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Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Liepos 20-oji, 
penktadienis, 

29 savaitė
Iki metų pabaigos liko 

164 dienos.
Tarptautinė šachmatų diena.
Perkūno, Šv. Elijaus debesų 

valdytojo diena.
Saulė teka 5.07 val., 
leidžiasi 21.42 val. 

Dienos ilgumas 16.35 val. 
Mėnulis – priešpilnis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Alvyda, Alvydas, Česlovas, 

Jeronimas, Vismantas, 
Vismantė.

Rytoj: Danielius, Laurynas, 
Liongina, Lionginas, Prakseda, 
Rimvyda, Rimvydas, Rimvydė.

Poryt: Dalius, Mantilė, 
Magdalena, Magdalė, Magdė, 

Marija.

Dienos citata
„Kas nieko neklausia, tas nieko 

neišmoks“ (T. Fuleris).

Dienos skaičius
4 210

Tiek Eur nuostolio padarė 
Raikėnų kaimo sodybą apšva-
rinę vagys. Jie nepasikuklino 
išnešti net duris ir baldus. 

 2 p. 

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1944 m. Klausas Šenkas 
grafas fon Štaufenbergas ne-
sėkmingai mėgino pasikėsinti į 
Adolfą Hitlerį –  jo būstinėje po 
stalu jis padėjo bombą.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1993 m. Lietuvoje nustojo 
cirkuliuoti laikinieji pinigai 
– bendrieji talonai, liaudyje 

vadinti „žvėreliais“ arba 
„vagnorkėmis“.

Post 
scriptum

Kas pinigus mėgsta, 
tas tiesos nekenčia.

2-3 p.

3 p.

5 p.
„Dapkų ūkis“ ruošiasi kultūros sostinei – įkurs šventą salą

4 p.

„Gyvūnų globa Rokiškyje“ įkūrėja: 
„Visi geri darbai vyksta tik geranoriškų žmonių dėka“

3 p.

Pagaliau atsibudo?Šiuolaikinė mokykla 
atsarginio varianto 
neturi?

Kur bėga Kredito 
unija?

Kairėje – drožėjas Vidmantas Zakarka kuria senovės baltų dievybės statulą. 
Nuotraukoje dešinėje – skulptoriaus Eduardo Tito sukurta Perkūno statula. 
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Mušė kaimo turizmo sodyboje
Liepos 15 d. 9.58 val. moteris 
(gim. 1997 m.), pranešė, kad liepos 
14 d. 23 val. Rokiškio r., Rokiškio 
kaim. sen., Bajorų k., Misuniškio 
g.., kaimo turizmo sodyboje ją 
sumušė draugas (gim. 1991 m.). 
Liepos 15 d.  9.50 val. minėtas 
vyras ir jo brolis (gim. 1982 m.) 
vėl atvyko į minėtą vietą kartu su 
trimis nenustatytais jaunuoliais 
ir sukėlė muštynes. Įtariamieji 
sulaikyti.

Rado kilpoje
Liepos 16 14.20 val. Rokiškio r., 
Obelių sen., Stasiūnų k., Degsnės 
miške, rastas pasikoręs vyras (gim. 

1981 m.), kuris buvo ieškomas kaip 
dingęs be žinios. Pirminės apžiūros 
metu išorinių smurto žymių 
nenustatyta.

Pavogė dviratį
Liepos 17 d. 16.40 val. vyras (gim. 
1985 m.), gyv. Rokiškio r., pranešė, 
kad tądien 12 val. Rokiškio r., 
Priepalių k., Piepalių g., iš jo 
sodybos kiemo teritorijos pavogtas 
nerakintas jam priklausantis 
dviratis. Nuostolis – 155 eurai.

Apšvarino dirbtuves
Liepos 18 d.  8.58 val. vyras (gim. 
1953 m.), gyv. Rokiškio r., pranešė, 
kad tą rytą 8.30 val.  Rokiškio 

kaimiškoji sen., Skemų k., Rokiškio 
g., atvykęs prie jam priklausančių 
dirbtuvių pastebėjo, kad išdaužtas 
dirbtuvių lango stiklas, pro langą 
įsibrauta į dirbtuvių vidų, ir iš 
dirbtuvių pagrobta žoliapjovė,  20 
l plastmasinė talpa su aušinimo 
skysčiu, dvi plastmasinės talpos 
po 5 l su pusiau sintetiniu tepalu, 
iš dirbtuvėse stovėjusio kombaino 
išleista ir pagrobta apie 100 l 
dyzelinio kuro. Nuostolis – 210 
eurų.

Neblaivią ponią skriaudė 
toks pat sugyventinis
Liepos 18 d. 17.32 val. neblaivi 
(2,12 prom. girtumas) moteris (gim. 

1992 m.), gyv. Rokiškio r., pranešė, 
kad tądien 17 val. prieš ją smurtavo 
neblaivus (3,24 prom. girtumas) 
sugyventinis (gim. 1991 m.). 
Įtariamasis sulaikytas.

Apvogė sodybą: 
išnešė ir gėlių stovus, 
ir baldus
Liepos 18 d. 15.30 val. moteris 
(gim. 1983 m.), gyv. Rokiškio 
r., pranešė, kad tądien 15 val. 
Rokiškio r., Pandėlio sen., Raikėnų 
k., Juozo Audėno g., atvykusi į 
sodybą pastebėjo, jog iš kiemo 
pavogtas dviračio formos stovas 
gėlėms, įsibrauta į gyvenamąjį 
namą, iš kurio pavogtos šešios 

medinės durys, muzikinis centras. 
Iš pirties pavogta dešimt medinių 
suolų, trys mediniai stalai, senovinė 
komoda. Nuostolis – 4 210 eurų.

Keturratį vairavo girtas
Liepos 16 d. 13.10 val. Rokiškio 
r., Pandėlio sen., Pagurių k., vyras 
(gim. 1975 m.), gyv. Rokiškio r., 
neblaivus (2,10 prom. girtumas) 
vairavo keturratį. Įtariamasis 
sulaikytas.

Panevėžio VPK ir Panevėžio 
apskrities priešgaisrinės 

gelbėjimo valdybos
Rokiškio priešgaisrinės 

gelbėjimo tarnybos
 inform.

KRIMINALAI

Pirmadienio vakarą prie parduotuvės „Kaštonas“ susidūrė du automobi-
liai. Avarijos aplinkybes aiškinasi policija. Nors susidūrimo būta stipraus, 
automobilių vairuotojai ir keleiviai sunkių sužeidimų išvengė. 

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Prie parduotuvės „Kaštonas“ – 
kraupi avarija

Rengiasi bendradarbiauti su ukrainiečiais
Rajono savivaldybės taryba 

spręs, ar bendradarbiauti su Ukrai-
nos miestu Starokostiantynivo.

Kaip teigiama aiškinamajame 
rašte, Starokostiantynivo miestas 
miestas išsidėstęs prie Slučės upės. 
Nuo Chelnyckio srities nutolęs 48 
kilometrais. Įkurtas 1525 metais 
kaip Kolišencių kaimas. 1561 me-
tais kunigaikštis Kontantinas Vasi-
lijus Ostrogiškis nusipirko kaimą, 
suteikė jam Konstantinovo pava-
dinimą, Magdeburgo teisę. 1632 
metais miestui suteiktas Starokos-
tiantynivo pavadinimas. 

Srities reikšmės miesto statusas 
suteiktas nuo 1999-ųjų metų. Mies-
te yra stambus geležinkelio bei 
automobilių kelių mazgas, metalo 
apdirbimo gamykla ,,Metalistas”, 
išplėtota maisto pramonė. Čia dis-
lokuoti Ukrainos karinių oro pa-
jėgų kariai. Mieste gyvena 35255 
gyventojai. Miesto plotas – 40 

kvadratinių kilometrų. Gyventojų 
tankumas – 881 gyventojas kvadra-
tiniame kilometre.

Jei rajono taryba pritars, bus pa-
sirašyta bendradarbiavimo sutartis. 

Iš draugystės su ukrainiečių miestu 
tikimasi abipusės naudos kultūros, 
ekonomikos, sporto, turizmo, švie-
timo ir socialinėse srityse.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Šiuolaikinė mokykla atsarginio varianto neturi?
Rokiškio šiuolaikinė mokykla  

jau kelis mėnesius netylantis 
diskusijų objektas – vieni ploja 
ir palaiko modernios, šiuolaikiš-
kos mokyklos viziją, kiti vis dar 
retoriškai klausia ar Rokiškiui 
nauja švietimo įstaiga apskritai 
reikalinga. Tačiau jokie neigiami 
Rokiškio krašto gyventojų ko-
mentarai nesužlugdė mokyklos 
idėjininkių veiksmų – mokyklos 
idėja ir vizija toliau aktyviai 
skleidžiama, pedagogų kolekty-
vas jau surinktas, o vaikų regist-
racija į mokyklėlę startavo jau šį 
mėnesį. Kaip teigia šiuolaikinės 
mokyklos direktorė Ieva Kilienė, 
šiuo metu užregistruotų vaikų 
skaičius siekia tik vieną dešim-
tį, bet tikisi, jog iki nustatytos 
registracijos vaikų skaičius žen-
kliai padidės. Tačiau ar užregis-
truoti vaikučiai tikrai mokysis 
Rokiškyje steigiamoje mokyklo-
je paaiškės tik pasibaigus kon-
kursui dėl Panevėžio kolegijos 
Rokiškio padalinio patalpų, ku-
rių perdavimą šiuo metu svarsto 
Vyriausybė, mat mokyklos di-
rektorė neslėpė, jog kitų patalpų 
jie neturi, nors laiko iki naujų 
mokslo metų lieka vis mažiau...

Į klausimus atsako šiuolaiki-

nės mokyklos direktorė Ieva KI-
LIENĖ.

– Kiek vaikų jau turite surin-
kę, kurie eis į mokyklėlę?

– Šiuo metu (interviu rengtas lie-
pos 12 d., – aut. past.) jau yra pa-
skelbta registracija,  kuri vyks iki 
liepos 27 dienos. Šiuo metu užregis-
truotų vaikų yra beveik 10 – beveik 
pilna viena klasė, tačiau tikimės jog 
registracijų bus daugiau, nes tėveliai 
vis dar domisi, klausia, nes tai labai 
atsakingas žingsnis.

– Kokias klases komplektuo-
jate?

Komplektuojame 1-4 klases, kie-
kvienoje jų tikimės apie 12 moki-
nių, tačiau jei mokinių bus mažiau 
– darbą vis tiek pradėsime. Gali būti 
ir taip, jog susirinks tik 1-2 klasės, 
tada dirbsime su mažiau mokinių, 
tačiau pagrindinis tikslas yra pirmos 
keturios pradinės klasės.

– Ar spėsite paruošti patalpas 
vaikams?

Panevėžio kolegijos Rokiškio 
filialo patalpos yra pritaikytos švie-
timui, o paskirtis – mokykla, todėl 
labai didelių remonto darbų nereikia, 
daugiau esminiai dalykai yra supirk-
ti baldus, įrangą, vadovėlius, o visa 
kita yra daugiau mažiau paruošta. 

Šiuo metu jau ruošiame visus reika-
lingus baldus, suolus pritaikytus pra-
dinukams. Kadangi pastatas – buvusi 
švietimo įstaiga, visų leidimų gavi-
mas užtruks tik iki dviejų savaičių, 
kai gausime patalpas.

– Ar turite atsarginį variantą 
jei negausite Panevėžio kolegijos 
patalpų?

– Deja, bet atsarginio varianto 
nėra, nes Rokiškyje kitų, švieti-
mui pritaikytų patalpų nėra. Tai yra 
vienintelės laisvos patalpos, bet 
nematom priežasčių, kodėl šis pas-
tatas neturėtų būti perduotas mums. 
Šiuo metu Švietimo ministerija 
yra viešai paskelbusi, jog pastatas 
yra perduodamas panaudai būtent 
švietimo įstaigoms, todėl mūsų 
argumentai ir yra tokie, kad mūsų 
veikla yra švietimas ir būtent todėl 
mums reikalingos patalpos pritai-
kytos švietimui ir jas naudosime 
šiems tikslams.

– Kokią perspektyvą jūs mato-
te mokyklėlę atidarydami Rokiš-
kyje?

Yra žmonių, kurie nemato pers-
pektyvos, kad Rokiškyje daryti nie-
ko nebereikia, bet gyvendama čia 
aš pati matau didelę perspektyvą 
kurdama mokyklą ne tik todėl, jog 
užtikrinčiau savo pačios vaikų atei-

tį, bet ir kitų. Rokiškyje yra daug 
jaunų šeimų ir žmonių, kurie nori 
kokybės, nori įvairesnio paslaugų 
pasirinkimo spektro, todėl perspek-
tyva ir yra tiems žmonėms bei jų 
vaikams kurti mokyklą.

– Kokius pedagogus samdėte ir 
kodėl būtent juos?

– Yra dvi pradinių klasių moky-
tojos, viena iš jų dirbusi Vilniaus 
privačioje ir Londono mokyklose 
bei turi patirties tiek privačioje, 
tiek valstybinėje mokykloje, tiek 
užsienio švietimo sistemoje, darbe 
su patyčiomis. Kita pradinių kla-
sių mokytoja yra dirbusi Kavoliš-
kio mokykloje-darželyje bei kitose 
rajono mokyklose, turi sukaupusi 
ilgametį pedagoginį stažą, labai 
šiuolaikiškai žiūri į vaiką, techno-
logijas ir dalykų pateikimą. 

Kiti mokytojai – dalykininkai. 
Matematikos mokytoja turi net 30 
metų stažą matematiką mokant vy-
resnes klases, bet mes būtent ir ieš-
kojome matematiko, kuris būtų ne 
pradinių klasių mokytojas, bet pui-
kiai išmanytų matematikos dalyką. 
Taip pat yra dvi menų pedagogės – 
muzikos bei dailės. Abi mokytojos 
labai įsimylėjusios savo  dalyką ir 
degančiomis akimis pasakojančios 
keik daug gali šie dalykai. Muzi-

kos mokytoja šiuo metu studijuoja 
doktorantūrą, gilinasi į etnokultū-
ras, kalba apie skirtingą etnokultū-
rų muziką, jų instrumentus. Dailės 
mokytoja turi labai savitą žvilgsnį į 
dalyką, priėjimą prie mokinio, prie 
jo asmenybės, bendravimo, emo-
cijų. Anglų kalbos speialistė dirba 
būtent su pradinukais ir labai daug 
dėmesio skiria technologijoms, o 
tai man buvo be galo svarbu, jog 
dėstoma medžiaga pradinukams 
būtų pateikta šiuolaikiškai kartu su 
integruotomis informacinių tech-
nologijų pamokėlėmis, robotukais. 
Nes tik naudojant naujausias tech-
nologijas galima prieiti prie šiuo-
laikinių vaikų ir net ir sudėtingus 
dalykus jiems pateikti įdomiai. 

Taip pat mokyklėlėje bus judesio 
terapija, kuri bus lyg atšaka kūno 
kultūrai, nes turėsime ir kitokių 
fizinių užsiėmimų: vaikai lankys 
baseiną, bus įvairios integruotos 
pamokos lauke, mokyklos ben-
druomenės žygiai. Judesio terapija 
yra visiškai naujas ir labai įdomus 
dalykas, kai per judesį nevaržant 
vaiko, neapibrėžiant jokių pasta-
rojo judesių, vaikas atsipalaiduoja, 
reiškia emocijas, ilsisi, lavina savo 
asmenybę. 

Į 3 p.
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„Gyvūnų globa Rokiškyje“ įkūrėja: 
„Visi geri darbai vyksta tik geranoriškų žmonių dėka“
Daugiau nei prieš trejus metus rokiškietė Renata Andriūnienė Facebook socialiniame tinkle sukūrė virtualius gyvūnų globos namus „Gyvūnų 
globa Rokiškyje“, kuriuose krašto gyventojai dalinasi informaciją apie atklydusius, išmestus ar kitaip gyvenimo bei žmonių nuskriaustus naminius 
gyvūnus. Nors pagrindinio savo tikslo – įkurti realius gyvūnų globus namus – įgyvendinti vis dar nepavyko, tačiau R. Andriūnienė rankų nuleisti 
neketina, o šiuo metu kartu su bendraminčiais gyvūnais rūpinasi ne tik virtualioje erdvėje, bet ir juos priglausdama savo namuose.

Kur beglobiai „pasideda“ 
Rokiškyje?
„Gyvūnų globa Rokiškyje“ įkū-

rėjos teigimu, kurti bendruomenę 
padedančią beglobiams gyvūnams 
ją paskatino apsilankymas Utenos 
gyvūnų globos namuose. „Kai pa-
mačiau, kiek daug beglobių šuniukų 
gyvena Utenos gyvūnų globos na-
muose galvoje ėmė kirbėti mintis – o 
kur beglobiai „pasideda“ Rokiškyje? 
Labai parūpo imtis bent minimalių 
veiksmų, kuriais galėčiau prisidė-
ti prie beglobių gerovės ir tuomet į 
galvą „šovė“ mintis, jog galiu sukurti 
bendruomenę, kurioje žmonės galėtų 
padėti pabėgusiems, pasimetusiems, 
išmestiems gyvūnams. Taip ir gimė 
„Gyvūnų globa Rokiškyje“ Facebo-
ok grupė,“ – kalbėjo R. Andriūnienė.

Linkę bendradarbiauti
Sukūrusi virtualią gyvūnų mylė-

tojų bendruomenę, moters pastangas 
padėti beglobiams įvertino, deja, ne 
visi. „Žinoma, negatyviai nusiteiku-
sių žmonių yra kur kas mažiau, nei 
tų, kurie palaiko šią idėją. Iš pradžių 
reaguodavau į neigiamas žinutes, 
komentarus, tačiau laikui bėgant su-
pratau, jog viso pasaulio nepakeisiu, 
todėl didžiausią dėmesį skiriu pagrin-
diniam grupės tikslui – sukurti tokią 
bendruomenę, kurioje vieni kitų pa-
dėdami žmonės galėtų savarankiškai 
pasirūpinti beglobiais. Juk fizinių 
globos namų neturime, todėl reikia 
ieškoti alternatyvų,“ – pasakojo gy-
vūnų mylėtoja.

Moteris teigė, jog nors ir sulaukia 
neigiamų atsiliepimų, tačiau labai 
džiaugiasi teigiamu žmonių požiū-
riu bei geranoriškumu. „Prie mūsų 
veiklos prisideda labai daug gerano-
riškų žmonių, kurie padeda gaudy-
ti, globoti gyvūnus, aukoja maistą, 
vaistus, atveža dovanų – nė prašyti 
nereikia. Zooparduotuvės „Egzoti-
ka“ savininkas Vytautas Krivickas 
savo parduotuvėje pastatė dėžes, į 
kurias žmonės gali atvežti gyvūnams 

Šiems mažyliams, kaip skelbiama „Gyvūnų globa Rokiškyje“ paskyroje, ieškomi mylintys 
šeimininkai.

O šis kačiukas grįžo namo.

reikalingų priemonių, kurios vėliau 
atkeliauja pas mus,“ - pasakojo R. 
Andriūnienė. Pastaroji džiaugėsi, jog 
padėdami beglobiams žmonės ne tik 
ima aktyviau bendrauti tarpusavyje, 
bet ir matyti bendrą tikslą. „Rokiš-
kyje yra begalė gerų žmonių, todėl 
„blogiukai“ prieš juos nublanksta,“ 
– šypsojosi R. Andriūnienė.

Namuose – 
iki dešimt pamestinukų
Nors, kaip teigė įkūrėja, „Gy-

vūnų globa Rokiškyje“ atspindi tik 
virtualius globos namus, moteris 
nevengia beglobių priimti ir į savo 
namus. „Gaila, tačiau negaliu pri-
imti visų beglobių. Įprastai namuo-
se būna apie 10 paklydusių šunelių. 
Šiuo metu pas mane „svečiuojasi“ 
6 šunys ir tiek pat katinų. 5 pri-
glausti šuneliai tapo nuolatiniais 
namų gyventojais, nes jei gyvūnė-

lis ilgai neranda naujų namų, „ofi-
cialiai“ apgyvendiname jį pas save, 
– pasakojo R. Andriūnienė, - Būna 
jog pamestinukai ir į tikruosius 
namus grįžta, ir naujus per keletą 
dienų randa. Tačiau būna ir tokių, 
kurie savojo žmogaus ir metus lau-
kia, tačiau visgi viskas baigiasi lai-
mingai“.

Gyvūnų globėja pasakojo, jog 
kasmet į naujus namus išvažiuoja 
apie 16 šunų: “Per tuos tris veiklos 
vykdymo metus tikrai nemažai au-
gintinių turėjome. Džiugu, jog dau-
guma jų randa naujus namus”. Mo-
teris teigė, jog pamesti, beglobiai 
šunys yra geresni ir, kaip bebūtų 
keista, pasitiki žmogumi. “Atrodo 
žmogus išduoda, išmeta tą auginti-
nį, kuriam jis buvo visas pasaulis… 
O jie vis tiek žmogumi pasitiki, ir 
jų prieraišumas toks didelis, atrodo 
taip stengiasi, kad tik vėl nebeiš-

duotų,” – pastebėjimais dalinosi R. 
Andriūnienė.

Atklydo ir latvis
Paklausta apie pačią įsiminti-

niausią paklydėlio istoriją, moteris 
prisiminė iš Latvijos atklydusį šunį. 
„Į Bajorus buvo atklydęs aklas šuo, 
kurį priglaudė vietiniai. Jie pasidali-
jo žinia apie situaciją ir, nepatikėsite, 
per dvi savaites atsirado tikrieji šei-
mininkai gyvenantys Latvijoje! Pasi-
rodo, jog šuo nuo namų buvo nutolęs 
net 40 kilometrų ir niekas nežino, ar 
jis nuklydo pats, ar kažkieno “pa-
dedamas”… Skambučio metu šuo 
pažino iš mobiliojo telefono ragelio 
sklindantį balsą šeimininko, kuris iš-
kart atlėkė pasiimti savo augintinio,” 
– džiaugsmingai pasakojo gyvūnų 
globėja.

Moteris prisiminė ir tai, jog yra 
tekę priglausti šunis, kurie pasirodė 
esą vogti, išvežti, tačiau atsiradus ti-
kriesiems šeimininkams gyvūnėliai 
grįždavo namo.

Šunis myli labiau?
Per visus „Gyvūnų globa Rokiš-

kyje” veiklos metus R. Andriūnienė 
teigė pastebėjusi, jog beglobių šunų 

skaičius gerokai sumažėjo, tačiau 
gaila, jog to paties negalima pasakyti 
apie kates: „Benamiai katinai – di-
džiulė miesto problema… Kai prasi-
dėjo daugiabučių namų renovacijos ir 
katinams nebepavyko patekti į rūsius, 
problema „išplaukė“ į paviršių – de-
šimtys katinų nuolat sukasi prie laip-
tinių, po balkonais. Su bendramin-
čiais stengėmės bent kiek sumažinti 
šią problemą: kačiukai iškeliauja ir 
į užsienį, ir į Utenos globos namus. 
Tačiau, kad ir kaip žmonės stengtųsi, 
visų kačių išgaudyti ir išdovanoti vis 
nepavyksta…“ – liūdnai kalbėjo gy-
vūnų globotoja.

Renata Andriūnienė teigė, jog 
įkūrusi virtualią bendruomenę „Gy-
vūnų globa Rokiškyje“ norėjo ne 
tik padėti gyvūnams, bet ir išmokyti 
žmones bendruomeniškumo, rūpes-
čio, meilės bei pagarbos mažiesiems 
mūsų draugams, tačiau visų laurų sau 
neprisiima. „Jokios garbės sau tikrai 
neprisiimu. Aš tik sukūriau platfor-
mą, o toliau viskas vyko savaime gerų 
žmonių dėka. Taip pat tikiuosi, jog 
kažkada pavyks įkurti ir realius gyvū-
nų globos namus...“ – su viltimi akyse 
pokalbį užbaigė R. Andriūnienė.

Monika MEILUTĖ

Pagaliau atsibudo?
Rajono taryboje pagaliau pri-

brendo reikalas keisti Apdovano-
jimų komisijos sudėtį.

Rajono tarybos liepos 27-osios 
posėdyje siūlomas svarstyti toks 
Apdovanojimų komisijos keitimo  
sprendimo projektas: „Iš dalies 
pakeisti Rokiškio rajono savival-
dybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 
28 d. sprendimo Nr. TS-176 ,,Dėl 
Rokiškio rajono savivaldybės ap-
dovanojimų komisijos sudarymo“ 
1 punktą: vietoje žodžių ,,Albinas 
Urbonas – rajono savivaldybės 
mero patarėjas, komisijos pirmi-
ninkas“ įrašyti žodžius ,,Inga Tidi-
kienė – rajono savivaldybės mero 

patarėja, komisijos pirmininkė“; 
vietoje žodžių ,,Tadas Baraus-
kas – rajono savivaldybės mero 
patarėjas“ įrašyti žodžius ,,Tadas 
Barauskas – rajono savivaldybės 
tarybos narys“; vietoje žodžių 
,,Jūratė Čypienė – rajono savi-
valdybės tarybos narė“ įrašyti žo-
džius „Andrius Burnickas – rajono 
savivaldybės tarybos narys“. 

„Rokiškio Sirena“ primena, kad 
iš mero patarėjo pareigų T. Ba-
rauskas buvo atleistas beveik prieš 
metus – 2017 m. liepos 31-ąją. 
Gydytoja Jūratė Čypienė pasitrau-
kė iš rajono tarybos dar 2017 m. 
balandį.

„Rokiškio Sirenos“ inform. 

Šiuolaikinė mokykla atsarginio varianto neturi?
Iš 2 p.
– Ar nemanote, jog vaikai 

pajus socialinę ir ekonominę at-
skirtį?

Tai dažnas klausimas, tačiau 
mūsų tikslas buvo spręsti kiek 
kitokią problemą – mažinti so-
cialinę ir ekonominę atskirtį tarp 
Rokiškio rajono bei didžiųjų 
miestų. Nes dažnai, kai išvažiuo-
jam studijuoti, pajaučiam atskir-
tį, jog didžiųjų miestų mokiniai 
ir kalbas moka geriau, ir yra su-
sipažinę su įvairesniais dalykais, 
atrodo, jog jie turėjo geresnes są-
lygas – mes stengiamės mažinti 

būtent šią atskirtį. 
Socialinė atskirtis rajone eg-

zistuoja ir tai yra didelė proble-
ma, tačiau mes stengsimės gerinti 
sąlygas tiems mokiniams, kurie 
neturi sąlygų mokėti už mokslą. 
Mėginsime įsteigti stipendijas, 
kurios suteiks nemokamą moks-
lą mokiniams turintiems gabumų, 
motyvuotiems bei turintiems norą 
mokytis šioje mokykloje, tačiau 
neturintiems finansinių galimy-
bių. 

Net ir egzistuojant socialiniai 
atskirčiai tikiu, jog įsteigdami 
mokyklą mes tos atskirties nedi-

diname ir nemažiname teikdami 
mokamą paslaugą.

Mokestis yra kiek įmanoma 
pritaikytas mūsų rajonui ir skir-
tas tik mokyklos bei pedagogų 
išlaikymui, nes mes gauname 
mažesnį finansavimą nei vals-
tybinės mokyklos, ūkiniai daliai 
finansavimo negauname išvis ir 
būtent todėl mums reikia rinkti 
mokestį už mokslą. 

Jei galėtume daryti kitaip – 
būtinai darytume. Ateityje steng-
simės, jog galimybės būtų kuo 
platesnės įvairiems mokiniams.

Monika MEILUTĖ
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Būti ūkininkavimo partneriu – rimtas įsipareigojimas
Smulkieji ūkininkai šiemet 

turi puikią progą sustiprinti savo 
ūkius. Iki rugpjūčio 31 d. prii-
mamos paraiškos pagal Lietuvos 
kaimo plėtros programos 2014–
2020 m. (KPP) priemonės „Ben-
dradarbiavimas“ veiklos sritį 
„Parama smulkių ūkio subjektų 
bendradarbiavimui“. Parama ir 
partnerystė ūkininkams leistų 
sparčiau vystyti kaimo turizmą.

Sujungtos jėgos: 
didesnis našumas ir pelnas
Lietuvoje yra daugiau kaip 100 

tūkstančių smulkiųjų ūkių, kuriuos 
valdo šeimos nariai. Tačiau šiuo-
laikiniame pasaulyje jiems yra vis 
sunkiau atlaikyti konkurencijos 
spaudimą. Būtent tokie smulkūs 
ūkiai nuo birželio 1 d. iki rugpjū-
čio 31 d. gali teikti paraiškas pagal 
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 
metų programos priemonės „Ben-
dradarbiavimas“ veiklos sritį „Para-
ma smulkių ūkio subjektų bendra-
darbiavimui“.

Pasak Žemės ūkio ministerijos 
2 Europos Sąjungos paramos sky-
riaus vyriausiosios specialistės No-
medos Padvaiskaitės, sujungę savo 
jėgas ūkininkai tampa partneriais, 
kuriuos vienija bendras tikslas – di-
desnis ūkių našumas ir pelnas. Že-
mės ūkio ministerija nuolat skatina 
smulkiųjų ūkių bendradarbiavimą, 
kadangi tai mažina gamybos kaštus 
ir suteikia konkurencinį pranašumą. 

Parama siekia 
iki 90 tūkst. eurų
Ūkininkai, norintys teikti paraiš-

ką pagal KPP priemonės „Bendra-
darbiavimas“ veiklos sritį „Parama 
smulkių ūkio subjektų bendradarbia-
vimui“, privalo teikti paraišką kartu 
su partneriais. Paraiškas gali teikti 
smulkieji ūkiai, kurių žemės ūkio 
valdos ekonominis dydis, išreikštas 
produkcijos standartine verte, yra 
ne mažesnis kaip 4 000 eurų ir ne 
didesnis kaip 15 000 eurų, smulkieji 
miško valdytojai, kurių miško valda 
ne didesnė nei 20 ha, labai mažos 
įmonės, kurios veikia dvejus metus 
ir ilgiau, bei fiziniai asmenys. Visų 
pareiškėjų projektai bus vertinami 
atrankos balais, minimali balų suma 

– 40. Svarbu nepamiršti, kad kuo 
smulkesni ūkiai dalyvaus projekte, 
tuo didesnį atrankos balų skaičių pa-
vyks gauti. Žemės ūkio ministerijos 
2 Europos Sąjungos paramos sky-
riaus vyriausioji specialistė atkreipia 
dėmesį, kad partneriai gali dalyvauti 
įgyvendinant tik vieną projektą per 
vieną paramos paraiškų teikimo eta-
pą. „Būti ūkininkavimo partneriu – 
rimtas įsipareigojimas. Tinkamumo 
gauti paramą sąlygos ir reikalavimai, 
kurie išsamiai yra nurodyti Priemo-
nės veiklos srities įgyvendinimo 
taisyklėse, yra taikomi tie patys tiek 
pareiškėjui, tiek partneriui. Prieš 

teikdamas paraišką, pareiškėjas su 
partneriu (ar keliais partneriais) turi 
pasirašyti jungtinės veiklos sutartį, 
kurioje pasiskirstoma atsakomybe 
ir įsipareigojimais dėl paramos. Pa-
ramos gavėjas ir partneriai yra soli-
dariai atsakingi už bendras partnerių  
jungtinės veiklos prievoles. Partne-
rystė negali būti sudaroma su paties 
pareiškėjo įsteigtu juridiniu asmeniu, 
taip pat su juridiniu asmeniu, kurio 
valdyme pareiškėjas dalyvauja (yra 
akcininkas, vadovas, valdybos na-
rys)“, – aiškino N. Padvaiskaitė.

Maksimali paramos suma vienam 
projektui – 90 000 eurų. Šiam paraiš-
kų priėmimo etapui, truksiančiam iki 
rugpjūčio 31 d., skirta 3,63 mln. eurų.

Susitvarkė infrastruktūrą, 
įsigijo įrangą
Pasak Žemės ūkio ministerijos 2 

Europos Sąjungos paramos skyriaus 
vyriausiosios specialistės, kaimo 
turizmo veikla yra priskiriama al-
ternatyviai veiklai, todėl šia veikla 
užsiimantys asmenys, susikooperavę 
bendrai veiklai, taip pat gali teikti pa-
raišką pagal priemonės veiklos sritį 
paramai gauti.

Teikiantieji paraišką pagal šią 
KPP priemonės veiklos sritį gali pra-
šyti paramos įsigyti naujos žemės 
ūkio technikos ir įrangos, technolo-
ginių įrenginių, kompiuterinės ir pro-

graminės įrangos, skirtos projekto 
reikmėms, statyti naujus gamybos 
pastatus, rekonstruoti ir remontuo-
ti senus, kurti verslo infrastruktūrą 
projekto įgyvendinimo vietoje. 

Ankstesniais metais parama pa-
gal šią priemonę pasinaudojo ke-
liolika pareiškėjų, kuriems trūko 
savų lėšų investicijoms, kad galėtų 
tapti konkurencingesni rinkoje. N. 
Padvaiskaitė pasakojo, kad tarp pra-
ėjusių metų paraiškų teikimo buvo 
ir iš kaimo  turizmo sektoriaus at-
stovų gauta keletas paraiškų, kurios 
buvo teigiamai įvertintos ir skirta 
parama. Štai Anykščių rajone, prie 
Šventosios upės, kaimo turizmo 
sodybą „Žalioji stotelė“ puoselė-
janti Inga Kilčiauskienė jau laukia, 
kada smulkių ūkio subjektų bendra-
darbiavimui skirta parama pasieks 
jos sąskaitą. „Dzūkijoje, Varėnos 
rajone, du kaimo turizmą plėtojan-
tys jauni vyrukai – broliai Redas 
ir Paulius Stanikūnai – pasinaudo-
jo šia parama praėjusiais metais ir 
susitvarkė infrastruktūrą bei įsigijo 
rekreacinę ir poilsio įrangą ir inven-
torių“, – sėkmingą pavyzdį įvardijo 
pašnekovė.

Abu minėtieji sėkmingos par-
tnerystės pavyzdžiai yra sudaryti iš 
šeimos narių arba kitais giminystės 
ryšiais susijusių asmenų, kad įgy-
vendintų bendros veiklos planus.

Anykščių rajone, prie Šventosios upės, kaimo turizmo sodybą „Žalioji stotelė“ puoselėjanti 
Inga Kilčiauskienė jau laukia, kada smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui skirta parama 
pasieks jos sąskaitą.                                                         Nuotrauka iš „Žaliosios stotelės“ archyvo

Užs. 0675

„Dapkų ūkis“ ruošiasi kultūros sostinei – įkurs šventą salą
Kiti metai Rokiškiui ypatingi – 

miestas taps Lietuvos kultūros sosti-
ne, o į pasiruošimą jai įsitraukė ne 
tik Rokiškio valdžia, krašto muzie-
jaus darbuotojai, turizmo atstovai, 
bet ir atskiri verslininkai, tarp kurių 
ir „Dapkų ūkio“ savininkai Birutė 
ir Virginijus Dapkai. Kaip pasakojo 
B. Dapkienė, sužinojus jog kultūros 
sostinės programoje yra etnokultū-
ros vingiai „Nuo baltiškos genties iki 
šiaurės rytų Aukštaitijos“ ūkininkų 
galvose ėmė suktis įvairios mintys 
ne tik apie prisidėjimą prie sostinės 
programos, bet ir gražų palikimą 
gimtajam miestui. Taip Birutės ir 
Virginijaus Dapkų galvose gimė 
Baltų dievybių salos idėja.

Rokiškis – 
medžio drožėjų kraštas
Kaip pasakojo B. Dapkienė, jos 

ir vyro galvose sukosi įvairios min-
tys apie tai, kaip originaliai išnaudoti 
etnokultūros programą. „Kalbėjomės 
ir su kultūros skyriumi, ir su turizmo 
informacijos centru, kuo tautodaili-
ninkai galėtų prisidėti prie šio projek-
to. Staiga į galvą „šovė“ mintis – juk 
Rokiškis garsėja medžio drožiniais, 
skulptūromis, tai – garsių meno dro-
žėjų sostinė. Tuomet ir nusprendėme, 
jog originali ir sava idėja būtent ir bus 
medžio skulptūrų parkas, kuris simbo-
lizuos baltų religines tradicijas,“ – pa-
sakojo B. Dapkienė.

Pasakodama apie gimusią idėją mo-
teris kalbėjo, jog šis skulptūrų parkas 
turi gilią prasmę bei reikšmę kiekvie-
nam baltų religijos atstovui – juk medis 
simbolizuoja gyvybę, energiją, o baltų 
tikėjime žmogus buvo tapatinamas 
su gamta, todėl medinės skulptūros 
– didžiulė pagarba baltų dievybėms. 
„Labai norėjosi sutapatinti tą medžio 
simbolizuojamą energiją kartu su bal-
tų dievybėmis ir įrengti tokią garbingą 
vietą,“ – kalbėjo B. Dapkienė.

Šventa sala
Moters teigimu, pati pirma mintis 

buvo išnaudoti turimą trijų hektarų 
plotą ir skulptūras išdėstyti ten, tačiau 
galiausiai buvo nuspręsta „prikel-
ti“ ūkyje esančią mažą salelę. „Prieš 
metus į ūkį buvo atvykęs Dominykas 
Čepas, kuris su virgulėmis tyrinėjo 
mūsų ūkį ir pasakė, jog salą supan-
čiame tvenkinyje vanduo yra šventas 
ir pridūrė, jog tikriausiai labai, labai 

seniai čia vykę apeigos. Būtent tai ir 
padėjo apsispręsti jog salelės išnaudo-
jimas – labai puikus sprendimas baltų 
dievybių skulptūroms išdėstyti – juk 
taip kažką švento sukursime...“ – šyp-
sojosi B. Dapkienė. 

Pastaroji teigė, jog netolimoje atei-
tyje bus įrengtas į salą leisiantis pa-
tekti arkinis tiltas, apšvietimas skulp-
tūroms, aukuras, įprasminantis baltų 
tikėjimą ir bus planuojamas... projek-
to tęstinumas. „Pamatę medžio drožė-
jų darbus su vyru tiesiog nustėrome, 
jie – nuostabūs! Planuojame daryti 
projekto tęstinumą, sukurti kažką 
nuostabaus, nes į mūsų ūkį atvyksta 
įvairų svečių iš visos Lietuvos, todėl 
galėsime juos supažindinti su baltų 
tikėjimu, istorija, papročiais,“ – apie 
planus kalbėjo ūkininkė.

Perkūnas ir penkios deivės
Kaip pasakojo Lietuvos tautodaili-

ninkų sąjungos, Panevėžio bendrijos 

skyriaus pirmininkė Birutė Dapkienė, 
nuspręsti, kurios baltų dievybės vertos 
šventoje saloje būti, nebuvo itin sun-
ku. „Tarėmės su medžio drožėjais, kas 
labiausiai įprasmintų baltų tikėjimą ir 
nusprendėme kaip „dievų dievą“ pa-
sirinkti visų gamtos ir atmosferų reiš-
kinių valdovą Perkūną, o jį apsupti 
penkiomis deivėmis: Austėja (globoja 
augaliją, bites, yra šeimos gausintoja 
bei ištekančių ir nėščiųjų moterų glo-
bėja), Gabija (ugnies, namų židinio 
globėja ir vaisingumo simbolis), Že-
myna (Perkūno žmona, visko kas gyva 
motina), Medeina (lietuvių miško dei-
vė) ir Laima (gimimo ir gyvenimo dei-
vė, nuo pat žmogaus gimimo lemianti 
jo likimą),“ – apie sprendimus pasako-
jo Lietuvos menų ir mokslo asociaci-
jos „Vydūno šviesa“ Rokiškio filialo 
vadovė Birutė Dapkienė.

Šešios skulptūros – 
šeši medžio drožėjai
Kadangi saloje puikuosis net še-

šios skulptūros, ūkininkai nutarė, jog 
šešioms skulptūroms reikalingi šeši 
medžio drožėjai. „Pasikvietėme 6 
medžio drožėjus iš kurių 5 mūsų kraš-
to atstovai, o vienas – latvis. Pastarąjį 
pasikvietėme, nes baltų paveldą su-
daro lietuvių, prūsų ir latvių religinis 
paveldas, todėl nutarėme akcentuoti ir 
tai,“ – kalbėjo B. Dapkienė.

Prie skulptūrų sutiktus keturis me-
džio drožėjus pakalbinti nebuvo itin 

sunku – vieni ilsėjosi po darbų, kiti 
vis dar drožinėjo dievybes, tačiau apie 
kūrybinį procesą pasakoti nesibodėjo. 
Žemyną drožinėjantis Vidmantas Za-
karka pasakojo, jog medžio drožyba 
užsiimti pradėjo sulaukus 40 metų 
ir juokavo, jog vidutinio amžiaus 
sulaukę vyrai motociklus perka, o 
pastarasis įsigijo įrankius medžiui 
drožinėti. Iš didžiausio turimo ąžuolo 
Perkūną drožinėjęs ir Panevėžio ra-
jono atvykęs Eduardas Titas kalbėjo, 
jog medžio drožyba jo “arkliukas” 
jau trisdešimt metų, o jau eksponuoti 
ruošiamas Perkūnas – jo vaizduotės 
bei mitologijos mišinio vaisius. Nuo 
vaikystės medį drožinėjantis rokiš-
kietis Gintaras Varnas iš storo ąžuolo 
kamieno gamino bičių deivę Austėją, 
kurios atvaizdą kūrė remdamasis mi-
tologiniais kūriniais: “Nupiešęs savo 
įsivaizduojamą Austėjos atvaizdą ro-
džiau jį žmonėms. Visi iškart atsakė 
– Austėja čia! Todėl žinau, jog jei pie-
šinį atpažino, vaikų globėją atpažins 
ir medžio skulptūroje“. Ketvirtasis 
menininkas Dainis Vecums medžio 
drožybą pažįsta jau dešimtmetį, o jo 
rankomis atgims ugnies deivė Gabija.

Visos medinės skulptūros gami-
namos iš Rokiškio rajone užaugintų 
ąžuolų. Baltų dievybių sala lankyto-
jams duris atvers jau šį mėnesį, tačiau 
oficialiai atidaryta bus tik ateinančiais 
metais – kultūros sostinės metu.

Monika MEILUTĖ
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Minime S. Dariaus ir S. Girėno skrydį lėktuvu per Atlanto vandenyną. Aš jau 5 metų 
klausiausi ir išmokau kaimo vyrų dainą – „Darius ir Girėnas drąsūs vyrai buvo, perskridę 
Atlantą Vokietijoj žuvo, vokiečiai begėdžiai garbės pavydėjo Darių ir Girėną kulkom paly-
dėjo, Soldino miškely trys pušelės lūžo, Dariaus ir Girėno lėktuvas sudužo“. 

Visa Lietuva verkė, netekusi šitų Lietuvos didvyrių, ir aš verkiau. Jau praėjo 85 metai, 
kai šitie žemaičiai vyrai norėjo parodyti „kas bus, kas nebus, bet lietuvis nepražus“. Pri-
simindamas praeities lakūnų žygius, perskaičiau laikraštyje Rokiškio kredito unijos „tes-
tamentą“, kad ji atsisako savarankiškumo ir keliasi į pietų Lietuvą. Kai rajonui vadovavo 
protingi vyrai V. Kanopa, G. Matiekus, A. Blažys, V. Masiulis, rajono Ūkininkų sąjungos 
nariai R. Varanius, J. Jasinevičius padedami tarybos kaimo reikalų komiteto pirmininko Z. 
Akramavičiaus, pasikvietę iš savivaldybės E. Makšimienę, L. Mikulėnienę surinkome reika-
lingą kiekį pinigų ir narių, ir paskelbėme apie rajone įsteigtą naują bankelį. Po metų ir kitų 
atsirado filialai Obeliuose, Pandėlyje, Kamajuose. 

Aš sužinojau, kad Lazdijų kredito unija nepriklauso jokiems Kauno „parazitams“, ku-
riuos reikia ne tik maitinti, bet jie mūsų pinigais perka naujas mašinas, išsimoka didžiulius 
atlyginimus. Mano tikslas buvo – savarankiškas bankelis atsakingas už pajininkų-ūkininkų 
pinigus ir jų aptarnavimą. Išvyka į Lazdijus tarnautojams nedavė jokio savarankiškumo. 
Ir pasirodė, kad mūsu Kredito unijos specialistai nenori, ar bijo to savarankiškumo, ar 
neleidžia valstybinio banko taisyklės. Kiek išvogta Lietuvos gyventojų pinigų, valdžia bijo 
išsižioti. Juk baigiant rublių erą surinkome 48 milijardus, o grąžinome tik 8,5 milijardus, 
kiti nukeliavo pirmiesiems oligarchams. O savarankiškų bankų kūrimas? Ateitis, Sekundė, 
Snoras, Inovacinis ir t.t. Juos sukūrė protingi žmonės, bet į juos įsisiurbė vagys, kurie ap-
tarnavo gyventojus ir išvogė pinigus? Kodėl pasidavė sunaikinama Kredito unija? Aš kurį 
laiką buvau valdybos narys, bet pamačiau, kad aptarnaujančios klientus Janina ir Ramunė 
bijo savarankiškumo, jos pasikliauja tik Kaunu. Jos darbščios, sąžiningos ir mato, kad kau-
niečiai už informaciją ir aptarnavimą prašo didelių pinigų. Aš Laibgalių kaimo tremtinys, 
visi kiti dabartiniai gyventojai atvažiavo savo noru, bet per 35 metus neklausiau ir nevyk-
džiau kvailių nurodymų ir direktyvų, buvau 2 kartus šalinamas iš pirmininko pareigų už 
nevykdymą partijos direktyvų. Bet kada pamačiau, kad rajonui vadovauti atėjo puspročiai, 
parašiau pareiškimą ir po keliolika minučių atsirado kieme patenkintas džiaugsmingas ra-
jono vadovas. Ar džiaugėsi nesusitupėjęs A. Vagonis, kad nebeturi Kredito unijos pavadini-
mu Rokiškis. Ar pakels atlyginimus darbuotojoms Anykščiai ir Kaunas?

Vytautas Šlikas

Kur bėga Kredito unija?

„Rokiškio Sirena“ redakcijos nuomonė nebūtinai sutampa su išsakyta nuo-
mone. Skiltyje „Tribūna“ galite pasisakyti visi. 

Savo tekstą siųskite el. paštu reklama@rokiskiosirena.lt arba paprastu paštu 
Nepriklausomybės aikštė 12, Rokiškis

Į Lietuvą tiektos listerija užkrėstos 
šaldytos daržovės išimamos iš rinkos

Lenkijos įmonės „Gree-
nyard Frozen Poland“ liste-
rija užkrėstos šaldytos dar-
žovės išimamos iš Lietuvos 
rinkos – daržovių mišiniai 
su pavojingu užkratu buvo 
tiekiami bent dvejus metus.

Kaip BNS sakė Valstybinės 
maisto ir veterinarijos tarny-
bos (VMVT) Maisto skyriaus 
vyr. specialistė-inspektorė 
Rita Sadūnaitė, už maisto 
saugumą atsakingos Lenkijos 
tarnybos pirmadienį įspėjo 
Lietuvą ir kitas valstybes apie 
daržovių mišinius su Listeria 
monocytogenes bakterija už-
krėstais šaldytais kukurūzais 
– Lietuvoje jie buvo tiekiami 
nuo 2016-ųjų rugpjūčio iki šių 
metų birželio 20-osios.

„Šaldytų mišinių tiekėjas 
informavo Lietuvos atstovą, 
„Unilever Lietuva distribuci-
ja“, kad produktas nesaugus 
– nuo penktadienio uždarytas 
nesaugių šaldytų daržovių mi-
šinių pardavimas, produkcija 
atšaukiama iš rinkos“, – sakė 
ji. Lenkijos atstovai informa-
vo, kad tarp nesaugių gaminių 
– „d'Aucy Vegetables Coun-
try“, „d'Aucy Vegetables Mix 
Nica“, „Pinguin Mexican sa-
lad“, „Felco Mexican mix“ 
daržovių mišiniai. 

VMVT duomenimis, į Lie-
tuvos rinką vien šiemet pateko 
17 366 pakuotės šių produktų, 
sandėliuose dar liko 3254 pa-
kuotės šaldytų daržovių – jos 
bus sunaikintos.

Anot R. Sadūnaitės, pro-
dukciją įsigijusios įmonės 
informuotos apie pavojų, ga-
miniai yra surenkami sunai-
kinimui, tuo metu pavieniai 
žmonės, įsigiję minėtus pro-

duktus ir jų dar nesuvartoję, 
raginami juos gražinti tiekėjui 
arba išmesti.

„Jei labai gaila išmesti, 
reikėtų labai gerai termiškai 
apdoroti, kaip nurodyta ga-
mintojo: jei nurodyta gamin-
tojo virti 12-15 minučių, tiek 
reikia ir virti. Nesilaikant są-
lygų, galima susirgti: Listeri-
ja monocytogenes yra labai 
agresyvi bakterija, kuri išlaiko 
šaltį, gali daugintis šaldytuvo 
sąlygomis, gali išlaikyti 62 
laipsnių temperatūros kaitini-
mą pusę valandos. Dėl to su ja 
žaisti negalima“, – sakė speci-
alistė.

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 
centro duomenimis, per pas-
taruosius kelis mėnesius už-
sikrėtusių listerioze Lietuvoje 
nebuvo, anksčiau registruoti 
pavieniai susirgimų atvejai – 
anot R. Sadūnaitės, jų nega-
lima tiesiogiai sieti su lenkiš-
komis šaldytomis daržovėmis.

Centro duomenimis, per pir-
mąjį šių metų pusmetį Lietuvo-
je nustatyti 9 šios ligos atvejai, 
du iš jų pasibaigė mirtimi.

2013-2017 metais listerio-
zė buvo diagnozuota 37 as-
menims, iš kurių 9 mirė (24 
proc.). Daugiausia šios ligos 
atvejų buvo nustatyta 2016 
metais – 10 atvejų ir 2017 me-
tais - 9 atvejai.

Europos ligų prevencijos ir 
kontrolės centro duomenimis, 
listeriozės atvejų skaičius pas-
taraisiais metais didėja. Nuo 
2014 m. Europos Sąjungos 
(ES) / Europos ekonominės 
erdvės šalyse (EEE) užregis-
truota daugiau nei 2000 lis-
teriozės atvejų. Dažniausiai 
ši liga diagnozuojama vyres-
niems nei 65 metų asmenims.

Nesaugūs šaldytų daržovių 
mišiniai taip pat buvo plati-
nami Bulgarijoje, Kroatijoje, 
Čekijoje, Danijoje, Estijoje, 
Suomijoje, Vengrijoje, Lietu-
voje, Lenkijoje, Rumunijoje, 
Slovakijoje, Baltarusijoje, 
Ukrainoje ir Jungtinėse Ame-
rikos Valstijose.

Savo ruožtu Europos mais-
to saugos tarnyba (EFSA) 
antradienį informavo, kad 
minima produkcija gali būti 
susijusi su nuo 2015-ųjų fik-
suojamu listeriozės protrūkiu 
Austrijoje, Danijoje, Suomi-
joje, Švedijoje ir Jungtinėje 
Karalystėje – iki šių metų bir-
želio vidurio šalyse užfiksuoti 
47 susirgimų atvejai, devyni 
sunkia liga susirgę asmenys 
mirė.

Anot EFSA, įtariama, kad 
nekokybiškai apdoroti kuku-
rūzai į Lenkiją atkeliavo iš tie-
kėjo Vengrijoje.

Listerijos yra gamtoje daž-
nai sutinkamos bakterijos, ku-
rios gali būti ir nežalingos, ir 
mirtinai pavojingos žmogaus 
sveikatai.

Prieš kelerius metus teisė-
sauga ėmėsi ikiteisminio ty-
rimo įtardama, kad šaldytus 
koldūnus gaminanti bendrovė 
„Judex“ per Semo „tvarkietį“ 
Petrą Gražulį bandė paveikti 
VMVT, kad ši neskirtų nuo-
baudų už pažeidimus.

VMVT 2016-aisiais nusta-
čiusi „Judex“ produkcijoje lis-
terijos bakterijų, buvo sustab-
džiusi įmonės veiklą.

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

Policija įspėja – vasarą ypatingai 
saugokitės kišenvagių

Vasara – atostogų metas, 
gyventojai atsipalaiduoja, 
todėl kartais primiršta vi-
siems puikiai žinomą tiesą: 
„Niekas kitas geriau neap-
saugos jūsų turto nei jūs 
pats“.

Žmonės dažniau lanko-
si turguose norėdami įsigyti 
šviežių vaisių ar uogų, o  il-
gapirščiai naudojasi turgaus 
dienomis susidariusiomis 
spūstimis, kurios kartais su-

daromos ir dirbtinai — grūs-
tyje spaudžiama pasirinktos 
aukos kuri nors kūno dalis, 
ir taip atitraukiamas žmogaus 
dėmesys, todėl jis net ne-
pastebi, kad tuo metu naršo-
ma po kišenes.

Policija įspėja, kad kišen-
vagiai ypač pamėgo darbuotis 
turguose, viešajame transpor-
te ar dėvėtų drabužių parduo-
tuvėse. Ilgapirščiai mikliai 
apšvarina pirkėjų rankines, 
pagrobia pinigines su jose 

esančiais pinigais, dokumen-
tais, banko mokėjimo korte-
lėmis. Pasitaiko atvejų, kai 
kišenvagis piniginėje randa 
netgi banko mokėjimo korte-
lės kodą, kuriuo pasinaudojęs 
pasisavina pinigus dar ir iš 
bankų sąskaitų.

Policija primena net ir va-
saros atostogų metu neprarasti 
budrumo, kad atostogos neap-
karstų ir jas prisiminus nekiltų 
blogų emocijų.

Panevėžio VPK inform.

„Surink Lietuvą“ sujungė visas 60 savivaldybių
Mėgsti keliauti ir ieškai 

naujų iššūkių? Jei taip, tai 
tau bei tavo draugams puiki 
idėja! Liepos 12 d. startavo 
projektas, sujungęs visas 60 
savivaldybių, ”Surink Lie-
tuvą”, kurio esmė Lietuvos 
šimtmečio proga, paskatin-
ti žmones ne tik keliauti po 
savo kraštą, tačiau ir pažin-
ti kiekvieną jo lopinėlį.

Koks viso to tikslas? Ogi 
kiekviename aplankytame 
krašte gausi puikią galimybę 
įsigyti to krašto formos ma-
gnetuką, surinkus visas 60 
dalių - sujungti jas į vieną 
visumą – Lietuvos žemėlapį!

Magnetukus galima rasti to 
miesto turizmo centre.

„Rokiškio Sirena“ 
inform.

Liongino Šepkos parke jau yra lauko treniruoklis

Lietuvos olimpinis fondas (LOF) pradėjęs gyventojų sveikatingumo ir užimtumo projektą 
„Išjudink save“ kvietė šalies savivaldybes savo miestui nemokamai gauti daugiafunkcinį lauko 
treniruoklį. 

Tarp 10 laimėtojų – ir Rokiškio miestas. Lauko treniruoklis (nuotr.) jau įrengtas Liongino 
Šepkos parke. Juo gali naudotis visi norintieji. 

„Rokiškio Sirenos“ inform.
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Perkančioji organizacija: Rokiškio rajono 
savivaldybės administracija (kodas 
188772248, Respublikos g. 94, 42136 
Rokiškis).
Pirkimo objektas: Rokiškio mieste 
perkami 1 vieno kambario ir 1 dviejų 
kambarių butai; Obelių mieste - 1 

vieno kambario butas; Juodupės miestelyje – 1 vieno 
ir 1 dviejų kambarių butai su visais komunaliniais 
patogumais. Butai su bendro naudojimo patalpomis 
(virtuve, tualetu, dušine), mediniuose ar karkasiniuose 
namuose bei butai, kurių nusidėvėjimas yra didesnis 
kaip 60 proc., nebus perkami.
Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų 
pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba 
nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos 
aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, 
esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo 
arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos 
aprašo patvirtinimo“.
Paraiškos vertinimo kriterijai: kaina, buto techninė 
būklė ir energinio naudingumo klasė.
Pirkimo dokumentus galima gauti Turto valdymo ir 
viešųjų pirkimų skyriuje, 414 kab., Respublikos g. 94, 
Rokiškyje, arba rasti internete adresu www.rokiskis.lt 
naujienų skiltyje.
Informacija teikiama tel. (8 458) 71 429, mob. 8 616 48 892, 
el. paštu v.gindviliene@post.rokiskis.lt.
Paraiškos  pateikimo vieta: Turto valdymo ir viešųjų 
pirkimų skyrius, 414 kab., Respublikos g. 94, Rokiškyje.
Paraiškos  pateikimo terminas: iki 2018 m. rugpjūčio 2 
d. 10.00 val.
Kalba, kuria turi būti parengta paraiška: lietuvių.
Paraiška pateikiama užklijuotame voke, ant kurio 
nurodomas parduodamo buto adresas, kontaktinio 
asmens vardas, pavardė ir telefono nr.
Pateikiami šie dokumentai:
1. Užpildyta paraiška;
2. Nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos;
3. Kadastro duomenų bylos kopija;
4. Buto energetinio efektyvumo sertifikato kopija;
5. Notaro patvirtintas įgaliojimas, suteikiantis teisę 
asmeniui teikti paraišką ir derėtis dėl buto pardavimo 
(jei paraišką teikia ne pats savininkas arba kai butas 
nuosavybės teise priklauso keliems asmenims).
Komisijos posėdis, kuriame atplėšiami vokai, vyks 
2018 m. rugpjūčio 2 d. 10.30 val. Rokiškio rajono  
savivaldybės administracijos 203 kab., Respublikos g. 
94, Rokiškyje.

Užs. 0672

2018 m. liepos 27 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. 0669

Rokiškio bitininkų draugijos šventės 
Jūžintuose programa
Liepos 20 d. (penktadienį ) 10 val. renkamės prie 
bažnyčios Jūžintuose.
10.40 val. ekskursija po bitynus ir Kilių sodybą. 
Apžiūrėsime patalpas, bityno inventorių.
14 val. suneštinės vaišės poilsiavietėje prie Jūžintų ežero. 
Bitynų apžiūros rezultatų suvedimas, apdovanojimai. 
Viktorina, koncertas.
MEDAUS DEGUSTACIJA. Atsinešti po 0,5 l medaus 
indelį - skaniausio medaus rinkimams.
Veiks vietos amatininkų turgelis.
MAISTAS: pasiimk kiek suvalgysi. Kiekvienas bitininkas 
pasiima po indelį šventės svečiams pavaišinti

Organizatoriai: 
Petras Adamonis (8-610) 38827, 

Rimantas Rušėnas, Albina Kirstukienė

„Poezijos skaitymai"
Liepos 21 d.(šeštadienį) 12 val. Obelių kaime (Pandėlio 
sen.) Bagužio Bernardo sodyboje:
Obelių kaimo istorijos vingiai,
Antano Baranausko „Anykščių šilelio“ skaitymas, 
prof. Skirmantas Valentas (iš Obelių kaimo),
Juodupės kultūros centro moterų vokalinis ansamblis 
(vad. Asta Jakuntavičienė),
poezijos skaitymai,
Onučių pagerbimas.

Laukiame Jūsų Obelių kaime
Organizatorius Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios 

bibliotekos Martynonių filialas

BALDAI

• Naudotą vokišką  dvigulę lovą su 
čiužiniais (200x180).  
Kaina 120 Eur. Tel. 8 687 97 970. 
Rokiškis
• Naudotą Lietuvoje pagamintą 
svetainės sekciją. Bendras visų 
dalių plotis 2,70 m, gylis 0,34 m. 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 687 52 549. 
Rokiškis
• Stalą-knygą. Tel. 8 606 20 232. 
Rokiškis
• Naudotą pastatomą baltą virtuvinę 
spintelę, 60x60 cm. Kaina 12 Eur. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Geros būklės lovą–tachtą. 
Matmenys – 190 x 72 cm, 
miegamoji dalis – 185 x 140 cm, 
patalynės dėžės gylis – 20 cm. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 687 90 392. 
Rokiškis
• Namų darbo taburetes.  
Tel. 8 656 75 102. Rokiškis
• Naują „Dormeo“ čiužinį 
200x200x7. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 605 61 087. Rokiškis
• Dvipusį rašomąjį stalą. Iš abiejų 
pusių 4 stalčiai. Aukštis 69 cm, 
ilgis 120 cm, plotis 90 cm.  
Kaina 99 Eur. Tel. 8 610 49 507. 
Rokiškis
• Nenaudotas metalines lovas.  

Tel. 8 617 35 437. Rokiškis
• Naudotą dušo kabiną. 
 Kaina 65 Eur. Tel. 8 652 67 688. 
Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Elektrinę siuvimo mašiną 
Caika–142M ir PM–3.  
Tel. 8 618 13 432. Rokiškis
• Geros būklės šaldytuvą „Snaigė“. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 624 40 834. 
Rokiškis
• Pigiai parduodamas metus 
naudotas 20 kW kietojo kuro katilas 
„Stropuva“ (kaina derinama). 
Kaina 700 Eur. Tel. 8 687 57 546. 
Rokiškis
• Pusiau automatinę skalbimo 
mašiną su centrifuga, 3,5 kg.  
Kaina 35 Eur. Tel. 8 682 12 741. 
Rokiškis
• ELETROLUX skalbimo mašiną. 
Pakrovimas iš viršaus, siaura,  
5,5 kg. Kaina 65 Eur.  
Tel. 8 682 12 741. Rokiškis
• Elektrinę siuvimo mašiną ČAIKA 
134. Kaina 125 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Naudotą, bet gerai veikiančią 
elektrinę mėsmalę su visais 
priedais. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 681 58 849. Rokiškis
• Naudotą, bet gerai veikiančią 
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mikrobangų krosnelę.  
Kaina 25 Eur. Tel. 8 681 58 849. 
Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Labai geros būklės automobilinį 
grotuvą Pionieer MVH-170UI. 50 
w-4, USB, IPOD, BLUETOOTH, 
AUX. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Labai geros būklės CD grotuvą 
Sony CDX - MP40. MP3. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Labai geros būklės CD grotuvą 
Panasonic CQ-C7303N. MP3, 
WMA. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis

• CD grotuvą PLU2, P2 - 3030. 
MP3. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Labai geros būklės CD grotuvą 
Vdo Dayton CD 1327. Yra MP3, 
AUX. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Idealios būklės CD grotuvą 
ALPINE CDE-120RM, USB, AUX. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Labai geros būklės CD grotuvą 
Panasonic CQ - C1303NE. MP3, 
AUX. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Labai geros būklės CD grotuvą 
AP CD - 5800 CD. MP3, AUX. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis

• Naują 6000 W stiprintuvą. Kaina 
85 Eur. Tel. 8 670 27 742. Rokiškis
• Muzikinį centrą SAMSUNG. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 624 40 834. 
Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• 13 ir 14  mėn. dvi juodmarges 
pieningų karvių telyčaites.  
Tel. 8 673 73 807. Rokiškis

• Parduodami maži triušiai.  
Tel. 8 678 03 831. Rokiškis
• Paršelius auginimui.  
Tel. 8 603 55 526. Rokiškis
• 2,5 mėn. kaimiškus kalakučiukus. 
Kaina 8 Eur. Tel. 8 682 37 547. 
Rokiškis
• Pienu girdytą 1 mėn. jautuką.  

Tel. 8 458 68 971. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau sezoninio darbo. Galiu 
pjauti žolę su trimeriu, dirbti sargu, 
prižiūrėti sodybą.  
Tel. 8 695 78 132. Rokiškis
• Moteris ieško darbo.  
Tel. 8 698 80 875. Rokiškis
• 34 m. vyras ieško darbo. Galiu 
krauti malkas, skaldyti ir dirbti 
įvairius kitus darbus. Esu iš 
Pandėlio. Tel. 8 606 18 228. 
Rokiškis
• 36 m. vyras ieško drbo. Galiu 
pjauti malkas savo pjūklu.  
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
• Ieškau B kategorijos vairuotojo 
darbo. Vairavimo stažas – 30 m. 
Turiu patirties krovinių pervežime, 
teko važinėti po užsienį. Be žalingų 
įpročių, atsakingas.  
Tel. 8 677 60 014. Rokiškis
• Ieškau auklės darbo. Galiu vaikus 
prižiūrėti ir neilgą laiką.  
Tel. 8 671 38 717. Rokiškis
• 21 m. studentas ieško 
trumpalaikio darbo (galėčiau dirbti 
1 mėn. ar trumpiau). Esu ravėjęs, 
tvarkęs aplinką, dirbęs krovėju, 
pakuotoju. Galiu dirbti įvairius 
darbus. Tel. 8 673 37 343. Rokiškis

• 34 m. vyras iš Pandėlio ieško 
darbo. Galiu skaldyti ir krauti 
malkas. Tinka ir kiti įvairūs darbai. 
Tel. 8 606 18 228. Rokiškis
• 17 m. vaikinas ieško darbo 
vasarai. Galiu pjauti žolę, krūmus, 
malkas, medžius. Tinka ir kiti 
įvairūs darbai. Tel. 8 645 60 405. 
Rokiškis
• Moteris ieško darbo. Galiu 
prižiūrėti vaikus, močiutes, tvarkyti 
aplinką, ravėti daržus, dirbti kitus 
papildomus darbus.  
Tel. 8 670 59 890. Rokiškis
• Vyras ieško darbo. Galiu 
betonuoti, tvarkyti aplinką.  
Tel. 8 646 91 104. Rokiškis
• 21 m. mergina ieško bet kokio 
darbo. Tel. 8 611 30 890.  
Rokiškis
• Moteris ieško darbo. Galiu 
prižiūrėti senyvo amžiaus žmones, 
dirbti lauko darbus.  
Tel. 8 624 34 833. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Geros būklės planšetinį 
kompiuterį iPad A1337. Ekranas 
10 colių. Dedama SIM kortelė, 
yra dėkliukas. Baterija laiko gerai. 
Domina keitimas. Kaina 65 Eur. 
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
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21 06:00 Himnas

06:05 Ryto suktinis 
06:30 Klausimėlis.lt
06:45 Nakties pasakos 
08:05 Beatos virtuvė 
09:00 Labas rytas, Lietuva
11:45 Gyvūnų išgyvenimo 
strategija 
12:40 Maži, bet ypatingi. 
vabzdžiai 
13:35 Puaro 
15:20 Gamtos inspektoriai 
15:45 Žinios. 
16:00 Sveikinimų 
koncertas
17:30 Žinios. 
18:00 Klausimėlis.lt
18:30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba
19:30 Stilius

20:30 Panorama
21:00 Jubiliejinis koncertas 
„Nerija" – 45. 
23:00 Mamytė žudikė 
00:30 Rytojus niekada nemiršta 
02:25 Gyvūnų išgyvenimo 
strategija 
03:15 Maži, bet ypatingi. vabzdžiai 
04:05 Jubiliejinis koncertas 
„Nerija" – 45. 

06:15 Televitrina
06:30 Aladinas
07:00 Ančiukų istorijos
07:30 Žvaigždžių karai. Sukilėliai
08:00 Aladinas
08:30 Tolimos šalies dievaitis
08:40 Lordo Farkvado šmėkla
09:00 Skaniai ir paprastai
09:30 Maisto kelias
10:00 Kintamanio brangakmenis

11:00 Rodencija ir Dantukų fėja
12:45 Meilė keliauja laiku. 
Smaragdas
15:00 Bilis Medisonas
16:45 Ekstrasensai tiria
18:30 TV3 žinios
19:30 101 dalmatinas
21:35 Iksmenai. Apokalipsė
01:30 Dviveidis
04:00 Lobiai O. K.

06:30 Žvėrelių būrys 
06:55 Neramūs ir triukšmingi 
07:20 Žuviukai burbuliukai 
07:45 Kiaulė, Ožka, Bananas ir 
Svirplys 
08:10 Pabaisiukas Bansenas 
08:35 Tomo ir Džerio šou 
09:00 Saugokis meškinų 
09:30 Drakonų kova. Super 
09:55 Ogis ir tarakonai 

10:05 Stebuklų namai
11:50 Gaisrinės šuo
14:00 Neteisingai apkaltintas
15:45 Policijos akademija 7. Misija 
Maskvoje
17:30 Geriau vėliau, negu niekada 
18:30 Žinios
19:30  Madagaskaras 2
21:10 Brolis keistuolis
23:00 Galvok kaip vyras 2
01:00 Tamsiausia valanda

06:15 Auklė 
08:45 Sveikatos ABC televitrina
09:00 Nutrūkę nuo grandinės 
09:30 Apie žūklę
10:00 Vaikai šėlsta 
10:30 Džiunglių princesė Šina 
11:30 Paryžius. Gyventojai ir 
gyvūnai 
12:40 Anthonis Bourdainas. 

Nepažįstami kraštai 
13:40 Ekstrasensų mūšis 
16:25 Reali mistika
17:25 Vanity Fair. Visiškai slaptai 
18:25 Kas žudikas? 
19:30 Dainuok mano dainą
21:30 Terminatorius 3. Mašinų 
prisikėlimas
23:40 Sutartis su šėtonu
01:30 Dainuok mano dainą

06:00 „Pavojingiausios kelionės. 
Brazilija“
06:30 „Neprijaukinti. Kodjako 
sala“
07:04 TV parduotuvė
07:20 „Pasaulis iš viršaus“
07:55 „Pasaulio turgūs. Atėnai“
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 10 min iki tobulybės su 
Jurijumi
15:15 Skinsiu raudoną rožę
16:00 Žinios
16:15 Rubrika „Saugi vaikystė“
16:20 „Neišsižadėk“ 
18:00 Žinios
18:30 „Neišsižadėk“ 
20:00 Žinios
20:25 „Deimantų medžiotojai“
22:00 Žinios
22:30 „Deimantų medžiotojai“
23:10 „Iššūkis“
01:10 „Pražūtingi smaragdai“ 
02:45 „Baltoji vergė“
04:10 „Geriausios nardymo 
vietos“
04:30 „Iššūkis“

09:15 „Rojus“ 
10:20 „Neišsižadėk“ 
11:25 „Ragana“ 
12:30 „Iššūkis“ 
13:35 TV parduotuvė
13:50 „Gluchariovas“ 
14:55 „Delta“ 
16:00 Reporteris
16:30 Vasara tiesiogiai 
17:00 „Moterų daktaras“ 
18:00 Reporteris
18:55 „Išmanus kaimas“."
19:00 „Iššūkis“ 
20:00 Reporteris
20:30 Vasara tiesiogiai 
21:00 „Ragana“ 
22:00 Reporteris
22:55 „Išmanus kaimas“."
23:00 „Gluchariovas“
00:05 „Delta“ 
01:05 „Iššūkis“ 
02:00 „Ragana“ 
02:45 „Neišsižadėk“ 
03:35 „Žmogus be praeities“ 
04:20 „Ragana“ 
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24 05:00 Seserys 
06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
09:05 Senis 
10:05 Štutgarto kriminalinė 
policija 7 
10:50 Komisaras Reksas 
11:40 Giminės
12:35 „Kas ir kodėl?"
13:05 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Seserys 
17:30 Žinios
18:15 Auksinis protas
19:30 Emigrantai
20:30 Panorama
21:30 Nacionalinė 
ekspedicija
22:30 Vasara su „Dviračio 
žiniomis"
23:00 Aukštuomenės 

daktaras 6 
23:45 Štutgarto kriminalinė 
policija 7 
00:30 „Kas ir kodėl?" 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 2. 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Emigrantai 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė ekspedicija

05:35 Du tėvai ir du sūnūs
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 Mano geriausio draugo 
mergina
00:15 CSI elektroninių nusikaltimų 
skyrius
01:15 Kaulai
02:05 Pelkė
03:00 Ekstrasensų mūšis
03:55 Paskutinis iš vyrų
04:50 CSI elektroninių nusikaltimų 
skyrius

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 Meilės sparnai 
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 Tautos tarnas 
21:00 Bus visko
21:30 Žinios
22:30 Juodasis griaustinis
00:25 Judantis objektas 
01:15 Roninas

06:00 Auklė 
07:30 Džuna 
08:35 Farų karai 
09:30 Teisingumo agentai 
10:30 Kobra 11 
11:35 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius 

12:35 Stoties policija 
13:45 Džuna 
14:50 Farų karai 
15:50 Teisingumo agentai 
16:50 Kobra 11 
17:55 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius 
18:55 Stoties policija 
20:00 Info diena
20:25 Nusikaltimų miestas 
21:00 Mirtinas ginklas 4
23:30 Naujienų medžiotojas
01:45 Persekiotojas 
02:25 Vanity Fair. 
Visiškai slaptai

05:05 „Pasaulis iš viršaus“
05:35 „Baltoji vergė“ 
06:24 TV parduotuvė
06:40 Vantos lapas
07:10 „24/7“
 07:40 Vasara tiesiogiai 
08:10 „Delta“
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23 05:00 Seserys 
06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
09:05 Senis 
10:05 Štutgarto kriminalinė 
policija 7 
10:50 Komisaras Reksas 
11:40 Giminės
12:35 „Kas ir kodėl?"
13:05 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Seserys 
17:30 Žinios. 
18:15 Auksinis protas
19:30 Žmonės, kurie 
sukūrė Lietuvą
20:30 Panorama
21:30 Nacionalinė 
ekspedicija
22:30 Vasara su „Dviračio 

žiniomis"
23:00 Aukštuomenės daktaras 6 
23:45 Štutgarto kriminalinė policija 7 
00:30 „Kas ir kodėl?" 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 
2. 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:10 Žmonės, kurie sukūrė 
Lietuvą. Antanas Smetona. 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė ekspedicija. 

05:25 Du tėvai ir du sūnūs
06:10 Televitrina
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Simpsonai
07:55 Kapitono Morgano lobis
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 Profas
01:30 Iksmenai. Apokalipsė
04:00 Boratas. Kaip šaunusis 
Kazachstano žurnalistas Amerikoj 
patirtį graibstė

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 Meilės sparnai 

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 Tautos tarnas 
21:00 Bus visko
21:30 Žinios
22:30 Roninas
00:50 Judantis objektas 
01:40 Nepaprastas Žmogus-Voras

06:00 Auklė 
07:30 Džuna 
08:35 Farų karai 
09:30 Teisingumo agentai 
10:30 Kobra 11 
11:35 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius 
12:35 Stoties policija 
13:45 Džuna 

14:50 Farų karai 
15:50 Teisingumo agentai 
16:50 Kobra 11 
17:55 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius 
18:55 Stoties policija 
20:00 Info diena
20:25 Nusikaltimų miestas 
21:00 Naujienų medžiotojas
23:20 Terminatorius 3. Mašinų 
prisikėlimas
01:20 Juodasis sąrašas 
02:10 Okupuoti 

05:05 „Pasaulis iš viršaus“. 
05:35 „Baltoji vergė“ 
06:24 TV parduotuvė
06:40 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje. Jadvyga Juškytė-Širšė“
07:10 Šiandien kimba
08:10 „Delta“ 
09:15 „Rojus“ 

10:20 „Neišsižadėk“ 
11:25 „Ragana“ 
12:30 „Iššūkis“ 
13:35 TV parduotuvė
13:50 „Gluchariovas“ 
14:55 „Delta“ 
16:00 Reporteris
16:30 Vasara tiesiogiai 
17:00 „Moterų daktaras“ 
18:00 Reporteris
18:55  „Saugi vaikystė“."
19:00 „Iššūkis“ 
20:00 Reporteris
20:30 Vasara tiesiogiai 
21:00 „Ragana“ 
22:00 Reporteris
22:55 „Saugi vaikystė“."
23:00 „Formulės-1“ čempionatas. 
00:05 „Delta“ 
01:05 „Iššūkis“ 
02:00 „Merdoko paslaptys“ 
02:45 „Neišsižadėk“ 
03:35 „Žmogus be praeities“
04:20 „Merdoko paslaptys“ 
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22 05:05 Savaitė. 
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 3 
11:45 Salų gamtos 
slėpiniai 
12:40 Salų gamtos 
slėpiniai 2 
13:35 Puaro 
14:30 Beatos virtuvė
15:20 Gamtos inspektoriai
15:45 Žinios. 
16:00 Istorijos detektyvai. 
16:50 Vasara su „Dviračio 

žiniomis"
17:30 Žinios. 
18:00 Klausimėlis.lt
18:30 „Editos šou"
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Laisvės kaina. Partizanai
21:50 Labas, čia aš 
23:15 Jau seniai tave myliu 
01:10. Salų gamtos slėpiniai 
02:05 Salų gamtos slėpiniai 2 
03:00 Kačių ABC 3 
03:45 Klausimėlis.lt 
04:10 Stilius. 

06:15 Televitrina
06:30 Aladinas
07:00 Ančiukų istorijos
07:30 Žvaigždžių karai. Sukilėliai
08:00 Aladinas
08:30 Kobra 11
09:30 Šefai vikingai

10:00 Kapitono Morgano lobis
11:00 Kosmoso kariai
12:55 Šuo, kuris išgelbėjo vasarą
14:35 Išrinktasis. Blogio imperijos 
iškilimas
16:45 Ekstrasensai tiria
18:30 TV3 žinios
19:30 Ir velnias dėvi Prada
21:50 Peržengta riba
23:45 Universalioji korta
00:30 Boratas. Kaip šaunusis 
Kazachstano žurnalistas Amerikoj 
patirtį graibstė
02:05 Kažkas skolinto
04:05 Stounas

06:30 Žvėrelių būrys 
06:55 Neramūs ir triukšmingi 
07:20 Žuviukai burbuliukai 
07:45 Kiaulė, Ožka, Bananas ir 
Svirplys 
08:10 Pabaisiukas Bansenas 

08:35 Tomo ir Džerio šou 
09:00 Saugokis meškinų 
09:30 Drakonų kova. Super 
09:55 Ogis ir tarakonai 
10:05 Nerealus šuo
11:55 16 norų
13:45 Pričiupom! 
14:15 Šokis hip-hopo ritmu
16:25 Išgelbėk mane
18:30 Žinios
19:30 Teleloto
20:35 Nepaprastas Žmogus-Voras
23:10 Gelbėk mus nuo pikto
01:30 Brolis keistuolis

06:10 Ultimate Strongman galiūnų 
turnyras
08:00 Auklė 
08:30 Tauro ragas
09:00 Galiūnų čempionų lyga 
Meksikoje. I dalis
10:00 Vaikai šėlsta 

10:30 Džiunglių princesė Šina 
11:30 Šiaurinių elnių šeimyna
12:40 Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai 
13:40 Ekstrasensų mūšis
16:10 Reali mistika 
17:15 Vanity Fair. Visiškai slaptai 
18:15 Kas žudikas? 
19:30 Rivjera 
21:30 Juodasis sąrašas 
22:30 Okupuoti 
00:30 Ekstrasensų mūšis 
02:45 Sutartis su šėtonu

05:30 Grilio skanėstai
06:00 „24/7“. 
07:04 TV parduotuvė
07:20 „Pasaulis iš viršaus“
08:30 Kaimo akademija
09:00 Šiandien kimba
10:00 „Pavojingiausios kelionės. 
Mianmaras“

10:35 „Pavojingiausios kelionės. 
Kamerūnas“
11:10 Grilio skanėstai
11:40 „Svarbiausia - įstatymas“ 
13:50 „Tarp meilės ir 
neapykantos“ 
16:00 Žinios
16:20 Krepšinio pasaulyje
16:50 2018 m. „Formulės-1“ 
čempionatas. Didžiosios Britanijos 
GP apžvalga
18:00 Žinios
18:30 „Pasaulis iš viršaus“
19:00 „Lemtingas panašumas“ 
20:00 Žinios
20:30 „Lemtingas panašumas“ 
21:30 „24/7“. 
22:00 Žinios
22:30 „Deimantų medžiotojai“ 
00:50 „Tarp meilės ir 
neapykantos“ 
02:45 „Merdoko paslaptys“ 
04:15 „24/7“. 
04:40 „Rasputinas“

Ieškokite Rokiškio 
prekybos centruose!

• Idealios būklės planšetinį 
kompiuterį SAMSUNG GALAXY 
TAB A SM-T585. Yra vieta SIM 
kortelei, pilna komplektacija, 
garantija, dėkliukas. Pirktas kovo 
mėn. pabaigoje. Domina keitimas. 
Kaina 180 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Puikiai veikiantį Dell Inspiron 
1525 . Kaina 65 Eur.  

Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
• Daugiafunkcinį įrenginį 
spausdintuvą–skenerį.  
Kaina 25 Eur. Tel. 8 682 31 964. 
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Idealios būklės mobilų telefoną 
Huawei P9 Lite mini. Nenuimta 

originali plėvelė ant ekrano ir 
nugarėlės. Lietuviška garantija. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Baltos spalvos mobilų 
telefoną Samsung Galaxy S4 su 
dokumentais. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Mobilų telefoną Samsung Galaxy 
Note 3, yra dokumentai. Domina 

keitimas. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Mobilų telefoną Nokia Lumia 
800, yra dokumentai. Domina 
keitimas. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Naują baltos spalvos Nokia Lumia 
520. Yra dokumentai, užblokuotas. 
Domina keitimas. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis

• Idealios būklės auksinės spalvos 
mobilųjį telefoną Samsung Galaxy 
J5. Pilnas rinkinys: dėkliukas, 
plėvelė ant ekrano, dokumentai. 
Domina keitimas. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis

• Idealios būklės 32 GB mobilų 
telefoną Samsung Galaxy S6. Yra 
dokumentai, dėkliukas. Domina 
keitimas. Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Geros būklės Samsung SGH 2 
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P310. Yra dokumentai. Domina 
keitimas. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Puikiai veikiantį Huawei U8650. 
Komplekte yra įkroviklis.  
Kaina 25 Eur. Tel. 8 605 33 586. 
Rokiškis
• Redmi 5A išmanųjį telefoną. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 645 47 976. 
Rokiškis

KITA

• Naudotą, veikiantį klozetą su 
bakeliu. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 611 48 891. Rokiškis
• Du veikiančius keltuvus servisui 
iš Vokietijos. Vienas standartinis, 
kitas – su platforma.  
Kaina 950 Eur. Tel. 8 605 93 964. 
Rokiškis
• 0,5 l stiklainius su dangteliais 
(0,10 Eur) ir 3 l stiklainius (0,30 
Eur). Tel. 8 676 14 303. Rokiškis
• Šulinio ritinius su dangčiais.  
Tel. 8 600 74 519. Rokiškis
• Storasienį 5 kubinių metrų 
rezervuarą. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Naują medinę pavėsinę 3x3 m. 
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Naują medinį šulinį.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Skaldytas malkas ir kaladukus. 
Tel. 8 615 40 488. Rokiškis
• Žolės smulkintuvą, kultivatorių 
traktoriui T25,  96 bosų akordeoną. 
Tel. 8 620 67 272. Rokiškis
• Kuro talpas (Yra 100 l) ir 
bakelius. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 675 55 115. Rokiškis
• Geros būklės medžio tekinimo 
stakles, 220V. Dovanoju kaltus. 
Kaina 170 Eur. Tel. 8 619 52 150. 
Rokiškis
• Vokietijoje pagamintą 
siaurapjūklį. Tel. 8 682 31 964. 
Rokiškis
• Metalinį seifą. Kaina 105 Eur. 
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• 3 l talpos stiklainius, 50 vnt. 
(vieneto kaina – 0,70 Eur).  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• ilgabangių infraraudonųjų 
spindulių saunariumą–pirtį BAUER 
(1300 W). Kaina 290 Eur.  
Tel. 8 629 65 277. Rokiškis

• Garažą prie buvusio DNB banko. 
7 korpusas, pietinė pusė.  

Tel. 8 614 66 272. Rokiškis
• Namą su ūkiniais pastatais 
Būčiūnų kaime (Obelių sen). 
Namas dviejų aukštų, 4 kambarių, 
yra nedidelė veranda,10 ha žemės. 

Kaina sutartinė. Tel. 8 681 13 789. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą Taikos g. 21. 
Trečias aukštas, šiltas, išmokėta 
renovacija. Tel. 8 688 20 398. 
Rokiškis
• Tvarkingą, suremontuotą 1 
kambario butą P. Širvio gatvėje. 
Plotas 37,4 kv.m. Galima derėtis. 
Detalesnė informacija telefonu. 
Kaina 15500 Eur.  
Tel. 8 600 93 450. Rokiškis
• 1 kambario butą Vilties gatvėje. 
37 kv. m, trečias aukštas, didelis 
balkonas. Kaina 14800 Eur.  
Tel. 8 685 75 629. Rokiškis
• Parduodamas 2 kambarių butas 
Jaunystės g. 3, 50,57 kv. m, su 
baldais, 5 aukštas, yra liftas,  
rūsys, plastikiniai langai. Kaina 
17000 Eur. Tel. 8 687 52 641. 
Rokiškis
• 20 a sklypą Rokiškio mieste. 
Tinkamas namo statybai. 
Privažiavimas – asfaltas. Elektra, 
vandentiekis – prie pat sklypo.  
Tel. 8 624 30 489. Rokiškis
• Apleistą gyvenamąjį  namą 
Jūžintų centre,  Beržų g. 10 , 10 
metų negyvenamas, 86 m2,  3 
kamb., virtuvė, 18 a žemės sklypas, 
tvartas, daržinė, lauko sandėliukas. 
Raktai pas kaimynę kitoje kelio 
pusėj. Skubiai. Galimas keitimas. 
Kaina 5900 Eur. Tel. 8 674 48 810. 
Rokiškis
• Namą Dariaus ir Girėno g. 
5 kambariai ir virtuvė. Namas 
prijungtas prie miesto vandentiekio, 
šildymas – kietu kuru, yra 
kondicionierius. Ūkiniame pastate – 
garažas su duobe ir rūsiu.Yra lauko 
virtuvė, šulinys kieme.  
Tel. 8 614 20 631. Rokiškis
• Sodo sklypą su namuku 
Juodupėje. Galimas mokėjimas 
dalimis. Tel. 8 682 31 964.  
Rokiškis
• 50 kv. m 2 kambarių butą P.Širvio 
g., penktame aukšte su balkonu. 
Kaina 15000 Eur.  
Tel. 8 628 62 703. Rokiškis
• 37 kv. m vieno kambario butą 
Panevėžio g.18, ketvirtajame 
aukšte. Yra balkonas.  
Kaina 11000 Eur. Tel. 8 628 62 
703. Rokiškis
• Sodybą Panemunėlio geležinklio 
stotyje, Pievų g. 10. Yra bitynas. 
Tel. 8 695 69 495. Rokiškis
• Sodą už miškų urėdijos, 
Uljanavos km. su 6 a žemės. Yra 
namelis, šulinys. Kaina 4000 Eur. 
Tel. 8 629 03 659. Rokiškis
• Už miškų urėdijos (pirmas 
keliukas, Sodžiaus bendrija) du 
sodus, kurie yra vienas šalia kito. 
15 a sklypas, du vasarnamiai, 
elektra, šiltnamis, vanduo 
laistymui, pavėsinė.  
Kaina 8000 Eur. Tel. 8 618 36 236. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą Taikos g. 9, 
renovuotame name, 2 aukšte.  
45,14 kv. m, laiptinėje kodinė 
spyna, vonia ir tualetas atskirai, 
galime palikti baldus, butas geros 
būklės, už renovaciją sumokėta. 
Kaina 19000 Eur.  
Tel. 8 614 53 907. Rokiškis
• Rokiškio raj., Kriaunų sen., 
Baršėnų km. sodybą su 2 ha žemės. 
Tel. 8 684 52 590. Rokiškis
• Sodyba 16 km nuo Rokiškio, 
netoli pagrindinio kelio Rokiškis – 
Panevėžys. Yra 3,68 ha žemės, 36 a 
namų valdos, ūkinis pastatas, klėtis, 

medinė pirtis, šulinys, netoliese 
tvenkinys ir upė Šetekšna. Rami, 
graži vieta. Kaina 14000 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Sodybą gražioje vietoje su 1 ha 
žemės Rokiškio raj., Kriaunų sen., 
Mičiūnų km. Tel. 8 606 25 534. 
Rokiškis
• Namą Antanašėje, Obelių sen., 
Rokiškio raj. su ūkiniais pastatais. 
Po namu yra rūsys su įrengta kieto 
kuro katiline. Yra vandentiekis 
ir vietinė kanalizacija. Iki Obelių 
miesto ribos 1 km. Netoli yra Našio 
ežeras. Parduodama su baldais. 
Kaina 15000 Eur.  
Tel. 8 610 07 963. Rokiškis
• 0,79 ha žemės ūkio paskirties 
sklypą Pagrandžių kaime.  
Tel. 8 620 31 917. Rokiškis
• Mūrinį namą Obeliuose. Yra 
3 kambariai ir virtuvė. Sklypo 
plotas  17,5 a. Po namu yra rūsys. 
Apšildymas centralinis, katilinė – 
rūsyje. Mansardoje yra 2 nešildomi 
kambariai. Kaina 19500 Eur.  
Tel. 8 670 80 331. Rokiškis
• Medinį 2 aukštų namą Aukštaičių 
g. 2, Juodupėje su 12 a žemės. 
Namas parduodamas su visais 
baldais, indais, šaldytuvu. Didelis 
rūsys, elektra, vietinis vandentiekis. 
Yra ūkinis pastatas su garažu, 
malkinė (paliekame gerų beržinių 
malkų, briketų). Kaina 13000 Eur. 
Tel. 8 606 59 786. Rokiškis
• Pusę namo Velniakalnyje, 6 a 
žemės. Smulkesnė informacija 
telefonu. Tel. 8 677 98 713. 
Rokiškis
• Sodybą Skyrių kaime, 
Panemunėlio seniūnijoje.  
Kaina 3000 Eur. Tel. 8 645 87 075. 
Rokiškis

NUOMA

• Išsinuomočiau 2 kambarių butą  
su baldais ilgesniam laikui. Už 
nuomą galiu sumokėti pusę metų  
į priekį. Tel. 8 646 04 035.  
Rokiškis
• Jauna, tvarkinga, dirbanti šeima 
nuomai ieško buto Rokiškyje. Būtų 
geriau su baldais. Siūlykite įvairius 
variantus. Tel. 8 670 21 793. 
Rokiškis
• Išnuomojamas 1 kambario butas 
Rokiškyje, Taikos g. 
Tel. 8 686 20 569. Rokiškis
• Miesto centre išsinuomočiau 
70–100 kv. m komercines patalpas 
pirmajame aukšte su atskiru įėjimu. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• 46 m. vyras išsinuomotų kambarį, 
gali būti be patogumų.  
Tel. 8 606 43 638. Rokiškis
• Dirbanti mergina skubiai 
išsinuomotų tvarkingą 1 kambario 
butą Rokiškyje. Tel. 8 622 79 137. 
Rokiškis
• leškomas 1-2 kambarių butas 
nuomai. Tel. 8 627 68 825. 
Rokiškis

PASLAUGOS
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PERKA

• Prašau jaunai šeimai padovanoti 
virtuvinių baldų. Tel. 8 624 16 265. 
Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Siūlome nuolatinį, gerai 
apmokamą darbą statybininkams, 
apdailininkams, pagalbiniams 
darbuotojams. Tel. 8 646 04 035. 
Rokiškis
• Ieškau žmogaus, kuris galėtų 
kokybiškai nudažyti ratlankius. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 617 38 661. 
Rokiškis
• Namuose reikia išpjauti medieną. 
Tel. 8 678 81 317. Rokiškis
• Ieškome bitininko/ -ės.  
Tel. 8 686 95 244. Rokiškis
• Bendrovė ieško 
mechanizatoriaus/-ės. Darbo 
užmokestis – 5 Eur/val. prieš 
mokesčius. Galimybė dirbti 
terminuotai. Tel. 8 613 63 075. 
Rokiškis
• Ieškau, kas galėtų kokybiškai 
nudažyti ratlankius.  
Tel. 8 617 38 661. Rokiškis
• Reikia nupjauti 3 ha žolės mažu 
traktoriumi tarp medelių.  
Kaina 123 Eur. Tel. 8 606 86 792. 
Rokiškis
• Traktorininko darbą Papilyje, 
ūkyje. Gera alga, važinėjimas 
kompensuojamas.  
Tel. 8 614 48 378. Biržai
• UAB siūlo darbą buhalterei.  
Tel. 8 687 33 067. Rokiškis
• Reikalingas vyras, kuris išdaužytų 
sodo namelio pamatus. Darbas 
vienai dienai. Tel. 8 692 95 831. 
Rokiškis
• Ieškomi apdailininkai statybų 
darbams Lietuvoje. Komandiruotės 
skirtinguose miestuose, 
apgyvendiname. Reikalingi: 
apdailininkas–tinkuotojas darbui 
purškiamu struktūriniu tinkavimo 
aparatu, plytelių klojėjas, 
pagalbinis darbuotojas, stogdengys. 
Kaina 1500 Eur. Tel. 8 603 63 036. 
Rokiškis
• Ieškomas elektrikas elektros 
įrengimų, prietaisų montavimo, 
remonto ir priežiūros darbams 
padėklų kalimo ceche. Būtinas 
elektriko pažymėjimas. Darbo vieta 
Panemunėlio geležinkelio stotyje, 
Rokiškio rajone. Tel. 8 612 26 202. 
Rokiškis
• Ieškome plataus profilio 
statybininkų. Reikalingi pamatų 
betonuotojai (4 nedideli pamatai) 
Rokiškio rajone, Jūžintų 
seniūnijoje, Grumbinų kaime.  
Tel. 8 686 39 618. Rokiškis
• Siūlome darbą mechanizatoriui/-
ei Rokiškio rajone.  
Tel. 8 613 63 075. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Sauskelnes „Tena“ Super, M.  
Tel. 8 618 13 432. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Veikiantį motobloką. Yra 
padargų. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 683 06 559. Rokiškis
• Naują plaktukinę žoliapjovę 
NEFL–155.Yra galimybė išbandyti, 
tinka T–25 ar japoniškiems 
traktoriukams. Geram pirkėjui 
priedas – traktorius (kaina 
sutartinė). Kaina 900 Eur.  
Tel. 8 631 25 562. Rokiškis
• Sodo traktorių „Murray“. 
Atvežtas iš užsienio.  
Kaina 580 Eur. Tel. 8 623 61 509. 
Rokiškis
• Naują elektrinį pjūklą, 1100 W, 3 
kg. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 670 27 742. Rokiškis
• Veikiantį trifazį diskinį pjūklą. 
Tel. 8 675 55 115. Rokiškis
• Medžio apdirbimo stakles ir 
diskinius pjūklus („zeimerius“). 
Tel. 8 458 75 585. Rokiškis
SPORTO IR LAISVALAIKIO-

PREKĖS
• Mažai naudotą riedį su garantija 
iki 2019 03 21. Variklio galia – 
2x350 W, važiavimo atstumas su 
vienu krūviu – 20 km, baterija 
Li-Ion 36V, 4.4Ah, padangos dydis 
–10, mažiausias – didžiausias 
svoris – 120. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 676 02 460. Rokiškis
• Parduodu svarmenis („hantelius“).  
Kaina 10 Eur. Tel. 8 645 63 194. 
Rokiškis
• Pavėsinę, 3,10x2,60 m. Mediena 
- pušis, stogas skaldytų drebulinių 
skiedrų. Išsamesnė informacija 
telefonu. Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 679 13 517. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Raudonos spalvos „Izopo“ 
cementinių plokščių 1250x1150. 
Sutartinė kaina. 10 vnt.  
Tel. 8 687 52 549. Rokiškis
• Sienų šlifuoklį „Žirafa“.  
Kaina 55 Eur. Tel. 8 610 77 145. 
Rokiškis
• Parduodama mediena stogui.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Spygliuočio ir lapuočio 
dailylentes. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Šamotines plytas.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Parduodu pjautą medieną.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• 12 vnt, nenaudotų, raudonų plytų. 
Tel. 8 606 20 232. Rokiškis
• Pilną pakuotę gražių grindinių 
plytelių, 1,35 kv.; Sienų plytelių 
šviesios spalvos, pilna pakuotė. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 609 74 010. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Motorinį dviratį „Riga“.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• 1997 12 Land Rover Range Rover 
visureigį. 2,500 TDS,  
100 kW, įdėta gamyklinė 
spyruoklinė pakaba, naujos 
AT padangos, akumuliatorius. 
Kėbulas, rėmas nesupuvę, variklis 
tvarkingas, nenaudoja daug tepalų, 
TA iki 2019 02, įtrūkęs priekinis 
stiklas. Kaina 1799 Eur.  
Tel. 8 653 44 310. Rokiškis
• Dviratį. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 615 32 501. Rokiškis
• Geros būklės 2006 m. AUDI A4, 
2,0 l, 103 kW, dyzelinis variklis, 
universalas, pilkas. TA, lengvojo 
lydinio ratai, iš Vokietijos. Variklis 
dirba kaip laikrodis, važiuoklėje 
niekas nebilda, dveji rakteliai, nauji 
stabdžių diskai, kaladėlės. Domina 
keitimas.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Labai geros būklės 2004 m. 
Renault Scenic. Dyzelinis variklis, 
iš Vokietijos. Kaina 1499 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Honda Transalp 600cc.  Yra TA, 
dokumentai ir numeriai. Užsiveda, 
važiuoja, didelis ir galingas (kaina 
derinama). Kaina 900 Eur.  
Tel. 8 628 84 162. Rokiškis
• Kompaktišką bei ekonomišką 
Citroen C1 iš Vokietijos. 1 l 
benzininis variklis, keturios durys, 

kondicionierius. Kaina 2450 Eur. 
Tel. 8 672 20 201. Rokiškis
• Ford C–MAX tvarkingą 
automobilį iš Voketijos. Spalva – 
sidabrinė. 1.6 TD, 80 kW, TA iki 
2020 m. Kaina 1950 Eur.  
Tel. 8 672 20 201. Rokiškis
• 2006 m. Audi A6, 2.0D, 
universalas. Kaina 3800 Eur.  
Tel. 8 674 22 216. Rokiškis
• 2003 m. Opel Zafira. 74 kW, 
dyzelinis variklis. Kaina 1500 Eur. 
Tel. 8 612 81 358. Rokiškis
• 2006 m. Mazda 2 automobilį, 
benzininis variklis, yra greičių 
dėžės ir keli smulkūs išorės 
defektai. TA iki 2019 rugsėjo mėn. 
Kaina 400 Eur. Tel. 8 611 22 776. 
Rokiškis
• 1995 m. Lancia Zeta. TA  
iki 2019 06, benzinas–dujos. 
Kaina 550 Eur. Tel. 8 687 38 103. 
Rokiškis
• 1997 m. Rover 214. Kaina 250 
Eur. Tel. 8 605 25 460.  
Rokiškis
• 1996 m. keleivinį VW 
Transporter, 2,4 TD.  
Kaina 1550 Eur. Tel. 8 674 22 216. 
Rokiškis
• Gerą, tvirtą, paties pagamintą 
priekabą. Yra TA ir draudimas.  
Tel. 8 681 26 648. Rokiškis
• 1989 m. Audi 80 B3. 1.8 
benzinas–dujos, TA iki 2020 05 08. 
Kaina 450 Eur. Tel. 8 684 10 752. 
Rokiškis
• Audi A6 C4. Benzinas–dujos, 
keturių varomųjų  ratų sistema,  
TA. Tel. 8 646 91 360. Rokiškis
• Seat Ibiza. Tel. 8 610 30 244. 
Skuodas
• Geros būklės SEAT IBIZA. 
44 kW variklio talpa, 1,390 l 
benzininis variklis. Kaina 400 Eur. 
Tel. 8 610 30 244. Rokiškis
• Opal Zafira 2005m., dyzelinas, 
automatinė pavarų dėžė, viskas 
veikia. 7 vietos. Šiek tiek brauktas 
priekis. Kaina 3000 Eur.  
Tel. 8 677 08 977. Rokiškis
• 1999 m. FORD MONDEO. 1,8 
TDI, TA, draudimas, katalizatorius, 
el. langai, kablys. Kaina 370 Eur. 
Tel. 8 624 40 834. Rokiškis
• Rusišką, vyrišką dviratį.  
Tel. 8 606 20 232. Rokiškis
• Geros būklės 2002 m. Renault 
Laguna. 2,2 variklis, 110 kW, TA 
iki 2019 11. Kaina 1000 Eur.  
Tel. 8 628 98 127. Rokiškis
• Volvo V70 automobilį. TA iki 
2019 m., 2,4,120 kW. Pakeisti 
diržai, tepalai, sutvarkyta važiuoklė 
(kaina derinama). Kaina 1850 Eur. 
Tel. 8 672 20 201. Rokiškis
•  Geros būklės priekabą MAZ.  
TA, draudimas, tentas.  
Kaina 320 Eur. Tel. 8 624 40 834. 
Rokiškis
• 1996 m. OPEL VECTRA B. 
1,7 TDI, TA – 2 metai, centrinis, 
signalizacija, Elektriniai langai, 
lieti ratai. Kaina 570 Eur.  
Tel. 8 624 40 834. Rokiškis
• 2005 m. Toyota Avensis 
automobilį su daug privalumų. 
Kaina 2500 Eur. Tel. 8 682 31 964. 
Rokiškis
• 26 colių kalnų dviratį 
„Texo“. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 650 72 350. Rokiškis
• Juodą 1997 m. Audi A6 C5. 
Sedanas, 2.8 l benzininis variklis, 
TA iki 2019 m.. Kaina 1100 Eur. 
Tel. 8 656 73 032. Rokiškis
• CUBE LTD Pro kalnų dviratį: 
diskiniai hidrauliniai stabdžiai, 
nauja grandinė. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 670 11 657. Rokiškis
• 1991 m. VW Jetta automobilį. 
Benzinas–dujos, TA iki 2019 09. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 629 03 659. 
Rokiškis
• Tvarkingą Audi 80 B4 automobilį. 
Benzininis variklis, 2l, 66 kW, TA 
iki 2020 07. Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 629 63 427. Rokiškis
• Audi A6 C4. 2.6 benzinas–dujos, 
keturi varomieji  ratai, universalas, 
yra kablys. Tel. 8 646 91 360. 
Rokiškis
• 1996 m. Mercedes–Benz E220. 
Dyzelinis variklis, TA iki 2019 11. 
Kaina 600 Eur. Tel. 8 614 86 759. 
Rokiškis

• Vyriškus tvarkingus bėginius 
dviračius  aliuminio rėmais. 
Kaina 110 Eur. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• VW Passat B4. 1.9 l TDI, 66 kW, 
karavanas. VW Passat B4. 1.9 l 
TDI, 88 kW. Tel. 8 600 54 331. 
Rokiškis
• 1988 m. Mercedes-Benz  A160, 
benzininis variklis.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• 2005 m. Audi A6 lengvojo lydinio 
ratus, 17 colių, tarpas tarp skylių 
112, padangų likutis apie 7 mm. 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• 1998 m. Peugeot Partner. 
Dyzelinis variklis.  
Tel. 8 675 13 781. Kupiškis
• 2000 m. BMW 5 galinį tiltą, 
reduktorių, trūkusį amortizatorių, 
stabdžių diskus. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• 1998 m. Volvo V40. 1,9 
universalas. Dalys: variklis, 
elektros variklis, sparnai, 
nerūdijančio plieno duslintuvas. 
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• 1998 m. Opel Vectra. 2 l, 66 kW, 
gera turbina, ratai R15. Dalys: 
skarda, žibintai, rezervuaras 
degalams, pavarų dėžė, elektros 
variklis, priekiniai sparnai.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
•  Visą arba dalimis važiuojantį 
2001 m. Peugeot Partner.  
Tel. 8 688 33 792. Rokiškis
• Nissan Almera 03 m. 2.2dCi 
82 kW mechaninę pavarų dėžę 
dalimis. Dėžės kodas – RS5F50A. 
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• „BLAUPUNKT“ naudotą CD 
keitiklį. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 611 31 617. Rokiškis
• Volkswagen Sharan . 1.9 TDI,  
66 kW. Tel. 8 623 00 993.  
Rokiškis
• Parduodu įvarias VW Passat B3 
dalis: priekinius žibintus, variklio 
dangtį, galines kairės pusės duris, 
sankabą, galvutę, greičių dėžę, 
lietus ratlankius 14, šoninius stiklus 
ir kitas smulkmenas.  
Tel. 8 611 69 537. Rokiškis
• 4 vnt. R13 4X100 155/70 M+S 
padangų. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 614 34 974. Rokiškis
• MAZ greičių dėžes (kaina nuo 
100 Eur iki 300 Eur). Kaina 100 
Eur. Tel. 8 682 77 421. Kupiškis
• Ratus. Matmenys 11*20, 12*20. 
365*22.5. Kaina nuo 40 iki 60 Eur. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 682 77 421. 
Kupiškis
• Pilnos komplektacijos MAZ V6 
variklį. Yra galimybė pristatyti. 
Kaina 1000 Eur. Tel. 8 682 77 421. 
Kupiškis
• MAZ V8 turbo variklį. Geros 
būkles, pilna komplektacija, galima 
užvesti. Yra galimybė pristatyti. 
Kaina 1800 Eur. Tel. 8 682 77 421. 
Kupiškis
• Audi lietus ratus  R15.  
Kaina 80 Eur. Tel. 8 624 90 330. 
Rokiškis
• VW Touran mažą atsarginį ratą. 
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• 2016 m. R17 ratlankius su 
padangomis, 5/112. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• 1998 m. VW SHARAN, 1.9 TDI. 
Tel. 8 606 14 217. Rokiškis
• Motociklo IZ ratas su padanga, 
3,50 – 18. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 633 01 255. Anykščiai
• Parduodu žibintus.  
Tel. 8 682 31 964. Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 682 45 155. Rokiškis

• Padangas 205/60R16 M+S.  
Tel. 8 646 91 360. Rokiškis
• Veikiančią automagnetolą 
Pioneer. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 609 74 010. Rokiškis
• BMW orginalo 5 klasės labia 
geros būklės lietus ratlankius 
su padangomis – R16/235/60. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
• VW Golf IV, Audi A3 1,9TDI 
elektros prietaisus, ventiliatorius, 
valytuvų varikliukus, reles.  
Tel. 8 616 35 640. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Japoniška traktorių Shibaura 
SD2203. 22 AG, 2 WD, 
hidro pakaba, keturių greičių, 
važiuojantis, bet esant didesnei 
apkrovai pučia šlangas. Kaina 
derinama. Geram pirkėjui priedas 
– plaktukinė žoliapjovė nfel–155 
(kaina sutartinė). Kaina 1500 Eur. 
Tel. 8 631 25 562. Rokiškis
• Geros būklės 2009 m. traktoriuką- 
žoliapjovę JOHN DEERE. 11,0 kW, 
230 motovalandų, darbinis plotis 
1,07m. Su rimtu pirkėju kaina 
derinama. Kaina 2500 Eur.  
Tel. 8 647 18 001. Rokiškis
• 4 m sėjamąją Waderstad Rapid 
400C. Pritaikyta dirbti su Mtz–82. 
Kaina 2000 Eur. Tel. 8 686 91 017. 
Rokiškis
• Visą arba dalimis veikiantį 
bulvių kombainą E-686 ir bulvių 
beicavimo mašiną. Domina 
keitimas. Kaina 2000 Eur.  
Tel. 8 686 91 017. Rokiškis
• Traktorių T150K dalimis.  
Tel. 8 686 21 088. Rokiškis

ES dėl „neteisėtos“ 
„Android“ 
strategijos 
„Google“ skyrė 
rekordinę 4,34 
mlrd. eurų baudą

Europos Sąjunga (ES) 
paskelbė „Google“ skyrusi 
rekordinę 4,34 mlrd. eurų 
(5,04 mlrd. JAV dolerių) 
baudą už tai, kad JAV tech-
nologijų milžinė neteisėtai 
naudojo savo operacinę sis-
temą „Android“, kad susti-
printų dominuojančią savo 
paieškos sistemos padėtį.

„Google“ naudojo „An-
droid“ kaip priemonę susti-
printi savo paieškos sistemos 
dominavimą“, – pareiškė už 
konkurenciją atsakinga Eu-
ropos Komisijos (EK) narė 
Margrethe Vestager (Mar-
gretė Vestager).

„Pagal ES konkurencijos 
taisykles tai yra neteisėta“, 
– pridūrė ji.

BNS inform.
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Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

PARODOS:
Viešojoje bibliotekoje.
Stendinė paroda „Rokiškio viešajai bibliotekai-95“.
Spaudinių parodos:
  „Lietuvybės skleidėja ir kovotoja už laisvę Marcelė Kubiliūtė (120-osioms g. m.)“,
„ Prakalbink istoriją: Lietuvos Didieji Kunigaikščiai“.
Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje
Spaudinių paroda, skirta Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dienai, 

„Mindaugas –  Lietuvos didysis karalius“
RENGINIAI:
Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje 
Liepos 26 d. 10-13 val. – skaitymo gurmanų ketvirtadienis.

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 jums derė-
tų ypač pasirūpin-
ti savo įvaizdžiu, 

higiena ir manieromis. Tai 
visose srityse lems ne mažiau 
už jūsų kompetenciją. Seksis 
neblogai, jei plečiate akiratį, 
keliaujate. Tačiau pirkdami 
suvenyrus, kitus daiktus ga-
lite kiek apsigauti.Atsargiai 
su technika, kelyje. Saugoki-
te vaikus. Dėl vaikų elgesio 
galimi nuostoliai. Savaitgalį 
praleisite nenuobodžiai. Kad 
ir ką norėtumėte veikti, rasi-
te draugišką kompaniją. Tik 
nederėtų švaistytis tuščiais 
pažadais ir abejotinais pata-
rimais.

JAUTIS. Ši 
savaitė žada 
keistų įvykių 
meilės srityje, 

šeimoje, versle. Prieš in-
vestuodami į brangų daik-
tą, gerai pasvarstykite. 
Venkite elgtis nesąžiningai 
ar pasiduoti sukčių įtakai. 
Jei esate išvykę į užsie-
nį, namo jus gali pargin-
ti įvykiai namuose. Arba, 
atvirkščiai, dėl sumaišties 
šeimoje skubėsite išvykti ir 
prasiblaškyti. Visgi nekoks 
metas kelionėms, reikalams 
su užsieniečiais. Problemų 
gali kilti ir namuose. Sau-
gokitės gaisro. Tačiau mei-
lės fronte - saulėta ir žavu. 
Virtuali pažintis žada naudą 
arba meilės romaną.

D V Y N I A I . 
Šią savaitę neiš-
vengsite finan-
sinių rūpesčių. 

Galite sudaryti draudimo ar 
paskolos sutartį, testamentą 
arba tuo domėtis. Įmanomos 
ir netikėtos pajamos. Tačiau 
jokie pinigai neužsibus jūsų 
piniginėje, nes išaugęs ape-
titas moderniems daiktams, 
išvykoms skatins išlaidau-
ti. Antra savaitės pusė bus 
kupina pavojų. Gresia ir 
nuostoliai, ir avarinės situa-
cijos. Savaitgalį vienokiu ar 
kitokiu būdu plėsite akiratį 
arba savo žiniomis turtinsite 
kitus. Galite gauti netikėtą 
pasiūlymą.

VĖŽYS. Ši sa-
vaitė skatins pra-
dėti gyventi svei-
kiau, atsinaujinti, 

keisti gyvenimo būdą ar la-
biau plėsti akiratį, išmokti 
naujų dalykų. Regis, nelabai 
seksis susikalbėti su artimai-
siais, kils nesusipratimų dėl 
pinigų, pramogų, vaikų. Jei-
gu nesate laisvi ir veliatės į 
meilės ryšius, kils rimtesnių 
problemų. Saugokite nuosa-
vybę, venkite skubotų san-
dorių. Savaitgalis gali sukel-
ti permainų, nuotykių, aistrų 
troškulį. Tikėtini stiprūs ir 
prieštaringi jausmai, sukelti 
karšto pasimatymo. Galimos 
nemažos išlaidos.

Astrologinė prognozė ateinančiajai savaitei
LIŪTAS. Šią 

savaitę nerimo ir 
rūpesčių galite 
patirti per vaikus 

arba antrąją pusę. Nepaisant 
nieko, karjeros ir verslo rei-
kalams taip pat teks atiduoti 
daug energijos. Turbūt gausi-
te informacijos, kuri gali jus 
rimtai sukrėsti. Nelabai gali-
te tikėtis pozityvių reakcijų 
iš savo pašnekovų, ypač jei 
jie vyrai ar konkurentai. Sau-
gokitės provokacijų, traumų, 
elektros iškrovos. Savaitgalį 
galite susipainioti savo san-
tykiuose ir prisidaryti nesu-
sipratimų. Tačiau jeigu ką 
tik patyrėte nemalonų įvykį 
ar išpuolį, patirsite šiokį tokį 
palengvėjimą.

M E R G E L Ė . 
Šią savaitę jus 
vargins abejonės, 
nepasi t ikėj imas 

artimu žmogumi. Tačiau 
palanku tvarkyti buitinius 
reikalus ir leisti laisvalaikį 
gamtoje. Tik būkite atsarges-
ni maudydamiesi vandens 
telkiniuose. Būkite labai at-
sakingi, priimdami sprendi-
mus, susijusius su vaikais, 
nuosavybe, paskolomis, už-
sieniu. Iš užsienio galite gau-
ti nekokių naujienų. Po tam 
tikro sukrėtimo gali išryškėti 
gilūs meilės jausmai. Savait-
galį būtinai imsitės darbo, 
nors galbūt galėtumėte ilsė-
tis. Daugiau dėmesio parei-
kalaus augintiniai.

S VA R S T Y -
KLĖS. Šią sa-
vaitę neskubėkite 
sutikti su abejoti-

nais pasiūlymais. Turėtumė-
te stengtis ištaisyti neseniai 
padarytą klaidą, o ne prisi-
daryti naujų. Neskleiskite 
paskalų, neiškraipykite gau-
tos informacijos. Venkite 
įtampos darbe, sporte, geriau 
padarykite per mažai nei per-
sistenkite. Jeigu draugų inte-
resus iškelsite aukščiau už 
artimųjų, grės nusivylimai. 
Savaitgalį galite sulaukti ne-
tikėtų svečių ar pakvietimo 
į pramoginį renginį, pobūvį, 
pasimatymą. Galbūt kažkuo 
nustebins romantiškai nusi-
teikęs asmuo ar vaikai.

S K O R P I O -
NAS. Šią savaitę 
galite tikėtis pro-
blemų, jei nepa-

kankamai dėmesio skirsite 
finansiniams, materialiniams 
klausimams bei kitų žmo-
nių poreikiams. Svarbūs 
yra abipusiai interesai, o ne 
vien jūsų nauda. Kai kurios 
naujienos ar netikėti įvykiai 
gali priversti jus nerimauti 
ar net keisti svarbius planus 
ar įprastą gyvenimo eigą. Jei 
kur nors vyksite, būkite ati-
dūs už vairo. Saugokitės ir 
neprognozuojamų žmonių, 
žaibo. Didelių išgyvenimų 
teiks meilė. Savaitgalį pa-

simėgaukite namų ramybe 
arba išvažiuokite į gamtą.

ŠAULYS. Šią 
savaitę bus nelen-
gva, jeigu esate 
neįprastoje situ-

acijoje ar dirbate neįprastą 
darbą. Jeigu jūsų verslas 
susijęs su užsieniu, kelionė-
mis, galimi netikėtumai, ku-
rie nenudžiugins. Gali kilti 
būtinybė susigrąžinti skolas 
ar pasiskolinti. Pernelyg ne-
įsismaginkite, žarstydami 
nelabai padorius kompli-
mentus, abejotinas replikas 
bei pinigus. Atsargiai kelyje. 
Savaitgalį jus gali prisiminti, 
aplankyti mielas jums žmo-
gus arba būsite pakviesti į 
svečius. Bendraudami kon-
troliuokite savo kalbą, sau-
gokite svetimas paslaptis.

OŽIARAGIS. 
Šią savaitę neri-
mo šaltiniu jums 
gali būti vaikai, 

pinigai, draudimas. Regis, teks 
pasirūpinti ir nebaigtais dar-
bais ar sveikatos problemomis. 
Venkite kontaktų su nedraugiš-
kai nusiteikusiais asmenimis. 
Galite pasiryžti kažkokiai per-
mainai, išėjimui iš komforto 
zonos. Meilės reikalams tai 
gali išeiti į naudą. Savaitgalį 
jus labiausiai turėtų džiuginti 
meilės sritis arba kelionės, su 
grožiu, turizmu susijęs verslas 
ir pan. Virtualus romanas gali 
virsti realiu, jeigu tik įvyks re-
alus pasimatymas.

VA N D E N I S . 
Ši savaitė bus gana 
prieštaringa. Įta-
kingo ar galinčio 

padėti finansiškai žmogaus 
dėmesys teiks vilčių. Tačiau 
atrodys, kad kažkas griauna 
planus. Jus gali suklaidinti, 
įvelti į avantiūrą ar provoka-
ciją. Nedidinkite konfronta-
cijos, neerzinkite konkurentų 
savo išsišokimais. Lengva 
išprovokuoti aštrų konfliktą. 
Saugokite savo reputaciją, 
santykius, nuosavybę. Sa-
vaitgalį pasistenkite atsipa-
laiduoti malonioje aplinkoje 
ar gamtoje. Regis, domins 
gražūs daiktai, meno kūriniai. 
Galite kažką įsigyti.

ŽUVYS. Šią sa-
vaitę dažnai būsite 
išsiblaškę, nenuo-
seklūs ir nekantrūs. 

Optimizmą keis rankų ir nosies 
nukabinimas, ir atvirkščiai. 
Nepalanku skųstis, liežuvauti, 
veidmainiškai manipuliuoti. 
Galite netekti to pasitikėjimo, 
kuriuo kol kas disponuojate. 
Kita vertus, galbūt sublizgė-
site talentais, žavesiu arba 
įsimylėsite. Atsargiai kelyje 
ir vandenyje.Savaitgalį būsite 
nusiteikę romantiškai, meniš-
kai ar net mistiškai. Turbūt 
jums norėsis ramios užuovėjos 
nuo šurmulio, žmonių gausos. 
Jeigu tokią rasite, išties gerai 
pailsėsite.

DOVANOJA

• 50 dydžio sijoną ir palaidinę.  
Tel. 8 604 14 777. Rokiškis
• Dovanoju šunį, rastą kelyje į 
Rokiškį. Jaunas patinas, apie 7 
mėn., trumpo plauko, panašus į 
Stafordšyro terjerą ir bokserį.  
Tel. 8 647 32 700. Kupiškis
• Drabužėlius 3 – 4 metų vaikams. 
Tel. 8 604 14 777. Rokiškis
• Dovanojami kačiukai, balta 
-mergaitė, juodas su baltu - 
berniukas. Tel. 8 675 30 656. 
Rokiškis
• Dovanoju (už 1 Eur) išsiskynimui 
nemažą kiekį juodųjų serbentų. 
Prinokę - skinti reikia skubiai.  
Tel. 8 618 25 746. Rokiškis
• Į Stravų kaimą (Kriaunų sen.) 
atklydo jaunas, nedidelis, labai 
mielas šuniukas. Ieškome galinčių 
priglausti. Tel. 8 676 58 920. 
Rokiškis
• Dovanojami tvarkingi 3 mėn. 
naminiai kačiukai. Moka naudotis 

kraiko dėžute, tad gali gyventi 
namuose. Be galo prieraišūs ir 
meilūs. Tel. 8 606 38 551.  
Rokiškis
• Atiduodame 12 ha pievos 
nusišienavimui. Šalia Kazliškio. 
Tel. 8 630 33 987. Rokiškis
• Atiduodu nusišienauti pievą 
(apie 7 ha) Juodupės seniūnijoje, 
Rokiškio rajone. Tel. 8 627 31 284. 
Rokiškis

PAŽINTYS

• Vyras susipažintų su moterimi  
iki 55 m. Tel. 8 692 19 926. 
Rokiškis
• Dirbanti moteris ieško draugo, 
60-63 m. Nuotykiai nedomina.  
Tel. 8 672 83 169. Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Pamesti Violetos Šakalienės 
dokumentai. Tel. 8 620 24 624. 
Rokiškis
• Pamestas Samsung išmanusis 
telefonas. Radusiems atsilyginsiu. 
Tel. 8 620 21 507. Rokiškis
• Rokiškio rajono savivaldybės lifte 
liepos 9 d. rastas raktas.  
Tel. 8 648 98 905. Rokiškis

Ieškokite Rokiškio 
prekybos centruose!
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ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

Šiaurė. Ledo lytis. Ant jos 
guli baltoji meška, o aplink 
laksto meškiukas.

– Mama, mama, ar pas 
mus giminėje buvo koalų?

– Ne vaikeli, nebuvo.
– Tai gal buvo pandų?
– Ir pandų nebuvo.
– Tai gal jau bent grizlis 

koks buvo?

– Gal norėjai pasakyti kaip 
lėlytės?

– Nea. Kaip lėliukės. Ko-
pūstinio baltuko lėliukės.

***
Berniukas klausia tėčio:
– Tėti, tėti! O kam mums 

mieste visureigis?
– Kaip tai kam? Kad po 

gėlynus ir šaligatvius važinė-
tume.

***
Petraičių šeima ruošia 

pamokas. Mama rėkia, sūnus 
verkia, o močiutė kitame 
kambaryje susikaupusi rašo 
rašinėlį.

***
Gydytojas narkologas klau-

sia paciento:
– Tai ką, brangusis, su 

alkoholiu draugaujate?
– Nematau reikalo su juo 

pyktis!
***

Du naujieji lietuviai sėdi 
biure ir skaičiuoja savo paja-
mas. Vienas klausia buhalte-
rio:

– Sakyk, o kiek nulių turi 
milijonas?

Buhalteris:
– Šešis!
Naujalietuvis draugui:
– Va aš ir sakiau, kad čia 

du milijonai. Nes parašyta 
vienetas ir dvylika nulių.

***
Gyvūnų prekių parduotu-

vėje:
– Prašom man duoti dvylika 

pelių ir penkias žiurkes.

– O kam jums tiek?
– Aš esu nuomininkas. 

Šeimininkas liepė išsikrausty-
ti ir palikti butą tokios būklės, 
kokios jį radau. 

***
Marytė skundžiasi draugei:
– Aš taip norėčiau užsi-

imti daržininkyste. Auginti 
produktus savo mėgiamiems 
patiekalams. Bet va, vakar 
apvažiavau visas sodininkų 
parduotuves ir niekur neradau 
šašlykų sėklų.

***
Čiukotka. Mokytoja vai-

kams užminė mįslę:
– Ir žiemą, ir vasarą tos 

pačios spalvos?
Mokinukas kelia ranką:
– Sniegas!

***
Teisėjas stebisi:
– Nuteistasis, kaip supran-

tu, jūs pabėgote iš kalėjimo, 
kad vestumėte? Keista jūsų 
laisvės samprata, vienok...

***
Ant suoliuko kalbasi senu-

kai. Vienas:
– Vakar veidrodį sudau-

žiau. Dabar septynerius metus 
mane lydės nelaimės!

Kitas guodžia:
– Va Petrą prisimeni? 

Jis irgi veidrodį sudaužė. O 
autobusas jį suvažinėjo viso 
labo po metų.

***
Aš angliškai kalbu laisvai. 

Tik gaila, kad anglai to nesu-
pranta...

Orų prognozė liepos 20-23 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Liepos 20 d. Naktį +16

Dieną +27
ŠV, 
2-7 m/s

Protarpiais palis, 
vietomis perkūnija.

Liepos 21 d. Naktį +17
Dieną +28

ŠV,
2-6 m/s

Dieną kai kur palis, 
perkūnija.

Liepos 22 d. Naktį  +16
Dieną +26

ŠV, 
2-7 m/s

Liepos 23 d. Naktį +15
Dieną +26

V,
2-7 m/s

– Ne, vaikeli, nebuvo. 
Mūsų giminėje – vien balto-
sios meškos. O kodėl klausi?

– Jei mūsų giminėje buvo 
tik baltosios meškos, tai mes 
turėtume būti pripratę prie 
šalčio. O tai kodėl man tada 
taip šalta?

***
Žmona bara vyrą:

– Ir kaip tu sugebėjai taip 
pasigerti?

Vyras:
– Neslėpsiu, buvo sunku. 

Bet aš labai stengiausi.
***

Ponas elgetai:
– Aš neduodu išmaldos 

žmonėms, kaulijantiems 
gatvėje.

Elgeta:
– Nieko baisaus, galime ir į 

kavinę užeiti.
***

IT specialistas Petraitis 
visus metus mokėsi atpainioti 
ausinių laidus. Prieš patį sun-
kiausią išbandymą: išpainioti 
kalėdinę girliandą.

***
Barasi du kompiuterininkai 

„arbatinukai“. Pirmasis:
– Kad tave gūglas užba-

nintų!
Antrasis:
– O kad tave pirtyje su 

svetima užgūglintų! Ir žmonai 
praneštų!

***
Apie futbolą: anglai išrado 

tokį sudėtingą žaidimą, kad 
patys nesugeba jo laimėti.

***
Vyras žmonai:
– Tu man prisisapnavai 

erotiniame sapne.
Žmona:
– O ką aš ten dariau?
– Tu pasirodei ir viską 

sugadinai!
***

Kalbasi du kaimynai:
– Žinai, mano uošvienė į 

grafą Drakulą panaši.
– Na neperdėk tu taip! Juk 

grafo Drakulos iltys gerokai 
mažesnės, nei tavo uošvienės, ir 
grafui plaukai ausyse neauga!

***
Kalbasi draugai:
– Mano draugės figūra – 

kaip lėliukės.

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• 38 dydžio moteriškas basutes (1 – 
2 Eur). Tel. 8 601 08 208. Rokiškis
• Labai gražus ir kokybiškas aukso 

spalvos korpuso, šviesiu ciferblatu, 
rudu natūralios odos dirželiu 
BENYAR laikrodis. Laikrodžio 
viduje tiksi japoniška širdis. 
Korpusas iš 316L medicininio 

plieno, stikliukas atsparus 
subraižymams. Solidžiai ir gražiai 
atrodo. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 616 15 320. Kaunas
• Gerai veikiantį, atsparų vandeniui 
laikrodį. Tel. 8 679 57 645. 

Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Šviežią pieną ir jo produktus. 
Galiu pristatyti. Tel. 8 623 31 100. 
Rokiškis

• Šviežią medų. Kaina 4 Eur.  
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis
• Šviežią, skanų medų. Kaina 4 Eur. 
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis
• Parduodu avietes. Kaina 3 Eur. 
Tel. 8 678 05 029. Rokiškis


