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Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Rugsėjo 4-oji, 
antradienis, 
36 savaitė

Iki metų pabaigos liko 118 dienų.
Pasaulinė seksualinės 

sveikatos diena.
Saulė teka 6.29 val., 
leidžiasi 20.07 val. 

Dienos ilgumas 13.38 val. 
Mėnulis – delčia.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Germantas, Germantė, Germina, 
Girstautas, Girstautė, Girstenė, 
Girstenis, Girstė, Girstys, Kęstas, 

Mozė, Razė, Rozalija.
Rytoj: Dinga, Dingailas, Dingailė, 
Erčius, Erdas, Erdenė, Filibertas, 

Firmas, Firminas, Gausantė, Justina, 
Rasvita, Rozvita, Stanislova.

Poryt: Beata, Beatas, Fausta, 
Faustas, Kantigirda, Kantigirdas, 

Magnas, Tautas, Tautenė, Vaištartas, 
Vaištartė, Vaštautas, Vaištautė.

Dienos citata
„Žodžiai priklauso amžiui, o 

mintys – amžiams“ 
(N. Karamzinas).

Dienos skaičius
12

Tiek puslapių nuo šiol bus antrai-
denio „Rokiškio Sirenos“ numeryje. 

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1781 m. ispanų kolonistai įkūrė 
Los Andželą, naują miestą pavadi-
nę „El Pueblo de Nuestra Senora 
La Reina de Los Angeles“, išvertus 
tai reikštų maždaug „Mūsų ponios, 
angelų karalienės, miestas“.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1993 m. popiežius Jonas Paulius II 
pradėjo savo ganytojišką kelionę 
Lietuvoje. Viešėjęs penkias dienas 

Šventasis Tėvas Vilniuje, Kaune, Kryžių 
kalne, Šiluvoje aukojo šventas mišias, 
meldėsi su tikinčiaisiais, susitiko su 

jaunimu ir valstybės vadovais.

Post 
scriptum

Baltas balto nesuteps.

2 p.

Mokslo metų pradžios šventėje – 
Lietuvos himnas bei daina apie 
saldžiausią arbatą

Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio abiturientų bendra daina: apie tai, kad bandelės, arbata ir cepelinai skaniausi „Romuvos“ valgykloje.                                    M. Meilutės nuotr.
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Ir smurtautojai, ir aukos – 
neblaivūs
Rugsėjo 2 d. 15.39 val. neblaivi (2,83 
prom. girtumas) moteris (gim. 1965 
m.), gyv. Rokiškio r., pranešė, kad 15 
val. prieš ją smurtavo neblaivus (2,41 
prom. girtumas) sugyventinis (gim. 
1961 m.). Įtariamasis sulaikytas. 
Rugsėjo 2 d. 20.25 val. neblaivi (1,50 
prom. girtumas) moteris (gim. 1960 
m.), gyv. Rokiškyje,  pranešė, kad 
tądien 20.20 val. prieš ją smurtavo 
neblaivus (0,96 prom. girtumas) buvęs 
sutuoktinis (gim. 1957 m.). Įtariamasis 

sulaikytas. 

Dingo globotinis
Rugsėjo 1 d. 20 val. Rokiškio r., 
Rokiškio k. sen., Skemų k., Klevų 
g., iš globos namų išėjo ir negrįžo 
globotinis (1987 m.). 

Panevėžio VPK ir Panevėžio 
apskrities priešgaisrinės 

gelbėjimo valdybos
Rokiškio priešgaisrinės 

gelbėjimo tarnybos
 inform.

KRIMINALAI

Dėl smukusių sūrių kainų 
Italijoje „Rokiškio sūris“ 
šiemet patyrė 3,7 mln. 
eurų nuostolių

Viena didžiausių šalyje pie-
no perdirbimo bendrovių „Ro-
kiškio sūris“ pirmąjį šių metų 
pusmetį patyrė 3,685 mln. eurų 
konsoliduotų grynųjų nuostolių, 
kai penai sausį–birželį buvo už-
dirbusi 844 tūkst. eurų konsoli-
duoto grynojo pelno.

Bendrovės konsoliduoti par-
davimai per metus sumažėjo 16,7 
proc. iki 102,202 mln. eurų, per 
„Nasdaq“ Vilniaus biržą pirmojo 
pusmečio rezultatus pranešė „Ro-
kiškio sūris“.

„Pagrindinė nuostolio susidary-
mo priežastis – 2018 metų pradžio-
je nepalankiai susiklosčiusi situa-
cija svarbiausioje „Rokiškio sūris“ 
rinkoje, Italijoje. Dėl stipriai padi-
dėjusios sūrių pasiūlos į šią rinką iš 
kitų ES valstybių, jų kainos nukrito 
ir tai didžiąja dalimi lėmė nuosto-
lių susidarymą. Kitose eksporto 
rinkose pieno produktų paklausa 
irgi mažėjo, kas neleido operaty-
viai pakeisti pardavimo krypčių“, 
– rašoma įmonės pranešime.

Grupės pardavimai Europos ša-
lyse šiemet smuko 11,7 proc. iki 
57,4 mln. eurų, Lietuvoje – 7,2 

proc. iki 38,6 mln. eurų, Tolimuo-
siuose Rytuose – 72 proc. iki 2,7 
mln. eurų.

Įmonių grupę sudaro pagrindi-
nė bendrovė ir jos valdomos an-
trinės įmonės „Rokiškio pienas“, 
„Rokiškio pieno gamyba“ ir Latvi-
jos „Jekabpils Piena Kombinats“ 
bei „Kaunata“. Birželio pabaigoje 
įmonių grupėje dirbo 1495 dar-
buotojai (pernai birželio pabaigoje 
– 1548).

Birželio pabaigoje 27,21 proc. 
„Rokiškio sūrio“ akcijų valdė 
„Pieno pramonės investicijų val-
dymas“, 24,96 proc. – Latvijos 
„RSU Holding“, 19,46 proc. – ben-
drovės valdybos pirmininkas Anta-
nas Trumpa, 10 proc. – Naujosios 
Zelandijos kompanijos „Fonterra“ 
valdoma antrinė įmonė Nyderlan-
duose. Kartu veikiantys asmenys 
valdo 81,86 proc. įmonės akcijų.

„Rokiškio sūrio“ akcijos kotiruo-
jamos biržos Oficialiajame preky-
bos sąraše.

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

Rokiškio Senamiesčio progimnazija 
džiaugiasi naujuoju geltonu autobusiuku!

Rugpjūčio 30 dieną 13 val. Vil-
niuje, Katedros aikštėje, savival-
dybėms buvo iškilmingai perduoti 
geltonieji autobusiukai. Vienas iš 
157 naujų autobusiukų atiteko ir 
Rokiškio Senamiesčio progimna-
zijai.

Progimnazijos mokinukai, kartu 
su mokyklos mokytoja Rita Kar-

bauskiene vyko į iškilmingą moky-
klinių autobusų perdavimo šventę.  
„Visiems buvo be galo smagu suži-
noti, kad mūsų progimnazijai skir-
tas naujas mokyklinis autobusas“. 
- džiaugėsi progimnazijos mokytoja.

Šventę pradėjo Lietuvos Respu-
blikos Prezidentė Dalia Grybauskai-
tė ir palinkėjo puikiai pradėti mokslo 
metus. „Šie geltoni autobusiukai yra 

saulės spalvos, tad linkiu, kad jums 
nuolat šviestų saulė,“. - linkėjo Pre-
zidentė.

Mokyklinių autobusų vairuoto-
jams Švietimo ir mokslo ministrė 
Jurgita Petrauskienė įteikė doku-
mentus ir palinkėjo gerų kelionių, o 
mokinukai iš ministrės rankų dovanų 
gavo atšvaitus.

  „Rokiškio Sirenos“ inform.

„Rokiškio Sirenos“ 
staigmena skaitytojams!

Rugsėjo pradžia daugeliui 
šalies žiniasklaidos priemonių – 
naujo sezono, o kartu su juo – ir 
pokyčių metas. Ir „Rokiškio Si-
rena“ rugsėjį pasitinka staigme-
na savo skaitytojams – šiandien 
Jūs laikote storesnį nei įprasta 
mūsų laikraščio antradienio nu-
merį.

Kartu su Jumis augome, stiprė-
jome ir... aštuoniuose puslapiuose 
mums tapo ankšta. Tad nuo šiandien 
„Rokiškio Sirenos“ antradienio lai-
kraštis didinamas vienu spaudos 
lanku ir Jus lankys jau dvylikos pus-
lapių. Juose – aktualiausios rajono 
žinios, svarbiausių įvykių reporta-
žai, pokalbiai su įdomiais rajono 

žmonėmis. 
Kartu su Jumis turime kuo pasi-

džiaugti: augančia prenumeratorių, 
interneto svetainės lankytojų, „Ro-
kiškio Sirenosׅ“ sekėjų Facebook‘e 
bendruomene. Augančios jos gretos 
liudija didžiulį Jūsų pasitikėjimą mu-
mis. Dėkui už tai, kad esame kartu!

„Rokiškio Sirenos“ žmonės

Meras Antanas Vagonis 
„atidarė“ Rokiškio baseiną

Rokiškio baseiną atidaryti norėta iki rugsėjo pirmosios. Kadangi rugsė-
jo pirmoji jau atėjo, o baseino durys vis dar užvertos įvykis susilaukė labai 
daug neigiamų komentarų. Todėl rajono meras nusprendė imtis iniciatyvos 
ir... „atidaryti“ baseiną. Meras tai išsakė ne tik žodžiais, bet ir ėmėsi veiks-
mų – numetęs vilkėtus drabužius į šalį ir užsidėjęs plaukiojimo kepuraitę A. 
Vagonis nėrė į vandens sklidiną baseiną (M. Meilutės nuotr.). 

Išsamiau apie tai – www.rokiskiosirena.lt.

Visagino „Inter-Veteranai“ išsigando varžovų?
Rokiškio futbolo klubas šešta-

dienį namuose laukė grėsmingų 
varžovų – Visagino „Inter-Vetera-
nų“, su kuriais Utenos apskrities 
futbolo asociacijos pirmenybėse 
varžosi dėl antrosios vietos turny-
rinėje lentelėje.

Iki šeštadienio antri buvo visagi-
niečiai. Po techninio pralaimėjimo 
0:3 jie atsidūrė trečiojoje vietoje, o 
mūsiškiai juos lenkia dviem taškais. 

Tiesa, kaip sakė Rokiškio futbolo 
klubo vadovas Erikas Gaigalas, ko-
manda didelio džiaugsmo nepajuto. 

„Visuomet geriau varžovą įveikti 
aikštelėje“, – sakė jis.

Paskutiniosios pirmenybių regu-
liaraus sezono rungtynės vyks rug-
sėjo 22 d. Rokiškio futbolininkai na-
muose priims Kupiškio „Narjantą“.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Dviejų mėnesių vaikai pradedami nemokamai 
skiepyti nuo rotavirusinės infekcijos

Nuo rugsėjo dviejų mėnesių 
vaikai pradedami nemokamai 
skiepyti nuo rotavirusinės infek-
cijos, pranešė Valstybinė ligonių 
kasa (VLK).

Įtraukus šią vakciną į vaikų pro-
filaktinių skiepijimų kalendorių, 
VLK nupirko 175 tūkst. šios vakci-
nos dozių. „Dėl skiepų tėveliams su 
minėto amžiaus vaikučiais reikėtų 
kreiptis į savo šeimos gydytoją. 
Pilną nuo rotavirusinės infekcijos 
skiepijimo schemą sudaro trys vak-
cinos dozės. Pirmąją vakcinos dozę 
gaus dviejų mėnesių kūdikiai, an-
trąją – keturių mėnesių, o trečiąją 
– šešių mėnesių. Vakcina ypatinga 

tuo, kad vaikučiams nereikės bijo-
ti jokio adatos dūrio – ji vartojama 
per burną“, – informavo VLK Svei-
katos priežiūros įstaigų aprūpinimo 
skyriaus vedėja Lina Reinartienė.

Pasak jos, skiepai gydymo įstai-
gas turėtų pasiekti iki rugsėjo 1-os-
ios. Tuo pasirūpinti turi pačios įs-
taigos – užsakytą vakcinų kiekį jos 
turi pasiimti iš Užkrečiamųjų ligų 
ir AIDS centro.

Rotavirusinė infekcija – tai viru-
sinė žarnyno infekcija, kūdikiams 
ir mažiems vaikams sukelianti sun-
kų ūminį viduriavimą, karščiavimą, 
vėmimą. Kūdikio organizmas grei-
tai netenka vandens, todėl sutrinka 
daugelio organų veikla, gresia ben-

dra organizmo intoksikacija. Susir-
gę rotavirusine infekcija mažyliai 
dažnai atsiduria ligoninėje.

Vaikai taip pat nemokamai skie-
pijami nuo tuberkuliozės, hepatito 
B, kokliušo, difterijos, stabligės, 
poliomielito, B tipo Haemophilus 
influenza infekcijos, tymų, epide-
minio parotito, raudonukės, pneu-
mokokinės infekcijos, B tipo me-
ningokokinės infekcijos. Be to, 11 
metų mergaitės skiepijamos žmo-
gaus papilomos viruso vakcina.

Naujienų agentūros BNS infor-
maciją atgaminti visuomenės in-
formavimo priemonėse bei interne-
to tinklalapiuose be raštiško UAB 
BNS sutikimo draudžiama.
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Mokslo metų pradžios šventėje – 
Lietuvos himnas bei daina apie saldžiausią arbatą
Rokiškio rajono mokyklose – naujųjų mokslo metų 
pradžios šventė į mokyklų kiemus sukvietusi būrius 
mokytojų ir mokinių. Nors susirinkusiųjų mokinių 
grupės nebe tokios gausios kaip buvo prieš keletą 
metų, tačiau tai nė kiek nesumenkino šventinių 
programų gausos bei geros nuotaikos. 
Nors pirmosios mokslo metų dienos šventė – 
didelis įvykis kiekvieno mokinio gyvenime, tačiau tai 
dvejoms miesto mokykloms ne vienintelė šventė: 
Juozo Tūbelio progimnazijai šie mokslo metai jau 35-
ieji, o Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijoje skambutis, 
pranešantis apie mokslų pradžią suskambo jau 100-ąjį 
kartą. Šiemet, kaip sako jos direktorė Diana Guzienė, 
abiejuose mokyklos padaliniuose – Senuosiuose 
rūmuose ir „Romuvoje“ mokysis apie 600 moksleivių. 
Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos senieji rūmai – tai 
tradicijų nelaužanti mokykla: kaip ir kasmet, pirmąją 
mokslo metų dieną abiturientės buvo pasidabinusios 
mokyklos uniformomis bei kartu su klasių vaikinais, 
paėmę už rankų lydėjo į klases Senamiesčio 
progimnazijos penktokus. Šventei prasidėjus visi 
susirinkusieji buvo paraginti tradiciškai sudainuoti 
Lietuvos himną, o abiturientai – iškelti Lietuvos 
vėliavą. Į šventę mokinių bei mokytojų pasveikinti 
atvyko Seimo narys Raimundas Martinėlis su 
patarėju Ramūnu Godeliausku, Rokiškio rajono 
meras Antanas Vagonis. „Mieli tėveliai, būkite kantrūs 
– jūsų vaikai kiekvieną dieną nesielgs taip, kaip jūs 
norite. Mieli mokytojai – būkite kantrūs, jūsų vaikai 
nebūtinai išmoks tai, ką jūs mokote. Mieli mokiniai, 
būkite kantrūs – ir tėveliai, ir mokytojai labai jus 
myli ir jūs  jiems patys svarbiausi. Ir jei jie padarys 
kažką ne taip, kaip jūs norite, žinokite vieną – jie 
nori, kad jums būtų gerai,“ – sveikinimo žodį tarė A. 
Vagonis. Seimo narys Raimundas Martinėlis linkėjo 
didžiausios sėkmės ir jauniesiems rokiškėnams, ir 
juos ugdantiems pedagogams. 
Kaip visuomet linksmai skambėjo ir „Romuvos“ 
padalinio mokslo metų pradžia: šventės ceremonijos 
atidaryme nuskambėjus Lietuvos himnui, sveikinimo 
žodį tarė direktorė Diana Guzienė, R. Martinėlis, 
A. Vagonis bei tėvų komiteto vadovas Haroldas 
Saniukas. Nuoširdiems ir laimės bei ištvermės 
linkėjimų pilnuose sveikinimuose visi gimnazijos 
abiturientai sudainavo dainą apie, kaip skambėjo 
atliktos dainos žodžiuose, geriausią mokyklą – 
„Romuvą“, kurioje ne tik saldžiausia arbata, bet ir 
skaniausi cepelinai.
Po iškilmingų naujų mokslo metų „atidarymų“ mokiniai 
sugužėjo į klases – ten pastariesiems vyko pirmoji šių 
mokslo metų pamoka. 

Monika MEILUTĖ
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Stovykla „Ne Pėsti!“: užteko vos šešių dienų, 
kad stovyklos dalyviai taptų viena didele šeima

Jau į kiekvieno langą beldžiasi 
ruduo, o kartu – naujieji moks-
lo metai. Jauno žmogaus galvoje 
kirba nauji pasižadėjimai, tikslai 
ir troškimai. Rokiškio jaunimo 
organizacijų sąjunga „Apvalus 
stalas“ ragino dar neužleisti vie-
tos rudeniui ir paskutiniąsias va-
saros akimirkas praleisti gamtos 
apsuptyje. Šiais metais jaunimas 
teikė paraišką stovyklai „Ne Pės-
ti!“, kurį finansavo Rokiškio ra-
jono savivaldybė iš vaikų ir jau-
nimo socializacijos programos ir 
jaunimo nevyriausybinių orga-
nizacijų programų 2018 m. kon-
kurso. Rugpjūčio 19 dieną sto-
vyklos organizatoriai ir dalyviai 
pėsčiomis pajudėjo iš Rokiškio ir 
leidosi į šešias dienas truksiančią 
kelionę.

Projekto tikslas – ugdyti jaunimo 
kūrybiškumą, kultūrinės aplinkos 
suvokimą, skiepyti pagarbą savo 
krašto istorijai ir kultūrai, skatinti 
jaunimo įsitraukimą į aktyvią vi-
suomeninę veiklą. Šešias dienas sto-
vyklos dalyviai domėjosi Rokiškio 
krašto kultūra bei istorija, tautiniu 
savitumu, fiksavo įspūdžius, foto-
grafavo, piešė, kūrė, taip išreikšdami 
savo emocijas ir įspūdžius, patirtus 
aplankius architektūros paveldo 
objektus. Tai padėjo skatinti kiekvie-
no projekto dalyvio individualumą ir 
unikalumą.

Įvairių kūrybinių užduočių, nak-
tinio patyriminio žygio metu, jau-
nimas ugdė problemų sprendimo ir 
darbo komandoje kompetencijas,  
įveikė įvairias baimes, stiprino savo 
fizinę ištvermę, įgijo pasitikėjimo 
savimi. Po kiekvienos veiklos jau-
nuoliai dalyvavo aptarimuose, kurių 
metu galėjo pasakyti, kaip jautėsi 
vykdydami projekto veiklas, įvar-
dinti, kas buvo gerai, o kas galėjo ir 
galėtų būti geriau.

Stovyklos „Ne Pėsti!“ dalyviai 
dalijasi įspūdžiais, atradimais ir įsi-
mintiniausiomis akimirkomis

ERNESTAS JASIŪNAS
„Ši stovykla pareikalavo daug 

jėgų. Dienotvarkė buvo įtempta – 
daug žygiavimo ir veiklų. Visada 
atsiminsiu naktinį žygį, jo aptarimą, 
po kurio tarp dalyvių pajaučiau ryšį 
– visi tapome didele šeima. Naktinis 
žygis mums leido pažinti vieni kitus 
ir save. Jo metu supratau, kokios 
mano charakterio savybės turi būti 
kuo greičiau taisomos.

Niekada nepamiršių ankstyvų 
rytų: atsikeldavau su šypsena, pra-
sibesdavau visas pūsles, užsiklijuo-
davau pleistrus ir su energija žy-
giuodavau toliau. Labai džiaugiuosi 
iniciatyvine grupele, kuri sukūrė ir 
įgyvendino šią stovykla. Iš patirties 
galiu pasakyti, kad tai nėra lengvas 
darbas. Tai – didžiulė privilegija ir, 
aišku, atsakomybė. Ačiū jums!

Apibendrinant, tai buvo vienas 
šauniausių vasaros nuotykių, kuris 
pareikalavo daug jėgų ir ištvermės. 

Teko nemažai iškentėti, tačiau aš nė 
trupučio nesigailiu, kad užsiregistra-
vau į stovyklą!“

RUGILĖ JURGELIONYTĖ
„Noras suorganizuoti stovyklą ne-

dingo jau ilgą laiką. Nuolat laukiau 
akimirkos, kai galėsiu prie to prisi-
dėti. Projekto rašymas – nelengvas 
iššūkis, tačiau, pasirodo, tai buvo 
viena paprastesnių užduočių, nes 
priešaky laukė ilgas darbas – idėjos 
realizacija.

Pasiruošimas stovyklai, apgalvo-
jimas, kas bus įdomu mums ir daly-
viams, mažiausios smulkmenos, apie 
kurias kaip dalyvė net nesusimąsty-
davau, davė supratimą, kad tai nėra 
taip lengva, kaip galvojau. Atsižvel-
giant į tai, kad stovyklos metu ir jai 
ruošiantis nebuvo paprasta, galiu pa-
sakyti, jog dalyvių džiaugsmas, lai-
mė jų akyse, atvirumas, nuoširdumas 
ir begalė kitų emocijų atperka viską, 
ką patyriau. Manau, kad viskas, kas 
nutiko stovykloje, ją padarė gražesne 
ir tikresne.“

DEIMANTĖ KRIUKELYTĖ
„Praėjusią vasarą Jaunųjų Lyde-

rių stovyklą uždariau su nuostabio-
mis akimirkomis. Šiais metais taip 
pat nusprendžiau sudalyvauti jaunų 
žmonių veikloje. Keliaujanti stovy-
kla – gana didelis iššūkis. Atstumas 
nuo taško A iki taško B pareikalau-
davo daug jėgų, ištvermės – reikė-
davo mokėti valdyti savo mintis, 
tačiau viską atpirkdavo nereali 
kompanija. Tiek daug pagarbos di-
džiuliame paauglių būryje dar nesu 
regėjusi savo akimis. Kiekviena die-
na buvo kažkuo ypatinga ir įsimin-
tina. Gamtos vaizdai, bičiulių šyp-
senos ištrindavo mintis apie pūsles 
ant kojų, galbūt ir namų ilgesį. Ko-
mandos formavimo metodai tik dar 
labiau pabrėždavo dalyvių gerąsias 
savybes. Naktinis žygis bei jo apta-
rimas vis dar neiškrenta iš galvos... 
Geresnės atostogų pabaigos net ne-
galėjau susapnuoti.“

KAROLINA PAČEŠIŪNAITĖ
„Įspūdžiai po stovyklos patys ge-

riausi, nes tai buvo mano pirma orga-
nizuojama stovykla. Jos metu ir dar 
prieš ją jaučiau didelį jaudulį, turbūt 
dėl to, kad visi šie dalykai man buvo 
labai nauji. Galvoje vis sukosi įky-
rios mintys. Maniau, man nepavyks 
– kąsnis per didelis ir aš nesugebė-
siu jo praryti. Laimei, šios mintys 
dingo, nes pamačiau šaunius žmo-
nės, kurie susirinko į šią stovyklą.

Visos stovyklos metu jaučiau, 
kad galiu pasikalbėti ir pasitikėti 
bet kuriuo dalyviu, žinoma, ir pati 
siekiau pabendrauti su kiekvienu 
bei pasidomėti, kaip jis jaučiasi, pa-
klausti, ar viskas yra gerai.

Išskirti vienos įsimintiniausios 
akimirkos turbūt net negalėčiau, nes 
jų šioje stovykloje tikrai netrūko. 
Buvo ir gilių pokalbių įvairiausio-
mis temomis, ir juoko priepuolių, o 
kartais tekdavo ir ašarą nubraukti. 
Man ši stovykla yra vienas įsimin-
tiniausių vasaros įvykių!“

EMILIJA TRUMPAITĖ
„Iš tiesų net nežinau nuo ko 

pradėti... Per šią savaitę įvyko tiek 
daug, kad net pati negaliu susivokti, 
o papasakoti ir perteikti šias emo-
cijas tokias, kokios jos buvo šioje 
stovykloje, tiems, kurie to patys ne-
patyrė, atrodo, tiesiog neįmanoma!

Visų pirma, pradėčiau nuo pačios 
nuostabiausios kompanijos, kokios 
tik buvo galima tikėtis. Visi taip su-
sibendravome, kad nuoširdžiai galiu 
sakyti, jog tapome viena šeima. Vi-
sais beprotiškai pasitikiu, nes prie 
jų galėjau būti savimi visu šimtu 
procentu. Atrodo, po stovyklos pra-
ėjo tik 2 dienos, bet jau spėjau visų 
pasiilgti.

Visos veiklos, metodai, kūrybi-
nės laboratorijos, o ypač jų apta-
rimai buvo tikrai veiksmingi. Aš 
asmeniškai jaučiuosi tikrai patobu-
lėjusi tiek viduje, tiek išorėje. Labai 
džiaugiuosi, kad turėjau galimybę 
sudalyvauti tokioje stovykloje. Joje 
patyriau tiek, kiek nesu patyrusi jo-
kioje kitoje stovykloje net sudėjus 
visas kartu (o esu buvusi tikrai ne 
vienoje). Labai tikiuosi, kad ir kitais 
metais bus tokia galimybė.“

GRETA MINKEVIČIŪTĖ
„Nusprendus prisidėti prie stovy-

klos projekto rašymo, didelės bai-
mės ar nerimo nejaučiau. Iš pradžių 
viskas atrodė lengva ir paprasta. 
Sužinojus, kad gavome finansavi-
mą, viskas pasikeitė: realūs pinigai, 
atsakomybė, stovyklos organizavi-
mas. Buvo visko – ašarų, nevilties 
momentų, baimės, norėjimo viską 
mesti ir prapulti mėnesiui niekam 
nematant. Dėka savo partnerių, inici-
atyvinės grupės, galėjau išlikti svei-
ko proto, nes visi tuo metu patyrėme 
panašias emocijas.

Ši patirtis mane kaip reikiant „pra-
kratė“. Supratau, kad išsidirbinėjau 
iš savęs elgdamasi taip, lyg žinočiau 
daugiau nei iš tikrųjų žinau. Leidau 
sau patirti asmenines nesėkmes ir iš 
jų mokytis – nekišau į tai savigarbos 
ar įsižeidimų.

Galėčiau sakyti, kad stipriai pa-
augau, palaužiau savo iki tol dar 
bjauresnį charakterį, pramokau rasti 
kompromisą su kartu dirbančiais, 
imtis iniciatyvos probleminėse situa-
cijose ir visame tame įžvelgti lengvą 
humorą.“

Ieva RAKAUSKAITĖ
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Rokiškio „Didelės šeimos“ kortelė: 
pliusas verslininkams ir nauda šeimoms

Šią savaitę prasidės ne tik nau-
jieji mokslo metai, bet ir pasikar-
tojantys galvų skausmai mokinių 
tėveliams: ne visi nusipirko kupri-
nę, sąsiuvinius, o kur dar pratybos, 
knygos, kitos kanceliarinės prekės. 
Ką jau kalbėti apie drabužius, 
batus... Prekėms reikalinga suma 
nemažėja, o mokinukų poreikiai 
tik auga, tad tėvams kišenes ne tik 
pakratyti, bet kartais ir visiškai iš-
kratyti tenka kasmet – o ką dary-
ti, jei mokyklinių prekių reikia ne 
vienam ir ne dviems vaikučiams, o 
trims, keturiems... Rokiškio rajo-
no savivaldybėje įsikūrusi šeimos 
taryba norėdama bent truputį pa-
lengvinti daug vaikučių auginan-
čių šeimų apsipirkimo kartėlį su-
galvojo „Didelės šeimos“ kortelę.

Kortelės idėja gimė 
norint prisidėti prie šeimų 
gerovės
Kaip pasakojo viena iš kortelės 

idėjos autorių Jolita Kalačiovienė, 
pernai metais įsikūrusios šeimos 
tarybos narių galvose užvirė mįs-
lė – kaip galima padėti daug atžalų 
auginantiems tėveliams, globėjams. 
„Iš pradžių galvose virė begalė idėjų: 
kuponai, bilietai... Tačiau išgirdome, 
kad Varėna bei Alytus turi korteles, 
kurios tuose miestuose įsikūrusiose 
parduotuvėse, kavinėse suteikia tam 
tikras nuolaidas ir supratome, kad to-
kios kortelės reikia ir mūsų miestui,“ 
– apie kortelės atsiradimo istoriją 
kalbėjo Jolita Kalačiovienė.

Gimus kortelės idėjai, Šeimos ta-
ryba savo Facebook socialinio tinklo 
paskyroje paskelbė apklausą, norė-
dama išsiaiškinti, ar rajono žmonės 
pritaria, jog kortelės realizavimas 
reikalingas mūsų rajonui. Apklausos 
rezultatai parodė, kad net 89 proc. 
apklaustųjų pritarė, kad tokia kor-
tele – tikrai naudinga. „Išsiaiškinus, 
kad rajono žmonės į tokią kortelę 
reaguoja teigiamai, skelbėme dar dvi 
apklausas: sužinoti, kokios nuolai-
dos būtų reikalingiausios ir nuspręs-
ti, koks būtų tinkamiausias kortelės 
pavadinimas, – pasakojo viena iš 
idėjos iniciatorių, – Apklausos rezul-
tatai susidėliojo taip: balsavusieji nu-
sprendė, kad reikalingiausia nuolaida 
– batams ir avalynei, kanceliarinėms 

prekėms, maistui, ketvirtoje vietoje 
– renginiams. Kaip pavadinti kortelę 
mūsų taryba gavo net 16 pasiūlymų 
– kelis jų apjungus kortelė pavadinta 
„Didelės šeimos“ kortele.

J. Kalačiovienė pasakojo, kad 
pajautus kortelės naudą žmonėms 
ir nutarus ją realizuoti iškart buvo 
kreiptasi į Rokiškio rajono merą, 
tarybą, buvo organizuojami susiti-
kimai su verslininkais, „Rotary“ bei 
Verslo klubais, paslaugų tiekėjais ir 
kt. „Parengėme kortelės išdavimo ir 
naudojimo aprašą, Rokiškio rajono 
socialinės paramos centro Globos 
centro vyriausioji specialistė Greta 
Giriūnaitė sukūrė kortelės maketą. 
Tuomet kreipėmės į Rokiškio rajono 
savivaldybę, kuri padėjo mums įgy-
vendinti kortelės idėją, pasirūpino 
jos išdavimu,“ – apie kortelės atsira-
dimą kalbėjo moteris.

Kas tai ir su kuo ji „valgoma“?
Kaip teigė J. Kalačiovienė nuo 

šių metų gegužės mėnesio vykdoma 
Rokiškio „Didelės šeimos“ korte-
lės programa yra  skiriama daugia-
vaikėms šeimoms, deklaravusioms 
gyvenamąją vietą Rokiškio rajono 
savivaldybėje, siekiant stiprinti ir 
plėtoti socialiai atsakingus, pilietiš-
kai aktyvius verslo bei viešojo sekto-
riaus įmonių, įstaigų ir savivaldybės 

santykius.
„Įsikūrus mūsų šeimos tarybai, 

pagrindinė mūsų misija buvo padėti 
Rokiškio rajone gyvenančioms šei-
mos. „Didelės šeimos“ kortelė yra 
pilnai realizuotas mūsų projektas, 
kuris, tikime, prisideda prie daug 
vaikučių auginančių šeimų gerovės – 
auginti gausią šeimą šiais laikais yra 
itin sudėtinga, juk žmonėms reikia 
ne tik prekių, bet ir pramogų, kultū-
rinių renginių, o kai šeimoje asme-
nų yra ganėtinai daug, net ir pačios 
menkiausios pramogos atrodo nebe 
tokios pigios,“ – šypsojosi idėjos au-
torė.

J. Kalačiovienė džiaugėsi, jog 
vietiniai verslininkai nori bendra-
darbiauti bei padėti rajono šeimoms: 
„Po susitikimų su Verslo bei „Ro-
tary“ klubais, šie patys susisiekė su 
mumis ir iškart pasakė, jog nori ben-
dradarbiauti, išvardijo kokias nuolai-
das gali suteikti“.

Šiuo metu šeimoms, turinčioms 
„Didelės šeimos“ kortelę nuolaidas 
skiria net 35 Rokiškio rajone įsikū-
rusios įmonės, tarp kurių: „Pupelė“, 
„Žaislų palėpė“, „Rokiškio sūris“, 
„Lašų duona“, „Darola“. Prie akcijos 
prisidėjo ir Rokiškio kultūros cen-
tras, krašto muziejus, Dapkų ūkis, 
vairavimo mokykla „Viesulas“ ir kt. 
Tikimasi, kad prie akcijos prisijungs 

ir jau šiemet duris atversiantis „Ro-
kiškio baseinas“.

Didelis pliusas verslininkams
Kaip teigė viena iš kortelės turėto-

jų Sigita Ruželytė – Popovienė, apie 
kortelę sužinojo iš įvairių informa-
vimo bei žiniasklaidos priemonių – 
televizijos, Facebook socialinio tin-
klo, spaudos – bei iš pačių „Didelės 
šeimos“ kortelės iniciatorių. Moteris 
pasakojo, kad iš visų kortelės teikia-
mų nuolaidų daugiausiai naudojasi 
maitinimo įstaigų nuolaidomis, nes 
tai pagrindinės jų šeimos išlaidos 
Rokiškyje.

S. Ruželytė – Popovienė pasako-
jo, kad būna ir taip, kad apie korte-
lę tiesiog pamiršta, todėl kaikurios 
nuolaidos taip ir lieka nepanaudo-
tos. „Kadangi kortelė gyvuoja dar 
tik kelis mėnesius, nesame prie jos 
įpratę – dar tik įsivažiuojame naudo-
ti „Didelės šeimos“ kortelę,“ – kal-
bėjo moteris. Anot jos toks kortelės 
projektas – itin geras dalykas, palie-
kantis tikrai gerą įspūdį ir apie rajo-
no verslininkus. „Kadangi vietiniai 
verslininkai taip noriai prisidėjo prie 
šio projekto, galiu pasakyti, kad iš 
kortelės turėtojų jie iškart užsidirbo 
didžiulį pliusą,“ – kalbėjo moteris 
pridurdama, jog į šį projektą turėtų 
jungtis visos, daugiau atžalų augi-
nančios rajono šeimos.

Kortelę gauti gali 
visos daugiavaikės 
rajono šeimos
Teisę gauti „Didelės šeimos“ kor-

telę be dalyvauti jos vykdomoje pro-
gramoje turi sutuoktiniai, globėjai, 
šeimynos globėjai (dalyviai) arba 
vienas iš jų, kurie augina ar globoja 
3 ir daugiau vaikų (įvaikių), taip pat 
susituokęs asmuo, su kuriuo teismo 
sprendimu dėl sutuoktinių gyvenimo 
skyrium yra likę gyventi jų 3 ir dau-
giau vaikų, arba vienas iš tėvų ir jų 3 
ir daugiau vaikų iki 18 metų, įskaitant 
nedirbančius ir savarankiškos vei-
klos nevykdančius nesusituokusius 
ir savo vaikų (įvaikių) neauginančius 
pilnamečius vaikus (įvaikius) iki 24 
metų, kurie mokosi bendrojo ugdy-
mo mokyklose ir kitose formaliojo 
švietimo įstaigose pagal nuolatinės 
studijų formos programas (mokiniai 

ar studentai), taip pat bendrojo ug-
dymo mokyklas baigusius asmenis 
laikotarpiu nuo bendrojo ugdymo 
mokyklų baigimo dienos iki tų pa-
čių metų rugsėjo 1 dienos, taip pat 
asmenis, teismo tvarka pripažintus 
šeimos nariais, arba asmenis, teismo 
pripažintus neveiksniais ir likusius 
gyventi su savo tėvais, jeigu jiems 
nustatyta globa.

„Norint įsigyti kortelę priva-
lu kreiptis į So cia li nės pa ra mos ir 
sveikatos sky rių. Užpildžius prašy-
mą bei pateikus reikalingus bei tei-
singus duomenis apie šeimos narius, 
kortelė išduodama nemokamai, tą 
pačią dieną. Vienai šeimai suteikia-
ma viena kortelė, kuri galioja 3 me-
tus. Taip pat kortelės gavimo abso-
liučiai neįtakoja šeimos pajamos,“ 
– apie kortelės įsigijimą kalbėjo J. 
Kalačiovienė.

Tikimasi, kad įsitrauks 
daugiau šeimų
Nors Socialinės paramos ir svei-

katos skyriaus duomenimis Rokiškio 
rajone yra apie 350 daugiavaikių šei-
mų, dauguma jų kortelėmis naudotis 
neskuba. „Mūsų duomenimis liepos 
mėnesio pabaigoje buvo išduotos 
98 „Didelės šeimos kortelės“. Pro-
centiškai tai tikrai nedidelis skaičius 
– suteikiamomis nuolaidomis naudo-
jasi tik 28 proc. daugiavaikių rajono 
šeimų,“ – nusivylimo neslėpė J. Ka-
lačiovienė.

Rokiškio rajono savivaldybės šei-
mos taryba tikisi, kad nuo gegužės 
mėnesio veikiančių kortelių šeimos 
atsiimti neskuba nes atostogauja, ke-
liauja. Tikimasi, kad prasidėjus rug-
sėjui ir padidėjus šeimos poreikiams 
į Socialinės paramos ir sveikatos 
skyrių bus kreipiamasi aktyviau.

J. Kalačiovienė džiaugėsi, jog 
Lietuvoje Rokiškis tokio tipo kortelę 
įsirengė tretieji – Alytuje ir Varėnoje 
tokios kortelės jau senokai pažįsta-
mos.

Šių metų birželio 30 d. nuolaidų 
kortelę gausioms šeimoms įteisino ir 
Lietuvos Respublikos seimas – šios 
kortelės daug atžalų auginančioms ar 
globojančioms šeimoms galios visos 
valstybės mastu nuo 2019 metų lie-
pos 1 d.

Monika MEILUTĖ

Vaikai bus skatinami pasirūpinti savo burnos sveikata
Rugsėjo mėnesį visiems Lietu-

vos pirmokams bus įteikti plaka-
tų ir lipdukų komplektai, skati-
nantys rūpintis burnos sveikata 
ir tinkamai valytis dantis – du 
kartus per dieną ne mažiau kaip 
po 2 minutes. Tokią akciją inici-
juoja Sveikatos apsaugos minis-
terija ir Lietuvos Respublikos 
odontologų rūmai.

Puoselėjant burnos sveikatą kie-
kvieno žmogaus asmeninis indėlis 
yra labai svarbus, nes dviejų labiau-
siai pasaulyje paplitusių burnos ligų 
– dantų ėduonies ir periodontito – 
atsiradimas didžiąja dalimi yra nu-
lemtas mūsų elgsenos, t. y. burnos 
higienos įgūdžių, mitybos pobū-

džio, žalingų įpročių ir pan.
Pasak laikinai Sveikatos apsau-

gos ministerijos kanclerio funk-
cijas vykdančios Slaugos koordi-
navimo skyriaus vedėjos Odetos 
Vitkūnienės, yra labai svarbu, kad 
vaikai jau nuo mažų dienų įprastų 
reguliariai valytis dantis ir rūpin-
tis burnos sveikata. Šiuos įgūdžius 
jiems įgyti padėti turi tėvai, nes tik 
tokiu būdu yra galima išvengti rim-
tų burnos sveikatos ligų.

„Gydytojų odontologų teigimu, 
daugeliui moksleivių trūksta bur-
nos higienos įgūdžių. Todėl ragi-
name visus tėvelius atkreipti dė-
mesį ir padėti vaikams išsiugdyti 
įpročius reguliariai valytis dantis, 
periodiškai apsilankyti pas gydy-

toją odontologą. Laiku pasirūpinus 
prevencija galima užkirsti kelią 
rimtoms burnos ligoms“, – sako O. 
Vitkūnienė.

Kaip teigia Lietuvos Respu-
blikos odontologų rūmų tarybos 
pirmininkas Alvydas Šeikus, re-
miantis epidemiologinių tyrimų 
duomenimis, 2010 m. Lietuvoje 
dantų ėduonies paplitimas tarp 12 
metų vaikų siekė 85 proc., tarp 6 
metų vaikų, lankančių ikimokykli-
nio ugdymo įstaigas – net 82 proc. 
(palyginimui: Norvegijoje – tik 5 
proc.) Vertinant pagal šiuos burnos 
sveikatą atspindinčius rodiklius 
mūsų šalies ikimokyklinio ir moky-
klinio amžiaus vaikai smarkiai at-
silieka nuo kitų Europos Sąjungos 

šalių bendraamžių.
„Todėl mūsų bendras projektas 

skirtas stiprinti vaikų dantų valy-
mo įgūdžius. Plakatas yra skirtas 
mėnesiui, jame – 62 dantukai, ku-
riuos ryte ir vakare išsivalius dan-
tis reikia užklijuoti atitinkamais 
lipdukais. Psichologai teigia, jog 
vaikui išugdyti bet kokį pozityvų 
įprotį kaip tik reikia mėnesio. Pla-
katas bus naudingas ne tik vaikams 
– jame taip pat yra pateikiama nau-
dinga informacija tėvams apie vai-
kučių dantukų priežiūrą“, – sako 
šio projekto iniciatorius A. Šeikus.

Pasak Lietuvos Respublikos 
odontologų rūmų tarybos pirmi-
ninko, „Sveikos šypsenos paža-
das“ – tai ne tik vaikučių pažadas 

atsakingai valytis dantukus. Tai ir 
odontologų pažadas auginti vaikų 
kartas be dantų ėduonies, ir tėvų 
pažadas rūpintis vaikų dantukais.

Sveikatos apsaugos ministerija 
kartu su Lietuvos odontologų rūmais 
taip pat surengė seminarą savival-
dybių visuomenės sveikatos biurų 
visuomenės sveikatos specialistams, 
koordinuojantiems sveikatos priežiū-
rą mokyklose ir jaunimui palankių 
sveikatos priežiūros paslaugų koor-
dinatoriams, kuriame buvo aptarta 
vaikų burnos sveikatos situacija, 
ėduonies profilaktikos ir burnos hi-
gienos tematika sveikatos mokymo 
ir ugdymo veikloje, kitos tėvams bei 
pedagogams aktualios temos.

SAM inform.
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Aptartos pagrindinės kibernetinio 
saugumo stiprinimo iniciatyvos

Krašto apsaugos minis-
terijoje vyko Kibernetinio 
saugumo tarybos posėdis, 
kuriame aptarti Naciona-
linės kibernetinio saugu-
mo strategijos klausimai, 
pokyčiai valstybės kiber-
netinio saugumo srityje 
ir vykdomos kibernetinio 
saugumo stiprinimo ini-
ciatyvos nacionaliniu bei 
tarptautiniu mastu.

Tarybai pirmininkaujantis 
krašto apsaugos viceminis-
tras Edvinas Kerza susirin-
kusiems pristatė 2018 m. 
rugpjūtį Vyriausybės patvir-
tintą Nacionalinę kiberneti-
nio saugumo strategiją ir jos 
įgyvendinimui reikalingą 
tarpinstitucinio veiklos pla-
no parengimą.

„Strategija – tai pirmas 
žingsnis, kuriuo penkerių 
metų laikotarpiui nustatome 
svarbiausias nacionalinės ki-
bernetinio saugumo politikos 
viešajame ir privačiame sek-
toriuose kryptis, o jų realiza-
vimui ir nuoseklaus veiklos 
plano parengimui būtinos 
sutelktos valstybės, verslo ir 
mokslo institucijų pastangos“, 
– sakė viceministras E. Kerza.

Pasak viceministro, Kraš-
to apsaugos ministerija per 
artimiausią mėnesį planuoja 
parengti darbų planą arti-
miausiems trims metams ir 
laukia konkrečių pasiūlymų 
iš viešojo ir privataus sek-
torių atstovų, bei mokslo ir 
studijų institucijų.

Krašto apsaugos ministe-
rijos atstovai Kibernetinio 
saugumo tarybos nuolati-
niams nariams ir kviesti-
niams svečiams iš viešojo 
ir privataus sektorių taip pat 
pristatė tolesnius planus for-

muojant kibernetinio saugu-
mo politiką.

Įgyvendindama pavestas 
gynybos funkcijas kiberne-
tinėje erdvėje, Krašto apsau-
gos ministerija Vyriausybės 
pavedimu rengia Valstybės 
informacinių išteklių val-
dymo įstatymo pakeitimo 
projektą ir kuria valstybės 
valdomo elektroninių ryšių 
tinklo ir juo teikiamų stan-
dartizuotų paslaugų, skirtų 
viešajam sektoriui, modelį. 
Toks modelis būtų kuria-
mas išnaudojant jau esamą 
valstybės valdomų tinklų 
infrastruktūrą, kuriam galėtų 
priklausyti tik pačios svar-
biausios valstybės įstaigos. 
Aptarti konkretūs kriterijai, 
kuriuos atitinkančios institu-
cijos taptų šio tinklo dalimi.

Europos Sąjungos Nuolati-
nio struktūrizuoto bendradar-
biavimo (PESCO) Kiberneti-
nių greitojo reagavimo pajėgų 
projekto vykdytojai posėdžio 
dalyvius supažindino su šiais 
metais pasiektu proveržiu sie-
kiant sukurti ES Kibernetines 
greitojo reagavimo pajėgas. 
Lietuvos inicijuotas projektas 
yra daugiausiai įgyvendinimo 
link pažengęs iš visų 17-os 
PESCO rėmuose patvirtintų 
projektų.

„Šiuo metu su kitomis pro-
jekte dalyvaujančiomis ES 
šalimis vertiname teisinius to-
kių pajėgų veikimo aspektus, 
finansavimo galimybes iš ES 
priemonių ir tikimės įtvirtin-
ti įsipareigojimus susitarimo 
memorandumu 2019 metais“, 
– sakė Krašto apsaugos minis-
terijos Kibernetinio saugumo 
ir informacinių technologijų 
departamento direktorius Jo-
nas Skardinskas.

Nacionalinio kiberne-

tinio saugumo centro prie 
Krašto apsaugos ministeri-
jos (NKSC) atstovai tarybos 
nariams taip pat papasakojo 
apie šių metų rudenį įvyk-
siančias jau trečiąsias naci-
onalines kibernetinio saugu-
mo pratybas „Kibernetinis 
skydas 2018“, kurios bus 
vykdomos kartu su Lietuvos 
kariuomenės organizuoja-
momis pratybomis „Gintari-
nė migla 2018“.

Tarybos posėdyje taip pat 
kalbėta apie kitus svarbius 
šių metų įvykius - Lietuvoje 
šiais metais vykusias didžiau-
sias NATO ryšių pratybas 
„Steadfast Cobalt“, pasira-
šytą Vyriausybinio saugumo 
programą su „Microsoft“ kor-
poracija, taip pat ministerijos, 
NKSC ir didžiausių Lietuvos 
interneto žiniasklaidos atsto-
vų pasirašytą bendradarbiavi-
mo susitarimą.

Kibernetinio saugumo tary-
ba yra nuolatinė kolegiali ins-
titucija, analizuojanti kiber-
netinio saugumo užtikrinimo 
būklę Lietuvos Respublikoje 
ir teikianti pasiūlymus kiber-
netinio saugumo dalyviams 
dėl šios būklės gerinimo.

Kibernetinio saugumo 
taryba susideda iš įvairių 
valstybės institucijų, for-
muojančių ir įgyvendinan-
čių kibernetinio saugumo 
politiką, ypatingos svarbos 
informacinės infrastruktūros 
valdytojus atstovaujančių 
institucijų, IT verslo subjek-
tų, mokslo ir studijų insti-
tucijų atstovų. Posėdžiuose 
svečių teisėmis dalyvauti 
taip pat kviečiami kiti kom-
petentingi informacinių ry-
šių ir technologijų bei kiber-
netinio saugumo specialistai.

KAM inform.

Auginantiems ekologiškus grikius – 
griežtesnė kontrolė

Artėjant naujojo grikių 
derliaus nuėmimui ir supir-
kimui,  Žemės ūkio ministe-
rija (ŽŪM) ne tik stiprina 
ekologiškų grikių kontrolę, 
bet ir ruošiasi didinti bau-
das už augalų apsaugos 
produktų naudojimo pažei-
dimus.

Siekdama apsaugoti žmo-
nių sveikatą nuo neigiamo 
augalų apsaugos produktų, 
kurių sudėtyje yra veikliosios 
medžiagos glifosato, ŽŪM 
įpareigojo VšĮ „Ekoagros“, 
Valstybinę augalininkystės 
tarnybą ir Valstybinę maisto 
ir veterinarijos tarnybą su-
griežtinti šios neleistinos che-
minės medžiagos panaudoji-

mo ekologiškuose grikiuose 
kontrolę.

Koordinuotas kelių insti-
tucijų darbas turi užtikrinti, 
kad vartotojo stalą pasiektų 
tik išties ekologiški produktai, 
todėl nebus jokio pakantumo 
nusižengusiems, bandantiems 
apeiti reikalavimus. VšĮ „Eko-
agros“ vykdys sugriežtintą 
glifosato panaudojimo ekolo-
giškuose grikiuose kontrolę, 
o Valstybinė augalininkystės 
tarnyba - grikių laukų tikslinę 
stebėseną dėl glifosato panau-
dojimo prieš nuimant derlių. 
Valstybinė maisto ir veteri-
narijos tarnyba turi kontrolę 
atlikti ir ėminius paimti taip, 
kad nustačius pažeidimą būtų 
galima nustatyti atsakingą už 

tai subjektą.
Visos šios institucijos 

lapkričio viduryje Žemės 
ūkio ministerijai pateiks ga-
lutinę ataskaitą, kurioje turės 
būti nurodytas patikrintų ūkių 
ir paimtų ėminių skaičius, pa-
teikti ėminių tyrimų rezulta-
tai bei jų apibendrinimas.

Tačiau ši ataskaita nebus 
lemiamas veiksnys – Žemės  
ūkio ministerija, įvertinusi 
augalų apsaugos produktų 
pažeidimų mastą, jau dabar 
rengia Lietuvos Respublikos 
administracinių nusižengimų 
kodekso 342 straipsnio pakei-
timo projektą dėl baudų už au-
galų apsaugos produktų nau-
dojimo pažeidimus didinimo.

ŽŪM inform.

Aplinkosaugininkai pradeda akciją „Lašiša“

Greičio mėgėjų laukia baudos: 
nuo rugsėjo 1-osios pradeda veikti 
vidutinio greičio matuokliai

Lietuvos valstybinės 
reikšmės keliuose šiuo metu 
yra sumontuoti 25 sektori-
niai greičio matuokliai iki 
šiol tik fiksavo pažeidimus, 
tačiau, atlikus metrolo-
ginę patikrą, matuoklių 
užfiksuoti duomenys nuo 
rugsėjo pradžios bus per-
duodami į Administracinių 
nusižengimų registrą.

Vairuotojai, viršiję greitį 
ruožuose, kuriuose sumontuo-
tos minėtos sistemos, jau su-
lauks ir baudų. Pažeidimo pro-
tokolas bus siunčiamas tokia 
pat tvarka, kaip ir užregistra-
vus greičio viršijimą staciona-
riu greičio matuokliu, teigiama 
pranešime žiniasklaidai.

Šios sistemos veikimo 

principas paprastas: viena ka-
mera užfiksuoja automobilį ir 
važiavimo pro ją laiką, o kita 
– tuos pačius duomenis ruožo 
pabaigoje. Sektorinio greičio 
sistema pagal atstumą tarp 
kamerų ir ruožo pradžioje ir 
pabaigoje užfiksuotą laiką 
apskaičiuoja vidutinį greitį. Jį 
viršijus, formuojamas pažei-
dimo protokolas.

Prieš įvažiuojant į kie-
kvieną sektorinio greičio 
kontrolės ruožą, vairuotojus 
įspės specialūs kelio ženklai, 
informuojantys apie greičio 
matuoklius ir ruožo, kuriame 
matuojamas greitis, ilgį.

Be pirminio tikslo – matuo-
ti vidutinį transporto priemo-
nės greitį, ateityje bus galima 
tikrinti, ar automobilis yra 

draustas, ar atlikta jo techni-
nė apžiūra ir ar nėra ieško-
mas kitose valstybėse. Taip 
pat planuojama, kad sistema 
leis patikrinti, ar transporto 
priemonių vairuotojai sumo-
kėjo kelių mokesčius.

Lietuvos automobilių 
kelių direkcija atkreipia 
dėmesį, kad greičio palai-
kymo sistemos tikslas nėra 
bausti, svarbiausia – užti-
krinti eismo saugą bei ska-
tinti vairuotojus važiuoti 
leistinu greičiu, nes greičio 
viršijimas yra viena iš pa-
grindinių skaudžių eismo 
įvykių priežasčių. Prelimi-
nariais duomenimis, apie 70 
proc. eismo įvykių įvyksta 
dėl greičio viršijimo.

Delfi inform.

Rugsėjo 1 d. prasidėjo 
tradicinė aplinkosauginė 
akcija „Lašiša“. Jos tikslas 
– užtikrinti lašišų ir šlakių 
migracijos kelių ir neršto 
apsaugą. Akcija vyks iki 
lapkričio 20 d.

Aplinkos apsaugos depar-
tamento prie Aplinkos mi-
nisterijos pareigūnai organi-
zuos reidus ir budės šių žuvų 
migracijos ir neršto vietose, 
stabdys ir tikrins transporto 
priemones (ypač tamsiu pa-
ros metu). Jiems talkins poli-
cijos, Valstybės sienos apsau-
gos tarnybos ir kitų tarnybų 
pareigūnai.

Akcijos žemėlapyje – Bal-
tijos jūros priekrantė, Kuršių 
marios, Nemuno deltos regi-
onas, Šventosios (pajūrio), 
Nemuno, Minijos, Jūros, Du-
bysos, Neries, Šventosios, 
Žeimenos, Siesarties, Vilnelės 
upės ir jų intakai bei šalia šių 

vandens telkinių esantys pri-
važiavimai ir keliai.

Aplinkosaugininkai ati-
džiai stebės, kaip funkcio-
nuoja žuvitakiai, ir sieks užti-
krinti, kad lašišinės žuvys kuo 
saugiau galėtų pasiekti neršto 
vietas.

Laukinių lašišų ištekliams 
Lietuvoje atkurti labiausiai 
trukdo brakonieriai, kurie 
gaudo neršti plaukiančias žu-

vis. Todėl šių žuvų migracijos 
keliams ir nerštavietėms ap-
saugoti prieš 18 metų ir buvo 
pradėta rengti akcija „Lašiša“.

Aplinkos ministerija ir 
per šiemetinę akciją kviečia 
gyventojus bei žvejus, pa-
stebėjusius brakonieriavimo 
atvejus, nedelsiant apie tai 
pranešti bendruoju pagalbos 
telefonu 112.

BNS inform.

Degalų kainos Lietuvoje nuo metų pradžios beveik nepakito
Benzino ir dyzelino kai-

nos degalinėse Lietuvoje 
nuo metų pradžios beveik 
nepakito, jos - mažiausios 
Baltijos valstybėse.

Vidutinė 95-os markės 
benzino litro kaina „Circle 
K“ degalinėse Vilniuje pra-
ėjusios savaitės pabaigoje 

buvo 1,210 euro - 0,3 proc. 
mažesnė nei metų pradžioje. 
Vidutinė dyzelino kaina šia-
me degalinių tinkle nuo pra-
džios sumažėjo taip pat 0,3 
proc. iki 1,130 euro už litrą.

Vidutinė 95-os markės ben-
zino litro kaina šiame dega-
linių tinkle Rygoje nuo metų 
pradžios pakilo 2,4 proc. iki 

1,292 euro, dyzelino - 2,5 proc. 
iki 1,212 euro, o Taline - atitin-
kamai 10,5 proc. iki 1,389 euro 
ir 5,7 proc. iki 1,349 euro. Li-
tras suskystintų dujų Vilniuje 
praėjusios savaitės pabaigoje 
kainavo vidutiniškai 0,540 
euro, Rygoje - 0,545 euro, Ta-
line - 0,629 euro.

BNS 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 Strateginio 
planavimo ir investicijų 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: Strateginio planavimo ir 
investicijų skyrius, 414 kab., Respublikos g. 94, Rokiškyje.

Paraiškos  pateikimo terminas: iki 2018 m. rugsėjo 11 
d. 14.00 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. rugsėjo 11 d. 14.30 val. Rokiškio rajono  
savivaldybės administracijos 203 kab., Respublikos g. 
94, Rokiškyje.

Užs. 0686

DĖL ROKIŠKIO RAJONO
 SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE 
ESANČIŲ VALSTYBINĖS ŽEMĖS

 SKLYPŲ PARDAVIMO AUKCIONŲ
 VYKDYMO INTERNETE

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas teisės aktų 
nustatyta tvarka sėkmingai vykdo valstybinės kitos 
paskirties ir valstybinės miškų ūkio paskirties žemės 
sklypų pardavimo ir nuomos aukcionus. 

Modernizavus valstybinės žemės sklypų pardavimo ir 
nuomos aukcionų organizavimo ir vykdymo tvarką visi 
naujų valstybinės žemės sklypų ir miškų ūkio paskirties 
žemės sklypų nuomos ir pardavimo aukcionai dabar 
vykdomi tik elektroninėje erdvėje — interneto svetainėje 
http://aukcionai.vzf.lt.

Informuojame, kad šiuo metu interneto svetainėje 
http://aukcionai.vzf.lt iš viso yra paskelbta net 340 
naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų 
ir valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų 
pardavimo ir nuomos aukcionų. Iš jų net 16 aukcionų 
yra kitos paskirties valstybinės žemės sklypų bei 7 
valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų, esančių 
Rokiškio rajono savivaldybėje, pardavimo aukcionai. 
Šie aukcionai organizuojami 2018 metų spalio 3 – 24 
dienomis interneto svetainėje http://aukcionai.vzf.lt.

Kviečiame visus susidomėjusius registruotis 
interneto svetainėje http://aukcionai.vzf.lt ir dalyvauti 
skelbiamuose aukcionuose. 

Valstybės įmonės 
Valstybės žemės fondo

informacija

Užs. 0688

BALDAI

• Rašomąjį stalą, ilgis 120 cm., 
aukštis 72 cm, plotis 57 cm.  
Kaina 10 Eur. Tel. 8 686 68 854. 
Rokiškis
• Šviesaus medžio stalelį 
televizoriui, garso ar vaizdo 
aparatūrai, aukštis 70 cm, ilgis 
82 cm, plotis 42 cm. Dvigubas 
stalviršis, pasukamas norimu 
kampu, vidurinė lentynėlė 
nuimama. Staliukas ant ratelių. 
Būklė labai gera. Juodupė.  
Kaina 40 Eur. Tel. 8 609 87 231. 
Rokiškis
• Dvigubą akmens masės smėlio 
spalvos kriauklę. Yra keli vos 
matomi nežymūs įtrūkimai, bet 
šiaip puikios būklės. Audros km. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 673 01 333. 
Rokiškis
• Trijų durų spintą su veidrodžiu. 
Geros būklės. 180x230. Kaina 
derinama. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 610 09 138. Rokiškis

• Geros būklės komodą. Matmenys: 
90x90 cm. Kaina derinama.  
Kaina 80 Eur. Tel. 8 610 09 138. 
Rokiškis
• Vaikišką lovytę. Nė karto 
nenaudota, su grikių čiužinuku ir 
lovytės apsaugomis.  
Tel. 8 658 82 824. Rokiškis
• Metalinį seifą.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Geros būklės dvivietį rašomąjį 
kompiuterinį stalą. Iš abiejų pusių 
yra 4 stalčiai. Aukštis 69 cm, ilgis 
120 cm, plotis 90 cm. Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Sofą. Tel. 8 616 51 948.  
Rokiškis
• Kampinį tamsų rašomąjį stalą ir 
sofą. Tel. 8 616 51 948. Rokiškis

DOVANOJA

• Du varinės spalvos kačiukus 
Juodupėje. Tel. 8 634 19 755. 
Rokiškis
• 7 betonines perdengimo plokštes . 
Tel. 8 621 12 973. Kupiškis

• Virtuvės baldus.  
Tel. 8 626 90 489. Rokiškis
• 7 mėn. beragį ožį veislei, retos 
spalvos, už simbolinę kainą.  
Tel. 8 670 97 023. Rokiškis
• Sofą. Audinys kaip naujas, 
nesuplyšęs. Nesilanksto, bet 
pakankamai plati miegojimui.  
Tel. 8 653 75 078. Rokiškis
• Naudotus langus.  
Tel. 8 610 16 309. Rokiškis
• BEKO šaldytuvą, galiu atvežti į 
jums reikalingą vietą.  
Tel. 8 609 63 040. Zarasai
• Dideles brugmansijas, žydi 
geltonai arba keičiu į gėlės 
monstera daigą. Kaina 1 Eur.  
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Geriems žmonėms 4 mėn. 
šuniuką, kurį jie mylės.  
Netinkamas rišti prie būdos.  
Labai mielas, protingas.  
Tel. 8 645 19 698. Rokiškis
• Mielus šuniukus. Dideli neaugs. 
Dvi kalytės ir patinėlis.  
Tel. 8 625 83 735. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Juodus odinius moteriškus 
sportinius batelius iš Vokietijos. 
Lenktu padu, 40 dydžio.  

Kaina 37 Eur. Tel. 8 621 86 262. 
Rokiškis
• Baltus odinius moteriškus 
sportinius batelius iš Vokietijos.  
38 dydis. Kaina 37 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• 39 dydžio moteriškus batelius su 
kulniuku. Juodas zomšinis audinys, 
raudonas kulnas. Pora kartų nešioti, 
būklė 10/10. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 687 53 337. Rokiškis
• Tamsiai pilką švarką, abituriento 
dėvėtą tik keletą kartų. Kartu 
pridedu ir baltus marškinius 182-
185cm ūgio jaunuoliui. Galima 
susitikti pasimatavimui.  
Kaina 50 Eur. Tel. 8 687 53 337. 
Rokiškis
• Vyriškus 43 dydžio darbo batus. 
Tel. 8 648 35 808. Rokiškis
• Tamsiai mėlyną švarką su 
Rokiškio Juozo Tūbelio mokyklos 
emblema 1.70 m ūgio moksleiviui. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 620 41 448. 
Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Edifier M2280, naudotą maždaug 
mėnesį, todėl jokių defektų nėra. 
Kaip naujas. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 603 38 303. Rokiškis

• Edifier S330d, naudotą apie 2 
metus. Yra dežė ir visi laidai nuo 
kolonėlių. Būklė yra gera ir veikia 
puikiai. Ardytos ar taisytos nebuvo. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 603 38 303. 
Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• 2 metų pūkuotą jūrų kiaulytę. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 670 21 793. 
Rokiškis
• Ožkas, ožkytes, ožiukus.  

Tel. 8 616 46 152. Rokiškis
• Ėringas avis, avis su ėriukais, 
avinus. Tel. 8 610 19 607. Rokiškis
• Avis auginimui ir mėsai, avinėlius 
ir avytes. Yra įvairaus amžiaus. 
Kaina 70 Eur. Tel. 8 616 55 300. 
Rokiškis
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9.
05 06:00 Himnas

06:05 Labas rytas, Lietuva
09:15 Senis 
10:20 Štutgarto kriminalinė 
policija 8 
11:10 Komisaras Reksas 
12:00 Giminės
13:00 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Seserys 
17:30 Žinios. 
18:00 „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Gyvenimas
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Mano mama gamina 
geriau! 
22:30 Dviračio žinios
23:00 Smaragdo miestas 
23:45 Klausimėlis.lt. 
00:00 LRT radijo žinios

00:05 Štutgarto kriminalinė policija 8 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vakaras su Edita
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 „Kas ir kodėl?"
03:30 Dviračio žinios 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Specialus tyrimas 
05:00 Seserys 

05:09 Rouzvudas
06:10 Televitrina
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Simpsonai
07:55 Prieš srovę
08:55 Meilės sūkuryje
09:55 Tai - mano gyvenimas
11:55 Laukinė žemė
13:00 Pažadėtoji
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba

18:00 TV3 žinios
18:30 Kontrolinės vyrų 
krepšinio varžybos. Suomija - 
Lietuva
20:30 Kam ta meilė?
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Meilės pusiausvyra
22:25 Filmo pertraukoje - 
Vikinglotto
22:30 Meilės pusiausvyra
23:55 Kastlas
00:55 Kaulai
01:45 Rouzvudas
02:35 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba
03:25 Kaip išsisukti įvykdžius 
žmogžudystę
04:15 Kastlas
05:05 Rouzvudas

06:15 "Mano gyvenimo šviesa" 
07:30 "Keista šeimynėlė" 
07:55 "Volkeris, Teksaso 
reindžeris" 

08:55 Rytas su LNK
10:55 KK2 
11:25 "Meilės sparnai" 
13:25 "Gyvenimo daina" 
14:25 "Dvi širdys" 
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
20:30 Rimti reikalai
21:30 Žinios
22:30 Melo pinklės 
01:00 "Akloji zona" 
01:50 Maksimali bausmė 

07:00 "Didžiojo sprogimo 
teorija" 
07:30 "Kijevo operatyvinė 
grupė" 
08:30 "Farų karai" 
09:30 "Teisingumo agentai" 
10:35 "Kobra 11" 
11:40 "Įstatymas ir tvarka. 

Specialiųjų tyrimų skyrius" 
12:40 "Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas" 
13:45 "Kijevo operatyvinė grupė" 
14:50 "Farų karai" 
15:50 "Teisingumo agentai" 
16:55 "Kobra 11" 
18:00 "Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas" 
19:00 "Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius" 
20:00 DELFI dėmesio centre. 
20:30 Info diena
21:00 Raudonkepuraitė 
23:00 Galutinis tikslas 2
00:40 "Strėlė" 
01:30 "Nusikaltimų tyrėjai"

06.24 TV parduotuvė
06.40 Kaimo akademija
07.10 4 kampai
07.40 Lietuva tiesiogiai
08.10 „Delta“ 
09.15 „Moterų daktaras“ 

10.20 „Jekaterina Didžioji“ 
11.25 „Juodosios katės“ 
12.30 „Bitininkas“ 
13.35 TV parduotuvė
13.50 „Gluchariovas“ 
14.55 „Deimantų medžiotojai“ 
16.00 Reporteris
16.30 Lietuva tiesiogiai
17.00 „Moterų daktaras“ 
18.00 Reporteris
18.55 „Renovacija. Tikrai verta“
19.00 „Bitininkas“ 
20.00 Reporteris
20.30 Lietuva tiesiogiai
21.00 „Merginos iš Ukrainos“ 
22.00 Reporteris
22.55 „Renovacija. Tikrai verta“
23.00 „Gluchariovas“ 
00.05 „Delta“ 
01.05 „Bitininkas“ 
02.00 „Juodosios katės“ 
02.45 „Neišsižadėk“ 
03.35 „Viskas dėl tavęs“ 
04.20 „Juodosios katės“ 
05.05 „Nuostabūs pojūčiai“
05.35 „Baltoji vergė“ 
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07 06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
09:15 Senis 
10:20 Štutgarto kriminalinė 
policija 8 
11:10 Komisaras Reksas 
12:00 (Ne)emigrantai. 
13:00 Vartotojų kontrolė 
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Seserys 
17:30 Žinios. 
18:00 „Kas ir kodėl?"
18:30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba
19:30 Beatos virtuvė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 UEFA „Tautų taurės" 
futbolo turnyras. Lietuva – 

Serbija. 
23:45 Paguodos kvantas 
02:15 Planeta Žemė 2 
03:05 Metų laikai 
04:00 Teisė žinoti
04:25 Džesika Flečer 

06:10 Televitrina
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Simpsonai
07:55 Farai
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Tai - mano gyvenimas
11:55 Laukinė žemė
13:00 Pažadėtoji
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Ledynmetis. Žemynų 
atsiradimas

21:10 Poilsiautojai. Pavydo žaidynės
23:20 Abraomas Linkolnas. 
Vampyrų medžiotojas
01:25 Išeities kodas
03:00 Meilės pusiausvyra
04:35 Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai
05:30 Naujakuriai

06:15 "Mano gyvenimo šviesa" 
07:30 "Keista šeimynėlė" 
07:55 "Volkeris, Teksaso reindžeris" 
08:55 Rytas su LNK
10:55 KK2
11:25 "Meilės sparnai" 
13:25 "Gyvenimo daina" 
14:25 "Dvi širdys" 
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Gyvūnų policija
18:30 Žinios
19:30 KK2 penktadienis

21:00 Neįmanoma misija. Slaptoji 
tauta 
23:40 Europa 
01:20 Pasmerktas būrys 

07:00 "Didžiojo sprogimo teorija"
07:30 "Kijevo operatyvinė grupė" 
08:30 "Farų karai" 
09:30 "Teisingumo agentai" 
10:35 "Kobra 11" 
11:40 "Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius" 
12:40 "Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas" 
13:45 "Kijevo operatyvinė grupė" 
14:50 "Farų karai" 
15:50 "Teisingumo agentai" 
16:55 "Kobra 11" 
18:00 "Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas" 
19:00 "Įstatymas ir tvarka. 

Specialiųjų tyrimų skyrius" 
20:00 @rimvydasvalatka. 
20:30 Info diena
21:00 Juodoji aušra 
23:00 Aurora. Operacija "Likvidavimas" 
00:50 "Strėlė" 
01:40 "Kas žudikas?"

06.24 TV parduotuvė
06.40 Krepšinio pasaulyje 
07.10 Grilio skanėstai
07.40 Lietuva tiesiogiai
08.10 „Delta“ 
09.15 „Moterų daktaras“ 
10.20 Partizanų keliais 2
10.50 Grįžtu namo
11.25 „Juodosios katės“ 
12.30 „Bitininkas“ 
13.35 TV parduotuvė
13.50 „Gluchariovas“ 
14.55 „Deimantų medžiotojai“ 

16.00 Reporteris
16.30 Gyvenimo būdas
17.00 „Moterų daktaras“ 
18.00 Reporteris
18.45 Keliauk su „Reporteriu“
19.00 „Bitininkas“ 
20.00 Reporteris
20.30 Grilio skanėstai
21.00 „Merginos iš Ukrainos“ 
22.00 Reporteris
22.45 Keliauk su „Reporteriu“
23.00 „Gluchariovas“ 
00.05 „Delta“ 
01.05 „Bitininkas“ 
02.00 „Juodosios katės“ 
02.45 „Jekaterina Didžioji“ 
03.35 „Viskas dėl tavęs“ 
04.20 „Juodosios katės“ 
05.05 „Nuostabūs pojūčiai“
05.35 „Geriausios nardymo vietos“
06.00 „Pavojingiausios kelionės. 
Laosas“
06.30 „Pasaulio turgūs. Jeruzalė“
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9.
06 06:00 Himnas

06:05 Labas rytas, Lietuva
09:15 Senis 
10:20 Štutgarto 
kriminalinė policija 8 
11:10 Komisaras Reksas 
12:00 Gyvenimas 
13:00 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Seserys 
17:30 Žinios. 
18:00 „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Specialus tyrimas
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Gimę tą pačią dieną
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. Prieš 
audrą 1 
01:30 Klausimėlis.lt

02:00 LRT radijo žinios
02:10 Štutgarto kriminalinė policija 8 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 „Kas ir kodėl?" 
03:30 Ryto suktinis 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba 
05:00 Seserys 

05:05 Rouzvudas
06:10 Televitrina
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Simpsonai
07:55 Kobra 11
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Tai - mano gyvenimas
11:55 Laukinė žemė
13:00 Pažadėtoji
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Farai

20:30 Kam ta meilė?
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Kartą Rytų Europoje
23:50 Kastlas
00:50 Kaulai
01:40 Rouzvudas
02:30 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba
03:25 Kaip išsisukti įvykdžius 
žmogžudystę
04:15 Kastlas
05:00 Rouzvudas

06:15 "Mano gyvenimo šviesa" 
07:30 "Keista šeimynėlė" 
07:55 "Volkeris, Teksaso 
reindžeris" 
08:55 Rytas su LNK
10:55 KK2 
11:25 "Meilės sparnai" 
13:25 "Gyvenimo daina" 
14:25 "Dvi širdys" 
16:30 Labas vakaras, Lietuva

17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Valanda su Rūta
21:00 Rimti reikalai
21:30 Žinios
22:30 Pasmerktas būrys 
00:25 "Akloji zona" 
01:15 Melo pinklės 
03:25 Alchemija XXVII. Žmonės, 
kurie šoka
03:55 RETROSPEKTYVA. Ciklas 
"Menininkų portretai"

07:00 "Didžiojo sprogimo teorija" 
07:30 "Kijevo operatyvinė grupė" 
08:30 "Farų karai" (k) 
09:30 "Teisingumo agentai" 
10:35 "Kobra 11" 
11:40 "Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius"  
12:40 "Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas"  

13:45 "Kijevo operatyvinė grupė" 
14:50 "Farų karai" 
15:50 "Teisingumo agentai" 
16:55 "Kobra 11" 
18:00 "Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas" 
19:00 "Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius" 
20:00 DELFI dėmesio centre. 
20:30 Info diena
21:00 Aurora. Operacija 
"Likvidavimas" 
22:55 Raudonkepuraitė
00:50 "Strėlė" 
01:40 "Kas žudikas?" 

06.24 TV parduotuvė
06.40 Grilio skanėstai.
07.10 Gyvenimo būdas
07.40 Lietuva tiesiogiai
08.10 „Delta“ 
09.15 „Moterų daktaras“ 
10.20 „Jekaterina Didžioji“

11.25 „Juodosios katės“ 
12.30 „Bitininkas“ 
13.35 TV parduotuvė
13.50 „Gluchariovas“ 
14.55 „Deimantų medžiotojai“ 
16.00 Reporteris
16.30 Lietuva tiesiogiai
17.00 „Moterų daktaras“
18.00 Reporteris
18.55 „Verslo genas“
19.00 „Bitininkas“ 
20.00 Reporteris
20.30 Lietuva tiesiogiai
21.00 „Merginos iš Ukrainos“ 
22.00 Reporteris
22.55 „Verslo genas“
23.00 „Gluchariovas“ 
00.05 „Delta“ 
01.05 „Bitininkas“ 
02.00 „Juodosios katės“ 
02.45 „Jekaterina Didžioji“ 
03.35 „Viskas dėl tavęs“ 
04.20 „Juodosios katės“ 
05.05 „Nuostabūs pojūčiai“
05.35 „Baltoji vergė“ 

IEŠKO DARBO

• Laisvu nuo darbo metu, galiu 
surinkinėti naujus baldus.  
Tel. 8 625 82 360. Rokiškis
• Man 25 metai. Turiu traktorininko 
pažymčjimą TR -1 ir TR-2 
bei automobilių mechaniko 
išsilavinimą. Galiu dirbti ūkyje  
ir kitur. Tel. 8 624 53 501.  
Rokiškis
• 32 m. vyras ieško darbo. Turiu 
automobilį. Tel. 8 621 29 598. 
Rokiškis
• Ieškau auklės arba slaugės darbo. 
Turiu patirties. Tel. 8 673 38 271. 
Rokiškis
• Skubiai apsaugos darbuotojo 
- sargo darbo. Turiu apsaugos 
darbuotojo pažymėjimą. Esu 
atsakingas, rimtai žiūrintis į darbą, 
be žalingų įpročių. Darbas gali 
būti tiek Rokiškyje, tiek Rokiškio 
rajone. Tel. 8 624 49 340.  
Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Reikalingas žmogus papildomam 
darbui žemės ūkyje.  
Tel. 8 615 15 141. Rokiškis
• UAB Ramundas GM reikalingi 
lentelių rūšiuotojai lentpjūvėje.  

Darbo vieta – Obeliai, Rokiškio raj. 
Socialinės garantijos, priedai už gerą darbą. Iš Rokiškio iki darbo 

veža autobusas. Atlyginimas 750 
Eur (po bandomojo laikotarpo 
neatskaičius mokesčių –   „ant 
popieriaus“). Tel. 8 612 26 202. 
Rokiškis
• Reikalingas žmogus, galintis 6 
a sklype išpjauti vaismedžius ir 
šakas. Kaina pagal susitarimą.  
Tel. 8 600 08 175. Utena
• Ieškome vairuotojo, turinčio  
D vairavimo kategoriją.  
Tel. 8 655 06 608. Rokiškis
• Reikalingas apdailininkas 
suremontuoti du kambarius name. 
Tel. 8 698 26 187. Rokiškis
• Reikalingas žmogus nuolatos 
gyventi sodyboje (vienkiemyje) 
ir prižiūrėti namų ūkį. Be žalingų 
įpročių, ilgam laikotarpiui. 
Tel. 8 643 12 971. Rokiškis
• Reikalinga melžėja, darbas tik 
savaitgaliais. Tel. 8 615 55 320. 
Rokiškis
• Reikalingi vaikinai ir merginos 
darbui Šiaurineje Airijoje, 
automobilių plovykloje. Darbas 
legalus.  Apgyvendiname. Jei 
nėra galimybės nusipirkti bilieto, 
galime padėti. Iš oro uosto 
paimame (papildomas tel. nr.: 
+447591163692). Tel. 8 655 23 
242. Rokiškis
• Darbas meistrui, kuris gali 

suremontuoti namų vidų ir ūkinį 
pastatą. Tel. 8 673 73 807.  
Rokiškis

KITA

• 3 l talpos butelius (ne stiklainius) 
sultims. Vynui, storesne sienele, 
siauru kakliuku. Kaina 1 Eur.  
Tel. 8 692 49 480. Rokiškis
• Sausas, skaldytas uosines malkas. 
Kriaunų sen. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 615 45 602. Rokiškis
• Šulinio stogelį. Tel. 8 687 98 710. 
Rokiškis
• Metalinį seifą. Tel. 8 458 75 585. 
Rokiškis
• 10 bičių šeimų su aviliais.  
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis
• Naudotus reklaminius tentus. 
Matmenys – 3x4 m –13 Eur, 4x2 m 
– 8 Eur, 3x125 m – 4 Eur. Tinkami 
uždengimui, pasiklojimui.  

Tel. 8 610 01 593. Rokiškis
• 3 l talpos stiklainius. 50 vnt. 
Vieneto kaina 0,70 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• 3 l talpos stiklainius po 0,30 Eur. 
Tel. 8 676 14 303. Rokiškis
• Labai pigiai naudotus: kieto kuro 
katilą Nevėžis, skysto kuro katilą 
Beržas. Tel. 8 610 16 309.  
Rokiškis
• 20 vnt., 3-4 m. naudotus saulės 
kolektorius. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 686 03 947. Rokiškis
• Įvairaus uždarymo tipo 0,5 litro 
stiklainiukus. 50 vnt., 0,10 Eur už 
vienetą. Tel. 8 618 58 842.  
Rokiškis
• Šieno ritinius. Tel. 8 670 37 379. 
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Naudotą nešiojamąjį kompiuterį 
ASUS F3E. Kaina 65 Eur.  
Tel. 8 616 38 688. Rokiškis
• Geros būklės žaidimų vairą 
Logitech. Tel. 8 648 35 808. 
Rokiškis
• Nešiojamą kompiuterį Lenovo 
IdeaPad 510S-14ISK Silver, 14 
colių ekranas, Full HD, 1920x 
1080 spalvų, procesorius Intel Core 
i3, i3-6006U, Windows 10 Home 
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operacinė sistema. Kaip naujas. 
Kaina 300 Eur. Tel. 8 687 90 778. 
Rokiškis
• Navigaciją su vaizdo 
registratoriumi „WayteQ x995 
MAX“.  Naudota du kartus. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 628 84 162. 
Rokiškis
• Spausdintuvą - skenerį.  
Kaina 25 Eur. Tel. 8 682 31 964. 
Rokiškis
• Fujitsu Siemens Amilo 
nešiojamąjį kompiuterį. Veikia 
puikiai, baterija laiko 2 val., 
klaviatūra nebijo vandens. 17 colių 
ekranas, HDD, 250GB.  
Nėra kroviklio, kaina galutinė. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 647 88 088. 
Rokiškis
• Nešiojamąjį kompiuterį ASUS 
F3E$.  Naudotas, tačiau labai geros 
būklės. Viskas veikia.  
Kaina 85 Eur. Tel. 8 616 38 688. 
Rokiškis
• Puikiai veikiantį nešiojamą 
kompiuterį SAMSUNG NP300V3a. 
Intel i3 core procesorius su 8GB 
RAM atmintimi. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 616 38 688. Rokiškis
• Monitorių Samsung.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Procesorių ir plokštę „Phenom 
II X4 965 Black Edition/
m4a77td“. Parduodami kartu, 
pridėtas procesoriaus aušintuvas. 
Komponentai yra naudoti, bet 
problemų jokių su jais nebuvo. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 603 38 303. 
Rokiškis
• „Acer“ bateriją. Ilgai laikanti.  
Yra naujas įkroviklis.  
Tel. 8 671 74 606. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Nebrangiai kolektyvinį sodą 
Uljanavos k., Tulpių g. (už Miškų 
urėdijos). Yra namukas, 7a. žemės. 
Papildomas tel. (+370) 68698902. 
Tel. 8 686 97 388. Rokiškis
• Mūrinį namą Stoties g., 

Rokiškyje. Tinka komercinei 
veiklai arba gyventi. Miesto 
komunikacijos. Šildymas vietinis. 
Pusė pastato suremontuota, kitoje 
namo pusėje buvo maitinimo 
įmonė. Kaina derinama.  
Galima nuoma. Tel. 8 611 47 542. 
Rokiškis
• 3,63 ha žemę su mišku. Rokiškio 
r., Pakapynės k.. Kadastro Nr. 
7355/0004:450 . Kaina 6500 Eur. 
Tel. 8 686 03 947. Rokiškis
• Sodą „Vėtrungės“ bendrijoje: 
2 kambarių namelis, rūsys po 
nameliu, elektra, šiltnamis, lauko 
tualetas, tvenkinys, vaismedžiai. 
Sodas kraštinis, visai prie miesto. 
Tel. 8 620 20 762. Rokiškis
• 1 kambario butą P. Širvio g. 
7, ketvirtame aukšte. Sudėti 
plastikiniai langai, šarvo durys. 
Kaina derinama. Tel. 8 682 85 030. 
Rokiškis
• Namą su ūkiniais pastatais 
Rokiškio r., Laibgalių k., Laibgalių 
g. 6.  Namas statytas 1967 m., 65 
kv. m. Žemės sklypas 17 a. Kaina 
12000 Eur. Tel. 8 681 47 063. 
Rokiškis
• 19 a, 21 a, 24 a, 39 a, 42 a. namų 
valdos sklypus už miškų urėdijos, 
prieš kolektyvinius sodus. Sklypai 
atidalinti, atlikti geodeziniai 
matavimai, įvesta elektra, vanduo, 
servitutinis kelias.  
Tel. 8 657 75 999. Rokiškis
• Dviaukštį 5 kambarių namą 
Aukštakalnių k., Rokiškio r.  Plotas 
163 kv.m. Po namu yra rūsys. 
Šildymas kietuoju kuru. Sklypo 
plotas 25 a namų valdos. Yra 3 ha 
žemės (3 plotai skirtingose vietose). 
Už 600 m ežeras. Kaina derinama. 
Kaina 25000 Eur.  
Tel. 8 696 98 821. Rokiškis
• Sodą už Miškų urėdijos. Dviejų 
aukštų namas, nebaigtas įrengti, 
plastikiniai langai, trifazis, šulinys. 
Prie pagrindinio kelio .  
Tel. 8 686 93 166. Rokiškis
• Neįrengtą namą Žiobiškyje, 
Jaunystės g. 34 . Kaina 6500 Eur. 
Tel. 8 694 58 705. Rokiškis
• 1 kambario butą Vilties g., 3 
aukšte. Kaina 11900 Eur.  
Tel. 8 611 43 533. Rokiškis
• Skubiai 2 kambarių butą 
Aukštaičių g., pirmajame aukšte. 
Reikalingas remontas. Patogi, 
rami vieta, geranoriški kaimynai. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 672 16 995. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą Rokiškyje, 
Vilties g. Tel. 8 687 82 023. 
Rokiškis
• Nedidelį sodo namelį su židiniu. 
Drenažas po visu 6a. sklypu, 
trifazis, šulinys, šiltnamio pamatai. 
Geras privažiavimas. Draugystės g. 
2, Uljanavos km. Skambinti po 19 
val. Kaina 4000 Eur.  
Tel. 8 625 45 699. Rokiškis
• Didelę sodybą su ūkiniais 
pastatais Rokiškio raj., Obelių sen., 
Zarinkiškių km. Tel. 8 614 21 831. 
Rokiškis
• 42 kv. m butą Kavoliškyje, 

pirmajame aukšte. Butui priklauso 
erdvus sandėliukas ir rusys. 
Šildomas dujomis arba malkomis. 
Kaina 10500 Eur.  
Tel. 8 613 70 717. Rokiškis
• Neįrengtą namą Žiobiškyje.  
Su rimtu pirkėju kaina derinama. 
Tel. 8 694 58 705. Rokiškis
• Sodą su statiniais „Šilelio“ 
bendrijoje. Sklypo plotas – 6 
arai. Yra namas, ūkinis pastatas, 
šiltnamis, šulinys. Geras 
privažiavimas. Kaina 9100 Eur.  
Tel. 8 612 56 915. Rokiškis
• 5 kambarių rąstinį namą 
su 0,24 ha sklypu Rokiškio 
rajone, Panemunėlio geležinklio 
stotyje, Šetekšnų gatvėje. 
Vandentiekio nėra, yra šulinys. 
Name negyvenama apie 5 metus, 
reikalingas remontas. Kaina 
derinama. Kaina 5000 Eur.  
Tel. 8 629 66 624. Rokiškis

NUOMA

• Garažą J. Gruodžio gatveje.  
Tel. 8 672 02 000. Rokiškis
• Dirbanti mergina ieško vieno 
kambario buto ar kambario 
ilgalaikei nuomai.  
Tel. 8 653 44 310. Rokiškis
• Garažą ilgesniam laikui.  
Galiu sumokėti už metus.  
Tel. 8 601 92 760. Rokiškis
• Dirbanti, tvarkinga moteris 2-3 
kambarių butą. Tel. 8 610 29 487. 
Rokiškis
• Išsinuomočiau būstą.  
Tel. 8 672 48 125. Rokiškis

PASLAUGOS

• Dengiame plokščius stogus 
rulonine prilydoma danga. 
Suteikiame garantiją.  
Tel. 8 690 27 247. Rokiškis

PERKA

• Mokame geriausią rinkos kainą 
už įvairaus brandumo miško, ūkio 
paskirties sklypus. Padedame 
sutvarkyti visus reikiamus 
dokumentus (gali būti užstatytas 
arba areštuotas miškas). Laiku ir 
sąžiningai atsiskaitome pavedimu 
arba grynaisiais. Tel. 8 609 67 805. 
Zarasai
• Perku javų kombainą. Senuką, 
bet geros techninės būklės ir 
visiškai veikiantį. Moku iki 1500 
Eur. Siūlykite įvairius variantus.  
Rokiskis tel.868363961. Kaina 

1500 Eur. Tel. 8 683 63 961. 
Rokiškis
• Senus motociklus JAWA, Iž, 
Emka, Ural, Dniepr, Riga, Delta , 
Minsk, Panonia ir kitus.  
Tel. 8 601 39 141. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Naudota trifazį elektros variklį. 
45 kW., 950 apsukų.  
Kaina 450 Eur. Tel. 8 610 06 145. 
Rokiškis
• Medžio apdirbimo stakles ir 
diskinį pjūklą malkoms pjauti.  
Tel. 8 631 86 262. Rokiškis
• Daniškas naujas medžio pjovimo 
stakles. Vartomos: viena pusė – 
skersavimas, kita – diskinis pjūklas. 
Kaina 180 Eur. Tel. 8 610 77 145. 
Rokiškis
• Pamatinius naudotus blokus. 
Matmenys – 240x60x40 m.  
Tel. 8 610 01 593. Rokiškis
• Medžio apdirbimo stakles ir 
diskinius pjūklus malkoms pjauti. 
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Vokišką siaurapjūklį.  
Kaina 35 Eur. Tel. 8 682 31 964. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Mercedes Benz 140. 1998 m., 1.4 
l, benzininis variklis, rida – 19300 
km. TA 2 metai, ekonomiškas, 
mažas miesto automobiliukas.  
Tel. 8 603 33 101. Rokiškis
• BMX dviratį. Turi pabraižymų. 
Vairas apsisuka 360 laipsnių. 
Sveria apie 9-12 kg. Kaina galutinė. 
Papildomas tel. (+370) 67985348 
. Kaina 60 Eur. Tel. 8 647 47 306. 
Rokiškis
• Mazda Premacy 2004 m., 1.8 
l, 74 kW, draudimas ir TA iki 
2018.09.20. Kaina 1200 Eur.  
Tel. 8 698 85 166. Rokiškis
• Naują elektrinį moterišką dviratį. 
Tel. 8 611 27 116. Rokiškis
• Puikios būklės, mažai naudotą 
BMX dviratį, tinkantį 7-14 metų 
amžiaus vaikams. Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 606 31 917. Rokiškis
• Dvirati 7-12 metų vaikui. 
3 vidinės pavaros vokiškas 
tvarkingas. Kaina 85 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Audi A4 B5, 1997 m., TA, 
tvarkinga. Kaina 1450 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• VW Passat sedaną. 1989 m., 

1.6 l, TD, 59 kW, TA. Tvarkinga. 
Kaina 720 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• Audi 80 B3, 1987 m., 1.8 l, 
benzinas/dujos, TA, tvarkinga. 
Kaina 620 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• Audi 80, 1986 m., B2, 1.8l, 
benzinas/dujos, TA. Tvarkinga. 
Kaina 520 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• Parduodamas geros būklės 
Volkswagen Touran. Metai 2005-
01, 1,9 l, 74 kW dyzelinis variklis, 
mechaninė pavarų dėžė. TA iki 
2019-12-28. Be trūkumų, variklis 
dirba pukiai. Kaina 2500 Eur.  
Tel. 8 612 95 721. Rokiškis
• Vyrišką dviratį. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• Audi 80. TA iki 2019 09. 2 l, 84 
kW, benzinas – dujos. Daugiau 
informacijos telefonu.  
Kaina 520 Eur. Tel. 8 610 27 500. 
Zarasai
• Prieš 5 mėn. iš Belgijos parvežtą 
Audi A4 B5. Kėbulas gražus, 
ant variklio dangčio yra smulkių 
įbrėžimų. Važiuoklė tvarkinga. 
Sunkokai užsiveda. Variklis dirba 
gražiai. Odinis tvarkingas salonas. 
Su rimtu pirkėju kaina derinama.
TA iki 2020 03 03. Kaina 1100 Eur. 
Tel. 8 605 43 541. Rokiškis
• Naują neįgaliojo vežimėlį 
(aktyvusis). Tel. 8 682 47 090. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Audi dalimis, važiuojanti.  
Tel. 8 609 43 304. Biržai
• Volvo XC70 ratlankius. Vieni 
tinka 2011 m. Volvo modeliui, kiti 
2004 m. Kaina 280 Eur. ir 240 Eur. 
Kainos derinamos. Kaina 280 Eur. 
Tel. 8 621 12 973. Kupiškis
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480.  
Rokiškis
• Audi A4 B5 dalimis. 1,8 l, 
benzininis variklis, sedanas.  
Kaina 11 Eur. Tel. 8 647 88 088. 
Rokiškis
• Aerodinaminę bagažinę, 
skersinius VW automobiliui, 
laikiklius dviračiams vežti.  
Tel. 8 611 27 116. Rokiškis
• Dalimis Toyota Corolla 2006 m., 
2 l, dyzelinis variklis, 66 kW.  
Tel. 8 623 17 772. Rokiškis
• Dalimis Opel Zafira 2005 m., 2,2 
l, dyzelinis variklis, 92 kW.  
Tel. 8 623 17 772. Rokiškis
• Dalimis OPEL Zafira 2005 m., 
2,2l, dyzelinis variklis, 92 kW.  
Tel. 8 623 17 772. Rokiškis
• Žiemines automobilio padangas 
195 65 R15. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Automobilines padangas 195 65 
R16 C M+S. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Moskvič 412 mažai naudotą 
variklį. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• R13, R14, R15 ratus su 
padangomis, ratlankius.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• VW Golf 3, 1998 m., 1.9 l,  
TD, dalimis. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• Neeksploatuotą Lietuvoje 2004 
m. automobilį Opel Zafira. 2 l, 
DTI, 74 kW. Visą arba dalimis. Yra 
variklio defektas. Kaina 700 Eur. 
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• VW Passat B4 1.9 l, 81 kW. 
dalis: kablį, oro kondicionavimo 
sistemą ir kitas. VW Golf 2 TD, 1.6 
l, 51 kW. variklį už 50 Eur., ratus 
5x100 57.1 su geromis žieminėmis 
padangomis už 65 Eur.  
Tel. 8 623 24 274. Rokiškis
• Visureigio padangas 235/75R15, 
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4vnt., m+s. Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 645 87 075. Rokiškis
• Audi B4 Avant 1.9 l, TDi, 66 kW. 
dalimis. Tel. 8 677 58 314.  
Rokiškis
• 4 vnt. originalių R16 BMW 
ratlankių su padangomis (sezonui). 
Kaina 85 Eur. Tel. 8 629 62 772. 
Rokiškis
• 1999 m. Renault Scenic.1,9 DTI, 
74 kW. 1995 m. VW Passat. 1,9 
TDI, 66 kW. Tel. 8 674 92 644. 
Rokiškis
• 2001 m. Mercedes Benz A170. 
1,7 dyzelinis variklis, CDI. 2001 m. 
0pel Astra. 2,0 dyzelinis variklis, 
60 kW. Tel. 8 674 92 644.  
Rokiškis
• R15 195 65 žieminės padangas 
su ratlankiais ir dygliais. Perdažyti 
ratlankiai, 7-8 mm. Nuo VW Passat 
B5. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 607 01 199. Rokiškis
• Toyota Corolla Verso  plieninius 
ratlankius R16. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 611 17 063. Rokiškis
• VW Passat atsarginį ratą. 
Normalaus dydžio, nė karto 
nenaudotas. R14, 4 skylių.  
Kaina 5 Eur. Tel. 8 611 17 063. 
Rokiškis
• Audi 100 ratlankius su 
padangomis „Barum“.  
Kaina 5 Eur. Tel. 8 611 17 063. 
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Televizorių Šilelis, su priedėliu. 
Kaina 85 Eur. Tel. 8 621 86 262. 
Rokiškis
• Televizorių LG, 40 cm įstižainės, 
kaip naujas, beveik nenaudotas. 
Tel. 8 653 75 078. Rokiškis
• Plokščiaekranį 51 cm įstrižainės 
televizorių Vido. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Traktorių LTZ-60A, 1999 m.  
Visa informacija telefonu.  
Kaina 4000 Eur. Tel. 8 686 93 436. 
Rokiškis
• Priekabą 2PTS-4 su dokumentais 
ir TA iki 2020 m. Dokumentai 
be rėmo nr. Galimas atvežimas. 
Dusetos. (papildomas tel. nr.: 
+37069955273). Kaina 1150 Eur. 
Tel. 8 679 44 231. Rokiškis
• Tarybines, rusiško plūgo, pusiau 
sraigtines verstuves.  
Tel. 8 652 80 328. Rokiškis
• Traktorių T-25 ir presą Forschtrit 
už 500 Eur . Kaina 1600 Eur.  
Tel. 8 641 80 730. Rokiškis
• Veikiantį šieno rinktuvą. Galimas 
atvežimas. Dusetos. Papildomas tel. 
nr. (+370) 69955273. Kaina 450 
Eur. Tel. 8 679 44 231. Rokiškis

Augintojai: daržovių derlius mažesnis, jos tikriausiai brangs
Šių metų vasarą žemdir-

bius kamavusi sausra, ti-
kėtina, brangins daržoves, 
kurių derlius šiemet kiek 
kuklesnis nei pernai. 

Lietuvos daržovių au-
gintojų asociacijos direk-
torė Zofija Cironkienė 
sako, kad šiemet dėl saus-
ros žemdirbiai patyrė daug 
išlaidų, todėl išaugo daržo-
vių savikaina. „Savikaina 
šiemet žymiai didesnė, nes 
produkciją reikėjo visą se-
zoną laistyti, naudoti kurą 
ar elektrą, kad derlius 
būtų išlaikomas“, – BNS 
sakė Z. Cironkienė.

Jos teigimu, ne visi ūki-
ninkai turi laistymo įren-
ginius, todėl dalis derliaus 
nukentėjo.

„Šiemet ankstyvųjų bul-
vių, svogūnų derliai buvo 

20 proc. mažesni nei pernai. 
Salotų augimo visai nebuvo 
galima prognozuoti, nes per 
vieną savaitę išaugo dviejų 
savaičių derlius, o kitą, žiū-
rėk, jau ir neturi, ką parduo-
ti“, – aiškino Z. Cironkienė.

Šiuo metu dar laukiama 
morkų, kopūstų derliaus, 
prasidėjo bulviakasis.

Devynis bulvių ūkius 
skirtingose Lietuvos vie-
tovėse turinčios bendrovės 
„Bulvių namai“ direktorius 
Remigijus Grumčius sako, 
kad šiemet dėl sausros rude-
ninių bulvių kainos didesnės.

„Bulviakasis vyksta, kai 
kurie ūkininkai jau pradėjo, 
kiti dar laukia. Pastebime, 
kad derlius šiek tiek mažesnis 
nei pernai, atsiliepia sausros 
padariniai, o tai turi įtakos 
kainoms, šiuo metu ji aukš-
tesnė 15 proc. nei pernai“, – 

BNS sakė R. Grumčius.
Bulvių derliaus nuėmimas 

vyksta antrą kartą – anksty-
vosios bulvės nuimtos birže-
lį, jų kaina, pasak R. Grum-
čiaus, nekilo, nes Lietuvoje 
buvo daug pigesnių įvežti-
nių bulvių iš Skandinavijos 
ir Lenkijos. 

Z. Cironkienė pastebi 
prielaidas brangti ir kitoms 
daržovėms.

„Kainos, ko gero, tikrai 
bus didesnės, nes mes kie-
kvieną dieną gauname po 
kelias užklausas eksportui, 
reiškia, visoje Europoje 
trūksta produkcijos ir pigių 
daržovių Europoje šiemet 
nebus“, – BNS sakė Z. Ci-
ronkienė.

Žemės ūkio informacijos 
ir kaimo verslo centro duo-
menimis, šiuo metu labiau-
siai pabrangusios aisbergo 

salotos – jų kaina 100 proc. 
didesnė nei pernai, morkų – 
75 proc., svogūnų – 56 proc. 

Centras skaičiuoja, kad 
Lietuvos perdirbimo įmo-
nės šviežiam vartojimui ir 
perdirbimui liepos mėnesį 
daržovių supirko 43 proc. 
daugiau nei pernai.

Bulvių šviežiam varto-
jimui supirkta 4 tūkst. tonų 
– 20 proc. daugiau nei per-
nai tuo pat laiku, o perdirbti 
skirtų bulvių – 489 tonos – 
41 proc. daugiau. Kitų dar-
žovių šviežiam vartojimui 
supirkta 5,5 tūkst. tonų – 32 
proc. daugiau.

Liepos mėnesį mažėjo tik 
žalumynų supirkimas: 3 kar-
tus – špinatų, du kartus – kra-
pų. Analitikai tai aiškina ne-
palankiomis oro sąlygomis.

Centro analitikų nuo-
mone, dėl gamtinių sąlygų 

daržovių derliaus nuėmimas 
šiemet prasidėjo anksčiau, 
todėl ir supirkti kiekiai liepą 
buvo didesni.

Z. Cironkienė sako, kad 
tai lėmė mažesnis pigios 
produkcijos iš Lenkijos im-
portas. 

Pasaulinė obuolių ir 
kriaušių asociacija progno-
zuoja rekordinį obuolių der-
lių Europos Sąjungos šalyse 
– beveik 13 mln. tonų, arba 
36 proc. daugiau nei per-
nai bei 3 proc. daugiau nei 
pastarųjų penkerių metų vi-
durkis. Toks obuolių derlius 
būtų didžiausias per paskuti-
nius 10 metų.

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

Lietuva pirmaisiais okupacijos metais buvo 
SSRS donorė, rodo tyrimas

 Lietuva pirmąjį poka-
rinį sovietinės okupacijos 
dešimtmetį buvo SSRS do-
norė, o ne išlaikytinė, rodo 
Gyventojų genocido ir re-
zistencijos tyrimo centro 
pradėto tyrimo duomenys. 

Pasak specialistų, dau-
giau nei pusantro milijardo 
rublių 1948 metais pervesta 
iš Lietuvos į Maskvą. Skai-
čiai rodantys, kad Lietuvo-
je, atskaičiavus dotacijas iš 

Maskvos, neliko nė milijar-
do. Tyrinėtoja Vida Komi-
čienė centriniame archyve 
rinko duomenis, kiek žalos 
Lietuvai padaryta sovietme-
čiu. Kol kas atskleista tik 
dalis bendro vaizdo – iš viso 
yra apie 11 tūkstančiai bylų, 
tačiau toliau tirti centras kol 
kas neprašantis. 

„Nėra finansavimo – sutar-
tis nebuvo pratęsta, buvo kal-
bama apie tai, kad galbūt ru-
denį“, – sako V. Komičienė.

Pasak Seimo valstybės 
istorinės atminties komisi-
jos pirmininko Arūno Gu-
muliausko, rugsėjį komisija 
nagrinės tokių mokslinių ty-
rimo finansavimo klausimą 
ir kreipsis į Vyriausybę dėl 
papildomų lėšų.

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

Popiežiaus Jono Pauliaus II 
viešnagę Lietuvoje įamžins 
jo vardo bažnyčia

Popiežiaus Jono Pau-
liaus II apsilankymo Lie-
tuvoje 25-ąsias metines 
įamžins jo vardo bažnyčia 
Vilniuje, Pašilaičių mikro-
rajone.

Šv. Jono Pauliaus II is-
torinio vizito metinės bus 
paminėtos šiemet rugsėjo 
4-ąją, praneša Vilniaus ar-
kivyskupija. 

Besikuriančioje Vilniaus 
Šv. Jono Pauliaus II pa-
rapijoje Pašilaičiuose jau 
prasidėjo parengiamieji 
katalikiškos mokyklos sta-
tybos darbai. Planuojama, 

jog naujoji mokykla duris 
atvers 2019 metų rugsėjį.

Pasak arkivyskupijos, 
prieš 25-erius metus pirmą 
kartą Lietuvą aplankiusio 
popiežiaus vizitas, jo paties 
žodžiais, žymėjo „skirtumą 
tarp vakarykštės ir šios die-
nos“ tiek laisvės keliu pir-
muosius žingsnius žengian-
čiai valstybei, tiek Katalikų 
Bažnyčioje Lietuvoje.

Šį rugsėjį Lietuvoje lau-
kiama popiežiaus Pranciš-
kaus vizito. Šventasis Tė-
vas šalyje lankysis rugsėjo 
22–23 dienomis.

BNS inform.

Per savaitę avarijose sužeista 100 žmonių, keturi žuvo
Pastarąją savaitę per 

avarijas keliuose žuvo 4 
žmonės, dar 100 buvo su-
žeista. Rugpjūčio 24–30 
dienomis šalies keliuose 
įvyko 81 avarija: žuvo 89 
metų pėsčiasis, 50-ties ir 22 
metų vairuotojai ir 23 metų 
keleivis, pranešė Lietuvos 
kelių policijos tarnyba.

Pernai per tą patį laikotar-
pį keliuose įvyko 68 eismo 
įvykiai, žuvo 7 žmonės, buvo 
sužeisti 84 žmonės.

Tarp sužeistųjų šios savai-
tės įvykiuose daugiausia buvo 
transporto priemonių vairuo-
tojų – 39, ir keleivių – 35. Nu-
kentėjo 11 dviračių vairuotojų 
ir 15 pėsčiųjų, iš kurių 6 buvo 
partrenkti pėsčiųjų perėjose.

Eismo nelaimėse per savai-
tę nukentėjo 15 nepilnamečių, 
tarp kurių daugiausia buvo au-
tomobilių keleivių – 7 ir pėsčių-
jų – 6, vienas motociklo vairuo-
tojas ir vienas dviratininkas.

Šiemet per avarijas keliuo-
se žuvo 113 žmonių, t. y. 12 

(9,60 proc.) mažiau negu 
pernai per tą patį laikotarpį. 
Daugiausia žuvo vairuotojų – 
44 ir pėsčiųjų – 42.

Pėsčiųjų perėjose trans-
porto priemonių buvo par-
trenkti ir žuvo 11 pėsčiųjų. 
Žuvo 10 motociklininkų.

Eismo nelaimės nusinešė 
ir 20 keleivių bei 7 dviračių 
vairuotojų gyvybes.

Tarp žuvusiųjų – 4 nepil-
namečiai (2 vairuotojai, 1 ke-
leivis, 1 pėsčiasis).

BNS inform.

Vilniuje užregistruotas antras šiemet tymų atvejis
Vilniuje užregistruotas 

antras šiemet tymų atve-
jis, pranešė Nacionali-
nio visuomenės sveikatos 
centro Vilniaus departa-
mentas.

Centro duomenimis, abu 
tymų atvejus galima laikyti 
įvežtiniais, nes susirgusiųjų 
inkubacinio periodo inter-
valas atitinka jais užsikrė-
tusiųjų asmenų kelionių 
laikotarpius. 

Tymai – tai ūmi ir ypač 
greitai aplinkoje plintan-

ti virusinė infekcija, kuria 
suserga iki 95 proc. ja ne-
sirgusių ir nesiskiepijusių 
asmenų, kontaktavusių su 
viruso nešiotoju.  

Liga pasireiškia karščia-
vimu, kvėpavimo takų bei 
akių junginės uždegimu, 
specifinis tymų simptomas 
yra rausvas bėrimas, prasi-
dedantis po 1–2 dienų nuo 
ligos pradžios. Pirmiausia 
bėrimas pastebimas galvos 
srityje, vėliau apima lieme-
nį ir galūnes. 

Tymai išlieka dažniausia 

vaikų mirčių priežastis tarp 
visų vakcinomis valdomų 
ligų. JAV Ligų kontrolės 
centro duomenimis, apie 
10 procentų tymais persir-
gusių vaikų praranda klau-
są, penkiems procentams 
liga komplikuojasi plaučių 
uždegimu, retais atvejais – 
encefalitu. Vienas iš tūks-
tančio susirgusiųjų tymais 
miršta.

Nacionalinio visuome-
nės sveikatos centras nuro-
do, kad šios ligos infekcijos 
valdymui būtina sukurti ir 

išlaikyti labai aukšto lygio 
kolektyvinį imunitetą, tai 
reiškia, kad bent 95 proc. 
visuomenės narių turi būti 
paskiepyti.

2017 metais Lietuvoje 
dvejų metų amžiaus vaikų 
vakcinacijos kombinuo-
ta tymų, raudonukės, epi-
deminio parotito (MMR) 
vakcina sudaro 94 proc., 7 
metų amžiaus – 92 proc.  

Centro specialistai infor-
muoja, jog Europoje nuolat 
registruojami tymų protrū-
kiai, todėl prieš vykstant į 

kelionę, reikėtų pasirūpinti 
savo ir savo vaikų skiepais. 
Ilgalaikis imunitetas susi-
daro po dviejų įskiepytų 
MMR vakcinos dozių. Ne-
žinant savo skiepijimo bū-
klės arba esant pasiskiepi-
jus tik kartą reikėtų kreiptis 
į savo šeimos gydytoją ir 
pasiskiepyti.

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

Belgai perima NATO oro policijos 
misiją Lietuvoje

Karinių oro pajėgų Avia-
cijos bazėje Šiauliuose vyko 
NATO oro policijos misiją 
Baltijos valstybėse vykdan-
čių karinių vienetų pasikei-
timo ceremonija. 

Atvykstantys Belgijos ka-
rinių oro pajėgų kariai perims 

vadovavimą misijai iš Portu-
galijos karių ir misiją sustipri-
nusių Ispanijos karinių oro pa-
jėgų, pranešė Krašto apsaugos 
ministerija.

Belgijos kariai misijoje tar-
naus su keturiais naikintuvais 
F-16.

BNS inform.
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Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

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

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

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimą

MAISTO PRODUKTAI

• Šviežią medų. Tel. 8 612 95 825. 
Rokiškis
• Medų. Supiltas į tarą po 1 kg. 
Kaina 4 Eur. Tel. 8 611 34 820. 
Rokiškis
• Šviežią medų. Kaina 3 Eur.  
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis
• Avietes. Tel. 8 620 63 092. 
Rokiškis
• Įvairių veislių valgomąsias ir 
sėklines bulves. Galiu atvežti.  
Tel. 8 647 29 272. Rokiškis
• Šviežią medų Kamajuose.  
Perkant didesnį kiekį, kaina 
derinama. Kaina 4 Eur.  
Tel. 8 616 34 167. Rokiškis

•  Šviežią medų išpilstytą į 
stiklainius Rokiškio mieste. 1 kg 
kaina 3,5 Eur., 0,7 kg kaina 2,5 Eur. 
Tel. 8 679 95 266. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Root Samsung Galaxy A3 
SM-A300FU 6.0.1. Telefonas be 
defektų, su dokumentais, visiškai 
sukomplektuotas, metalinis 
korpusas. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 623 25 944. Rokiškis

PAŽINTYS

• 63 metų našlys, tvarkingas, 
vairuojantis, ieško draugės nuo 
55 iki 63 metų. Tel. 8 677 51 241. 

Rokiškis
• 25 metų vaikinas iš Rokiškio 
ieško rimtos merginos gyvenimui. 
Esu dirbantis, turintis gyvenamąją 
vietą, vaikas ne kliūtis.  
Tel. 8 624 53 501. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Veislinį kačiuką.  
Tel. 8 628 03 339. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Įvairių dydžių vaikiškus batukus. 
Kainos sutartinės. Dėl vidpadžių 
dydžio galima skambinti  
nuo 18 val. Tel. 8 627 27 161. 
Rokiškis

• Sauskelnes iš Anglijos. 72 vnt., 5 
ir +5 dydžio. Kaina 17 Eur.  
Tel. 8 058 82 824. Rokiškis
• Žieminį GAP firmos kobinezoną. 
Pūkinis, labai šiltas, 6-12 mėn. 
vaikui. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 672 29 449. Rokiškis
• Sterilizatorių ir šildyklę.  
Kaina 20 Eur. Tel. 8 684 13 285. 
Rokiškis
• „Maxi cosi Priori“ automobilio 
kėdutę. Naudota vieno vaiko. 
Paprasta tvirtinti automobilyje. 
Skirta 9–18 kg vaikams. Apsauga 
nuo šoninių smūgių. Yra ir gulima 
pozicija. Avarijų neturėta.  
Kaina 45 Eur. Tel. 8 698 76 238. 
Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Pamestas telefonas Samsung 

galaxy 5. Radusiajam atsilyginsiu. 
Tel. 8 611 21 832. Rokiškis
• Ąžuolų bendrijos soduose  
dingo mopsų veislės šuniukas. 
Radusiems atsilyginsime.  
Tel. 8 672 96 934. Rokiškis
• T. Ledinos piniginė .  
Tel. 8 694 83 659. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Elektrinius, benzininius pjūklus. 
Tel. 8 610 77 145. Rokiškis
• Trimerius. Tvarkingi, kaina 
nurodyta už abu. Kaina 75 Eur.  
Tel. 8 682 31 964. Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO-
PREKĖS

• Tamsiai mėlyną kuprinę. Kaina 
derinama. Tel. 8 648 35 808. 
Rokiškis

• Geros būklės dviratį-treniruoklį. 
Yra ekranas, rodantis kalorijas, 
numintą atstumą, laiką. Rankena 
ir minimo sudėtingumas 
reguliuojamas. Patogus ir 
kompaktiškas, neužimantis daug 
vietos. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 679 74 741. Rokiškis
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ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

žinutę: „Aš tikiuosi, kad ją 
skaito gražiausia mergina 
pasaulyje“. Ir gauna atsakymą: 
„Čia rašo jos mama. Tokia 
irgi, sakyčiau, visai nieko“.

***
Močiutės patarimas sen-

mergei Marytei:
– Kol tu lauki to vienin-

telio, retkarčiais ir ištekėti 
nepakenktų.

***
Sakoma, kad alkoholis 

nesprendžia problemų. Galima 
pamanyti, kad pienas ar van-
duo jas sprendžia.

***
Biologijos pamoka. Moky-

toja aiškina vaikams:
– Va darbščioji skruzdėlytė. 

Ji nuo ryto iki vakaro bėgioja, 
dirba, stengiasi. Ir kas bus 
toliau, vaikučiai?

Petriukas iš paskutinio 
suolo:

– O toliau koks nors bjau-
rybė užmins ją ir sutraiškys!

***
Bobutė Petrutė pinigus 

taupė juodai dienai. Kaip ji 
šventė saulės užtemimą!

***
Jei užsimanėte valgyti, o 

namuose – nė trupinėlio, tai 
papurtykite klaviatūrą. Mes 
garantuojam, kad ir pietums 
užteks trupinėlių, ir dar vaka-
rienei liks.

***
Kalbasi du studentai mate-

matikai. 
– Va, žuvytę nusipirkau. 

Pavadinau Vektorija.
– Tai gal Viktorija?
– Nea, Vektorija. 
– O kodėl?
– Nes ji – skaliarija.
***
Skelbimas įmonės skel-

bimų lentoje: „Dėl sunkios 
mūsų įmonės finansinės 
padėties, visi darbuotojai 
pervedami į vergo rangą. 
Tiesa, numatėme karjeros 
augimo galimybę – iki bau-
džiauninko“. 

***
Nugirstas pokalbis įmonės 

kanceliarijoje:
– Taip, nedarbingumo la-

pelis apmokamas! Tačiau tai 
dar nereiškia, kad jūs turite 
sėdėti namie ir sirgti!

***
Inteligento Petro žmona 

skaito meilės lyrikos tomelį 
ir sako vyrui:

– O tu žinai, Petrai, kad 
kažkoks Petrarka nuplagijavo 
tavo eilėraštį, kurį man sukū-
rei prieš dvejus metus!

***
– Atleiskite, o kaip 

vadinasi mokymo įstaiga, 
rengianti darbuotojus greitojo 
maisto restoranams?

– Filologijos fakultetas.
***

Katė, kuriai žiovaujant 
šeimininkas vis kišo pirštą į 
jos nasrus, išmoko atkeršyti. 
Kai tik šeimininkas išsižiojo, 
ji jam į burną įgrūdo visą 
savo uodegą.

Orų prognozė rugsėjo 4-6 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Rugsėjo 4 d. Naktį +13

Dieną +23
ŠR, 
3-8 m/s

Dieną kai trumpas 
lietus su perkūnija.

Rugsėjo 5 d. Naktį +13
Dieną +24

R,
1-4 m/s

Kai kur trumpas lietus 
ir perkūnija.

Rugsėjo 6 d. Naktį  +14
Dieną +24

PR, 
2-6 m/s

Vakare trumpi lietūs, 
galima perkūnija.

Ieškokite  
prekybos centruose!

Pokalbis psichologo kabi-
nete:

– Manyčiau, kad mano 
žmonai reiktų pagaliau suaugti.

– O kodėl jūs manote, kad 
ji vaikiškai elgiasi?

– Matote, gerbiamas 
psichologe, kai aš maudausi 
vonioje, ji mano popierinius 
laivelius skandina.

***
Knisasi du benamiai 

konteineryje. Kol jie knisasi, 
bobutė negali šiukšlių maiše-
lio išmesti. Vienas benamis 
šaukia kitam:

– Pasitrauk, praleisk 
tiekėją!

***
Jei norite ginčytis su 

moterimi, gerai pagalvokite. 
Juk jums jau po 10 minučių 
nusibos bartis, o jai – tai ne.

***
Mokytoja klausia:
– Vaikučiai, jei aš sakau, 

kad ieškau jaunikio, koks tai 
bus laikas?

Petriukas:
– Prarastasis, tamsta moky-

toja, prarastasis.
***

Petras grįžo iš eilinio 
draugų pasisėdėjimo garaže. 
Žinoma, visiškai girtas. Jį 
pasitinka žmona su šluota.

– Maryte, aš pažadu, čia 
paskutinis kartas. Maryte, aš 
daugiau nebegersiu. Tikrai 
tikrai. Tik tu neišskrisk!

***
Petriukas rašo Marytei 

AUGALAI

• Garstyčių sėklą.  
1 kg – 1 Eur.  
Tel. 8 670 37 379. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Automatinę skalbimo mašiną 
Hanseatic, 6kg. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 647 29 310. Rokiškis

• Automatinę skalbimo mašiną 
Beko, 5 kg. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 647 29 310. Rokiškis
• Elektrinę siuvimo mašiną  
ČAIKA 134. Tel. 8 621 86 262. 
Rokiškis
• Kavos aparatą. Mala pupeles, 
daro kapučino, bet galima dėti 
paprastą maltą kavą. Kaina 150 

Eur. Tel. 8 626 60 031.  
Rokiškis
• Mažai naudotą indaplovę.  
Kaina 90 Eur. Tel. 8 626 60 031. 
Rokiškis
• Mikrobangų krosnelę Vido.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Naudotą veikiantį šaldytuvą 
Snaigė. Aukštis 150 cm, plotis 60 

cm, gylis 50 cm. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 634 02 006. Rokiškis


