
Nepriklausomas rajono laikraštis 2019 m. birželio 4 d., antradienis Nr. 42 (620)

Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Birželio 4-oji, 
antradienis, 
23 savaitė

Iki metų pabaigos liko
210 dienų.

Tarptautinė vaikų, 
nukentėjusių nuo agresijos, 

diena
Saulė teka 4.48 val., 
leidžiasi 21.46 val. 

Dienos ilgumas 16.58 val. 
Mėnulis – jaunatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Dausprungas, Deimena, 

Kornelijus, Rūta, Vincentas 
(Vincė).

Rytoj: Elvyra, Kantalgas, 
Kantalgė, Kantas, Kantautas, 
Kantautė, Kantenis, Kantė, 

Marcė, Namkantas, 
Namkantė, Namkinta, 
Namkintas, Namkintė.
Poryt: Mėta, Norberta, 
Norbertas, Norbudas, 

Norbudė, Paulina, Tauras, 
Taurė, Taurius, Taurys.

Dienos citata
„Gyvenimas nenumatė 

padaryti iš mūsų tobulybės. 
Tobulybių vieta muziejuje“ 

(E. M. Remarkas).

Šiandien 
pasaulio 
istorijoje 

1783 m. broliai Etjenas ir 
Žozefas Mongolfjė (Etienne/
Joseph Montgolfier) pirmą 
kartą pakilo į orą karšto oro 
balionu.

1896 m. Henris Fordas į 
Detroito gatves išbandymui 
išvairavo savo pirmąjį auto-
mobilį.

Šiandien 
Lietuvos 
istorijoje

1950 m. Čikagoje, eida-
mas 83-iuosius metus, mirė 
prezidentas Kazys Grinius.

Post 
scriptum

Aklas aklą netoli tenuves.Kapų tvarkymas
wVisi betonavimo darbai
wPaminklų gamyba bei 
statymas
wBortelių, plokščių bei 
kitų granito gaminių 

Tel. 8-624 20487

montavimo darbai
wĮvairių rūšių skalda
wTrinkelių klojimas
wAugalų, kelmų 
šalinimas

DIRBAME VISOJE 
LIETUVOJE

KAPAVIEČIŲ 
TVARKYMAS

qKapaviečių 
tvarkymas ir priežiūra
qPamatų liejimas
qSenų paminklų 
atnaujinimas
qUžpylimas įvairių 
rūšių skaldele

PRIIMAME INDIVIDUALIUS 
NESTANDARTINIUS UŽSAKYMUS

TEL. 8-669 87957

Rajono savivaldybės 
administracijos 
direktoriaus pavaduotoju 
tapo Valerijus Rancevas

2 p.

Paskutinėse gegužinėse pamaldose – 
apie tris svarbiausius žodžius

2 p.
Dekanas Eimantas Novikas kalbėjo apie žodžių prašau, atleisk, ačiū svarbą 
žmogaus gyvenime.                                                 L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Rokiškio Rotary klubas apdovanojo specialiųjų poreikių 
turinčių vaikų piešinių parodos laureatus

 Rokiškio Rotary klubo prezidentas Simonas Tuska su žmona Jurga (centre) su komisijos nariais ir organizatoriais.
Rokiškio PPT nuotr. 

3 p.

Vaikų šventės neišardė ir netikėtas lietus

3 p.

4 p.

Rokiškio liaudies teatro šešiasdešimtmetis – 
proga pažvelgti, kas rokiškėnus 
užkrėtė teatro epidemija
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Nepriklausomas rajono laikraštis

Rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju tapo Valerijus Rancevas
Kaip ir prognozuota, vienu di-

džiausių iššūkių šios dienos rajo-
no tarybos posėdyje buvo rajono 
savivaldybės administracijos dire-
toriaus pavaduotojo rinkimai. Pre-
tendentas buvo aiškus – nemažą 
vadovavimo rajono savivaldybės 
administracijai turintis rinkimų 
komiteto „Vieningi su Ramūnu 
Godeliausku“ narys, rajono tary-
bos narys Valerijus Rancevas. Ta-
čiau rajono tarybos opozicija buvo 
prieš jo kandidatūrą.

Didžiulė patirtis 
ir daug nepagrįstos 
informacijos
Teikdamas rajono tarybos nariams 

svarstyti klausimą dėl V. Rancevo 
skyrimo rajono savivaldybės admi-
nistracijos direktoriaus pavaduotoju, 
rajono meras Ramūnas Godeliauskas 
kalbėjo apie didžiulę kandidato vie-
šojo administravimo darbo bei po-
litinę patirtį. Keliais žodžiais diplo-
matiškai meras užsiminė ir apie V. 
Rancevo atleidimo iš rajono savival-
dybės administracijos direktoriaus 
pareigų 2018 m. sausio pabaigoje is-
toriją. Meras subtiliai užsiminė, kad 
tada apie V. Rancevą buvo pateikta 
nemažai nepagrįstos informacijos ir 
netgi šmeižto. Meras teigė, kad labai 
džiaugiasi, jog pretendentas sutiko 
užimti šias pareigas.

Apie save nedaugžodžiavo
Prisistatydamas rajono tarybos 

nariams, V. Rancevas nedaugžodžia-
vo. „Dvejopas jausmas stovėti šioje 
tribūnoje. Stoviu su jauduliu ir pasi-
tenkinimu, kad manimi pasitikite“, – 
sakė jis. Kandidatas nedaugžodžiavo 
apie savo solidų išsilavinimą ir darbo 
patirtį: daugeliui rajono tarybos narių 
šie dalykai puikiai žinomi. O ir rajo-
no gyventojams tai nėra paslaptis: su 
kandidato išsamia biografija galima 
susipažinti Vyriausiosios rinkimų 
komisijos tinklalapyje.

Politinis sprendimas
Netgi opozicijai priklausantis buvęs 

rajono meras Antanas Vagonis neslėpė 
palaikysiantis V. Rancevo kandidatūrą. 
Mat jo manymu, V. Rancevas iš rajo-
no savivaldybės direktoriaus pareigų 
buvo atleistas nepelnytai. Tačiau buvęs 
meras klausė, kaip dabar V. Rancevo 
kandidatūrą palaikys tie patys žmonės, 
kurie „jį nuėmė“?

Į šį klausimą atsakė rajono meras 
R. Godeliauskas: rajono savivaldy-
bės administracijos direktorius ir jo 
pavaduotojas yra ne tik asmeninio, 
bet ir politinio pasitikėjimo pareigy-
bės.  A. Vagonis ir toliau primygtinai 
klausė, kodėl socialdemokratai, kon-
servatoriai, Darbo partijos atstovai 
prieš pusantrų metų nepasitikėjo V. 
Rancevu, o dabar jau pasitiki? Rajo-

no meras R. Godeliauskas priminė, 
kad balsavimas dėl nepasitikėjimo 
buvo slaptas ir negalima teigti, kad 
balsavo tos ar kitos politinės jėgos 
atstovai.

Ir pats V. Rancevas dėl tuometi-
nio atleidimo akmens užantyje ne-
belaiko. „Pripažįstu interpeliaciją 
politiniu sprendimu. Esu kalbėjęs su 
tais žmonėmis, kurie už ją balsavo“, 
– sakė jis.

Tarybos narys Vytautas Vilys an-
trino nuomonei, kad prieš beveik 
pusantrų metų pareikštas nepasiti-
kėjimas buvo politinis sprendimas. 
„Politikai sprendžia, o savivaldybės 
administracijos direktoriui reikia 
dirbti“, – reziumavo jis.

Kas pirks kilimėlius?
V. Rancevui rajono tarybos narys 

I. Tarvydis išdėstė priekaištus, esą 
pastarasis priėmė brokuotą ledo ri-
tulio aikštelės įrangą. Tarybos narys 
klausė, gal būsimasis savivaldybės 
administracijos direktorius V. Rance-
vas iš savo algos pirks tuos sugadin-
tuosius 477 šaldymo kilimėlius.

Tačiau šiuo klausimu V. Rancevas 
turėjo ką atsakyti. Jis aiškino, kad 
2016 m. jau buvo pasibaigęs ledo 
aikštelės šaldymo įrangos, įskaitant 
ir kilimėlius, garantinis laikotarpis. 
Tačiau derantis su rangovu pavyko 
jį pratęsti dvejiems metams. Šį klau-

simą tyrė Specialiųjų tyrimų tarnyba 
ir joje V. Rancevas buvo apklausia-
mas kone visą dieną. Tačiau tyrėjai 
nerado jokių nusikalstamos veiklos 
požymių.

Tą netiesiogiai patvirtino ir I. Tar-
vydžio kolega S. Meliūnas: jis teigė, 
kad nusikalstamos veiklos požymių 
šiuo atveju nėra.

Rajono tarybos posėdyje opozi-
ja priminė V. Rancevui ir atliktus 
auditus kai kuriose rajono švietimo 
įstaigose, ir seniūnijose. S. Meliū-
nas teigė, kad kandidatas, būdamas 
savivaldybės administracijos direk-
toriumi, ignoravo Antikorupcinės 
komisijos prašymus, mat prašomų 
dokumentų pateikimas užtrukdavo… 
19-20 dienų. V. Rancevas pabrėžė, 
kad rajono mokyklų direktoriai pa-
valdūs ne jam, o tiesiogiai rajono 
merui. O Antikorupcijos komisija 
gaudavo visą jos veiklai reikalingą 
medžiagą.

Pasisakymų metu tarybos narys 
Gintaras Girštautas teigė, kad viena 
iš nepasitikėjimo direktoriumi prie-
žasčių buvo „neskaidrūs konkursai“. 
Dargi buvo pasvarstyta, kad dabar-
tiniam savivaldybės administracijos 
direktoriui Andriui Burnickui būsią 
sunku, nes iš vienos pusės „rajono 
meras su savo ambicijomis“, iš kitos 
pusės „pavaduotojas iš to paties ju-
dėjimo“.

Į priekaištus dėl konkursų V. Ran-
cevas atsakė paprastai: per ketverius 
jo darbo metus nebuvo apskųsti nė 
vieno konkurso rezultatai.

S. Meliūnas teigė, kad V. Ran-
cevas greitai įsižeidžia, motyvus 
išvadino šmeižtu, nors motyvai in-
terpeliacijai buvo parengti labai atsa-
kingai. Jis pabrėžė, kad tai buvo „ne 
teiginiai, o nuomonė“.

Palaikymas – sau, 
aritmetika – sau
Kai rajono meras R. Godeliaus-

kas pasiūlė rajono tarybos nariams 
balsuoti dėl V. Rancevo kandidatū-
ros, A. Vagonis siūlė tą daryti atviru 
balsavimu. Meras atsakė, kad norint 
tą daryti, Seimas turi pakeisti įstaty-
mus. Taigi, balsavimas buvo slaptas. 
Nepaisant kai kurių opozicijos at-
stovų deklaravimo, kad jie palaiko 
V. Rancevo kandidatūrą, aritmetika 
buvo paprasta. Balsadėžėje rasti 14 
biuletenių, pritariančių V. Rancevo 
skyrimui rajono savivaldybės admi-
nistracijos direktoriaus pavaduotoju. 
7 rajono tarybos nariai balsavo prieš, 
vienas biuletenis pripažintas negalio-
jančiu.

V. Rancevas eiti pareigas pradės 
tuomet, kai bus gautos reikiamos pa-
žymos iš Valstybės saugumo depar-
tamento.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Rajono taryboje – aistros dėl darbotvarkės 
ir įmonių jungtuvių

Šiandieniame rajono tarybos 
posėdyje, kuriame dalyvavo 22 iš 
25 jos narių (3 nedalyvavo dėl pa-
teisinamos priežasties) netrūko aš-
trių klausimų. Diskusijos kilo jau 
dėl tarybos posėdžio darbotvarkės. 
Tiksliau dėl paskutiniojo, 32-ojo 
klausimo. Kuriuo buvo siūloma 
panaikinti rajono tarybos 2017 m. 
sausio 27-osios sprendimą dėl ben-
drovių „Rokiškio komunalininkas“ 
ir „Rokiškio butų ūkis“ jungimo. Šį 
klausimą turėjo teikti rajono tary-
bos narys, koalicijos „Už laisvę aug-
ti“ atstovas Stasys Meliūnas. Tačiau 
socialdemokratų atstovas Vytautas 
Vilys (nuotr.) turėjo kitokį pasiūly-
mą: klausimo svarstymą atidėti.

Savo pasiūlymą V. Vilys grindė tuo, 
kad nemažai rajono tarybps narių turi 
nepakankamai informacijos bei nėra 
pakankamai įsigilinę į šį klausimą, 
kad galėtų jį spręsti objektyviai. Į šį 
jo pasiūlymą atskriejo replika iš salės 
„Keturi metai buvo“. Antano Vagonio 
rinkiminiam komitetui atstovaujantis 
Algis Čepulis prieštaravo šiam pasiū-
lymui, motyvuodamas tuo, kad rajo-
no tarybos komitetuose šis klausimas 
buvo svarstytas, aktualūs klausimai 
išsiaiškinti. Jis aiškino, kad pastabų dėl 
projekto jo teikėjas S. Meliūnas nega-
vo. Taigi siūlė klausimą palikti dieno-
tvarkėje.

Rajono meras Ramūnas Godeliaus-
kas aiškino, kad komitetuose projektui 
nebuvo pritarta. Jis sakė, kad galbūt 
neverta bijoti klausimo atidėjimo. Nes 
atidėjimas būsiąs geriau, nei neigiamas 
sprendimas. Jei toks būtų priimtas, tai 
tą patį klausimą rajono tarybai būtų ga-

lima teikti anksčiausiai po pusmečio.
Antanas Vagonis, kuris pats prieš 

tapdamas rajono meru, vadovavo „Ro-
kiškio komunalininkui“, sakė, kad klau-
simo sprendimas pernelyg užtęstas ir 
guma tempiama toliau, vienoks ar kitos 
rajono tarybos sprendimas suteiktų aiš-
kumo minėtosios įmonės situacijai.

Tarybos narys, koalicijos „Už laisvę 
augti“ atstovas Irmantas Tarvydis aiš-
kino, kad situacija turėtų būti aiški, nes 
atliktas auditas. Ir klausė, gal dar atlikti 
vieną auditą? Gal samdyti nepriklauso-
mus auditorius.

Taškus diskusijoje sudėliojo V. Vi-
lys. Jis aiškino, kad informacija apie si-
tuaciją „Rokiškio komunalininke“ yra 
slapta ir rajono tarybos nariai negali 
su ja susipažinti. Be to, „jei jau keturis 
metus tampėmės ir nieko nepadarėme, 

tai per mėnesį nieko nepakeisime. Tu-
rime turėti realius kelius, kaip spręsime 
situaciją, ne šiaip bele kaip nuspręsi-
me“, – aiškino rajono tarybos narys. Jo 
pasisakymas – šioks toks akmenėlis į 
koalicijos „Už laisvę augti“ daržą: mat 
pastarieji maždaug metus buvo val-
dančiojoje koalicijoje ir patys galėjo 
priimti vienokius ar kitokius sprendi-
mus dėl šių dviejų bendrovių ateities.

Rajono taryba balsavo už V. Vilio 
pasiūlymą: jį palaikė 14 iš 22 posėdy-
je dalyvavusių jos narių, 8 buvo prieš. 
Todėl šis klausimas buvo išbrauktas iš 
darbotvarkės.

Toliau sekė balsavimas dėl pačios 
darbotvarkės: ji buvo patvirtinta 14 
balsų. 4 rajono tarybos nariai buvo 
prieš, tiek pat jų susilaikė.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Paskutinėse gegužinėse pamaldose – 
apie tris svarbiausius žodžius

Baigėsi gegužinių pamaldų, 
skirtų Švč. Mergelei Marijai mė-
nuo. Jau penktuosius metus į pas-
kutiniąsias gegužines pamaldas 
Rokiškio šv. apaštalo evangelisto 
Mato parapijos tikintieji renkasi 
Velniakalnyje, prie vienos iš išli-
kusiųjų Kryžiaus kelio koplyčių.

Šįsyk tikintieji rinkosi neitin gau-
siai. To priežastis – prieš pat pamaldų 
pradžią prapliupęs ir visas pamaldas 
nesiliovęs lietus. Rokiškio dekanato 
dekanas Eimantas Novikas juokavo, 
kad jau kitai savaitei sinoptikai žada 
karščius iki +35, taigi šiandieninis 
lietus tomis dienomis būsiąs malo-
nus prisiminimas.

Lietus tikinčiųjų neišbaidė. Akty-
vi parapijietė Zita Stalauskienė dali-
no lapelius su Švč. Mergelės Marijos 
litanija ir giesme  „Sveika Marija, 
o motin Dievo“. Paklausta, ar nesi-
baimina, kad lapelius nepataisomai 
sugadins lietus, ji tik ranka mojo: 
„Niekis, išdžiovinsime“.

Pamaldas dekanas E. Novikas pra-
dėjo Evangelijos pagal Luką skaiti-
niu apie Mergelės Marijos kelionę ir 
viešnagę pas Elžbietą. Pamoksle jis 
jautriai kalbėjo apie tris svarbiausius 
žodžius, kurie labai naudingi gyveni-
me, bet per dažnai pamirštami: pra-
šau, atleisk, ačiū...

Po to dekanas E. Novikas su kunigu 
Vincentu Stankevičiumi suklupo prieš 
Švč. Mergelės Marijos skulptūrą gie-
doti jos litanijos. Po litanijos sugiedota 
tradicinė gegužinių pamaldų giesmė 
„Sveika Marija, o motin Dievo“. 

Už svetingą tikinčiųjų priėmimą 
dekanas dėkojo Velykalnio bendruo-
menei. Už lubinų, bijūnų ir jazminų 
žiedais papuoštą altorių ir vainikais 
apipintą koplyčią – parapijos Gyvojo 
Rožinio draugijos narėms.

O po pamaldų, nors ir pliaupiant 
lietui, tikintieji neskubėjo išsivaikš-
čioti. Jiems šiltą koncertą surengė 
Panemunėlio geležinkelio stoties an-
samblis „Gaja“.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ
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Nepriklausomas rajono laikraštis

Rokiškio Rotary klubas apdovanojo specialiųjų 
poreikių turinčių vaikų piešinių parodos laureatus

Gegužės 31-ąją vyko specialiųjų 
poreikių turinčių vaikų piešinių par-
odos laureatų apdovanojimai. Vaikai 
piešė Rokiškio vaizdus. Parodą orga-
nizavo Rokiškio pedagoginė psicholo-
ginė tarnyba, o prizus įsteigė Rokiškio 
Rotary klubas. Į renginį pasveikinti 

vaikų atvyko klubo prezidentas Simo-
nas Tuska su žmona Jurga. 

Kiekvienas Rotary klubas pasi-
renka savo tikslinę grupę paramos 
skyrimui. Rokiškio klubas pasirinko 
skirti paramą vaikams su specialiai-

siais poreikiais ir jau 14-uosius me-
tus laikosi šios tradicijos.

Smagų teatralizuotą koncertą su-
rengė Senamiesčio progimnazijos 
pradinukai, o visi dalyviai buvo ap-
dovanoti saldžiais siurprizais.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Vaikų šventės neišardė ir netikėtas lietus

Birželio 1-oji – tarptautinė vai-
kų gynimo diena. Jos išvakarėse 
Savivaldybės aikštė tapo improvi-
zuotu piratų miestu: su kautynė-
mis kardais ant lieptelio, su pira-
tiškomis šukuosenomis ir makiažu, 
su linksmybėmis ir saldėsiais, su 
plieninių žirgų griausmu. Kiekvie-
nas norintysis galėjo išbandyti ti-
kro ginklo svorį ant peties, ir akies 
taiklumą šratasvydžio šautuvais 
šaudant į taikinį.

Savivaldybės aikštė tapo traukos 
centru. Netgi savivaldybės fontanas 
šiame improvizuotame piratų mies-
telyje buvo įveiklintas: jo kaimynys-
tėje buvo galima sukonstruoti tikrą 
piratų škuną ir pabandyti paleisti ją 
į plačiuosius fontano vandenis. Ir pi-
ratų laivynas buvo ganėtinai gausus, 
sprendžiant iš vardais pasirašytų lai-
velių kiekio.

Kiekvienas norintysis galėjo iš-
bandyti save ir tikrose piratų kauty-
nėse. Pasirinkti norimo ilgio ir for-
mos kardą iš statinaitės ir su varžovu 
stoti ant lieptelio į tikrą dvikovą.

Piratai vertina ne tik akies taiklu-
mą, drąsą, bet ir protą. Jį pamiklinti 
buvo galima čia pat pievelėje, žai-

džiant kryžiukų ir rutuliukų žaidimą 
arba piratiškąjį domino. Šalia, palai-
komi draugų, piratai ir piratės varžė-
si virvės traukimo varžybose.

Pavargusiems atgauti jėgas siūlė 
skanėstų prekeiviai. Ir ilgi „kermo-
šiniai“ saldainiai, ir saldūs vafliukai, 
ir ledinukai ant pagaliuko buvo la-
bai paklausūs. Šalia jų – keturračių 
ekspozicija. Kiekvienas norintysis 
galėjo įsiamžinti su įspūdinga tech-
nika.

O šalia jų – didžiulė eilė, nusidrie-
kusi prie palapinės, kurioje buvo ga-
lima pašaudyti į taikinį. Šalia – tikrų 
ginklų paroda, tikras maskuojamą 
kostiumą dėvintis snaiperis ir kariai 
– Krašto apsaugos savanorių pajėgų 
Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 
506-osios kuopos kariai savanoriai. 
Jie pasakojo apie ginklus, apie savo 
tarnybą, mažiesiems dovanojo įdo-
mių kareiviškų dovanų. Tai puiki 
pažintis su Lietuvos kariuomene ir 
rokiškėnais jaunaisiais šauliais, kurių 
veikla smagi, įdomi, pilna įvairiausių 
iššūkių.

Ne menkesnis traukos centras ir 
batutai. Čia netrūko džiaugsmin-
go šurmulio. Batutus šventei skyrė 
https://www.facebook.com/batutai-

rokiskyje
Prie Kultūros centro pastatytoje 

scenoje puiki proga išvysti, kiek ta-
lentingo jaunimo auga mūsų mieste. 
Nuo pačių mažųjų, demonstravusių 
šokių pamokėlę ir koncertinę pro-
gramą iki jaunimo dainų ir šokių. O 
mamos ir tėčiai džiaugėsi BellaFa 
dainininkių pasirodymu.

Ne mažiau įdomi atrakcija buvo 
ir piratiško makiažo kampelis. Tik 
mažosios damos mieliau troško pasi-
puošti veidelį katės nosele bei ūsiu-
kais ar drugelio sparneliais, o štai 
vyrukai norėjo išpieštų akių raiščių ir 
kitų piratiškų atributų.

Prie gretimo stalelio driekėsi il-
gakasių eilė: kas gi nenorėtų pintų 
smulkučių kasyčių, padabintų karo-
liukais?

Deja, šventę kiek aptemdė prasi-
dėjęs lietus. Ir patys garsiausi (tikrą-
ja žodžio prasme) dalyviai – gausios 
baikerių pajėgos sulaukė kiek ma-
žiau, nei tikėtasi, dėmesio. Tačiau 
patys ištvermingiausi ir apdairiausi, 
kurie pasiėmė skėčius bei striukes, 
turėjo progą nusifotografuoti prie 
įspūdingų motociklų bei pabendrauti 
su šių plieninių žirgų šeimininkais.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Vaikų gynimo diena – tradicinė šventė, 
kurios planas brandintas daugiau nei pusmetį

Rokiškio ir aplinkinių miestų 
baikeriai, klubas „FreeHawks 
MC“ turi labai gražią tradiciją: 
vaikų gynimo dienos proga do-
vanoti vaikams šventę. Ketverius 
metus iš eilės baikeriai, pasidabi-
nę klubo atributika, ant savųjų 
plieninių žirgų didžiule kolona 
vykdavo į Obelių globos namus. 
Tačiau šiemet klubas tradicijas 
pakeitė.  Kadangi Obelių vaikų 
globos namuose vyksta pertvar-
ka: net kelios šeimynos jau išsi-
kraustė į savuosius namus Obe-
liuose bei Rokiškyje, nuspręsta 
šventę surengti visiems Rokiškio 
vaikams.

Kaip pasakojo vienas šventės 
idėjos autorių ir entuziastų Eligijus 
Šedys, Vaikų gynimo dienos šven-
tei pradėta ruoštis prieš gerą pus-
metį. „Pakalbėjome su Obelių vai-
kų globos namų direktoriumi Tadu 
Stakėnu. Jis buvo atviras: reikia 
keisti formatą, nes vyksta globos 
namų vaikų socializacija. Taip ir 
buvo nuspręsta: šventę rengti Ro-
kiškyje. Susitikome su Kultūros 
centro darbuotojais ir kartu sėdo-
me dėliotis renginio planų. Pla-
navimas ir pasirengimas šventei 
truko gerą pusmetį“, – pasakojo 
pašnekovas. Šventei pasirengta 
taip, kad ji būtų įdomi ne tik įvai-
raus amžiaus vaikams, bet ir juos 
atvedusiems suaugusiesiems.

Deja, šventę kiek apkartino 
lietus, prapliupęs prieš pat kulmi-
nacinę renginio dalį – baikerius 
kolonos pasirodymą. Jos sulaukę 
kantriausi ir šilčiausiai apsirengę 
šventės svečiai nenusivylė: gausi 
įspūdingų motociklų kolona kelio-
mis eilėmis rikiavosi Savivaldybės 
aikštėje. Joje – ne tik mūsų šalies 
baikeriai, bet ir kaimynai latviai, 
atvykstantys pasveikinti mūsų ra-

jono vaikų. Tai rodo, kokia svar-
bi jiems ši diena. „Gaila tik, kad 
šventę aptemdė lietus. Netgi kvies-
tinės grupės pasirodymą trumpino-
me: suoliukai prie scenos jau buvo 
apytuščiai“, – sakė E. Šedys.

Baikeriai ne tik leido visiems 
norintiesiems apžiūrėti motoci-
klus, prie jų nusifotografuoti, bet 
ir tradiciškai atvežė gausybę įvai-
riausių dovanų. 

Už gražią ir smagią šventę dė-
kojama rėmėjams:

Organizatoriams: Baikerių 
klubui „Free Hawks MC“ ir Rokiš-
kio kultūros centrui

Renginio parteriams: Rokiškio 
veiklių mamų klubui ir keturračių 
motociklų klubui „Purvo fanai“

Pagrindiniam rėmėjui: AB 
Rokiškio sūris

Informaciniam rėmėjui: „Ro-
kiškio Sirena“

Renginio draudėjui: Draudimo 
brokerių bendrovė „Drausma“

Rėmėjams:
UAB Rokmelsta
UAB Folteka
UAB Ratmonta
UAAB Rokitra
UAB Aidroka
Turčinskienės švaros įmonė "Šva-
ros Dėivė" 
Vygandas Krasauskas
Vaidas Paberžis
Sirgis (Obelių baikeris)
Tautvydo autoservisas
UAB Rimelija
UAB Ramundas GM
Ūkininkas Almantas Šedys
Sigito Dzindzeletos įmonė „Regi-
nos salonas“
UAB Agrosistemos
UAB Roksulė
UAB Viskas Automobiliui
Kęstučio Vanago individuali įmonė
Ūkininkas Tolvydas Neniškis
Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ
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Rokiškio liaudies teatro šešiasdešimtmetis – proga pažvelgti, 
kas rokiškėnus užkrėtė teatro epidemija

Režisierius Eligijus Daugnora, drožėjas Vidmantas Zakarka bei asociacijos „Rokiškio liaudies 
teatras vadovas Arūnas Skardžius atidengė teatro jubiliejui skirtą skulptūrą.

Rajono teatro visuomenė šventė šią svarbią datą.
Spektaklio „Nepadėjus nėr ko kasti“ fragmentas. 

L.Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Rokiškio krašto muziejuje išsaugota legendinio 1959 m. gegužės 30-osios spektaklio „Petras 
Kurmelis“ nuotrauka.

Gegužės 30-oji Rokiškio 
teatralams ypatinga die-
na. Mat prieš šešiasdešimt 
metų Rokiškio teatrui buvo 
suteiktas liaudies teatro 
vardas. Tačiau teatras Ro-
kiškio krašte skaičiuoja 
jau šimtametę istoriją. Pa-
nemunėlio krašte, Naujikų 
kaime 1893-aisiais sukur-
tas pirmas slaptas lietuviš-
kas spektaklis „Nepadėjus 
nėr ko kasti“. Kurio žais-
mingais motyvais prista-
tyta visuomenei drožėjo 
Vidmanto Zakarkos skulp-
tūra, įamžinanti liaudies 
teatro jubiliejų.

Kunigo rūpestis
Kaip jau minėta, manoma 

kad Rokiškio rajone, Pane-
munėlio parapijoje 1893-ai-
siais sukurtas pirmas slaptas 
lietuviškas spektaklis – Juozo 
Tumo-Vaižganto „Nepadėjus 
nėr ko kasti“. Būtent nuo ku-
nigo Jono Katelės – didžiojo 
šio krašto šviesulio, pastangų 
ir rūpesčio savo istoriją skai-
čiuoja teatras Rokiškyje. Mat 
gūdžiais spaudos draudimo 
laikais Panemunėlio kleboni-
ja tapo lietuvių tautinio atgi-
mimo vienu iš centrų. Čia ne 
tik plaukė lietuviškos knygos, 
bet ir viešėjo Jonas Basanavi-
čius, Antanas Smetona ir kiti 
tuometiniai tautos šviesuliai, 
čia skleidėsi ir jaunojo J. Tu-
mo-Vaižganto talentas. Čia 
buvo steigiamos slaptos lie-
tuviškos mokyklos, o bažny-
tinių giesmių repertuare buvo 
tik lietuviškosios giesmės.

J. Katelė, kaip susirinku-
siesiems pasakojo Rokiškio 
liaudies teatro žmonės, buvo 
didžiulis teatro gerbėjas. Jis 
pirmasis plodavo ir juokda-
vosi spektakliuose. Jis savo 
lėšomis rūpinosi rekvizitu, 
aktorius vaišino pietumis. O 
žiūrovai į spektaklius buvo 
įleidžiami veltui.

Panemunėlio klebonijoje 
dažnas svečias buvo deiman-
čiukų ieškotojas kunigas J. 
Tumas-Vaižgantas, kurio pje-
sė „Nepadėjus nėr ko kasti“ ir 
tapo pirmuoju lietuviškuoju 
spektakliu.

Paminklas teatrui
Vieta paminklui – įspū-

dingai drožėjo Vidmanto Za-
karkos skulptūrai – Rokiškio 
krašto muziejaus sodelyje 
pasirinkta neatsitiktinai. Bū-
tent čia prieš 60 metų ir gimė 
dabartinis liaudies teatras. 
Sodelis su jaukiomis medinė-
mis skulptūromis ir suoleliais 
kūrė neoficialią, tačiau labai 
jaukią nuotaiką. Nebeliko 
scenos, skiriančios aktorius ir 
žiūrovus. Puikiu režisūriniu 
sprendimu tapo spektaklio 
„Nepadėjus nėr ko kasti“ iš-

trauka, kurioje du muzikantai 
gundo gobšų kaimietį ieškoti 
užkeikto lobio. Kadangi ne-
buvo takoskyros tarp aktorių 
ir žiūrovų, pastariesiems taip 
pat teko užduočių: visaip gąs-
dinti vargšą kaimietį pakeliui 
link išsvajotojo lobio. Tik 
pjesėje tas lobis – užkeiktų 
pinigų kubiliukas, o šiandien 
jis – įspūdingas paminklas te-
atrui.

Neša kultūrą 
už teatro ir rajono ribų
Asociacijos „Rokiškio 

liaudies teatras“ vadovas 
Arūnas Skardžius trumpai 
papasakojo paminklo staty-
mo peripetijas. Ąžuolą šiam 
paminklui dovanojo teatro 
gerbėjas verslininkas Leonar-
das Šablinskas. O štai teatro 
aktorius Vidmantas Zakarka, 
vos užsiminus, kad galbūt 
jubiliejų derėtų kažkaip įam-
žinti, jau kitą dieną pateikė 
skulptūros eskizą.

Tad skambant garsiems 
susirinkusiųjų plojimams, 
skulptūra iškilmingai ati-
dengta.

Su švente Rokiškio teatro 
žmones sveikinęs meras Ra-
mūnas Godeliauskas sakė, 
kad šie žmonės teatro ir kul-
tūros šviesą skleidžia toli už 

scenos, už Rokiškio kultūros 
centro ribų. Seimo narys Rai-
mundas Martinėlis ragino ir 
toliau puoselėti teatro tradici-
jas Rokiškyje.

Po svarbias 
teatrui vietas
Teatras Rokiškio žmones 

lydėjo nuo pat pirmojo spek-
taklio, iki šių dienų. Jis buvo 
mėgiamas Rokiškio gimnazi-
jos gimnazistų ir pedagogų, 
ir gūdžiais pokario laikais 
jis buvo atgaiva mūsų krašto 
žmonėms. Antai į spektaklį 
„Petras Kurmelis“ žmonės ei-
davę ir po keletą kartų. Apie 
tai ir dar daug įdomių teatro 
Rokiškyje istorijos detalių 
edukacinėje programoje pa-
sakojo muziejininkė Vilė Sa-
rulienė.

Tačiau šiandieninis jubi-
liejus siejamas su pedagogų 
Vajegų šeimos atvykimu į 
Rokiškį. Dabartiniame Kraš-
to muziejuje praėjusio am-
žiaus šeštajame dešimtmetyje 
veikė trys įstaigos: muziejus, 
biblioteka ir kultūros rūmai. 
O pastaruosiuose – dramos 
studija. Į jos veiklą daug nau-
jų vėjų atnešė pedagogų Va-
jegų šeima, atvykusi iš Aly-
taus. Nors, kaip tuomet sakė 
Vytautas Vajega, rokiškėnus 

ir krėtė teatro epidemija, vis-
gi šiokių tokių nusivylimų 
neišvengta. Vos prieš porą 
metų iki Rokiškio liaudies 
teatro įkūrimo, V. Vajega ne-
slėpė nusivylimo: pusė metų 
repeticijų ir įtempto darbo tik 
tam, kad spektaklis būtų pa-
rodytas tris keturis kartus.

Visgi, kaip sakė V. Saru-
lienė, galbūt nusivylimas ir 
buvo reikalingas tam, kad 
ateitų pakilimas. 1959 m. 
gegužės 30-ąją rokiškėnus 
sukvietė penkių dalių spekta-
klis „Petras Kurmelis“. Po jų 
sekė ir šeštoji dalis: įvertinus 
rokiškėnų teatro potencialą, 
tuometinė Kultūros minis-
terija suteikė jam, pirmajam 
Lietuvoje, liaudies teatro 
vardą. Ir po spektaklio šis 
sprendimas buvo iškilmingai 
perskaitytas sausakimšoje 
žiūrovų salėje.

Detaliau su teatro istorija, 
jo raidai svarbių žmonių bio-
grafijomis susirinkusieji susi-
pažino keliaudami po rajoną 
„Rokiškis – Lietuvos kultū-
ros sostinė 2019“ atributika 
padabintu autobusu.

Garbinga istorija 
ir dar garbingesnė 
šiandiena
Koks buvo ir yra Rokiš-

kio liaudies teatras? Prieš 
dešimtmetį režisierius Jonas 
Buziliauskas interviu vie-
nam kultūros leidinių teigė: 
„Kad ir kaip būtų keista, Ro-
kiškio teatras visą tą laiką 
buvo brandus. Prieš penkias-
dešimt metų Liaudies teatro 
vardo gavimas buvo didžiulė 
atsakomybė. Tuo metu kon-
sultuoti Rokiškio režisierių 
atvykdavo tokie Lietuvos te-
atro grandai kaip Kazimiera 
Kymantaitė, Vaclovas Blė-
dis, Gediminas Karka, ir kiti. 
Be abejonės, pastatymai ne-
galėjo būti žemo meninio ly-
gio. 1972 metais Jono Kavo-
liūno pastatytą pjesę Vytauto 
Landsbe rg io -Žemka ln io 
„Tadas Blinda“ įrašė Lietu-
vos televizija. Tuo metu tai 
buvo didžiulis pasiekimas. 
1996 m. Jonui Korenkai pir-
majam Respublikoje buvo 
įteikta Boriso Dauguviečio 
premija. 2005 metais teatrui 
buvo įteiktas Liaudies kul-
tūros centro apdovanojimas 
„Aukso paukštė“. Šie žen-
klai rodo, kad visą tą laiko-
tarpį teatras turėjo savo brai-
žą ir veidą“ .

Šiemet kovo pabaigoje 
teatras žiūrovams pristatė 
šimtąją premjerą – spektaklį 
„Gluosniai vėjyje“. Taigi, 

skaičiuojant vidutiniškai iš-
eitų po maždaug pusantros 
premjeros per metus. Dau-
gelis spektaklių – brandūs, 
puikiai įvertinti tiek kritikų, 
tiek žiūrovų. 

Ko verti vien pastarųjų 
metų kūriniai. Vienas jų – 
talentingajai tragiško likimo 
poetei Matildai Olkinaitei 
skirtas spektaklis „Nutildy-
tos mūzos“ netgi paskatino 
tarptautinius istorinius ty-
rinėjimus. Būtent jų dėka ir 
buvo rasta Olkinų ir Jofių 
šeimų nužudymo vieta, ji 
įamžinta paminklu.

Paroda, 
prisiminimai,
 spektaklis
Apie šias ir daugelį kitų 

teatro, jo aktorių veiklos 
akimirkų pasakoja dailinin-
ko Sigito Daščioro fotogra-
fijų paroda. Ji iškilmingai 
atidaryta Rokiškio kultūros 
centre. Į šiltą prisiminimų 
popietę rinkosi kelių kartų 
Rokiškio teatro žmonės. Ju-
biliejų pagerbė ir režisierius 
Jonas Korenka.

O šventę vainikavo, žino-
ma, spektaklis – „Gluosniai 
vėjyje“.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Į Europos čempionatą išlydėtas rokiškėnas 
Tomas Zavarskis – žvaigždė už Lietuvos sienų

Kai bagi lenktynininkas Tomas 
Zavarskis (nuotr.) pergalingai 
kirto Bauskės (Latvija) trasos fi-
nišą, jam atsistoję plojo minios 
žiūrovų. Baltijos ir Europos auto-
kroso čempionatuose pergales ski-
nantis rokiškėnas savajame kraš-
te beveik nežinomas. Šią neteisybę 
linkęs ištaisyti pub‘as „Gnomas“, 
pakvietęs į lenktininko išlydėtu-
ves. Jau šį savaitgalį galite spor-
tininką išvysti lenktynių trasoje 
visai šalia Lietuvos – Bauskėje.  
Vos už šimto kilometrų, kurie 
šiais technikos laikais, yra visiškai 
menkas atstumas.

Su tuo pačiu automobiliu
Tomas Zavarskis, kaip pats sako, 

bagi lenktynėmis susidomėjo seno-
kai. Iš pradžių buvo tik žiūrovas, o 
štai prieš septynerius metus pats įsi-
gijo savąjį bagį ir pirmą kartą išva-
žiavo į lenktynių trasą. Ir šiandien, 
po septynerių metų, jis lenktynėse 
pasikliauja tuo pačiu ištikimu bagiu. 
Tiesa, kad jis kaip lygus su lygiais 
lenktyniautų trasoje su turtingesnių 
šalių lenktynininkais, tenka įdėti ne-
mažai darbo ir pastangų. Tad T. Za-
varskio dienos ir vakarai dažnai lei-
džiami garaže, ruošiant lenktynėms 
ištikimąjį bagį.

Meistriškumas lemia 
pergales
Banali tiesa, kad automobilių 

sportas yra labai brangus. Kiek kai-
nuoja vienerios varžybos, lenktyni-
ninkas nelinkęs kalbėti. Daug... Kaip 
pavyzdį jis pateikia vienos lenkty-
nėms skirtos padangos kainą – 250 
Eur. Pašnekovas sezonui perka ketu-
rias padangas. Ar užtenka? Kaip čia 
pasakius... T. Zavarskis prisipažįsta, 
kad sezoną ištempia kombinuoda-
mas senas ir naujesnes padangas.

O juk varžovai Europos čempi-
onate tikriausiai sau gali leisti kie-
kvienoms varžyboms naujas padan-
gas? T. Zavarskas neslepia: lyginant 
su Vakarų Europos lenktynininkais, 
mūsiškiai gerokai atsilieka automo-
bilių techninėmis galimybėmis.

Tad sėkmės paslaptis yra meis-
triškumas? Pašnekovas nelinkęs sa-
vęs girti... Jis mandagiai atsako, kad 
trasos lydi sėkmė. Tačiau ta sėkmė 
neįmanoma be talento ir milžiniško 
įdirbio.

Juolab, kad konkurencija milži-
niška. Pašnekovas aiškina: Baltijos 
šalių čempionate šioje bagių klasėje 
yra maždaug trylika varžovų. Trys 
yra kiek menkesnio meistriškumo, 
o štai pirmasis dešimtukas labai sti-
prus. Čia nėra ypatingai ryškių lyde-

rių, visi varžovai labai pajėgūs, taigi 
pergalę lemia daugelio meistriškumo 
niuansų derinys.  O Europos čempi-
onate su lyderiais dar sunkiau kon-
kuruoti, nes vakarų europiečiai šiai 
mėgiamai sporto šakai skiria daug 
dėmesio ir lėšų. Taigi, ir sportininkų 
bagių techninių galimybių nėra ko 
lyginti su mūsiškių. O T. Zavarskis 
šias lenktynes laimi.

O kur treniruotis? Pašnekovas 
atviras: treniruojasi namie ir garaže. 
Mat vienintelė autokroso trasa mūsų 
rajone yra Bajorų. Tačiau ir joje daž-
nai nepavažinėsi: ji nepritaikyta to-
kiam bagiui.

Kiek trunka varžybos?
Autokroso sezonas, pasak paš-

nekovo, trunka apie pusę metų. 

Prasideda jis balandžio pradžioje ir 
paprastai užsitęsia iki spalio. Per tą 
laiką sportininkai dalyvauja maž-
daug 7-10 įvairiausių varžybų. Štai 
ir šiemet T. Zavarskis laimėjo pir-
mąjį Baltijos šalių autokroso čem-
pionato etapą Pavilniuose. Šį savait-
galį – Europos čempionato varžybos 
Bauskėje.

Vykstant į varžybas reikia tam 
paaukoti visą savaitgalį: išvyksta-
ma penktadienį, o grįžtama tik se-
kmadienio vakarą. Lenktynininkas 
su didžiausiais savo fanais – žmona 
Gintare ir dukrelėmis Gabija, Karina 
bei Marija, varžybų dienas leidžia 
gyvenamajame automobilio vago-
nėlyje. Kitas vagonėlis skirtas ba-
gio remontui. Į varžybas vykstama 
su poros mechanikų komanda. Už 

techninę pagalbą varžybų metu spor-
tininkas dėkingas mechanikui Dariui 
Valiuliui.

T. Zavarskis turi ir palaikymo ko-
madą – į varžybas lenktynininką lydi 
10-14 sirgalių grupė.

Kiekvienose varžybose būna ma-
žiausiai 4 važiavimai, kurių vienas 
būna 7-8 trasos ratai (priklausomai 
nuo varžybų rango). Pašnekovas tei-
gia, kad sėkmingas startas lemia 50 
proc. pergalės: kuo greičiau pralėksi 
pirmuosius posūkius, nepakliūdamas 
į bagių sangrūdą, tuo sėkmingesnės 
bus lenktynės. O patekus į spūstį, sė-
kmingai iš jos išsisukti jau reikia ir 
daug meistriškumo, ir elementarios 
sėkmės...

Žmona palaiko
T. Zavarskis neslepia: pasirengi-

mas varžyboms, dalyvavimas jose 
imlus laikui. Ar jo žmona nepyksta, 
kad užuot leidęs valandas su šeima, 
jis ilgam išnyksta garaže? 

Pašnekovas sako: žmona Gintarė 
nepyksta. Dar daugiau – ji ir dukre-
lės yra prisiekusios jo gerbėjos. Jos 
lydi lenktynininką į visas varžybas 
ir nuoširdžiausiai linki jam sėkmės.

Svarbus įvykis
Kodėl buvo pub‘e „Gnomas“ su-

rengtos išlydėtuvės? Pub‘o šeimi-
ninkai atviri: reikia palaikyti žmo-
nes, ginančius Lietuvos ir rajono 
garbę. Juk daug pasiekę žmonės yra 
savotiškame šešėlyje: T. Zavarskiui 
it didžiausiai žvaigždei atsistoję 
ploja trasos Latvijoje žiūrovai, o sa-
vame rajone paklausus, kas jis toks, 
atsakymas būna tyla...

Ir toks pristatymas sėkmingas: 
rokiškėnai noriai bendravo su lenk-
tynininku, o prie jo bagio fotografa-
vosi ištisos šeimos.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Rokiškio rajono pareigūnai kovoja su šešėline prekyba
Rokiškėnai policijos pareigū-

nai per keturis šių metų mėne-
sius jau surašė 29 protokolus dėl 
neteisėtos prekybos akcizinėmis 
prekėmis.

Kovodami su kontrabanda ir ne-
legalia akcizais apmokestinamų pre-
kių apyvarta Panevėžio apskrities 
vyriausiojo policijos komisariato 
Rokiškio rajono policijos komisari-
ato pareigūnai  2019 m. sausio–ba-
landžio mėnesiais aktyviai dirbo pa-
gal įvairias prevencines priemones, 
kurių metu buvo nustatyti įvairūs 
pažeidimai pagal Lietuvos Respu-
blikos administracinių nusižengi-
mų kodekso straipsnius susijusius 
su akcizinėmis prekėmis, iš jų 26 
protokolus pagal 209 str. („Akcizais 
apmokestinamų prekių įsigijimas(-
išskyrus energetinius produktus ir 
elektros energiją), laikymas, gabe-
nimas, naudojimas ar realizavimas 
pažeidžiant nustatytą tvarką“), 168 
str. („Mažmeninės prekybos alko-
holiniais  gėrimais tvarkos ar kitų 
alkoholinių gėrimų pardavimo, lai-

kymo ir gabenimo reikalavimų pa-
žeidimas“)-1, 137 str. („Neteisėtas 
stiprių alkoholinių gėrimų, brogos, 
nedenatūruoto ar denatūruoto etilo 
alkoholio, jų skiedinių(mišinių) ga-
minimas, įgijimas, laikymas, gabe-
nimas“)-1, 127 str. („Neteisėtas ver-
timasis komercine, ūkine, finansine 
ar profesine veikla“)-1.

Reikia pažymėti, kad Rokiškio 
rajono, Juodupės seniūnijoje, Juo-
dupės miestelyje per pirmus šių 
metų keturis mėnesius pareigūnai 
realizavo gautą informaciją dėl ne-
legalių prekybos taškų, kurių metu 
paimta virš 1000 pakelių kontraban-

dinių cigarečių, 6,3 ltr. alkoholinių 
gėrimų. Pareigūnai nuolat tikrina 
vietas, kuriose gali vykti neteisėta 
prekyba kontrabandinėmis cigaretė-
mis, reaguoja į bet kokią informaci-
ją dėl galimų tokio pobūdžio pažei-
dimų. Rokiškio mieste nustatyta 10 
pažeidimo atvejų, Juodupės seniūni-
joje- 5, Kamajų seniūnijoje-2, kitose 
seniūnijose po vieną pažeidimą. Visi 
asmenys už nustatytus pažeidimus 
atsako įstatymų nustatyta tvarka 
pagal Lietuvos Respublikos Admi-
nistracinių nusižengimų kodekso 
209 str. („Akcizais apmokestinamų 
prekių įsigijimas (išskyrus energeti-

nius produktus ir elektros energiją), 
laikymas, gabenimas, naudojimas 
ar realizavimas pažeidžiant nusta-
tytą tvarką“), bauda nuo trisdešimt 
iki vieno šimto penkiasdešimt eurų. 
Pagal šį straipsnį atsako ir asmenys 
pirkę kontrabandines prekes.

Per 2019 metų keturis mėnesius 
policijos pareigūnai surašė 29 proto-
kolus dėl akcizinių prekių,  prevenci-
nių priemonių metu iš pažeidėjų pa-
imta 1892 pakeliai tabako gaminių, 
alkoholinių gėrimų-19,4 litro, nami-
nės degtinės- 23,7 litro. Pažeidėjams 
paskirta baudų už 5570 eurų.

Policijos pareigūnai dėkoja akty-
viems ir pilietiškiems rajono gyven-
tojams, kurie nesitaiksto su teisės 
pažeidimais, pastebi nelegalius pre-
kybos taškus ir apie tai informuoja 
policiją. Rajono gyventojai, turintys 
vertingos informacijos, gali pranešti 
www.epolicija.lt, kreiptis pagalbos 
telefonu 112 (visą parą), pasitikėji-
mo telefonu (8 45) 503 333.

Panevėžio apskrities 
vyriausiojo policijos 
komisariato inform.

Rokiškėnai Panevėžyje 
nusileido varžovams

Rokiškio futbolo klubo ko-
manda išvykoje žaidė pirmąsias 
Panevėžio apskrities futbolo fe-
deracijos 8x8 pirmenybių rung-
tynes su vietos SC Baltic-Flora 
Expres. Mūsiškiai pripažino var-
žovų pranašumą 2:5. Rokiškė-
nams įvarčius pelnė Renatas 
Giriūnas.

Rokiškio FK inform.

Savivaldybės 
administracijos 
direktorius – 
„Auksinio proto“ 
superfinale

Gegužės 31-ąją dieną vykusio 
žaidimo „Auksinis protas“ metu 
sėkmė lydėjo rajono savivaldy-
bės administracijos direktorių 
Andrių Burnicką. Jis tapo tre-
čiuoju šio žaidimo superfinalo 
dalyviu ir tęs kovą dėl kruizo po 
Karibų jūrą.

„Rokiškio Sirenos“ inform.
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AUGALAI

• Vasarinius kviečius. Tinkami 
pašarui. Tel. 8 627 34 750.  
Rokiškis
• Žirnius. Tel. 8 624 11 926. 
Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Naudotą elektrinę mėsmalę. 
Kaina 45 Eur. Tel. 8 612 43 362. 
Rokiškis
• Mažai naudotą elektrinę 
sulčiaspaudę. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 612 43 362. Rokiškis
• Ledukų gaminimo aparatą.  
Kaina 95 Eur. Tel. 8 621 51 352. 
Rokiškis
• Dvi puikiai veikiančias 
mikrobangų krosneles.  
Kaina 40 Eur. Tel. 8 678 08 740. 
Anykščiai
• Drabužių garinimo-valymo 
prietaisą. Kaina 23 Eur.  
Tel. 8 611 52 763. Rokiškis
• Skalbimo mašiną Candy. 
Atidaroma iš viršaus.  
Tel. 8 683 27 149. Rokiškis
• Šaldytuvą Ardo, geros būklės. 
Tel. 8 683 27 149. Rokiškis
• Naudotą šaldytuvą Snaigė Class 
A. Baltas, aukštis 172 cm, plotis ir 
gylis po 59 cm. 3 šaldiklio skyriai. 
Kaina 79 Eur. Tel. 8 686 44 745. 
Rokiškis
• Naudotą, tvarkingą įmontuojamą 
dujinę kaitlentę Electrolux. Viskas 
veikia. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 687 27 076. Rokiškis
• Automatinę skalbimo mašiną 
Beko, 5 kg talpos, naudota.  
Kaina 60 Eur. Tel. 8 687 27 076. 
Rokiškis
• Automatinę skalbimo mašiną 
Electrolux, 5 kg talpos, mažai 
naudota. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis
• Elektrinę siuvimo mašiną CAIKA 
134. Kaina 155 Eur.  
Tel. 8 621 87 262. Rokiškis
• Nudotą, veikiančią viryklę. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 698 86 898.  
Rokiškis
• Naują Klarstein patalpų 
sausintuvą-valytuvą. Vokiškas, 
per parą surenka iki 35l. Filtras 
aktyvuotos anglies. Surinkimo 
bakelis - 6 l anglis+hefa filtras. 
Galia 530 W. Rekomenduojamas 
plotas iki 60 kv. m. Laikmatis. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 670 27 742. 
Rokiškis
• 270 l talpos šaldiklį-dėžę. Mažai 
naudotas. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 684 20 231. Kupiškis
• Išparduodu likučius. 3 
gartraukiai: 0,6 m pločio, naujas, 
defektas - truputį nelygios filtro 
grotelės. Kaina 30 Eur. 0,6 m 
pločio, be defektų, kaina 45 Eur. 
0,9 m pločio, be defektų, kaina 60 
Eur. Visi galingi, su apšvietimu. 
Tel. 8 670 27 742. Rokiškis
• Vokišką naują 4 filtrų oro 
valytuvą. Hepa filtras, aktyviosios 
anglies filtras, fotokatalizatorius. 
Oro srautas 400 kv. m/val. 72 
W. Valo orą nuo dulkių, kietųjų 
dalelių, žiedadulkių, dūmų, virtuvės 
kvapų. Galima naudoti kaip 
kvapų difuzorių. Už pusę kainos. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 670 27 742. 
Rokiškis
• Automatinę skalbimo mašiną 
Electrolux. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 683 27 149. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• 39 dydžio naujus batelius. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 610 66 579.  
Rokiškis
• Mažai avėtas basutes. Dydis 40, 
bet tiktų ir nešiojančiai 39 dydį. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 623 20 459. 
Rokiškis
• Daug geros būklės drabužėlių 
0-6mėn. mergaitei už simbolinę 
kainą. Yra ir bodžiukų, kelnyčių, 
šliaužtukų. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 675 45 240. Kupiškis
• Naują juodą šilkinę suknelę. 
Dydis L, XL. Kaina 22 Eur.  
Tel. 8 698 86 898. Rokiškis
• Baltus odinius moteriškus 

sportinius batelius iš Vokietijos. 38 
dydis. Kaina 42 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Juodus odinius moteriškus 
sportinius batelius lenktu padu. 
Korėja, 40 dydis. Kaina 42 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Pigiai labai geros kokybės vyrišką 
kostiumą. Spalva beveik juoda su 
ruoželiais. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 612 54 094. Rokiškis
• Naują vyrišką kostiumą, dydis M, 
51. Obeliai. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 646 47 998. Rokiškis
• Grandinėles ant rankos po 10 
Eur, ant kaklo taip pat 10 Eur, o 
komplektas vienodų grandinėlių 15 
Eur. Tel. 8 678 05 029.  
Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Įvairius automobilio grotuvus su 
MP3. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 683 27 149. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Karvę su veršiuku. Minkšta, 
nesispardo, duoda daug pieno. 
Lailūnų k. Dėl kainos susitrasime. 
Tel. 8 458 75 082. Rokiškis
• Sufolko veislės avis veislei ir 
mėsai. Tel. 8 685 02 349. Rokiškis
• Toyterjerų kalytes. Visiškai 
pasiruošusios keliauti į naujus 
namus. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 663 78 043. Rokiškis
• 1,5 mėnesio amžiaus veislinius 
mini pinčeriukus. Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 608 79 716. Rokiškis
• Avį mėsai. Tel. 8 458 75 274. 
Rokiškis
• 2 karves. Lailūnai.  
Tel. 8 620 24 625. Rokiškis
• Ožkas ir ožius. Tel. 8 624 57 009. 
Rokiškis
• Dvi karves ir telyčaitę. 
Papildomas tel. nr. +37061144017.  
Zarasų rajonas. Tel. 8 612 24 647. 
Zarasai

IEŠKO DARBO

• 33 metų vyras ieško darbo. Gali 
Rokiškio raj. atvažiuoti nupjauti 
žolę savo trimeriu. Turi automobilį, 
gali pavežti 2-3 žmones iki oro 
uostų ar kur kitur. Domina įvairūs 
pasiūlymai. Tel. 8 647 44 642. 
Rokiškis
• Esu neįgalus. Ieškau bet kokio 
darbo. Galiu dirbti taksi.  
Tel. 8 683 12 770. Rokiškis
• Galiu prižiūrėti senyvo amžiaus 
žmogu arba slaugyti ligonį. Turiu 8 
metų patirtį šioje srityje.  
Tel. 8 626 90 489. Rokiškis
• Moteris ieško darbo. Gali 
prekiauti gėlėmis, vaisiais, 
uogomis, daržovėmis.  
Tel. 8 620 81 862. Rokiškis
• Galiu prižiūrėti senyvo amžiaus 
ar negalią turintį žmogų. Turiu 
patirties. Taip pat turiu laikinosios 
priežiūros diplomą.  
Tel. 8 622 41 168. Rokiškis
• 18 metų mergina ieško darbo 
vasaros sezonui. Turiu vaikų 
priežiūros patirties, nebijau sunkaus 
darbo. Esu komunikabili, darbšti, 
atsakinga. Laukiu pasiūlymų.  
Tel. 8 658 32 513. Rokiškis
• Ieškau darbo. Tel. 8 625 24 087. 
Rokiškis
• 37 m. vyras ieško darbo.  
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
• Studentė ieško auklės darbo 
vasarai. Tel. 8 692 04 364.  
Rokiškis
• Plytelių klijuotojas ieško darbo. 
Gali dirbti su klinkeriu.  
Tel. 8 608 84 538. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu nupjauti 
žolę trimeriu. Tel. 8 695 78 132. 
Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Darbas prie linijos moterims, 
vyrams, poroms. Etikečių 

klijavimas, pakavimas, fasavimas. 
Reikalavimai: bent minimalios rusų 
arba vokiečių kalbos žinios; gera 
fizinė sveikata; amžius iki 55 metų. 
Tel. 8 676 74 941. Kaunas
• Ūkininkas ieško pagalbinio 
darbininko darbui bityne.  
Tel. 8 614 48 750. Rokiškis
• Ieškomas pagalbinis darbininkas 
langų, durų montavimo darbams. 
Tel. 8 605 22 544. Rokiškis
• Įmonei UAB Daivida reikalingas 
darbuotojas - krovėjas. Darbo 
grafikas - pamaininis.  
Tel. 8 686 94 750. Rokiškis
• Ieškau meistro aptverti sklypui 
(260 m) metaline 1,53 m aukščio 
tvora, iš metalo stulpelių ir 
segmentų (su vartais ir varteliais). 
Rokiškio r., Panemunėlio gelž. st. 
Tel. 8 686 94 691. Rokiškis
• Ieškoma pagalbinė darbuotoja 
(-as) darbui turguje. Daugiau 
informacijos telefonu.  
Tel. 8 624 28 986. Rokiškis
• Reikalingas statybininkas 
įvairiems statyboms darbams. 
Darbai Rokiškyje.  
Tel. 8 685 37 720. Rokiškis
• Servisui reikalingi darbuotojai. 
Tel. 8 601 27 837. Rokiškis
• Reikalingas mūrininkas sumūryti 
lauko židinį. Tel. 8 674 32 521. 
Rokiškis
• Ieškomas traktorininkas darbui 
su vakarietiška technika. Darbas 
ištisus metus. Tel. 8 685 12 728. 
Rokiškis
• Reikalingas žmogus pabaigti 
suremontuoti butą.  
Tel. 8 672 73 455. Rokiškis
• Reikia supjauti ir suskaldyti 30 
erdv. m malkų. Pasiūlymus su kaina 
siųskite sms. Tel. 8 698 45 711. 
Rokiškis

KITA

• Už simbolinę kainą leisiu 
nusišienauti sukultūrintas pievas. 
Jūžintų sen. Tel. 8 623 43 539. 
Rokiškis
• 2-3 kub.m cisterną pienui ar 
vandeniui. Kaina 400 Eur.  
Tel. 8 626 38 881. Rokiškis
• Dekoratyvines tvoras. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 657 46 255.  
Rokiškis
• 2,5l talpos medinę alaus statinę. 
Tel. 8 679 95 305. Rokiškis
• Naują rusišką antikvarinį 1979 m. 
vandens siurblį Agidel.  
Tel. 8 687 49 303. Rokiškis
• Metalines statines po 200 l. Kaina 

5 Eur. Tel. 8 675 13 781.  
Kupiškis
• Buitinius dujų balionus. Kaina 15 
Eur. Tel. 8 675 13 781.  
Kupiškis
• Senovinį varstotą su spaustuvu. 
Tel. 8 624 57 009. Rokiškis
• Metalo staklės dekoratyvinei 
kalvystei K3. Pats stipriausias 
modelis. Skirta pramoninės 
gamybos serijinių komponentų, o 
taip pat ir individualių užsakymų 
atlikimui. Kaina 590 Eur.  
Tel. 8 611 42 307. Zarasai
• Įvairius daiktelius įvairiomis 
kainomis. Tel. 8 622 06 430. 
Rokiškis
• Važį ir markizę (pakabinama 
pavėsinė). Tel. 8 610 72 268. 
Rokiškis
• Storasienį metalinį vamzdį. Storis 
8 mm, skersmuo 630 mm.  
Tel. 8 698 55 357. Rokiškis
• Trifazį diskinį pjūklą su 
obliavimo funkcija. Kaina 380 Eur. 
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Ieškomas žmogus, kuris skolina 
pinigus tam tikram laikotarpiui, 
vekseliu arba dalyvaujant notarui 
(už procentus). Tel. 8 621 03 391. 
Rokiškis
• Vandens siurblį hidroforui su 
manometru ir slėgio rele. Visiškai 
naujas. Kaina 65 Eur.  
Tel. 8 629 15 101. Rokiškis
• Atnaujintą namuką ant ratų. Visa 
informacija telefonu. Kaina 1300 
Eur. Tel. 8 675 13 197.  
Kupiškis
• Masažuojančias šlepetes Reflex 
Body. Dydis universalus. Kaina 25 
Eur. Tel. 8 611 52 763.  
Rokiškis
• Atiduodu pievą nusišienauti 
netoli Rokiškio. Tel. 8 688 26 049. 
Rokiškis
• Sausas skaldytas malkas. Atvežu. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Sausas supjautas medienos 
atraižas. Atvežu. Tel. 8 671 89 551. 
Rokiškis
• Stogelį laiptams, 1,6x1,1 m. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 674 32 521. 
Rokiškis
• Senovinį varstotą su spaustuvu. 
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Medžio apdirbimo stakles ir 
diskinius pjūklus.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Metalinį seifą. Kaina 135 Eur. 
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• 3 l talpos stiklainius. 80 vnt. 
Kaina 0,5 Eur/vnt.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Naudotus bičių avilius ir medsukį. 
Tel. 8 648 44 626. Rokiškis
• Sauskelnes - kelnaites Tena Pants 
Medium 6 lašiukų ir sauskelnes 
Tena Slip Large 8 lašiukų. Dėl 
kainų susitarsime.  
Tel. 8 658 61 720. Rokiškis
• Plačias, išdžiovintas, viengubo 
pjovimo lentas. Tel. 8 686 03 947. 
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Planšetinį kompiuterį. Kaina 90 
Eur. Tel. 8 621 03 391.  
Rokiškis
• Nešiojamą kompiuterį HP 
Pavilion DV-7. 17,3 colių ekranas. 
RAM gedimas. Visą arba dalimis. 
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Monitorių Acer, 44 cm įstižainės. 
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Stalinį kompiuterį su 
monitoriumi. Windows 7.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Fractal Design Focus G Gray. 
Labai geros būklės. Pirktas 
prieš pusę metų. Yra dežė ir visi 
komplekte buvę daiktai. Kartu 
pridedu visiškai naujus Phanteks 
2x140 mm rgb rėmelius ir adapterį, 
su kuriuo galima juos prijungti prie 
pagrindinės plokštės. Kaina 45 Eur. 
Tel. 8 603 38 303. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Ekologiškas maistines bulves. 
Atvežu. Tel. 8 671 89 551.  
Rokiškis
• Ekologiškus kviečius, rugius bei 
jų miltus. Galiu atvežti.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis

• Ožkos pieną. Tel. 8 625 77 091. 
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Samsung Galaxy Come Prime 
telefoną . Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Naują Redmi Note 6 Pro telefoną. 
Juodas, 4GB RAM, 64GB vidinė 
atmintis, baterija 4000mah. 
Dedamos 2 SIM arba 1 SIM ir 
mikro SD. Kaina 170 Eur.  
Tel. 8 601 14 335. Rokiškis
• Telefono Samsung Galaxy S9 
plius naują ekraną. Tel. 8 605 25 
460. Rokiškis
• Asus Zenfone Max PRO 
(ZC550KL), ekranas 5,5, 
720x1280pix, galinė kamera 13MP, 
2GB RAM, 32GB vidinė atmintis, 
Snapdragon 410, baterija 5000mA. 
Dedasi 2 SIM ir mikro SD. 
Pridedami dėkliukai, nauja baterija 
ir ekrano stiklai. Kaina 120 Eur. 
Tel. 8 601 14 335. Rokiškis
• Kaip naują Samsung Galaxy S6 
Edge Plus 32GB, Gold Platinum 
spalvos. Jokių įbrėžimų, jokių 
defektų, pedantiškai nešiotas 
dėkluose, su pilnu komplektu! 
Baterija laiko ilgai, didelis ekranas, 
plonas korpusas, profesionalios 
nuotraukos ir daug kitų privalumų. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 604 01 912. 
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Neįrengtą namą Pandėlio sen. 
Daugiau informacijos telefonu . 
Kaina 4000 Eur. Tel. 8 616 72 297. 
Rokiškis
• Namą Lašų kaime. 2 aukštų 
namas, ūkinis pastatas, šulinys, 
rūsys. Tel. 8 681 28 146. Rokiškis
• Dviejų butų mūrinį namą 
Rokiškyje, Velniakalnio g. 3. 
Bendras plotas 162kv.m, 4 
kambariai, rūsys, 2 garažai. 
Šildomas kieto kuro katilu, miesto 
vandentiekis ir kanalizacija. 
Sklypas -  10a, sodas, daržas, 
malkinė, šulinys. Kaina 40000 Eur. 
Tel. 8 694 99 664. Rokiškis
• 3 kambarių butą. Reikalingas 
remontas. Kaina 17000 Eur.  
Tel. 8 689 41 456. Rokiškis
• 1 kambario butą Laisvės g., 
antrame aukšte. 34 kv. m, vonios 
kambarys po remonto. Strategiškai 
patogi vieta, netoli miesto centras. 
Buvęs bendrabutis. Kaina 9800 Eur. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Vienkiemį Kalvių k. Namas 
medinis, 104 kv. m, 32 a žemės 
valdos. Tvartas, garažas, mūrinė 

lauko virtuvė su rūsiu, klėtis, pirtis, 
šulinys, tvenkinys, sodas. Kaina 
derinama. Papildomas tel. (8-620) 
30974. Kaina 8000 Eur.  
Tel. 8 620 88 712. Rokiškis
• 60 a namų valdos sklypą vos 
už 500 m nuo Sartų ežero su 
parengtais namo projektais ir 
išduotu galiojančiu statybos 
leidimu bei trifaze elektra. 
Projektuojamo namo plotas 113,2 
kv. m. Kaina 5500 Eur.  
Tel. 8 655 31 429. Rokiškis
• Nebaigtą įrengti, naują namą 
Rokiškyje, Jūžintų g., šalia miško 
su dideliu 32 a sklypu. Namas 
karkasinis. Pirmojo aukšto 
plotas 85 kv. m. Elektra trifazė. 
Asfaltuotas privažiavimas. Kaina 
50000 Eur. Tel. 8 655 31 429. 
Rokiškis
• Tvarkingą gyvenamąjį namą 
S. Neries g., Rokiškyje, netoli 
Sporto mokyklos. Namo plotas 124 
kv. m, 6 kambariai, visos miesto 
komunikacijos, yra rūsys. Sklypas 
- 5,99 a. Aptverta teritorija. Kaina 
55000 Eur. Tel. 8 655 31 429. 
Rokiškis
• Mūrinį 112 kv. m, 5 kambarių 
namą. Sklypas Dariaus ir Girėno 
g. Sklypas - 5,93 a.  Asfaltuotas 
privažiavimas. Namui reikia 
remonto. Kaina 22000 Eur.  
Tel. 8 655 31 429. Rokiškis
• Namo dalį (visą 2-ą aukštą) su 
sklypu ir ūkiniais pastatais Statybos 
g, netoli J. Tumo-Vaižganto 
gimnazijos. Namo plotas 98 kv. m, 
5 kambariai. Kaina 33000 Eur.  
Tel. 8 655 31 429. Rokiškis
• Sklypą su namo projektu Pušų 
skersgatvyje 23, Rokiškis. Sklypo 
plotas 15 a. Ribojasi su miškeliu. 
Gyvenamojo namo projekto 
naudingasis plotas 159 kv. m. 
Visi statybos leidimai suteikti. 
A+ klasė. Atvesta elektra, visos 
komunikacijos, sklypas išlygintas. 
Kaina 17500 Eur.  
Tel. 8 652 66 596. Rokiškis
• Negyvenamą sodybą Utenos 
raj., Užpalių sen., Bajoru k. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 616 59 099.  
Utena
• Keičiu 2 kambarių butą į 1 arba 
1,5 kambario. Butas 1 aukšte iš 
5. Tvarkinga laiptinė, plastikiniai 
langai. Tvarkingas butas, galima 
gyventi iš karto. Tel. 8 618 60 482. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą trečiajame 
aukšte. Butas labai šviesus, didelė 
virtuvė. Sudėti plastikiniai langai. 
Strategiškai patogi vieta, šalia 
prekybos centrai, autobusų stotis, 
turgus. Kaina 18200 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Skubiai erdvų 3 kambarių butą 
Juodupėje, Tekstilininkų g. 3 
aukštas, gera vieta. Kaina derinama 
telefonu. Tel. 8 648 70 499. 
Rokiškis
• Naują medinę pavėsinę 3x3.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• 1 kambario butą Rokiškio r. 
sav., Obeliuose, Stoties g. 23-8, 
3 aukštas iš 3. Šildomas dujomis. 
Buto plotas 40.01kv.m. Kaina 5700 
Eur. Tel. 8 671 00 934.  
Rokiškis
• 6,52 ha žemės sklypą apaugusį 
mišku. Urlių k., Kamajų sen, 
Rokiškio raj. Kaina 2000 Eur/ha. 
Kaina 13040 Eur.  
Tel. 8 629 19 468. Rokiškis
• Pusę namo su rūsiu ir ūkiniais 
pastatais. Pilnai įrengtas, su baldais 
ir buitine technika. Bendras plotas 
108kv/m. Rokiškio raj., Žiobiškio 
k. Kaina 13500 Eur.  
Tel. 8 615 46 557. Rokiškis
• Sodybą su 58 a žemės sklypu 
gražioje vietoje, tarp miškų. Yra 
senas rąstinis namas, geros būklės 
ūkinis pastatas, šulinys, 15 a 
tvenkinys, vaikų sūpuoklės. Kaina 
11500 Eur. Tel. 8 621 89 438. 
Rokiškis
• 20 a sklypą Jakšto g. Yra 
komunikacijos. Kaina 19500 Eur. 
Tel. 8 686 97 344. Rokiškis
• Sodybą nuostabioje vietoje su 1 
ha žemės Rokiškio raj., Kriaunų 
sen., Miciūnų k. Tel. 8 606 25 534. 
Rokiškis
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• 2 kambarių butą mūriniame 
keturbutyje. Yra miesto 
vandentiekis ir kanalizacija. 
Šildymas - kietuoju kuru. Kaina 
18000 Eur. Tel. 8 610 18 486. 
Rokiškis
• Mūrinį namą Juodupėje, ramioje 
vietoje. Kaina 10000 Eur.  
Tel. 8 637 04 109. Rokiškis
• Labai geroje vietoje namą su 
ūkiniais pastatais, pirtimi ir 0,28 a 
žemės. Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Suremontuotą 1 kambario, 26 kv. 
m butą renovuotame name, Taikos 
g., Rokiškyje. Kaina 15000 Eur. 
Tel. 8 616 20 623. Rokiškis
• 5 kambarių rąstinį namą su 
0,24 ha sklypu Rokiškio raj., 
Panemunėlio geležinklio stotyje, 
Šetekšnų g. Vandentiekio nėra, yra 
šulinys. Name negyvenama apie 
5 metus, reikalingas remontas. 
Daugiau informacijos telefonu. 
Su rimtu pirkėju kaina derinama. 
Kaina 4000 Eur. Tel. 8 629 66 624. 
Rokiškis
• 3 kambarių butą Panevėžio g. 34. 
2 laiptinė iš 5, 1 aukšte. Langai 
į abi puses, išgriautos vidinės 
spintos, elektra d/n. Šalia MediCA 
poliklinika, autobusų stotis, garažų 
masyvas, prekybos centrai, ugdymo 
įstaigos. Kaina 25500 Eur.  
Tel. 8 686 44 745. Rokiškis

NUOMA

• Ieškomas 2-3 kambarių butas 
nuomai arba išperkamajai nuomai 

Juodupėje. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 647 48 160. Rokiškis
• Tvarkinga, dirbanti šeima labai 
ieško 1,5-2 kambarių buto nuomai, 
ilgesniam laikui. Tel. 8 623 20 459. 
Rokiškis
• Ieškau 1 kambario buto nuomai, 
su baldais ir buitine technika, 
svarbiausia tvarkingo. Galimas 
depozitas į priekį, laiku mokama 
nuoma, pastovios pajamos.  
Tel. 8 692 80 626. Rokiškis
• Išnuomosiu pusantro kambario 
butą bendrabučio tipo name.  
Tel. 8 618 58 842. Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti žemės, pievų 
nusišienauti. Aplink Laibgalių, 
Sėlynės, Bagdoniškio, Meldučių, 
Norkūnų, Beičių ar Jūžintų 
apylinkes. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 633 70 907. Rokiškis
• Išnuomoja atskirą darbo vietą 
kirpėjai. Tel. 8 612 94 783. 
Rokiškis
• Vasaros sezonui ieškome sodo 
sklypo su nameliu.  
Tel. 8 608 87 368. Rokiškis
• Išsinuomosiu 2-3 kambarių butą 

Kavoliškyje, ilgesniam laikui.  
Tel. 8 608 87 368. Rokiškis

PASLAUGOS

• Pjauname žolę trimeriu ir 
vejapjoje. Esant poreikiui 
surenkame ir išvežame žolę. 
Pjovimas trimeriu nuo 3 Eur/a. 



8 psl. 2019-06-04

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

PERKA

TR
EČ

IA
D

IE
N

IS
 0

6.
05 06:00 Himnas

06:05 Labas rytas, 
Lietuva
09:20 Senis 
10:25 Štutgarto 
kriminalinė policija 6 
11:10 Komisaras Reksas 13
12:00 Nacionalinė paieškų 
tarnyba 
13:00 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
16:40 Ponių rojus
17:30 Žinios. 
18:00 „Kas ir kodėl?“
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Gyvenimas
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Aš – laidos vedėjas
22:30 Dviračio žinios.

23:00 Po vienu dangum 
24:00 LRT radijo žinios
00:05 Tvin Pyksas 3 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Stilius
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 Ekspedicija „Nuo Baltijos 
iki Bengalijos“
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus 

05:40 Virtuvė
06:10 Televitrina 
06:25 Aladinas 
06:55 Simpsonai 
07:55 Atsargiai! Merginos 
08:55 Meilės sūkuryje 

10:00 Meilės sparnai 
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 Atsargiai! Merginos
20:30 Prakeikti 
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Fenikso skrydis
22:25 Vikinglotto
00:20 Melas ir paslaptys 
01:15 Tironas 
02:15 Amerikiečiai
03:05 Tėvynė 
04:00 Melas ir paslaptys
04:50 Tarp mūsų, mergaičių
05:40 Virtuvė 

06:05 "Mano gyvenimo šviesa" 
07:35 "Tomo ir Džerio šou"  

08:00 "Volkeris, Teksaso 
reindžeris" 
10:00 "Mirtis rojuje" 
11:10 "Namai, kur širdis" 
11:55 "Neklausk meilės vardo" 
13:00 "Mano likimas" 
14:00 „Našlaitės" 
15:00 „Svajoklė" 
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
20:30 Sala
21:30 Žinios
22:30 Melo pinklės 
01:05 "Išbandymų diena" 
02:00 Pavojai gelmėse 2. Rifas 

06:15 "Geriau vėliau, negu 
niekada" 
07:10 "Pragaro virtuvė" 

08:05 "Sudužusių žibintų gatvės" 
09:05 "Paskutinis faras" 
10:05 "Kobra 11" 
11:05 "Ekstrasensų mūšis"  
13:45 "Pragaro virtuvė" 
14:50 "Sudužusių žibintų gatvės" 
15:55 "Nemiga" 
17:00 Info diena
17:30 "Kobra 11" 
18:30 Betsafe–LKL. Neptūnas - 
Lietkabelis. 
21:00 Los Andželo katastrofa 
22:55 Priverstinis kerštas 
00:45 "Kas žudikas?" 
02:00 "F. T. Budrioji akis" 

06.14 TV parduotuvė
06.30 Grilio skanėstai.
07.00 Lrytas tiesiogiai
08.00 Reporteris
09.00 „Gluchariovas“ 
10.00 „Gyvybės langelis“ 

11.05 „Raudonoji karalienė“ 
12.10 „Bruto ir Neto“ 
12.40 „Pamiršk mane“ 
13.40 TV parduotuvė
13.55 „Miškinis“ 
15.00 Lrytas tiesiogiai
16.00 Reporteris
16.30 Lietuva tiesiogiai
17.00 „Gluchariovas“ 
18.00 Reporteris
18.55 „Miškinis“ 
20.00 Reporteris
20.30 Lietuva tiesiogiai
21.00 „Bruto ir Neto“
21.30 „Pamiršk mane“ 
22.30 Reporteris
23.30 „Miškinis“ 
00.35 Lrytas tiesiogiai
01.35 „Gluchariovas“ 
02.35 „Bruto ir Neto“ 
03:00 „Pamiršk mane“ 
03.40 „Neišsižadėk“
04.30 „Kelrodė žvaigždė“
05.20 „Raudonoji karalienė“ 
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06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, 
Lietuva
09:20 Senis
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 6 
11:10 Komisaras Reksas 
12:00 Gyvenimas 
13:00 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
16:40 Ponių rojus 
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. Babilonas 

Berlynas
24:00 LRT radijo žinios
00:05 Tvin Pyksas 3 
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 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus 

05:40 Virtuvė 
06:10 Televitrina 
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
06:55 Simpsonai 
07:55 Atsargiai! Merginos 
08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 Meilės sparnai 

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 Atsargiai! Merginos 
20:30 Prakeikti
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 12 galimybių
00:15 Melas ir paslaptys 
01:10 Tironas
02:15 Amerikiečiai
03:05 Tėvynė
04:05 Melas ir paslaptys
04:55 Tarp mūsų, mergaičių
05:40 Virtuvė 

06:05 "Mano gyvenimo šviesa" 
07:35 "Tomo ir Džerio šou"  
08:00 "Volkeris, Teksaso 
reindžeris" 

10:00 "Mirtis rojuje" 
11:15 "Namai, kur širdis" 
12:00 "Neklausk meilės vardo" 
13:00 "Mano likimas" 
14:00 „Našlaitės" 
15:00 „Svajoklė" 
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Valanda su Rūta
21:30 Žinios
22:30 Vidury vandenyno
00:55 "Išbandymų diena" 
01:50 Melo pinklės 
03:50 Alchemija. Švietimo amžius
04:20 RETROSPEKTYVA. Ciklas 
"Menininkų portretai"

06:00 "Pragaro viešbutis"  
06:55 "Pragaro virtuvė" 
07:50 "Sudužusių žibintų gatvės" 

08:50 "Nemiga" 
09:50 "Kobra 11" 
10:50 "Ekstrasensų mūšis" 
13:45 "Pragaro virtuvė" 
14:50 "Sudužusių žibintų gatvės" 
15:55 "Nemiga" 
17:00 Info diena
17:30 "Kobra 11" 
18:30 Betsafe–LKL. Žalgiris 
- Rytas. Numatomos finalo 
rungtynės. Tiesioginė transliacija
21:00 Teisingumo riba 
22:55 Los Andželo katastrofa 
00:45 "Kas žudikas?"
01:55 "F. T. Budrioji akis" 

06.14 TV parduotuvė
06.30 Vantos lapas
07.00 Lrytas tiesiogiai
08.00 Reporteris
09.00 „Gluchariovas“ 
10.00 „Gyvybės langelis“ 

11.05 „Raudonoji karalienė“ 
12.10 „Bruto ir Neto“ 
12:40 „Pamiršk mane“ 
13.40 TV parduotuvė
13.55 „Miškinis“ 
15.00 Lrytas tiesiogiai
16.00 Reporteris
16.30 Lietuva tiesiogiai
17.00 „Gluchariovas“ 
18.00 Reporteris
18.55 „Miškinis“ 
20.00 Reporteris
20.30 Lietuva tiesiogiai
21.00 „Bruto ir Neto“ 
21.30 Ne spaudai
22.30 Reporteris
23.30 „Miškinis“ 
00.35 Lrytas tiesiogiai
01.35 „Gluchariovas“ 
02.35 „Bruto ir Neto“
03.00 Ne spaudai
03.40 „Šeimininkė“ 
04.30 „Gyvybės langelis“ 
05.20 „Raudonoji karalienė“ 
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06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
09:20 Senis 
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 6 
11:10 Komisaras Reksas
12:00 (Ne)emigrantai
13:00 Vartotojų kontrolė 
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
16:40 Ponių rojus 
17:30 Žinios. 
18:00 „Kas ir kodėl?“
18:30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba
19:30 Beatos virtuvė
20:30 Panorama
21:00 Auksinis protas
22:20 Keliai. Mašinos. 
Žmonės

22:50 Akistata su dinozaurais 
00:15 Šešėlių frontas. Lietuvos 
žvalgyba 1918–1940
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Gyvenimas 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Gimę tą pačią dieną 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 „Kas ir kodėl?“ 
03:30 Šventadienio mintys 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba 
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus 

05:40 Virtuvė 
06:10 Televitrina 
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis  
06:55 Simpsonai 
07:55 Atsargiai! Merginos 
08:55 Aš matau tave 

10:00 Meilės sparnai
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 Ratai 2
21:35 Hobitas. Penkių armijų mūšis
00:30 Juodoji auklės knygelė
02:05 Įsikūnijimas 
04:55 Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai 

06:05 "Mano gyvenimo šviesa" 
07:35 "Tomo ir Džerio šou"  
08:00 "Volkeris, Teksaso 
reindžeris" 
10:00 "Mirtis rojuje" 
11:15 "Namai, kur širdis" 
12:00 "Neklausk meilės vardo" 

13:00 "Mano likimas" 
14:00 „Našlaitės" 
15:00 „Svajoklė" 
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Karalystė 
23:15 Mirties apsuptyje 
01:15 Anakonda 
02:55 Vidury vandenyno 

06:20 "Pragaro viešbutis"  
07:15 "Pragaro virtuvė" 
08:15 "Sudužusių žibintų gatvės" 
09:15 "Nemiga" 
10:15 "Kobra 11" 
11:15 "Ekstrasensų mūšis"  
13:45 "Pragaro virtuvė" 
14:50 "Sudužusių žibintų gatvės" 
15:55 "Nemiga" 

17:00 Info diena
17:30 "Kobra 11" 
18:30 "Mentalistas" 
19:30 "Amerikietiškos imtynės"  
21:30 300. Imperijos gimimas 
23:35 Teisingumo riba  
01:25 "F. T. Budrioji akis" 

06.14 TV parduotuvė.
06.30 Čempionai
07.00 Lrytas tiesiogiai
08.00 Reporteris
09.00 „Gluchariovas“ 
10.00 Ne spaudai
11.05 „Raudonoji karalienė“ 
12.10 „Bruto ir Neto“ 
12.40  „Pamiršk mane“
13.40 TV parduotuvė
13.55 „Miškinis“ 
15.00 Lrytas tiesiogiai
16.00 Reporteris

16.30 Kitoks pokalbis su D. 
Žeimyte
17.00 „Gluchariovas“ 
18.00 Reporteris
18.55 „Miškinis“ 
20.00 Reporteris
20.30 Kitoks pokalbis su D. 
Žeimyte
21.00 „Bruto ir Neto“ 
21.30 „Nusikaltimas ir bausmė. 
Dembavos monstrai“ 
22.30 Reporteris
23.30 „Miškinis“ 
00.35 Lrytas tiesiogiai
01.35 „Gluchariovas“ 
02.35 „Bruto ir Neto“ 
03.00 „Nusikaltimas ir bausmė. 
Dembavos monstrai“
03.40 „Šeimininkė“ 
04.30 „Gyvybės langelis“ 
05.20 „Raudonoji karalienė“
06.10 „Pasaulis iš viršaus“
06.35 Krepšinio pasaulyje 

Vejos pjovimas vejapjove nuo 2 
Eur/a. Minimalus užsakymas nuo 
10 Eur. Dirbame ir savaitgaliais. 
Galite skambinti nuo 8:00 iki 

19:00val. Tel. 8 607 75 247. 
Rokiškis
• Pjaunu trimeriu žolę. Aro kaina 
nuo 2 Eur. Tel. 8 686 22 897. 
Rokiškis
• Trinkelių klojimas, tel. +370 
65617433. Namų apkalimas 
(medis, plastikas, skarda) tel. 
+370 62911397. Tel. 8 629 11 397. 
Rokiškis

• Pirkčiau maitinimo/paslaugų 
verslą Rokiškio mieste. Domina 
visi variantai. Tel. 8 695 95 329. Vilnius • Perku įvairius mopedus, 

motodviračius. Tel. 8 605 26 260. 
Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Prašau padovanoti automatinę 
skalbimo mašiną.  
Tel. 8 620 47 155. Rokiškis
• Prašau padovanoti šaldytuvą. 
Ačiū iš anksto. Tel. 8 627 52 604. 
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Maitinimo kėdutę. Kaina 12 Eur. 
Tel. 8 657 48 987. Rokiškis
• Jau išaugtus daiktus, bet dar 
galimus naudoti. Rožinį triratuką 
už 10 Eur. Supamą arkliuką už 
10Eur. Automobiliuką už 5Eur. 
Dviratį su pagalbiniais ratukais už 
15Eur. (reiktų pasikeisti sėdynę dėl 
bendro vaizdo). Tel. 8 674 06 552. 
Rokiškis
• Geros būklės vibrogultuką. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 675 45 240.  
Kupiškis
• Pliušinius žaislus, yra ir naudotų. 
Pigiai. Kaina 2 Eur. Tel. 8 675 10 
812. Rokiškis
• Gultuką. Naudotas tik 1 berniuko. 
Pirktas naujas, su dėže. Kaina 70 
Eur. Tel. 8 678 05 029.  
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Beveik naują grandininį pjūklą 
Husqvarna 440, skubiai.  
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Savadarbį trifazį grūdų malūną. 
Variklis 11 kW. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 687 53 961. Rokiškis
• Tvarkingą, be defektų elektrinį 
pjūklą Bosch, 1800 kW. Kaina 35 
Eur. Tel. 8 617 54 414.  
Rokiškis
• Naują mechaninę žoliapjovę. 
Kaina 29 Eur. Tel. 8 625 04 387. 
Rokiškis
• Geros būklės, mažai naudotą, 
profesionalią, mulčiuojančią 
vejapjovę Viking MB 4.1 RTP. 
Kaina 450 Eur. Tel. 8 682 16 743. 
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Naują betono maišyklę, nėra 
rėmo. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
• Naudotus 2 plastikinius langus. 
Tel. 8 687 53 961. Rokiškis
• 50 lapų banguoto šiferio lakštų 
KLASIKA M, 1250x1130 mm, 
vyšnios spalvos. Kaina 6 Eur už 
lakštą. Tel. 8 687 19 582.  
Rokiškis
• Įvairaus pjovimo statybinę 
medieną. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• 3 perdengimo plokštes, 6x3 m. 
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RASTA\PAMESTA

Tel. 8 674 32 900. Rokiškis
• Naudotas duris 2x0.8m.  
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Įvairią pjautą statybinę medieną . 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Daniškas Falke medžio pjovimo 
stakles. 1800 W, 5500 aps/
min. Vartomos - vienoje pusėje 
diskinis pjūklas, kitoje skersavimo 
įrenginys. Stiprus aliuminio rėmas, 
transportavimo ratukai. Kojos 
užsilenkia. Kaina 170 Eur.  
Tel. 8 670 27 742. Rokiškis
• Naujus perforatorius. 1500 W 
kaina 65 Eur, 1100 W kaina 50 Eur. 
Tel. 8 670 27 742. Rokiškis
• Perdengimo plokštes 12x3 m. 
Viso 6 vnt. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 676 37 787. Rokiškis
• Vienfazį kreizą malkoms pjauti. 
Nedaug naudotas, reikia pasigaląsti 
pjūklą. Gavau be pjūklo, pridėjau 
kokį turėjau. Kaina be derybų. 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 670 27 742. 
Rokiškis
• Naudotas skaldytas plytas 430 
vnt. Kaina 50 Eur. Tvoros stulpelių 
stogelius 12 vnt., kaina 10 Eur (už 
visus). Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 627 70 580. Rokiškis

• Rokiškyje pamestas žydros 
spalvos, sportinis Audimo 
džemperis. Tel. 8 682 69 632. 
Rokiškis
• Pamestas valstybinis numeris 
GOE028. Gali būti netoli Maneivų 
kelio. Radusius prašome skambinti 
nurodytu telefonu.  
Tel. 8 686 37 924. Rokiškis
• Kelyje Skemai-Sniegių k., arba 
Rokiškyje (nuo Moki veži) buvo 
pamesti galiniai automobilio 
numeriai. Gal kas radote.  
Tel. 8 683 63 477. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• 2000 m. Opel Zafira. 1,6 l, 
benzinas, daužtas. Kaina 370 Eur. 
Tel. 8 612 67 305. Zarasai
• Tvarkingą, vokišką dviratį 7-12 
metų vaikui. Yra 3 vidinės pavaros. 
Kaina 75 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• VW Passat B4 1996 m., 
universalas, 1,9 l, dyzelis, TA, 
tvarkinga. Kaina 820 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Audi 80 B2 1986 m., 1,8 l, 
benzinas/dujos, TA, tvarkinga. 
Kaina 420 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• Geros būklės, nenaudotą dviratį 
Saliut. Ratai 24 colių, viena pavara, 
svoris apie 15 kg, dviratininko 
svoris iki 100 k., sulankstomas.  
Tel. 8 692 49 480. Rokiškis
• Motorolerį. 49 kub. cm, 2009 m., 
ilgai stovėjo nevažinėjamas. TA 
ir draudimas pasibaigę, pakeistas 
akumuliatorius, karbiuratorius, 
variatorius. Kaina 390 Eur.  
Tel. 8 678 08 740. Anykščiai
• Praktiškai nevažinėtą, naują 
krosinį 125CC motociklą. Kaina 
430 Eur. Tel. 8 678 08 740. 
Anykščiai
• Nedidelę savadarbę fanerinę valtį. 
Tel. 8 687 53 961. Rokiškis
• VW Bora 2003 m., dyzelis, 1,9 l. 
TA iki 2020.12.11, pilkos spalvos. 
Automobilis būklės - sėdi ir 
važiuoji. Kaina 1400 Eur.  
Tel. 8 612 89 380. Rokiškis
• Triratį elektrinį motorolerį. 
Mažai važiuotas. Kaina derinama. 
Papildomas tel. (8-620) 30974. 
Kaina 700 Eur. Tel. 8 620 88 712. 
Rokiškis
• Seat Alhambra. Daužta, bet 
važiuojanti, kaina negalutinė. 
Kaina 400 Eur. Tel. 8 610 40 802. 
Rokiškis
• 1989 m. Audi 80 B3 1,6 l, TD, 59 
kW. Prapūsta galvos tarpinė. TA iki 
2019.09.08. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 628 01 976. Rokiškis
• Idealios būklės Audi 80. 2 l, 83 
kW, benzinas/dujos. Lieti ratai, be 
rūdžių, TA iki 2020.05. Kaina 450 
Eur. Tel. 8 684 20 231.  
Kupiškis
• Tvarkingą Renault Espace 3. 1998 
m., 2,2 l, dyzelinas. Tepalai, diržai 
pakeisti, viskas veikia, yra kablys. 
Daugiau informacijos telefonu. 
Kaina 950 Eur. Tel. 8 672 20 201. 
Rokiškis
• Motorinį dviratį Ryga. Tel. 8 600 
54 331. Rokiškis
• Opel Frontera 1998 m., 2,2 l, 
TDI. TA iki 2020.10. Važiuoja 
gerai tik reikia rėmą pasivirinti. 
Domintų keitimas, kaina derinama. 
Kaina 800 Eur. Tel. 8 620 70 069. 
Rokiškis
• Audi B4 1992 m., 2 l, 66 kW, 
benzinas. TA iki 2021.04.24. Sėdi ir 
važiuoji. Kaina 550 Eur.  
Tel. 8 603 87 554. Rokiškis

• 2002 m. Mercedes Benz E270 
Avantgarde. 130 kW, dyzelinas, 
odinis salonas, xenon, rūko 
žibintai, liukas, R17 lieti ratlankiai 
su naujomis padangomis. Daugiau 
informacijos telefonu. Kaina 3000 
Eur. Tel. 8 646 82 607.  
Rokiškis
• Tvarkingą ir ekonomišką 
automobilį Nissan Note. 2007 
m., 1,5 l, dyzelis, 63 kW. Pakeisti 
diržai, tepalai, filtrai. Kaina 2000 
Eur. Tel. 8 647 28 526.  
Rokiškis
• Vaikišką dviratį 6-8 metų vaikui. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 629 78 083. 
Rokiškis
• Vaikišką dviratį 6-7 metų vaikui, 
būklė labai gera. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 629 78 083. Rokiškis
• Vaikišką dviratį. Kaina 45 Eur. 
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• Audi A4 B5 1,9 l, TDI, 66 
kW. Prieš TA buvo viskas 
sutvarkyta, po TA pravažiuota 
labai ne daug, automobilis stovi 
nenaudojamas. Plačiau telefonu. 
Domina pardavimas arba keitimas 
į registruojamą keturratį. Atsakau į 
SMS. Kaina 750 Eur.  
Tel. 8 619 74 739. Rokiškis
• Peugeot 306. 2 l, 66 kW, dyzelis, 
TA iki 2020.06. Kaina 600 Eur.  
Tel. 8 695 29 133. Rokiškis
• Ford Galaxy. Užsiveda ir važiuoja 
gerai. Prieš metus keisti stabdžiai, 
dirželiai, diskai, kaladėlės, suportai. 
Rudenį pakeisti visi filtrai ir 
tepalai. Vandens pompa. 7 sėdimos 
vietos. Kablys. Kaina derinama 
vietoje. Kaina 650 Eur.  
Tel. 8 622 01 684. Rokiškis
• 2001 m. Opel Zafira 2 l, 74 
kW, TA iki 2020.07, draudimas, 
važiuoja gerai. Kablys, borto 
kompiuteris, autopilotas.  
Kaina 850 Eur. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• VW Passat B5 1998 m., 1,9 l, 
TDI. TA iki metų pabaigos. Turi 
kėbulo defektų, važiuoti netrukdo. 
Kaina derinama. Galima keisti 4x4 
arba į keturratį. Kaina 550 Eur.  
Tel. 8 620 70 069. Rokiškis
• Peugeot 206. Ką tik atlikta 
TA, variklis sutvarkytas. Yra oro 
filtro pagalvėlės problema, dėl 
to automobilis kelia šiokį tokį 
triukšmą, bet tai neturi jokios įtakos 
vairavimui. Kaina negalutinė. 
Kaina 450 Eur. Tel. 8 626 62 303. 
Rokiškis
• Vyrišką, bėginį dviratį. 2 1 
pavara, diskiniai stabdžiai, naujos 
padangos, aliuminio rėmas, labai 
lengvas  . Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Tvarkingą Peugeot 406 
automobilį. TA iki 2021.02. Yra 
oro kondicionierius, šaldo gerai. 
Daugiau informacijos telefonu. 
Universalas. Kaina 600 Eur.  
Tel. 8 624 13 037. Rokiškis
• 1999 m. Renault Megane Scenic 
1,9 l, dyzelis, nauja TA. Kaina 650 
Eur. Tel. 8 656 76 207.  
Rokiškis
• Dviratuką vaikui iki 5 metų. 
Pigus ir tvarkingas. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 674 32 521. Rokiškis
• Puikiai išlaikytą bėginį viratį. 
Ratai 26, viskas puikiai veikia. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 674 32 521. 
Rokiškis
• 2004 m. Ford Focus hečbeką. 1,6 
l, 74 kW, 101 AG, bezinas+dujos. 
Rida 158295 km. TA iki 2021 
m. Pavarų dėžė mechaninė. Lieti 
ratlankiai, vairo stiprintuvas. 
Mašina geros būklės, sėdi ir 
važiuoji. Kaina derinama. Kaina 
885 Eur. Tel. 8 611 82 243. 
Rokiškis
• Tvarkingą 2004 m. Opel Vectra 
C. 1,9l, 110kW, dyzelinas, TA iki 
2020.04. Kaina 1650 Eur.  
Tel. 8 618 66 829. Rokiškis
• BMW 730 1998 m., dyzelinas, 
limuzinas/sedanas, automatinė 
pavarų dėžė, TA iki 2021.04.  
135 kW (čipuota iki ~160 kW), 
lengvojo lydinio ratlankiai su M+S 
padangomis. Daug privalumų. 
Daugiau informacijos telefonu. 
Kaina derinama. Kaina 2500 Eur. 
Tel. 8 673 67 066. Rokiškis

• Tvarkingą vokišką dviratį. 28 
ratai, 3 vidinės pavaros, sėdynės 
ir priekinio rato amortizatoriai. 
Stabdžiai ant vairo bei galiniame 
rate. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 682 16 743. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• R13, R14, R15 ratus su 
padangomis, ratlankius.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• VW Golf 3 1997 m., 1,9 l, TD, 
universalą dalimis.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480.  
Rokiškis
• Opel skardas R15 5/110 ir Opel 
ratlankius R15, keturių skylių . 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• 225/35 R19 4 vnt, 235/45 R18 
2vnt, 225/45 R17 2 vnt vasarinės, 
265/40 R19 2 vnt. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Padangas 195/65 R15, 205/55 
R16, 205/60 R16, 225/55 R16 
M+S. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• 255/65 R17 M+S keturias 
padangas. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• 225/65 R17 vasarines, kaip naujas 
padangas, 2 vnt. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• VW R16, R15 skardas 5/112. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Originalius ratlankius Toyota 
Avensis R16 5/100. Kaina 180 Eur. 
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Audi, VW R15 ratlankius. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• VW R16 ratlankius. Kaina 120 
Eur. Tel. 8 685 75 884.  
Rokiškis
• 4 padangas Karmoran su 
ratlankiais. 185/65 R14, 
protektoriaus likutis 6 mm.  
Tel. 8 687 49 303. Rokiškis
• 2003 m. VW Passat 1,9 l, TDI, 74 
kW, sedaną dalimis.  
Tel. 8 612 67 305. Rokiškis
• Maz V8 ir V8 turbo 
variklius. Varikliai yra visiškai 
sukomplektuoti, galima užvesti 
ir pristatyti į reikiamą vietą. Maz 
V8 kaina 1500 Eur, Maz V8 turbo 
kaina 1800 Eur. Kaina 1800 Eur. 
Tel. 8 682 77 421. Kupiškis
• Maz V6 variklį, visiškai 
sukomplektuotą. Galimybė 
pristatyti. Kaina 1000 Eur. Maz 
5551 kėbulo kėlimo cilindrą, 4 
pakopų, kaina 150 Eur. Maz greičių 
dėžes, kainos nuo 100 Eur iki 200 
Eur. Tel. 8 682 77 421. 
 Kupiškis
• Volvo R18 ratus. Kaina 160 Eur. 
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Audi 100 dalimis. 1986 m., 
dyzelis, lieti ratlankiai, kablys, 
sedanas. Tel. 8 648 72 661. 
Rokiškis
• Dalimis Ford Galaxy 1998 m., 1,9 
l, TDI, 66 kW. Tel. 8 600 54 331. 
Rokiškis
• Padangas su kameromis. 7x16, 
naudotos nedaug, tinka mini 
traktoriui. Tel. 8 674 55 041. 
Rokiškis
• Dalimis Audi A4 1,9 l, TDI, 
6kW, sedanas. Tel. 8 600 54 331. 
Rokiškis
• Dalimis VW Passat 1,9l, TDI, 
1997m., universalą.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• VW Golf 3 1998 m., 1,9 l, TD, 
universalą dalimis.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• Automobilius dalimis: VW 
Transporter, VW Passat B3, B5, 
VW Golf, Opel, Mercedes.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• VW Passat B5 sedaną. 1998 m., 
1,9 l, dyzelis, 81 kW.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• Geros būklės vasarines padangas, 
4 vnt., likutis 6-7 mm. R15 185/65. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 647 28 526. 
Rokiškis
• VW Sharan kablį. Taip pat tinka 
Ford Galaxy ir Seat Alhambra 
automobiliams. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 646 82 607. Rokiškis

• Lietus ratus R15, 4 skylių, 
4x100. Tinka Volkswagen, Opel 
automobiliams, su padangomis. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 646 82 607. 
Rokiškis
• Vasarinių padangų komplektą, 
175/65 R14, protektorius geras, 
Michelin. Kaina 28 Eur.  
Tel. 8 648 70 025. Rokiškis
• Naujas IŽ padangas 3,25x19. Tel. 
8 458 75 274. Rokiškis
• 2006 m. Opel Astra universalą 
dalimis. 1,7 l, CDTI.  
Tel. 8 699 86 773. Rokiškis
• Dalimis Audi B4 2 l, benzinas, 85 
kW ir VW Golf 3 1,9 l, 66 kW.  
Tel. 8 612 74 047. Rokiškis
• Naudotus ratlankius R17, 5 
skylių, tarpai tarp skylių 114 mm. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 678 27 196. 
Rokiškis
• Ratus R15. Buvo ant Opel Zafira. 
Ratlankiai nelankstyti, nesurūdiję. 
Padangų likutis 3-4 mm.  4 vnt. 
Komplekto kaina 30 Eur.  
Tel. 8 616 35 640. Zarasai
• Opel Astra galinį, kairės pusės 
stabdžių įtvirtinimą (suportą). 
Lucas cilindro diametras 38 mm, 
nuorinimo taškas atsisuka lengvai. 

Kaina 20 Eur. Tel. 8 601 19 003. 
Rokiškis
• Dalimis 2003 m. Opel Zafira 2l, 
DTI, 74 kW. Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
• VW Passat 2000 m., 1,9 l, TDI, 
85 kW, universalą dalimis.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• Opel Astra 2000 m., DTI, 2 l, 74 
kW, dalimis. Tel. 8 651 12 780. 
Rokiškis
• Vasarines padangas 225/55 R16 
4vnt. Komplekto kaina 30 Eur.  
Tel. 8 645 87 075. Rokiškis
• Vasarines padangas 225/35 
R19 4 vnt. ir 265/40 R19, 235/40 
R19 skirtingų pločių komplektas, 
vasarinės. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 675 75 884. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Vaizdo kamerą. Kaina derinama. 
Kaina 55 Eur. Tel. 8 622 06 430. 
Rokiškis
• Keletą televizorių, parvežtų iš 
Norvegijos. Kainos nuo 50 Eur iki 
100Eur., pagal dydį. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 678 08 740. Anykščiai
• Televizorių Samsung su pulteliu. 
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54cm įstrižainės. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• Naują itališką plazminį 
televizorių Hantarex, 115 cm 
įstrižainės. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 683 27 149. Rokiškis
• Spalvotą televizorių Šilelis su 
skaitmeniniu imtuvu. Kaina 65 Eur. 
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Šienapjovę Krone 2,4 ir lenkišką 
šienapjovę 1,6. Tel. 8 676 37 789. 
Rokiškis
• Grėblį Saulutė. Kaina negalutinė. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 621 36 133. 
Rokiškis
• Lenkišką diskinę dalgę 1,87 m, 
grėblį vartytuvą, 5 žvaigždžių. 
Melžimo aparatą, dyzelinis variklis, 
starteris, galima melžti elektra 2 
karves iš karto. Tel. 8 612 60 814. 
Rokiškis
• Kombainą Sampo 360 už 1600 
Eur ir presą International už 550 
Eur. Tel. 8 672 85 164.  
Rokiškis
• MTZ-80, mėšlo kratytuvą, tralą 
šieno rulonams vežti ir T-16 su 
pakrovėju. Tel. 8 610 02 357. 
Kupiškis
• Vikšrinio kultivatorių, 
prikabinimą ant trikampio.  
Tel. 8 652 59 364. Rokiškis
• Visiškai veikiantį MTZ-80 
variklį ir užvedimo mechanizmą 
(puskačių). Tel. 8 626 61 092. 

Rokiškis
• Šieno, šiaudų presą RC-125 ir 
trąšų barstytuvą (500 kg). Pigiai. 
Tel. 8 623 79 883. Rokiškis
• Veikiantį presą PRP- 1,6. Kaina 
700 Eur. Tel. 8 686 38 287. 
Rokiškis
• Kultivatorių, kabinamą prie 
trikampio. 2,7 m pločio, C formos 
noragėliai, naudotas. Kaina 230 
Eur. Tel. 8 633 01 255.  
Anykščiai
• Šieno-šiaudų rinktuvę,seniai 
nenaudojama, viskas veikia, tinka 
traktoriams T-25, T-40. Kaina 400 
Eur. Tel. 8 686 48 533.  
Utena
• Traktorinę priekabą 2pts4.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Motobloką MTZ-06 su visais 
padargais ir originalia didele 
priekaba. Kaina 780 Eur.  
Tel. 8 686 97 344. Rokiškis
• Grėblį Dobilas. Tvarkingas, 
keturių eilių naujį dantys. Puikiai 
grėbia. Kaina 400 Eur.  
Tel. 8 633 70 907. Rokiškis
• 3 kub. m cisterną ant ratų 
vandeniui. Tel. 8 622 56 586. 
Zarasai
• Tvarkingą grėblį vartytuvą 
Dobilas-3. Tel. 8 622 56 586. 
Zarasai
• Rusiškos rotacinės šienapjovės 
KRN-2,1 dalis. Tel. 8 622 56 586. 
Zarasai

Nepasiturinčiuosius pasieks 
ne tik maisto produktai, 
bet ir higienos prekės

Nepasiturinčius Lietuvos 
gyventojus pasieks parama 
ne tik maisto produktais, bet 
ir higienos prekėmis, prane-
ša Europos socialinio fondo 
agentūra.

Sunkiai besiverčiantys žmo-
nės, kaip ir iki šiol, sulauks mil-
tų, konservuotų žirnelių, kiaulie-
nos konservų, sausų pusryčių ir 
konservuotos burokėlių sriubos. 
Be šių produktų taip pat bus dali-
namas muilas, šampūnas, dantų 
pasta ir skalbimo skystis. 

Dalijimus organizuoja sa-
vivaldybių administracijos ir 

trys nevyriausybinės organiza-
cijos: labdaros ir paramos fon-
das „Maisto bankas“, Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus draugija ir 
Marijampolės krašto samariečių 
bendrija.

Paramą birželio mėnesį turė-
tų gauti daugiau kaip 175 tūkst. 
nepasiturinčių gyventojų. Para-
ma visas savivaldybes pasieks 
iki birželio 13 dienos. 

Dėl tikslaus paramos daliji-
mo laiko gyventojams patariama 
kreiptis į savo seniūnijas.

Paramą gali gauti gyvento-
jai, kurių vidutinės mėnesinės 
pajamos vienam šeimos nariui 

neviršija 1,5 Vyriausybės patvir-
tintų valstybės remiamų pajamų 
dydžio per mėnesį, t.y. 183 eurų.  
Esant objektyvioms priežastims, 
savivaldybių administracijos 
parama gali būti skiriama, kai 
pajamos viršija 183 eurus per 
mėnesį. 

Šiemet tai – trečias paramos 
dalijimas.

Iš viso 2019-2020 metais 
maisto produktams ir higienos 
prekėms įsigyti skirta 24 mln. 
eurų Europos pagalbos labiau-
siai skurstantiems asmenims 
fondo lėšų.
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STT: savivaldybėse dėl globos sprendžia su privačiomis įstaigomis susiję asmenys
Savivaldybėse socialinės glo-

bos srityje dirba asmenys, susiję 
su privačiomis globos įstaigomis, 
tai kelia korupcijos riziką, pir-
madienį skelbia Specialiųjų tyri-
mų tarnyba (STT).

STT pareigūnai atliko korup-
cijos rizikos analizę Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijai pa-
valdžiuose Socialinių paslaugų 
priežiūros bei Neįgaliųjų reikalų 
departamentuose, tiriant socialinės 
globos veiklos licencijavimo ir 
kontrolės sritis bei siuntimų asme-
nims apsigyventi valstybės sociali-
nės globos namuose išdavimą.

Atlikus analizę nustatytos savi-
valdybių administracijų darbuotojų 
ir privačių globos namų sąsajos 
rodo asmenų siuntimo į tokias įs-
taigas procedūrų riziką, būtinumą 
papildomai įvertinti viešųjų ir pri-
vačių interesų rizikų valdymą savi-
valdybėse, skelbia STT.

Nustatyti atvejai, kai tam tikrų 
savivaldybių administracijų at-
sakingi darbuotojai yra tiesiogiai 
susiję su privačiomis globos įstai-
gomis.

STT pateikia pavyzdžius, kad 
Radviliškio rajono savivaldybės 
administracijos Socialinės paramos 
skyriaus darbuotoja yra bendrovės, 
teikiančios ilgalaikės ir trumpalai-
kės globos ir slaugos paslaugas, iki 
šių metų sausio 1-osios buvusios 
vadovės, o dabar vienintelės akci-
ninkės, mama.

Kauno miesto savivaldybės 

administracijos Dainavos seniū-
nijos seniūno pavaduotojos vyras 
yra veikiančios viešosios įstaigos, 
Kaune teikiančios asmens priežiū-
ros, slaugos organizavimo ir slau-
gymo, kitas paslaugas, reikalingas 
asmeniui pagal jo savarankiškumo 
lygį ir poreikius, vadovas bei dir-
ba viešojoje įstaigoje, teikiančioje 
ilgalaikės ir trumpalaikės senelių 
globos paslaugas. Savivaldybės 
administracijos darbuotojos priva-
čių interesų deklaracijoje šie duo-
menys nedeklaruoti.

Klaipėdos miesto savivaldybės 
administracijos projekto koordina-
torė, Socialinės paramos tarybos 
narė nuo 2013 metų vadovauja 
viešajai įstaigai, teikiančiai slaugos 
ir socialinės priežiūros paslaugas. 
Privačių interesų deklaracijoje 
duomenys deklaruoti 2018 metų 
pabaigoje.

„Įvertinus, kad privačios socia-
linės globos įstaigos yra finansiškai 
suinteresuotos, kad būtų didesnis 
gyventojų skaičius, o finansavi-
mas (už apgyvendintus asmenis) 
biudžeto lėšomis apskaičiuojamas 
lygiai taip pat, kaip ir savivaldy-
bių ar valstybės globos namuose, 
manoma, kad egzistuoja rizika, 
jog savivaldybių administracijų 
darbuotojai, tiesiogiai dalyvau-
jantys socialinės globos skyrimo 
procedūroje, galėtų veikti tam tikrų 
privačių globos įstaigų interesais“, 
– rašo STT.

Kyla rizika, kad konkrečių glo-
bos namų interesais gali būti vei-

kiama vertinant asmens socialinės 
globos poreikį, teikiant konsulta-
cijas apie veikiančias socialinės 
globos įstaigas, sudarant eiles ir 
išrašant siuntimus į konkrečias so-
cialinės globos įstaigas.

Dėl šių priežasčių STT priėmė 
sprendimą papildomai įvertinti 
savivaldybių veiklą, nustatant as-
mens ar šeimos specialiųjų socia-
linių paslaugų, įskaitant socialinės 
globos, poreikį.

STT korupcijos prevencijos pa-
reigūnai nustatė atvejį, kai buvo pa-
keistos socialinės globos normos, 
siekiant išduoti socialinės globos 
licenciją konkrečiai socialinės glo-
bos įstaigai.

Ataskaitoje nurodoma, jog 
trims mėnesiams buvo pavėlinta 
punkto, nustatančio, kad vaikams 
turi būti steigiami bendruomeniniai 
globos namai, kur gyventų ne dau-
giau kaip aštuoni vaikai, įsigalioji-
mas ir taip dirbtinai sudarytos sąly-
gos Vilniaus rajono šeimos ir vaiko 
gerovės centrui gauti licenciją.

„Manome, kad toks sprendimas 
iš esmės prieštaravo jau pradėtai 
tuo metu vykdyti reformai ir nuos-
tatai, kad nuo 2015 metų didesni 
nei aštuonių vietų vaikų globos na-
mai negali būti steigiami“, – rašo-
ma STT vertinimo ataskaitoje.

Pasak tarnybos, socialinės 
globos normų dviprasmiškumas, 
nekonkretumas sudaro prielaidas 
piktnaudžiauti tikrintojams ir tikri-
namiesiems. Tikrintojams išlieka 
galimybė piktnaudžiauti nevie-

nodai taikant normas skirtingų 
socialinės globos namų atžvilgiu, 
prašyti įgyvendinti papildomus 
reikalavimus, tuo pačiu egzistuoja 
rizika, kad įstaigos gali nesiimti 
net minimalių tam tikrų socialinės 
globos normų įgyvendinimą užti-
krinančių priemonių.

Siekiant užtikrinti vienodą so-
cialinės globos taisyklių taikymą 
visiems socialinės globos namams, 
STT rekomenduoja Socialinės ap-
saugos ir darbo ministerijai tikslinti 
ir sukonkretinti Socialinės globos 
normų aprašą, nustatant aiškius jų 
vertinimo kriterijus, pagal kuriuos 
būtų įmanoma objektyviai patikrinti 
jų įgyvendinimą, atliekant licencija-
vimo procedūras ar socialinės globos 
įstaigų veiklos kokybės vertinimus.

Socialinių paslaugų priežiūros 
departamentui siūloma antikorup-
ciniu požiūriu tobulinti visą sociali-
nės globos įstaigų veiklos atitikties 
socialinės globos normoms prie-
žiūros sistemą: sukurti socialinės 
globos įstaigų rizikingumo vertini-
mo sistemą, patvirtinti kontrolinius 
tikrinimo klausimynus, apibrėžti 
mažareikšmius pažeidimus, užti-
krinti tinkamą patikrinimų rezulta-
tų fiksavimą.

STT atkreipė dėmesį, kad šis 
departamentas iki šiol nėra tikrinęs 
didžiosios socialinės globos įstai-
gų dalies veiklos. Dėl to reali šiuo 
metu teikiamų paslaugų kokybė 
gali labai skirtis nuo nustatytų rei-
kalavimų.
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Netektis pasibeldė į jūsų artimųjų, draugų, kaimynų namus? Negalite 
jų aplankyti ir užjausti asmeniškai? Mes siūlome jums pagalbą – pareikškite 
užuojautą „Rokiškio Sirenos“ puslapiuose. Nuoširdaus palaikymo ir pagarbos 
žodžiai visam laikui liks laikraščio puslapiuose. Siūlome šia galimybe 
pasinaudoti veltui: tereikia ateiti į „Rokiškio Sirenos“ redakciją, jos reklamos 
priėmimo vietas ar atsiųsti užuojautos tekstą elektroniniu paštu.

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

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimą

A V I N A S . 
Plauksite pasro-
viui. Puikus laikas 
kelionėms, jose 

užsimegs svarbios pažintys.
Leiskite sau svajoti, galvokite 
apie naujus vėjus gyvenime. 
Pirmoji savaitės pusė itin tin-
kama reklamai, prezentaci-
joms, įvairiems seminarams, 
mokymams. Daugiau laiko 
skirkite artimiems žmonėms 
– spręskite tarpusavio nesu-
tarimus su šeimos nariais, 
puoselėkite jums svarbius 
ryšius. Savaitės pabaiga tin-
kama pramogoms, švenčių 
organizavimui, kūrybinei vei-
klai. Neatsisakykite kvietimų 
pasilinksminti, pasidžiaugti 
įdomiais renginiais.

JAUTIS. Sprę-
site svarbius finan-
sinius klausimus 
– laikas tam itin 

palankus. Pavyks susitarti, 
pakreipti įvykių eigą jums 
tinkama linkme. Palankus 
metas didesniems pirkiniams. 
Pradėti darbai seksis lengvai, 
be didesnių pastangų. Tinka-
mas metas tartis dėl geresnių 
sąlygų, didesnio atlygio – su-
lauksite palaikymo. Savaitės 
vidurys labai judrus, galimas 
šioks toks sąmyšis, smulkūs 
nesusipratimai. Nemažai lai-
ko teks praleisti kelyje, tvar-
kyti reikalus, susijusius su 
transporto priemonėmis. O 
savaitės pabaigoje labiausiai 
norėsis poilsio artimų žmonių 
apsuptyje.

D V Y N I A I . 
Įsiklausykite, ką 
kužda širdis, at-
kreipkite ypatingą 

dėmesį į užsimezgusias pažin-
tis, plaukiančią informaciją. 
Tai labai svarbus laikas, ku-
rio metu formuosis ilgalaikės 
tendencijos. Savaitės pradžia 
šiek tiek įtempta – saugokite 
nervų sistemą, ilsėkitės, būki-
te gryname ore. Puikus metas 
kūrybinei veiklai, tačiau bus 
sunku susitelkti konkretiems 
rezultatams. Savaitės viduryje 
laukia netikėtumai, turėsite ne 
vieną palankią galimybę, labai 
pasiteisins nestandartinis mąs-
tymas, originalūs sprendimai. 
Savaitės pabaiga – gyvybinga 
ir azartiška, leiskite sau eks-
perimentuoti, išbandykite ką 
nors nauja!

VĖŽYS. Sken-
dėsite savo minty-
se, apmąstymuose.
Šių dienų įžvalgos, 

sprendimai labai svarbūs – va-
dovaukitės nuojauta, ji jūsų 
neapvils. Puikus laikas dva-
siniam augimui, asmeniniam 
tobulėjimui. Sulig savaitės 
viduriu prasidės itin aktyvus 
metas – netrūks stipresnių iš-
gyvenimų. Tik ne visi jie bus 
malonūs. Provokuosite konf-
liktus su galingais žmonėmis 
– būtina objektyviai įvertinti 
situaciją, kitaip gresia nemen-
ki nuostoliai. Skirkite daugiau 

Astrologinė prognozė savaitei 
dėmesio sau: atnaujinkite gar-
derobą, pasirūpinkite neprie-
kaištingu įvaizdžiu. Savaitės 
pabaigoje spręsis svarbūs fi-
nansiniai klausimai.

LIŪTAS. Nu-
matomi rimti iš-
bandymai, susidur-
site su kliūtimis, 

sunkumais. Labai nemalonus 
ir nepalankus metas. Šiuo 
metu nereikėtų keliauti, tvar-
kyti teisinius reikalus. Per-
nelyg subjektyviai vertinsite 
situaciją, tikėtina,  jog perver-
tinsite savo jėgas, kompe-
tenciją. Gali pavesti žmonės, 
kuriais pasitikėjote. Daugiau 
laiko skirkite savianalizei, 
dvasiniam tobulėjimui, tačiau 
venkite bet kokio fanatizmo. 
Labiausiai įtempta savaitės 
pabaiga, ypač atsargūs būkite 
sekmadienį.

MERGELĖ. Ši 
savaitė, ar bent jau 
jos pradžia – rami. 
Norėsis rūpintis 

namais, leisti laiką artimiau-
sių žmonių apsuptyje, puose-
lėti ryšius. Nepagailėkite tam 
laiko ir jėgų. Nepaisant kiek 
sudėtingos vidinės būsenos, 
didžiąją savaitės dalį išliksite 
aktyvūs, produktyvūs. Antrąją 
savaitės pusę į gyvenimą gali 
pasibelsti naujos galimybės – 
nebijokite išbandyti tai, kas 
jums neįprasta. Pasiūlymai 
bus verti dėmesio, atvers nau-
jas perspektyvas, padės plėsti 
pasaulėžiūrą. Savaitės pabai-
ga daug žadanti!

S VA R S T Y -
KLĖS. Pirmosios 
savaitės dienos bus 
labai sėkmingos. 

Naudokitės tuo. Ypač palanku 
tvarkyti svarbius dalykinius 
reikalus, dalyvauti derybose, 
spręsti finansinius klausimus. 
Galite sulaukti įvairių premi-
jų, paaukštinimų pareigose. 
Pasiūlymai bus perspektyvūs 
ir naudingi. Likimas šypsosis 
teisininkams, finansininkams, 
grožio srities atstovams. Pir-
moji savaitės pusė – aktyviau-
sia bei produktyviausia, vėliau 
visi procesai lėtės, vis labiau 
imsite galvoti apie poilsį, sva-
joti apie atostogas. Savaitgalį 
galimi nesusipratimai draugų 
rate, tačiau nenusiminkite, tai 
tik laikini nesklandumai.

S K O R P I O -
NAS. Laukia dos-
nūs pasiūlymai, 
malonios pažintys. 

Ypač palanku tvarkyti pinigi-
nius reikalus, spręsti verslo, 
investicijų klausimus. Sulauk-
site palaikymo bei paramos. 
Itin didelių permainų nepla-
nuokite, tačiau tikrai netrūks 
malonių akimirkų. Puikus lai-
kas atostogoms kartu su visa 
šeima ar ištikimais bičiuliais – 
laukia neišdildomi įspūdžiai. 
Tiesa, verčiau nenuklyskite 
toli nuo namų: labai nepalan-
kus metas tolimoms, egzotiš-
koms kelionėms.

ŠAULYS. Vis 
dar labai nelen-
gvas periodas – 
reikia elgtis itin 

sąmoningai, gerai apgalvoti 
kiekvieną savo žodį bei veiks-
mą. Susidursite su klasta ir 
intrigomis, galimos apkal-
bos. Mažiau atvirauti, mažiau 
viešai reikštis – galite būti 
ne taip suprasti, tikėtina, jog 
nukentės jūsų reputacija. Su-
dėtingas laikas teisininkams, 
politikams, švietimo srities 
atstovams. Tačiau kūrybinis 
potencialas bus aukštumo-
je – aplankys mūza. Daugiau 
laiko skirkite asmeniniam to-
bulėjimui, mokykitės įžvelgti 
prasmę net ir blogiausiuose 
dalykuose.

OŽIARAGIS. 
Savaitės pradžia 
labai aktyvi. Tokia 
aktyvi, kad net kils 

pavojus persitempti. Norėda-
mi išvengti įtampos, išskirkite 
pačius svarbiausius ir antraei-
lius tikslus. Tik aiški struktūra 
bei organizaciniai gebėjimai 
padės laiku, kokybiškai ia-
tlikti visus darbus. Savaitės 
viduryje tvarkysite svarbius 
dokumentus, tikėtini reikš-
mingi susitarimai, pelningi 
sandoriai. Tai tinkamas laikas 
kreiptis į reikiamus žmones, 
valstybines įstaigas. Itin sė-
kmingas laikas verslininkams 
– ateis reikiami resursai, pa-
vyks realizuoti sumanymus, 
pasiteisins atliekamos investi-
cijos. Savaitės pabaigoje sprę-
site klausimus, susijusius su 
mokesčiais, bendru biudžetu.

VA N D E N I S . 
Puikus metas ro-
mantikai, kūrybai. 
Aktyviausias ir 

produktyviausias bus savaitės 
vidurys – reikės daug bendrauti, 
tarpininkauti, tikėtinos naudin-
gos pažintys. Niekada origina-
lumo nestokojantys Vandeniai 
taps dar išradingesni – jūsų 
idėjos bus priimtos palankiai, 
sukels aplinkinių susižavėjimą. 
Penktadienis – sėkmingiausia 
savaitės diena: turėsite ne vieną 
šaunią galimybę, nepražiop-
sokite dosnių progų. Savaitės 
pabaigoje laiką leisite įdomioje 
kompanijoje, netrūks nuotykių, 
smagių iššūkių.

ŽUVYS. Vis 
dar sudėtingas me-
tas. Stipri intuicija 
padės išvengti di-

desnių nemalonumų. Savaitės 
pradžioje galimos problemos, 
susijusios su namais: buitinės 
avarijos, nesusipratimai. Sten-
kitės objektyviai vertinti situ-
aciją. Venkite aiškintis santy-
kius, ypač savaitės pabaigoje 
– tik viską sugadinsite. Laukia 
reikšmingos įžvalgos, suvo-
kimai. Svarbu neužsisklęsti 
nuo pasaulio, nepaskęsti me-
lancholijojee. Raskite, kam 
galėtumėte pasitarnauti, pa-
dėti – tai sugrąžins gyvenimo 
džiaugsmą.

PRO MEMORIA
Rokiškio kaimiškoji 
seniūnija:
ALBERTAS MIKULIONIS
 1941-03-05 – 2019-05-18
AUGUSTAS BANIULIS 
ČEPELIS 
1934-07-28 – 2019-05-23
ALĖ ŠEDYTĖ 
1959-02-07 – 2019-05-25
JULIJONAS RIMAS 
1936-05-22 – 2019-05-28.

Jūžintų seniūnija: 
VINCAS GRUNDA 
1943-08-20 – 2019-05-28.

Kamajų seniūnija:
ANTANINA BIRIENĖ
 1927-05-23 – 2019-05-13

Kriaunų seniūnija: 
AUDRONĖ MATIEKIENĖ
1944-01-01 – 2019-05-13

Pandėlio seniūnija: 
GENOVAITĖ 
BRONISLAVA JOČIENĖ
1940-03-22 - 2019-05-17

Panemunėlio seniūnija: 
VALDAS KALVELIS 
1959-08-31 - 2019-05-26

Italijoje vėl „prabudo“ Etnos ugnikalnis

Vėl atgijo Italijos pietuose esantis Etnos ugnikalnis, šeštadienį išspjovęs į dangų la-
vos, tačiau debesuoti orai sugadino vaizdą drąsuoliams, kurie išdrįso kopti į aukščiausią 
Europoje ugnikalnį.

Nacionalinis geofizikos ir vulkanologijos institutas (INGV) skelbia, jog Etna „aktyviai 
spjaudosi“ ugnimi ir karštais pelenais. Ugnikalnis suaktyvėjo ketvirtadienį, tačiau iki šešta-
dienį kiek aprimo ir vis dar kelia grėsmę kopiantiems į kalną.

Sicilijoje stūksantis ugnikalnis paskutinį kartą buvo išsiveržęs gruodį.
BNS inform.
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ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

Mokytoja sako mokiniams:
– Šiandien asmenuosim 

veiksmažodį „dainuoti“. 
Petriuk, jeigu tu dainuoji, kaip 
tu pasakysi?

– Aš dainuoju.
– Teisingai. O jeigu 

dainuoja tavo sesuo, kaip tu 
pasakysi?

– Nutilk, gyvate.
***

Tėvas moko sūnų:

Orų prognozė birželio 4-6 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Birželio 4 d. Naktį 11

Dieną 27
PR, 
2-6 m/s

Birželio 5 d. Naktį 16
Dieną 28

PR,
2-6 m/s

Birželio 6 d. Naktį  17
Dieną 28

PR, 
3-8 m/s

Po pietų trumpas 
lietus, perkūnija.

DIREKTORIUS
Simonas Tuska
info@rokiskiosirena.lt
ŽURNALISTĖ
Ieva Rakauskaitė
Tel. 8 677 50578

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

REKLAMOS SKYRIUS
Justina Kesylytė
Tel. 8 666 76 777
reklama@rokiskiosirena.lt
BUHALTERĖ
Ramutė Buckuvienė
Tel. 8 618 08 915

– Visada būk punktualus ir 
atsargus.

– Tėti, o ką reiškia žodis 
„punktualus“?

– Na, tai reiškia, kad viską, 
ką pažadi, reikia atlikti laiku.

– O „atsargus“?
– O tai reiškia, kad niekada 

nieko nežadėtum!
***

Moteris kreipėsi į policiją 
dėl dingusio vyro. Papasakojo, 

kaip jis atrodo, kaip gali 
būti apsirengęs. Galų gale 
policininkai paklausė:

– Sakykite, ką jam 
perduoti, jei jį surastume?

– Pasakykite jam, kad 
mano mama pas mus 
neatvažiuos.

***
– Mamyte, o tu turėjai 

svajonę?
– Turėjau!

– O dabar?
– O dabar ji sėdi šalia ir 

klausinėja!
***

Padavėjas:
– Kava, arbata, alus, vynas?
Klientas:
– Keistas kokteilis, bet 

pabandysiu!
***

Ruduo. Sėdi dvi meškos 
miške, viena sako:

– Žinai, kada nors aš 
atsisakysiu žiemos miego, 
kad pažvelgčiau į tą tipą, 
kuris pavasarį visus lapus vėl 
sukabina ant medžių!

***
– Nusprendžiau mokytis 

rytų kovos meno. Kurį stilių 
rekomenduotum?

– Tau dėl įvaizdžio ar 
savigynai?

– Savigynai.
– Tada siūlau bėgimą.

***
Nuo meilės iki neapykantos 

- vienas žingsnis... į kairę...
***

Jei pas mane kartais 
įsiveržtų finansų policija ir 
imtų ieškoti pinigų, aš mielai 
jiems padėčiau ieškoti.

***
– Ką tau parvežti iš 

kelionės?
– Šimtą eurų. Aš tiesiog 

banknotus renku.
***

Moteris skundžiasi 

gydytojui:
– Aš iki vedybų pagimdžiau 

keturis vaikus. O ištekėjusi 
negaliu susilaukti nė vieno.

Gydytojas:
– Kai kurios rūšys 

nelaisvėje negyvena.
***

Motina bara sūnų:
– Na, ir panelę susiradai. 

Tėvas – prokuroras, mama – 
teisėja, broliai policininkai. Ne 
šeima, o kažkokia mafija.

***
– Mes atsakingi už tuos, 

kuriuos prijaukinome!
– Gera jums kalbėti. Pas 

jus tik papūgėlė, o pas mane 
alkanas vyras ir keturi vaikai!

***
– Dvasiškasis tėve, kokiam 

šventajam melstis, jei aš pagal 
horoskopą – jautis?

– Šventajam veterinarui.
***

– Mama, o kodėl 
kompiuteriai tokie protingi?

– Nes jie klauso savo 
motininių plokščių!

***
– Atleiskite, ar jūsų šuo turi 

giminės medį?
– Tikrai taip. Antras medis 

nuo bandelių kepyklėlės.
***

Kalbasi du banglentininkai:
– Tu įsivaizduok, kaip jis 

nustebo, už poros metrų nuo 
savęs išvydęs ryklį!

Draugas atsako:

– O tu įsivaizduok, kaip 
apsidžiaugė ryklys!

***
Svečias nori pagirti 

šeimininkės kulinarinius 
gebėjimus:

– Nuostabi žuvis!
– Keista. Kai ją kepiau, tai 

buvo višta.
***

Pirkėjos malda:
– Dieve, padaryk taip, 

kad parduotuvėje būtų tik 
tie daiktai, kurie yra mano 
sąraše.

***
– Kur ilsėsiesi vasarą?
– Iš esmės darbe. Kartais ir 

namo pareisiu.
***

Restorane klientas klausia 
padavėjo:

– Atleiskite, o ar šitie 
muzikantai groja pagal 
užsakymus?

– Taip.
– Aš norėčiau paprašyti, 

kad jie pusvalandį šachmatais 
pažaistų. Noriu ramiai 
pavakarieniauti.

***
Vyriškis skambina draugui:
– Aš ką tik grįžau iš 

žvejybos.
– Ir ką pagavai?
– Žmoną su meilužiu.

***
Plikimas prasideda tuomet, 

kai ant kilimo tamstos plaukų 
daugiau nei katės.

BALDAI

• Staliuką - stalviršis ąžuolo, kojos 
Singer siuvimo mašinos.  
Kaina 100 Eur. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
• Naudotą dviaukštę lova. Pora 
grotelių sulūžę, bet miegojimui 
netrukdo. Galima jas įsidėti 

naujas. Dovanų pridedu porolono 
čiužinuką. Išsiardyti patiems. Kaina 
galutinė. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 674 44 147.  
Rokiškis
• Spintą. 4 varstomos durys, 2 
stalčiai, talpi. Aukštis 233 cm, 
plotis 181 cm, gylis 63 cm. Kaina 
99 Eur. Tel. 8 686 44 745.  

Rokiškis
• Prieškambario baldų komplektą, 
2 dalių, su nukeliama viršutine 
dalimi. Bendras aukštis 2,44 m (be 
viršutinės dalies aukštis 1,99 m), 
plotis 1,6 m (kiekvienos dalies, 
veidrodžio ir spintos po 0,8 m), 
gylis 0,325 m. Kaina 149 Eur.  
Tel. 8 686 44 745.  

Rokiškis
• Senovinę (19 a.-20 a. pr.) 
restauruotą komodą. 3 dideli, 2 
maži stalčiai. Aukštis 110 cm, 
plotis 113 cm, gylis 60 cm. Kaina 
149 Eur. Tel. 8 686 44 745. 
Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanojama trijų dalių tvirta 
sekcija. Galima ir po vieną dalį 
išskirti. Panevėžio g.  
Tel. 8 600 98 909.  

Rokiškis
• Dovanoju katiną, daro į dežutę. 
Tel. 8 656 75 102.  
Rokiškis
• Dovanojame 20 ha pievą 
nusišienauti prie Daugailių.  
Tel. 8 612 56 929.  
Utena
• Dovanoju skalbimo mašiną 
Samsung su nedideliu defektu 
- skalbimo metu nežymiai 
prateka vanduo. Pasiimti patiems 
Rokiškyje. Tel. 8 601 18 338. 
Rokiškis
• Dovanoju televizorių Sony.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• Dovanoju kūdikio drabužėlius 
nuo 6 mėn. iki metų. Vasariniai 
rūbai berniukui. Tel. 8 672 29 
449. Rokiškis
• Dovanojame 1,5 mėn. amžiaus 
rusų toiterjerų mišruniukų dvi 
kalytes. Tel. 8 678 70 713. 
 Rokiškis


