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Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Birželio 18-oji, 
antradienis, 
25 savaitė

Iki metų pabaigos liko
196 dienos.

Saulė teka 4.41 val., 
leidžiasi 21.58 val. 

Dienos ilgumas 17.17 val. 
Mėnulis – pilnatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Erdmantas, Erdmantė, Erdmas, 
Erdmė, Erdmilas, Erdmilė, 

Erika, Erikas, Julita, Rytė, Rytis, 
Venancijus, Venantas.

Rytoj: Dovilas, Dovilė, Gaudvilas, 
Gervazas, Protazas, Protazijus, 

Ramunė, Romualda, Romualdas, 
Svaigeda, Svaigedas, Svaigedė.
Poryt: Nautara, Nautaras, 

Nautarė, Nauvyda, Nauvydas, 
Nauvydė, Silverija, Silverijus, 

Žadvainas, Žadvainė..

Dienos citata
„Juo mažiau žmogus žinai, juo 

paprasčiau gyveni“ 
(E. M. Remarkas).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1155 m. Frydrichas I Barbaro-
sa karūnuotas šventosios Romos 
imperijos imperatoriumi.

1815 m. jungtinės britų, 
vokiečių ir olandų pajėgos, 
vadovaujamos Velingtono 
hercogo ir generolo Gebhar-
do fon Bliucherio, Vaterlo mū-
šyje sutriuškino Napoleoną.

1975 m. už Saudo Arabijos 
karaliaus Feisalo nužudymą 
Rijade viešai nukirsta galva 
princui Feisalui Musaidui.

Šiandien 
Lietuvos istorijoje

1919 m. Vakarų valstybių 
atstovai nustatė pirmąją de-
markacijos liniją tarp Lietuvos ir 
Lenkijos.

Post 
scriptum

Degtinei į trobą įeinant, 
protas išeina lauk.

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

Pirties dienos rekordas pagerintas 
daugiau nei dviem šimtais vantų

Emocinga pirties dienos kulminacija – vantų rekordo siekimas.                                                                                                                                                                                            „Rokiškio Sirenos“ nuotr.

3 p.

Kas bendro tarp popiežiaus Pijaus XII, 
„Sex Pistols“ ir Lietuvos? 
Arba informacinio karo grimasos

Susirinkusius į mokymus regioninės žiniasklaidos atstovus sveikino Demokratinės politikos instituto direktorius, 
kraštietis Tomas Kazulėnas (dešinėje)                                                                                      L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

3, 5 p.

Rengiamas planas, 
kaip kovoti su Sosnovskio 
barščiais 2 p.

2 p.

2 p.

Policija dėkoja – 
įtariamieji rasti
Sezoninių darbų paieškos 
Rokiškyje: ar darbdaviai 
dairosi darbuotojų?
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Dar vienas rekordas – 
Liveta Jasiūnaitė sužibo Latvijoje

Per vieną valandą – du Lietu-
vos rekordai. Taip įvyko Uogrėje 
(Latvija), kur savaitgalį vyksta 
Baltijos šalių komandinis lengvo-
sios atletikos čempionatas.

Praėjusių metų geriausia Lietu-
vos lengvaatlete pripažinta Rokiš-
kyje sportinę karjerą pradėjusi Li-
veta Jasiūnaitė galingai nusiteikusi 
ir šį sezoną.

Pernai Europos pirmenybių 
bronzą iškovojusi ietės metikė 

šeštadienį per varžybas Latvijoje 
įrankį nuskraidino 63,98 m. Tai – 
naujas Lietuvos rekordas. 24 metų 
L.Jasiūnaitė rekordą pagerino žen-
kliai – 1,29 m.

Buvęs rekordas (62,69) priklausė 
Ritai Ramanauskaitei ir laikėsi net 
19 metų.

L.Jasiūnaitės pasiekimas nu-
skambėjo per tas pačias varžybas, 
kuriose šalies trišuolio rekordą pa-
gerino Dovilė Dzindzaletaitė.

BNS inform.

Policija dėkoja – įtariamieji rasti
Rokiškio rajono policijos ko-

misariato pareigūnai dėkoja „Ro-
kiškio Sirenai“ ir visiems skaityto-
jams. Buvo rasti įtariamieji, kurie 
birželio 6 dieną, iš prekybos centro 
„Iki“, esančio Jaunystės g. 1, Ro-
kiškyje, pagrobė alkoholinių gėri-
mų už 251 Eur.

Nors buvo įvairių komenta-

rų apie nuotraukos kokybę ir kai 
kam iš tokios nuotraukos atpažin-
ti įtariamuosius atrodė neįmano-
ma misija, bet skaitytojams besi-
dalinant straipsniu apie ieškomus 
asmenis, jie buvo atpažinti net ne 
Rokiškyje, o visai kitame Lietu-
vos mieste.

„Rokiškio Sirenos“ 
ir Panevėžio VPK inform.

Rengiamas planas, kaip kovoti su Sosnovskio barščiais
Aplinkos ministerija rengia 

planą, kaip kovoti su Lietuvoje to-
liau plintančiais Sosnovskio barš-
čiais. Šie augalai išplitę ir mūsų 
rajone, jų prieš keletą metų aptik-
ta ir pačiame Rokiškyje. Nemažos 
jų kolonijos yra Maineivose, Min-
kūnuose, Panemunėlio seniūnijoje 
ir kitose rajono vietosetai.

Sosnovskio barštis – atvežtinė 
kultūra. Jis natūraliai auga Kaukazo 
regione. Į Lietuvą jis atvežtas apie 
1950-uosius metus, kaip labai ver-
tingas augalas silosui gaminti. Dėl 
to jį masiškai ėmė auginti šalies ko-
lūkiuose.

Kadangi Sosnovskio barštis iš-
augina didžiulį skėtį baltų žiedų, jį 
žmonės ėmė auginti ir darželiuose, 
kaip sodybų puošmeną. Bėda ta, kad 
šis augalas ėmė plisti didžiuliu grei-
čiu ir netrukus okupavo nemenkus 

plotus. 
Iš kolūkių ir namų aplinkos jis 

tęsė intervenciją: į pakeles, pagrio-
vius, miškus. 

Naikinimas yra labai sudėtingas: 
barščio šaknys ilgos ir kietos, o maž-
daug pusmetrio skersmens žiedynas 
į aplinką paleidžia daugiau nei 100 
tūkst. sėklų. Dabar, skaičiuojama, 
šia intervencine piktžole šalyje yra 
užkrėsta apie 10 tūkst. hektarų.

Ši žolė yra ne tik labai sunkiai iš-
naikinama, bet ir nuodinga. Saulėtą 
dieną prisilietus prie šio augalo, ga-
lima rimtai nusideginti. Jo žiedadul-
kės, patekusios į kvėpavimo takus, 
sukelia smarkią alergiją.

Mūsų rajono savivaldybė pernai 
rengė kovos su Sosnovskio barščiais 
dviejų metų trukmės programą. Ji 
skirta valstybinei žemei nuo piktžo-
lių valyti.

Sosnovskio barščių naikinimo 

klausimu domimasi jau aukščiausiu 
lygiu. Aplinkos ministro Kęstučio 
Mažeikos teigimu, šių nuodingų 
invazinių augalų naikinimui nepa-
kankamai dėmesio skiria ir savival-
dybės, ir privačių sklypų savininkai.

„Sosnovskio barščių plotai mato-
me, kad šiek tiek didėja, jų yra virš 
10 tūkst. hektarų. Dabar ieškome 
įrankių, kaip pirmiausia pradėti nuo 
savivaldybių, tada paskatinti ir že-
mės savininkus, ūkininkus ir visus 
kitus“, – ministrą cituoja BNS.

Ministro teigimu, veiksmų planą, 
kaip kovoti su invaziniais augalais, 
ministerija planuoja turėti rudenį, 
kad pavasarį būtų galima pradėti 
konkrečius darbus.

Specialistai ragina gyventojus 
vietas, kuriose auga sosnovskio 
barščiai, nurodyti specialioje mobi-
liojoje programėlėje „NMA agro“.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Sezoninių darbų paieškos Rokiškyje: 
ar darbdaviai dairosi darbuotojų?

Vasara reiškia ne tik šiltėjančius 
orus ir taip trokštamas atostogas, o 
ir metą, kai moksleiviai bei studen-
tai įnirtingai ieškosi sezoninių dar-
bų. Jiems atsiranda daugiau laisvo 
laiko, todėl vasara – galimybė ne 
tik pailsėti, bet ir papildomai užsi-
dirbti. Žinoma, geidžiamiausi va-
saros darbai – paslaugų sektoriuje.

Nori paslaugų, 
o reikia žemės ūkyje
Anot Rokiškio skyriaus paslaugų 

darbdaviams konsultantės Algirdos 
Žemaitienės, Rokiškio rajono darbo 
rinka kiekvienais metais suaktyvėja 
balandžio – birželio, rugsėjo  mėne-
siais. „2018 metais per 5 mėnesius 
Užimtumo tarnybos Rokiškio sky-
rius registravo 656 laisvas darbo vie-
tas, iš jų sezonines ar terminuotas – 
118 arba 18 proc. Per šių metų tą patį 
laikotarpį (2019-05-29 duomenimis) 
– 743, iš jų sezonines ar terminuotas 
– 219 arba 30 proc. Šiemet darbo rin-
ka aktyvesnė, bet laisvų darbo vietų 
augimas stebimas ne mūsų rajono 
įmonių sąskaita. Aktyviai darbuotojų 
ieško Klaipėdos, Vilniaus, Kauno ir 
kitų didžiųjų šalies miestų įmonės, 
tarpininkavimo įdarbinant užsieny-
je bendrovės. Pastebima tendencija, 
kad mažiausiai laisvų darbo vietų 
rajone užregistruojama gruodžio – 
vasario mėnesiais, daugiausia – ba-
landį, gegužį, rugsėjį ar spalį“ – teigė 
A. Žemaitienė.

Pasak A. Žemaitienės, jaunimas 
labiausiai norėtų dirbti paslaugų 
sektoriuje: kavinėse, baruose, lauko 
prekyboje, viešbučiuose ar parduo-
tuvėse. Tuo tarpu darbuotojų porei-
kis sezono metu padidėja statybose, 
paslaugose, žemės ūkyje.

A. Žemaitienė, paklausta, koks 
sezoninių darbų atlyginimų vidurkis 
vyrauja kvalifikacijos nereikalaujan-
čiame darbe, atsakė, kad dažniausiai 
nekvalifikuotam darbui darbdaviai 
nurodo darbo užmokestį ne mažesnį 
kaip minimalią mėnesinę algą ir pa-
komentuoja, kad darbo užmokestis 
priklauso nuo darbo rezultatų, o už 
gerus ar labai gerus – mokami darbo 
užmokesčio priedai.

„Ilgiau yra neužpildomos laisvos 
darbo vietos, reikalaujančios specifi-
nių gebėjimų, pažymėjimų, aukštos 
kvalifikacijos (nes tokių darbuotojų 
trūksta), darbo patirties, taip pat stab-
do sunkus fizinis darbas, ilgos darbo 
valandos“ – apie mažo susidomėjimo 
darbus kalbėjo A. Žemaitienė.

Sezoniniai darbuotojai 
grįžta ir kitąmet
Įmonės „Nerijaus ledai“ vadovas 

Nerijus Liolys kalbėjo, kad sezoni-
niam darbui turi pastovius darbuoto-
jus, kurie darbuojasi nebe pirmuosius 
metus. „Nieko neieškome – užtenka 
tų, su kuriais draugavome anksčiau. 
Žinoma, jauni žmonės domisi, ieško, 
bet mūsų įmonė mažytė – priimame 
penkis sezoninius darbuotojus, o ne 
penkiolika. Papildomų vietų tiesiog 
nesteigiame – tie, kurie dirbo praė-
jusiais metais, pareiškė norą dirbti ir 
šiais.  Ledų prekyba – labiau studen-
tiškas darbas. Suprantama, kad visam 
laikui likti nesinori. Visgi būna taip, 
kad net ir susiradę darbus, pageidau-
ja dirbti savaitgaliais ir papildomai 
užsidirbti, todėl įdarbiname ne tik se-
zoniniam, bet ir savaitgaliniam dar-
bui. Darbas ceche yra pakankamai 
specifinis – mažiausiai mėnesį reikia 
mokytis, todėl keisti darbuotojus per 
daug kaštų. „Nerijaus ledai“ – šei-
mos verslas, gamyboje dalyvaujame 
patys, todėl ieškome ledų pardavėjų, 
vežiotojų. Sezoniniais darbuotojais 
esame patenkinti – jie pateisina lū-
kesčius,“ – kalbėjo N. Liolys.

UAB „Rokvesta“ įmonės vadovas 
Algirdas Kazinavičius ir Obelių spi-
rito varyklos vadovas Artūras Užga-
lis „Rokiškio Sirenai“ teigė, kad jau-
nuoliai prašosi sezoninio darbo, bet 
įmonių vadovai nieko negali pasiū-
lyti – nėra galimybės, įmonėse dirba 
nuolatiniai darbuotojai.

Studentai ir moksleiviai 
neišrankūs
Picerijos „Pipirini Pizza“ direk-

torė Solveta Dagienė kalbėjo, kad 
sezoninių darbuotojų ieškoti nerei-
kia – jie ateina patys. „Kiek įmonė 
gyvuoja, tiek sezoninius darbuoto-
jus priimame. Jau dvidešimt metų, 
nuo pavasario, jaunuoliai pradeda 
atakuoti – prašosi sezoninio darbo. 
Moksleiviai ir studentai nėra išran-
kūs – jie nori pabandyti, dirbti, pa-
matyti, kaip viskas atrodo jų akimis, 
užsidirbti papildomų pinigų. Siūlo-
me pagalbinius darbus, o pilname-
čius priimame į aptarnaujantį perso-
nalą,“ – kalbėjo S. Dagienė.

Pašnekovė teigė, kad anksčiau 
laisvų darbo vietų buvo daugiau, o 
dabar – mažiau. „Turime nuolatinius 
nebelakstančius darbuotojus, todėl 
laisvų darbo vietų vasaros metu yra 
keturios – šešios. Darbas picerijoje 
– startinis laiptelis, puiki vieta įgū-
džiams įgauti. Didelių lūkesčių jau-
nuoliams neturiu – džiaugiuosi, kad 
jie ateina, nori dirbti. Svarbiausia, 
kad domisi, bando ir netgi sugrįžta. 
Norinčių daug, todėl renkantis daug 
kalbame įvairiomis temomis – tokiu 
būdų išsiaiškinu, ar darbo ieškosi, 
nes liepė tėvai, ar jis motyvuotas, žin-
geidus ir iš tikrųjų domisi. Dvidešimt 
metų dirbu su personalu, todėl viskas 
iškart matyti – užtenka pusvalandžio 
žmogui perprasti. Sąlygas taikome 
tokias pat tiek sezoninį, tiek nuola-
tinį darbą dirbantiems darbuotojams. 
Žinoma, yra didelis skirtumas tarp 
penkis ar dešimt metų dirbančio ir 
naujoko, bet neskriaudžiame ir nusi-
skundimų negirdime – jei grįžta, va-
dinasi, yra patenkinti. Prašymų dirbti 
sulaukiame jau nuo kovo, tačiau no-
rinčių daug, o darbo vietų, deja, ma-
žai,“ – kalbėjo S. Dagienė.

Ieva RAKAUSKAITĖ

Mamyčių turgelyje – dalyvių gausa

Sekmadienį į Rokiškio krašto muziejų šeimas sukvietė tradicinis Ma-
myčių turgelis. Su įdomiomis pramogomis, linksmybėmis, pažintinėmis 
programomis ir daugybe smagių akimirkų.

Jos užfiksuotos www.rokiskiosirena.lt foto ir vaizdo reportažuose.
„Rokiškio Sirenos“ inform.

Žoliapjovė sužalojo mažylio kojas
Birželio 14 d. apie 18 val. į Ro-

kiškio ligoninę iš Rokiškio r., Lau-
kelio k., namų, pristatytas ir dėl 
kojos traumos išvežtas į Vilniaus 
ligoninę mažametis (g. 2015 m.), 
kurį žoliapjove pjaudamas žolę 

sužalojo vyras (g. 1986 m.). Taip 
informuoja policija.lt.

Vaikas išvežtas į sostinės Santaros 
klinikas dėl rimtų sužalojimų.

policija.lt inform.

Muziejaus eksponatai – vilniečiams
Jau kelerius metus Marijos ir 

Jurgio Šlapelių muziejuje Vilniu-
je rengiamos parodos iš Rokiškio 
krašto muziejaus fondų. Birželio 
11 d. šiame muziejuje atidaryta iš 
Rokiškio rajono kilusių meninin-
kų – tapytojo primityvisto Antano 
Kliaugos (1896–1991) ir medžio 
meistro Petro Vytauto Kalpoko 
(1920–2004) kūrybos paroda. 

Joje eksponuojama ryškiaspal-
viai savitos stilistikos A. Kliaugos 
paveikslai, tapyti namo remontui 
skirtais dažais, ir P. V. Kalpoko 
etnografinės tematikos skulptūros, 
vaizduojančios dirbančius žmones. 
Parodą renginio svečiams pristatė 
Rokiškio krašto muziejaus direkto-
riaus pavaduotojos Marijona Mie-

liauskienė ir Dalia Kiukienė.  Rengi-
nyje dalyvavo kraštiečiai dailininkai 
Rimas Bičiūnas, Algimantas Kliau-
ga, menotyrininkės Nijolė Tumėnie-
nė ir Alė Počiulpaitė, Vilniaus krašto 
tautodailininkų bendrijos pirminin-
kė Ramutė Kraujalienė, tautodaili-
ninkai, Vilniuje gyvenantys rokiš-
kėnai. Paroda Vilniuje, Pilies g. 40,  
veiks iki liepos 14 dienos.

Rokiškio krašto muziejaus 
inform.
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Pirties dienos rekordas pagerintas daugiau nei dviem šimtais vantų
Birželio 15-ąją Velniakalnyje šurmuliavo Pirties diena 
„Duodam garo Rokišky“. Kaip juokavo „Rokiškio Sirenos“ 
skaitytojai, tokiu oru rengėjai galėjo gerokai sutaupyti 
„ant malkų“: karščiu pasirūpino pati gamta. Tačiau kaitra 
neišbaidė šventės dalyvių ir žiūrovų. Kurie tapo įspūdingo 
reginio liudininkais: jų akyse pagerintas Lietuvos rekordas. 
Ir solidžiai: ankstesnis rekordas buvo šiek tiek daugiau 
nei 300 vantų, o dabar rokiškėnai jų pakėlė lygiai 520 
– tiek, kiek šiemet sukanka metų nuo pirmojo Rokiškio 
paminėjimo istoriniuose šaltiniuose.
Į pirties dieną rokiškėnus kvietė ne tik įspūdingo rekordo 
siekimas. Bet ir noras išsamiau susipažinti su pirties 
kultūra ir tradicijomis. Mat šis poilsio ir sveikatinimosi 
būdas labai populiarus ir Lietuvoje, ir mūsų rajone. Kokių 
tik pirčių nebuvo šioje šventėje: ir tradicinės, ir meditacinės, 
ritualinės ir net... senelio Kalėdos pirtis.
O nuo pirties neatskiriamos ir sveikos gyvensenos 
pamokos, arbatų ruošimas, aromaterapija ir kitos įdomios 
edukacijos. 
Be dėmesio neliko ir aktyvaus poilsio mėgėjai. Jų laukė 
smagios varžybos paplūdimio aikštynuose.
Gražiausios šventės akimirkos: „Rokiškio Sirenos“ foto ir 
vaizdo siužetuose www.rokiskiosirena.lt

Kas bendro tarp popiežiaus Pijaus XII, „Sex Pistols“ 
ir Lietuvos? Arba informacinio karo grimasos
Kuo panaši dezinformacijos kampanija, nukreipta prieš popiežių Pijų XII ir informacinis karas prieš Lietuvą? Kuo susijusi muzikos grupė „Sex Pistols“ 
ir KGB? Kas paleido branduolinės žiemos mitą, kodėl daugybę apdovanojimų gavęs dokumentinis filmas apie skalūnų dujas galop atsidūrė teisme? 
Šiuos ir kitus informacinio karo aspektus nagrinėjo Lietuvos regioninės žiniasklaidos atstovai dviejų dienų mokymuose Trakuose „Šiuolaikinės 
dezinformacijos iššūkiai“. Juose apie informacinio karo fronto aktualijas kalbėjo žymiausi įvairių sričių ekspertai: politologas Nerijus Maliukevičius, 
„Rokiškio Sirenos“ skaitytojams jau gerai pažįstamas pulkininkas leitenantas Linas Izdelis, dezinformacijos ekspertė Dalia Bankauskaitė, diplomatas 
Eitvydas Bajarūnas, analitikas ir apžvalgininkas Marius Laurinavičius, delfi.lt žurnalistas Vaidas Saldžiūnas ir kiti įvairių sričių specialistai.

Mokytis iš geriausiųjų
Vienas iš šių mokymų organizato-

rių – Demokratinės politikos instituto 
vadovas, kraštietis Tomas Kazulėnas. 
„Rokiškio Sirena“ mielai pasinaudojo 
jo kvietimu patobulinti žinias moky-
muose šia aktualia tema. 

Mokymus rengė jau minėtasis 
Demokratinės politikos institutas, 
Konrado Adenauerio fornas, Wilfried 
Martens Centre for European Studies, 
Civilic Resilience initiative, NATO 
viešosios politikos padalinys.

Kodėl tai svarbu? Nes informacinis 
karas yra šiandienos aktualija. Nuo 
2004 iki 2006 m. buvo juntami dar 
tik sąlyginiai jo virpesiai.  Ir Vakarų 
valstybių specialistai, kuriuos Baltijos 
šalių kolegos įspėdavo apie šią grės-
mę, tik nepatikliai linkčiojo galvomis: 
esą lietuvių, latvių ir estų specialistus 
veikia okupacijos „trauminė patirtis“ 
ir mes linkę sutirštinti spalvas. Nuo 
2006-ųjų prasidėjo pilnavertis infor-
macinis karas. O 2014 m. Ukrainos 
įvykiai sužlugdė paskutines naivuolių 
viltis: karas tapo akivaizdus: kiberne-
tinės atakos, išpuoliai prieš žiniasklai-
dą, kišimasis į rinkimų procesus Vaka-
rų Europos šalyse vyksta vis aktyviau.

Todėl būtina mokytis atpažinti pro-
pagandą ir dezinformaciją. Atrodytų, 
ko čia mokytis? Juk žmonės, bent dalį 
savo gyvenimo praleidę sovietinėje 
okupacijoje, nesunkiai atpažįsta so-
vietinio saugumo ir jo įpėdinių braižą. 
Maža to, mums išsivystęs tam tikras 
atsparumas jai. Tačiau ekspertai sako: 
propagandos ir dezinformacijos stiliai 
bei metodai kinta, tobulėja, taikyda-
masi prie laikmečio iššūkių, technolo-
ginių galimybių, tikslinių grupių. 

Mes turime unikalią progą moky-

VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytojas Nerijus Maliukevičius anali-
zavo Rusijos propagandos pokyčius pastaraisiais metais.  L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Tiesos ir propagandos skirtumus N. Maliukevičius iliustravo šia citata.

tis iš geriausiųjų: lietuvių specialis-
tai,ypač Lietuvos kariuomenės Stra-
teginės komunikacijos departamentas 
yra vieni garsiausių ir didžiulį autorite-
tą Vakarų pasaulyje turinčių ekspertų.

Žurnalistai – vieni svarbiausių 
taikinių
VU Tarptautinių santykių ir poli-

tikos mokslų instituto dėstytojas Ne-
rijus Maliukevičius atviras: didžiausi 
informacinio karo pavojai yra susiję 
su žiniasklaida ir žurnalistika. Būtent 
ji yra filtras, kad dezinformacija ir 
melagienos nepasiektų visuomenės. 
Ir visuomenės atsparumas priklausys 
nuo to, kaip žurnalistai sugebės atsi-
spirti šiam pavojui.

Dezinformaciją mes suprantame 
kaip visiškai melagingą informaciją, 
arba vadinamąją juodąją propagandą. 

Tačiau kur kas dažniau naudojama 
vadinamoji misinformacija – tai yra 
tiesa, sumaišyta su melu. Kaip kartojo 
ne vienas mokymų lektorius, šiandie-
niniai Rusijos saugumiečiai perėmė 
KGB mokyklos tradicijas, kurių vie-
na svarbiausių aksiomų buvo tai, kad 
kiekviename mele turi būti nors dale-
lė tiesos. Būtent tada dezinformacija 
tampa ypač paveiki ir pavojinga, nes 
tokios informacijos klaidingumą daug 
sudėtingiau patvirtinti. 

Kaip sako lektoriai, dabartinis Ru-
sijos saugumas neišradinėja dviračio 
– naudojamos tos pačios, dar KGB 
laikais sukurtos ir patvirtintos meto-
dikos. N. Maliukevičius pavyzdžiais 
iliustravo, kaip jos veikia šiandieni-
niame pasaulyje. Antai maskuotės 
metodas: besirengdama Krymo anek-
sijai, Rusijos kariuomenė demons-

tratyviai telkė savo kariuomenę prie 
rytinių Ukrainos sienų. Tarsi rody-
dama, kad smūgis rengiamas ten. Ir 
kol Vakarų ekspertai sunerimę stebė-
jo šiuos manevrus, jų dėmesys buvo 
nukreiptas nuo Krymo. Kita taktika 
– refleksyvus valdymas, arba, vaiz-
džiai sakant, visuomenės nuospaudų 
mindymas, keliant nuolatinio erzelio, 
nepasitenkinimo būseną.

Propagandos mimikrija
Informacinio karo frontas keičiasi 

itin sparčiai. Pagrindinis kaitos va-
riklis – technologijų raida ir su tuo 
susiję visuomenės mąstymo pokyčiai. 
N. Maliukevičius pateikė palyginimą: 
XX a. 9-ajame dešimtmetyje KGB 
mitui, kad ŽIV buvo sukurta Centri-
nės žvalgybos valdybos (JAV) labo-
ratorijose, įsukti prireikė dviejų metų. 
Pirmiausia tokia informacija buvo pa-
skelbta mažai reikšmingame Indijos 
laikraštyje. Po to žinutę „pasigavo“ 
kiti leidiniai, o Vakarų visuomenes 

šiai „sąmokslo teorijai“ pasiekti pri-
reikė maždaug dviejų metų. Dabar 
toks klaidingos žinios skleidimas – 
jau gyva transliacija, ar vos kelių mi-
nučių reikalas.

Kaip pavyzdį jis pateikė šiemet, 
vasario 26-ąją leidinio anglų kalba 
„The Baltic Times“ svetainėje pa-
sirodžiusią dezinformaciją apie tai, 
esą mūsų krašto apsaugos ministras 
Raimundas Karoblis buvo sulaikytas 
Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) 
įtariant korupcija. Žinoma, šis straips-
nis leidinio svetainėje neužsibuvo: jis 
buvo įkeltas iš išorės įsilaužus į lei-
dinio svetainės sistemą, ir netrukus 
buvo pastebėtas šio leidinio specialis-
tų ir pašalintas. Tačiau ir trumpo lai-
ko užteko, kad ši žinia pasklistų. Mat 
tie, kurie ją įkėlė, iš karto pasiruošė ja 
dalintis socialiniuose tinkluose, pro-
paganda ir dezinformacijai skirtuose 
tinklalapiuose bei Rusijos „žiniasklai-
dos“ priemonėse.

į 5 p.
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Žemės ūkio ministerija kviečia skolintis pigiau

Ūkio subjektai kviečiami skolintis palankesnėmis sąlygomis – kompensuojama dalis palūkanų.                                                                                           
   „Santarvės“ redakcijos archyvo nuotr.

Žemės ūkio ministerija kviečia 
žemės ūkio veiklos subjektus akty-
viai naudotis Palūkanų kompensa-
vimo priemonių, kurias adminis-
truoja savivaldybės, Nacionalinė 
mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio 
ministerijos ir UAB Žemės ūkio pa-
skolų garantijų fondas, teikiamais 
privalumais.

Kompensuojant dalį palūkanų, sie-
kiama sudaryti palankesnes sąlygas 
ūkio subjektams pasinaudoti kredito 
įstaigų teikiamais kreditais bei lizingo 
paslaugomis. Iš valstybės biudžeto 
lėšų kompensuojama dalis palūkanų, 
sumokėtų tiek už kreditus ir lizingo 
paslaugas su UAB Žemės ūkio pasko-
lų garantijų fondo (toliau – Bendrovė) 
garantija, tiek ir be garantijos.

Šiuo metu pagal žemės ūkio mi-
nistro įsakymais patvirtintas taisykles 
kompensuojama 80 proc. palūkanų, 
sumokėtų už investicinius kreditus ir 
lizingo paslaugas bei už trumpalai-
kiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti 
paimtus kreditus. Dėl palūkanų kom-
pensacijos gali kreiptis kaimo vieto-

vėje veikiantys ūkio subjektai, užsii-
mantys pirmine gamyba ir kita veikla, 
ir pripažintos žemės ūkio kooperatinės 
bendrovės (kooperatyvai), užsiiman-
čios žemės ūkio produktų perdirbimu ir 
(ar) prekyba žemės ūkio produktais. 

Imantiems investicinius kreditus ir 
(ar) besinaudojantiems lizingo paslau-
gomis palūkanos kompensuojamos už 

ne ilgesnį kaip 3 metų laikotarpį, paė-
musiems kreditus (įskaitant kredito li-
nijas) trumpalaikiam ir (ar) biologiniam 
turtui įsigyti palūkanos kompensuoja-
mos už ne ilgesnį kaip 2 metų laikotarpį 
nuo kredito sutarties pasirašymo dienos. 

Pareiškėjas ir įsigyjamas turtas taip 
pat turi atitikti kitas paramos teikimo tai-
syklėse nustatytas tinkamumo sąlygas. 

Kai kreditas ir (ar) lizingo paslaugos 
suteiktos be Bendrovės garantijos, fizi-
niai ir juridiniai asmenys, norintys gauti 
dalies palūkanų kompensaciją, paraišką 
ir kitus dokumentus (kredito ir (ar) li-
zingo sutartį, pažymas apie sumokėtas 
palūkanas ir kt.) turėtų pateikti savi-
valdybei. Atkreipiame dėmesį, kad tuo 
atveju, kai turtui įsigyti planuojama imti 
investicinį kreditą ar naudotis lizingo 
paslaugomis, paraiška savivaldybei turi 
būti pateikta prieš sumokant už perka-
mą turtą ar jo dalį. Dėl dalies palūkanų, 
sumokėtų už kreditus trumpalaikiam ir 
(ar) biologiniam turtui įsigyti, kompen-
savimo kreipiamasi tik patyrus išlaidas. 

Kai kreditas ir (ar) lizingo paslaugos 
suteiktos su Bendrovės garantija, norin-
tieji gauti palūkanų kompensacijas kre-
dito įstaigai kartu su paraiška garantijai 
gauti pateikia ir prašymą dėl palūkanų 
kompensavimo. Jokių kitų papildomų 
dokumentų ūkio subjektui teikti nereikia 
visą palūkanų kompensavimo laikotarpį. 

Taip pat dalis palūkanų gali būti 
kompensuojama nusprendusiesiems 
įsigyti ūkį žemės ūkio veiklai vykdyti. 

Tokiu atveju perkamo turto pirminei 
gamybai vykdyti vertė turi sudaryti ne 
mažiau kaip 70 proc. viso parduoda-
mo pardavėjo turto žemės ūkio veiklai 
vykdyti vertės. Tinkamas įsigyti turtas 
yra žemės ūkio paskirties žemė, žemės 
ūkio technika, pastatai ir statiniai ir 
kt. Kompensuojama 60 proc. (jaunie-
siems ūkininkams 80 proc.) sumokėtų 
palūkanų už 5 metų laikotarpį. 

Paramos gali kreiptis subjektai, 
kurių žemės ūkio valdos ekonominis 
dydis, išreikštas produkcijos stan-
dartine verte (VED), yra ne didesnis 
kaip 50 000 Eur, taip pat žemės ūkio 
valdos neturintys asmenys. Šiuo atve-
ju taip pat yra kompensuojama 80 
proc. įsigyjamo turto nepriklausomo 
vertintojo vertinimo išlaidų. Paramą 
administruoja Bendrovė (kai kreditas 
su garantija) ir Nacionalinė mokėjimo 
agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 
(kai kreditas be garantijos). 

Pagal visas paminėtas palūkanų 
kompensavimo priemones paraiškos 
dėl palūkanų kompensavimo gali būti 
teikiamos ištisus metus. 

Užs. 0828

PASLAUGOS

• Atliekame visus vidaus apdailos 
darbus. Esame sukaupę didelę 
patirtį. Per daugiau nei 20 metų 
atlikome daugybę skirtingų 
užsakymų. Nuo privačių namų, 
komercinių patalpų, butų iki vonios 
kambarių. Suteikiame garantijas, 
bei nemokamai konsultuojame.  
Tel. 8 672 36 098. Rokiškis
• Taisau šaldytuvus ir automatines 
skalbimo mašinas. Atvykstu į 
namus. Tel. 8 602 52 187.  
Rokiškis
• Atlieku įvairius vidaus apdailos, 
elektros remonto darbus, atlieku 
langų apdailą po montavimo.  
Tel. 8 675 29 775. Rokiškis
• Pjaustome metalo lakštus pagal 
užsakymus. Galime išpjauti namo 
numerį, šašlykinę, raktų ar drabužių 
pakabas, ir visa kita, kas pjaustoma 
iš lakštų. Tel. 8 621 66 558. 
Rokiškis
• Rengiame dokumentus 
kompensacijoms nuosavų namų 

šiltinimui. Atliekame pastatų 
energinį sertifikavimą.  
Tel. 8 611 27 116. Rokiškis
• Geriausia kaina atvežame: žvyrą, 
smėlį, skaldą, atsijas. Statybinio 
laužo, grunto išvežimas. Vežame 
įvairiais kiekiais, padidinto 
pravažumo transportu.  
Tel. 8 604 86 441. Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Balandis gyvena ant mūsų 
namo stogo jau 3-4 para ir niekur 
neskrenda. Prijaukintas, žmogaus 
nesibaimina. Ant kojų turi 2 
žiedelius - vieną geltoną,  kitą 
žalią. Ieškomas jo šeimininkas, nes 
ilgai balandis neišgyvens būdamas 
ant stogo tokiame karštyje.  
Tel. 8 622 61 361. Rokiškis
• Rastas Audi automobilio 
užlenkiamas raktelis su dėklu 
Topolių gatvėje. Tel. 8 611 27 116. 
Rokiškis
• Rasti automobilio rakteliai 
Velykalnyje. Tel. 8 638 66 865. 
Rokiškis
• Birželio 6 dieną prie Rokiškio 
ežero rasti raktai.  
Tel. 8 605 41 839. Rokiškis
• Pamesti raktai. Vienas raktas 
ryšulėlyje nuo Volvo.  
Tel. 8 641 71 478. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Tvarkingą vejos traktoriuką - 
žoliapjovę. Mažai naudotas, viskas 
puikiai veikia, pjovimo plotis 1 
m. Nupjauna žolę labai trumpai. 
Kaina 1100 Eur. Tel. 8 674 53 910. 
Kupiškis
• Mažai naudotą, geros firmos 
elektrinę žoliapjovę su žolės 
konteineriu. Panemunėlio gelž. st. 
Tel. 8 686 94 691.  
Rokiškis
• Grandininį pjūklą Stihl MS 
181. Po žiemos šaltas sunkiai 
užsiveda, kai šiltas - viskas 
gerai. Parduodamas su dviem 
grandinėmis, kaina derinama proto 
ribose. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 600 72 106.  
Rokiškis
• Geros būklės, mažai naudotą, 
profesionalią, mulčiuojančią 
vejapjovę Viking MB 4.1 RTP. 
Kaina 400 Eur. Tel. 8 682 16 743. 
Rokiškis

Ieškokite 
prekybos centruose!

Vėluojantys šarvuočiai „Boxer“ Lietuvą 
pasieks birželio pabaigoje

Lietuvą pasiekti šių metų 
kovą turėję pirmieji perkami 
šarvuočiai „Boxer“ vėluoja, ta-
čiau bus atgabenti į šalį birželio 
pabaigoje, pranešė Krašto ap-
saugos ministerija.

„Yra prasidėjusi serijinė 
„Boxer“ gamyba ir pirmuosius 
du „Boxer“ planuojama atga-
benti į Lietuvą birželio pabaigo-
je“, – sakė ministerijos atstovė 
Asta Galdikaitė. Ji nenurodė 
pėstininkų kovos mašinų vėla-
vimo priežasčių. Pastaraisiais 
mėnesiais Lietuvai skirtos šar-
vuočių versijos buvo testuoja-
mos. Pernai lapkritį į Lietuvą 
buvo atgabentos dvi prototipi-
nės mašinos. Jos riedėjo Lie-
tuvos kariuomenės šimtmečiui 

skirtame parade, bet paskui 
buvo išvežtos į Vokietiją tęsti 
bandymams.

2017-ųjų pabaigoje į Lietu-
vą atvežti du „Boxer“ šarvuo-
čiai buvo sukomplektuoti vai-
ruotojams rengti, bet jie neturi 
prieštankine sistema ir patranka 
apginkluoto bokštelio. Lietuvos 
perkamoms pėstininkų kovos 
mašinoms kovinį bokštelį gami-
na Izraelio įmonė, patį šarvuotį 
– Vokietijos konsorciumas. Šar-
vuočių gamintojai juos vadina 
„Boxer“, tačiau Lietuvai tiekia-
mos pėstininkų kovos mašinos 
vadinsis „Vilkais“. 

Sutartis dėl 88 šarvuočių įsigi-
jimo pasirašyta užpernai rugpjūtį, 
jos vertė siekia 386 mln. eurų. 

BNS inform.



5 psl.  2019-06-18

Rojaus įvaizdis. Pagal kiekvieno „sugedimo laipsnį“.

Nauja – tai gerai veikianti sena sistema. Kur mes tai jau matėme?

Dimitar Lilikov pranešimo tema: dizinformacija ir socialinių medijų kampanijų atsakomybė.

Nepriklausomas rajono laikraštis

Kas bendro tarp popiežiaus Pijaus XII, „Sex Pistols“ 
ir Lietuvos? Arba informacinio karo grimasos

iš 3 p.
Pasak lektoriaus N. Maliukevi-

čiaus, šis straipsnis buvo kokybiškai 
naujas šuolis. Straipsnis parengtas 
anglų kalba, akivaizdžiai tikintis, kad 
jis peržengs vienos šalies ribas. Pa-
talpintas jis anglakalbiame leidinyje, 
su viltimi, kad pamatę šią žiną, ja pa-
sidalins įvarių šalių žurnalistai. Pati-
kimumui sustiprinti buvo nuoroda į 
Latvijos naujienų agentūrą LETA bei 
vieną Lietuvos žiniasklaidos priemo-
nę. O ir patikrinti sunkiau: jei lietu-
viai žurnalistai paskambinti STT ar 
KAM užtruks kelias minutes, tai jų 
kolegoms užsienyje prireiks ilgesnio 
laiko, nes jiems reiks įveikti kalbos 
barjerą, susirasti reikiamus kontak-
tus, gauti informaciją. „Užsienyje 
nelabai kas žino, kas ta STT, nei kaip 
patikrinti, ką ji pranešė. Todėl kai 
kas ir netikrina, pasitikėdami pirmi-
nio šaltinio autoritetu“, – sakė lekto-
rius. N. Maliukevičius šitą melagieną 
įvertino kaip gana kokybišką, profe-
sionaliai paruoštą produktą. 

Įdomu tai, kad mokymuose da-
lyvavo minėtosios lietuviškos ži-
niasklaidos priemonės redaktorė. 
Ji pasidalino skaudžia patirtimi su 
kolegomis. Mat šis išpuolis buvo 
jau antrasis. Pirmą kartą į leidinio 
svetainę taip pat buvo įkelta dezin-
formacija, susijusi su krašto apsauga. 
„Tada skyrėme didelį dėmesį svetai-
nės pertvarkymui, saugumo stiprini-
mui, manėme, kad užkamšėme visas 
spragas. Tačiau pastarasis išpuolis 
parodė, kad ne viską numatėme“, – 
sakė ji. Išpuolis buvo gudrus: reikia-
ma melagiena buvo įdėta ne į tituli-
nį naujienų srauto puslapį, kuriame 
naujausios ir labiausiai matomos ži-
nios. O į archyvą, kuriame saugomos 
senesnės ir mažiau matomos žinios, 
todėl svetimkūnis buvo pastebėtas 
ne iš karto. O tik tada, kai leidinys 
sulaukė šalies institucijų skambučių. 

Kodėl siekiama įsibrauti į leidinių 
svetaines? Mat ten publikuota infor-
macija, skirtingai nuo blogo, žinutės 
facebooke, atrodo kur kas solidžiau. 
Žiniasklaidos priemonių darbuotojai 
savo sunkiu daugelio metų darbu pel-
nė patikimumą ir reputaciją. Todėl jų 
puslapiuose skelbiamos žinios atro-
do nepalyginamai patikimesnės, nei 
nuolatinis „sąmokslo teorijų“ srautas 
socialiniuose tinkluose. Todėl, N. 
Maliukevičiaus teigimu, kiekvienam 
leidiniui būtina rūpintis savo sistemų 
patikimumu, kad užkardytų tokius 
kibernetinius išpuolius. 

Internetinių žiniasklaidos svetai-
nių saugumas buvo vienas mokymų 
leitmotyvų. Kartais nedidelių dien-
raščių atstovai sako, kad su gąsdi-
nimais perlenkiama lazda: esą jie 
mažesni leidiniai Rusijos troliams 
yra neįdomūs. Ekspertai pabrėžia: 
kibernetines atakas išgyvenusios 
didžiosios žiniasklaidos priemonės 
nuolatos kamšo galimas saugumo 
spragas, todėl „nuhakinti“ jų pus-
lapius kur kas sudėtingesnis, bran-
gesnis ir laikui imlesnis procesas. 
O troliams gali parūpti patikrinti, ar 
regioninė žiniasklaida pasimokė iš 
kolegų patirties.

Rojaus ir pragaro 
„evoliucija“
Lektorius trumpai analizavo ir 

propagandos pagrindinius konstruk-
tus, scenarijus, kaip ji kuriama. Ko-
munistinė ideologija, pasak jo, yra 
parareliginis dalykas. Todėl ir kons-
truktai tokie pat: rojaus ir pragaro, 
mes ir jie takoskyra. 

Tokie antagonizmai, kaip N. 
Maliukevičiaus pateiktuose agitaci-
niuose Krymo pusiasalio „prisijun-
gimui“ prie Rusijos  skirto „referen-
dumo“ plakatuose, yra akivaizdūs. 
Ir dauguma aliuzijų yra lengvai 
atpažįstamos. „Dvasinga“ Rusija, 
kurią simbolizuoja gausi šeima, sta-
čiatikių bažnyčios paveikslėlis, ben-
dra istorinė praeitis nuo „tri bogaty-
ria“ iki Jurijaus Gagarino, dėvinčio 
šalmą su užrašu „CCPC“, aliuzijos 
į pergalę Antrajame pasauliniame 
kare, kurią iliustruoja paminklas 
tankui. Ir „geiropa“: su Hitlerio 
šešėliu, vaivorykštine vėliava, nar-
kotikais, vienalyte šeima ir kitomis 
„baisybėmis“.

Septynios propagandos 
technikos
Nors daugeliui specialistų, susi-

duriančių su propaganda: kariams, 
analitikams, politologams, žinias-
klaidos atstovams propagandos tech-
nikos yra gerai ar bent pakenčiamai 
žinomos, tačiau ir visuomenei būtų 
ne pro šalį įsidėmėti šias technikas 
ir bandyti jas atpažinti. Nes žinios ir 
kritinis mąstymas – geriausi ginklai 
prieš bet kokius smegenų plovimo 
bandymus. Ir tokios technikos nau-
dojamos ne tik informaciniame kare, 
bet ir reklamoje, politikoje, kitose vi-
suomenės gyvenimo srityse.

Taigi, N. Maliukevičius priminė 
šias technikas. 

1. Etikečių klijavimas, arba ad 
hominem. Tai nepagrįsti, įžeidžian-
tys, blogi epitetai, naudojami dis-
kredituoti žmogų, reiškinį, idėją. 
Pavyzdžiui, ukrainiečiai Rusijos 
„žiniasklaidoje“ apibūdinami kaip 
„ukropai“, „chochly“ ir pan. Jų val-
džia – „Kijevo chunta“, „fašistai“ ir 
t.t.

2. Blizgantis gėris. Kai idėjos ma-
tuojamos „dideliu gėriu“: civiliza-
cijos, vertybių, istorinio teisingumo 
epitetais. Pastarasis naudotas Krymo 
aneksijai pateisinti.

3. Perkėlimas. Tam tikrų simbo-
lių, asocijuojančių su kažkuo, kas yra 
priimtina (ar atvirkščiai, nepriimti-
na) siekiant pateisinti (ar atmesti) 
tam tikrą idėją. Simboliai naudoja-
mi aprangoje, muzikoje, vaizdinėje 
informacijoje ir t.t. Pavyzdys – Ge-
orgijaus juostelė, liaudyje vadinama 
„koloradke“: tai priklausymo vadi-
namajam „Russkij mir“ ženklas.

4. Liudijimas. Kai gerbiami ar ne-
kenčiami asmenys sako, kuo daiktas, 
reiškinys ar idėja yra geri ar blogi. 
Pavyzdžiui, žinomi Rusijos aktoriai, 
dainininkai, rašytojai, mokslininkai 
viešai palaikė Krymo aneksijos idė-
ją. Taip kuriama svarbos, legitimimo, 
visuotinės naudos idėja.

5. Nuo tautos. Būdas, kuriuo suda-
romas įspūdis, kad asmuo išreiškia tau-
tos, „paprastų žmonių“ idėjas, kurios 
ir yra tuo geros, kad jos –„žmonių“.. 
Pavyzdžiui, politikas filmuojasi savo 
namuose, kepdamas obuolių pyragą. 
Važinėja dviračiu miesto gatvėse. 

6. Kortų kaladė. Tikri faktai 
maišomi su pramanais, logiški ir 
nelogiški vaizdai tam, kad pasiektų 
visuomenėje geriausią efektą. Pavyz-
džiui, Ukrainos savanoriai pristatomi 
Rusijos „žiniasklaidoje“ kaip ekstre-
mistai, nacistai.

7. Vagono prikabininimas. Jei 
visi taip daro, tai kodėl jūs ne? Bijo-
dami būti atstumti dėl kitokios nuo-
monės, žmonės pasirenka palaikyti 
visuomenėje vyraujančias dogmas.

Kokius ginklus lektorius siūlo šia-
me kare už žmonių protus: tai, apie 
ką buvo kalbama jau 1937-1942 m., 
nacizmo ir komunizmo šešėliui den-

giant Europą: visuomenės ir žinias-
klaidos raštingumą, kritinį mąstymą.

Kai vienintelis langas į pasaulį –
 socialiniai tinklai...
Kitas pranešėjas – Wilfried Mar-

tens Centre for European Studies 
tyrėjas pasakojo apie socialinių me-
dijų vaidmenį visuomenėms. Įdomu 
tai, kad jei mes kritiškai vertiname 
socialiniuose tinkluose pasirodan-
čią informaciją, tai yra visuomenių, 
kur socialiniai tinklai yra vienintelis 
langas į pasaulį. Ir tai formuojama 
ne atsitiktinai. Antai atokiose Indijos 
provincijose ar Mianmare ryšio tiekė-
jai kaip priedą prie teikiamų paslaugų 
mobiliuosiuose telefonuose įdiegia 
galimybę naudotis facebook ar kuriuo 
kitu socialiniu tinklu, tam tikras pra-
nešimų programėles. Netgi interneto 
duomenų kiekis tokioms programė-
lėms yra nemokamas. Tad nenuos-
tabu, kad facebook jiems yra tiesiog 
interneto sinonimas. Ir jei kažko nėra 
facebooke, tai tas reiškinys neegzis-
tuoja. Ir atvirkščiai, visa, kas ten de-
dama – neabejotina tiesa. Ir toks ak;as 
tikėjimas kartais kainuoja gyvybes:su 
tuo susidūrė rohinjų etninė mažuma 
Mianmare. Jie yra persekiojami, žu-
domi tik dėl savo kilmės ir tikėjimo. Ir 
tos neapykantos skleidėjai sėkmingai 
konsoliduoja šalininkus būtent socia-
liniuose tinkluose?

Ar tai nutinka tik „laukiniuose“ 
Rytuose? Visai ne. Antai vos 0,1 proc. 
vartotojų Prancūzijoje, Italijoje, Vo-
kietijoje ir Lenkijoje, kurie yra susiję 
su radikaliomis politinėmis grupuotė-
mis, socialiniuose tinkluose sukūrė 10 
proc. socialinės žiniasklaidos turinio, 
susijusio su Europos politika.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ
Rašinio tęsinys – kituose „Rokiškio 

Sirenos“ numeriuose.



6 psl.

Nepriklausomas rajono laikraštis

 2019-06-18

BALDAI

• Apvalią sudedamą lovą. Kaina 
135 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Tvarkingą, šviesaus medžio 
spalvos komodą už 68 Eur, dėžę 
batams už 25 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Tvarkingus miegamuosius 
kampus. Kaina 175 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Sekcijos spinteles atskirai. Kaina 
35 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
 Rokiškis
• Sulankstomą fotelį-lovą. Kaina 68 
Eur. Tel. 8 685 42 153.  
Rokiškis
• Miegamąjį kampą su dėže 
patalynei. Kaina 195 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. 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
• Vaikišką lovą, 80x180 cm. Spalva 
- pušies, su stalčium patalynei. 
Išsivežti patiems. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 670 13 404. Rokiškis
• Virtuvinį staliuką, 3 taburetes, 
žurnalinį staliuką, dvi mažesnes 
spinteles, gitarą su dėklu.  
Tel. 8 610 66 352. Rokiškis
• Patogias, ilgam sėdėjimui 
tinkamas kėdes. Kaina 11 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Miegamąjį kampą su dėže 
patalynei. Kaina 98 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Arabišką lovą minkštu čiužiniu, 
140 cm plotis. Kaina 125 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Miegamąjį kampą. Kaina 175 Eur. 
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Tvarkingą sekciją. Kaina 175 Eur. 
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Uosinius penkių dalių lauko 
baldus. Tel. 8 624 53 140.  
Rokiškis
• Staliuką - stalviršis ąžuolo, kojos 
Singer siuvimo mašinos. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 676 27 899.  
Rokiškis
• Kampą su miegamąja dalimi 
ir dviem pufais. Tvarkingas, 
nesutrintas. Mėlynas. Juodupė . 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 648 31 363. 
Rokiškis
• Kampinį rašomąjį stalą. Kėdė 
dovanų. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 615 92 729. Rokiškis
• Sekciją ir stalą. Tel. 8 615 92 729. 
Rokiškis
• Natūralaus uosio virtuvės 
komplektą - stalą ir kėdes. 
Papildomas tel.  8-459-51736. 
Kaina 300 Eur. Tel. 8 686 42 522. 
Kupiškis

DOVANOJA

• Atiduodu 3 ha sklypą 
nusišienauti. Sklypas Rokiškio 
raj., Panemunėlio k. Geras 
privažiavimas. Tel. 8 604 68 383. 
Rokiškis
• Dovanoju 3 ha pievą nusišienauti, 
Steponių k. Tel. 8 614 48 378. 
Rokiškis
•  Antazavės seniūnijoje atiduodu 
2,2 ha pievą nusišienauti.  
Tel. 8 621 02 106. Rokiškis
• Dovanojame pievas nusišienauti. 
25 ha Jūžintų sen., prie Ragelių 

k. ir 13 ha Panemunėlio sen., 
Miesteliškiuose. Tel. 8 687 43 376. 
Rokiškis
• Dovanoju pievą nusišienauti. 15 
ha laukas, bet galima šienauti ir 
mažiau, kiek reikia. Obelių sen., 
nuo Antanašės 2 km.  
Tel. 8 621 62 135. Rokiškis
• Jei reikalingas šienas, galite 
nemokamai nusišienauti 7 ha pievą 
Palūšnių k., netoli Rokiškio r.  
Tel. 8 624 98 430. Rokiškis
• Atiduodu nusišienauti 7 ha pievą 
netoli Juodupės (Skridulių k.).  
Tel. 8 637 33 235. Rokiškis
• Dovanoju 3 spalvotus televizorius 
ir vaizdo grotuvą su filmais arba 
parduodu už simbolinę kainą.  
Tel. 8 606 00 103. Rokiškis
• Atiduodu pievą nusišienauti. 5 ha 
Kalbutiškių k. ir 5 ha Naršėnų k., 
Zarasu raj., prie gero kelio.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Dovanoju pievą nusišienauti 
Skemų kaime. Tel. 8 650 68 045. 
Rokiškis
• Dovanoju pievą nusišienauti už 
Kavoliškio. Tel. 8 673 21 317. 
Rokiškis
• Atiduodu pievą nusišienauti.  
Tel. 8 688 26 049. Rokiškis
• Dovanoju pievą nusišienauti prie 
Rokiškio miesto. Plotas apie 3 ha. 
Tel. 8 606 03 950. Rokiškis
• Atiduodu pievą nusišienauti.  
Tel. 8 679 95 305. Rokiškis
• Dovanoju pianiną Belarus.  
Tel. 8 618 85 604. Rokiškis
• Dovanoju nedidelį šuniuką Dipsį, 
dviejų metų. Tel. 8 629 07 150. 
Rokiškis
• Atiduodame pievą nusišienauti, 
Kriaunų sen., 7 ha.  
Tel. 8 623 80 442. Rokiškis
• Dovanojame 3 ha pievos 
nusišienauti. Žiobiskis.  
Tel. 8 674 90 632. Rokiškis
• Atiduodame pievą nusišienauti, 
apie 9 ha, prie Rokiškio.  
Tel. 8 623 02 929. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Pigiai įvairius drabužius 
berniukui (kelnes, džinsus, 
marškinėlius, šortus, marškinius, 
batus) visi drabužiai išaugti. 
Kokybė gera. Drabužiai nuo 7 iki 
11 metų vaikui. Galima atvažiuoti 
pažiūrėti, atsirinkti, kas tinka. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 635 49 070. 
Rokiškis
• Pigiai tvarkingus drabužius 
mergaitėms. Tel. 8 647 47 150. 
Rokiškis
• Sidabrinę kaklo grandinėlę 925, 
masyvi, svoris 43 g. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 681 55 002. Rokiškis
• Geros būklės drabužėlius vaikui 
nuo gimimo iki pusantrų metukų 
ir batukus. Tel. 8 615 16 534. 
Rokiškis
• Kūno spalvos 40 dydžio 
aukštakulnius batelius. Kaina 15 
Eur. Tel. 8 622 29 245.  
Rokiškis
• Suknelę išleistuvėms. Kaina 40 
Eur. Tel. 8 622 29 245.  
Rokiškis
• Auskariukus po 8 Eur, grandinėles 
ant rankos po 10 Eur, ant kaklo po 
15 Eur, komplektukus po 20 Eur. 
Tel. 8 678 05 029. Rokiškis
• Naujas rankines. Juoda lakuota 
20 Eur, gyvatės imitacijos 15 Eur, 
rudas per petį 12 Eur, piniginė, 
skirta nešioti ant pilvo 10 Eur.  
Tel. 8 678 05 029. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• 3 bičių spiečius.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Parduodami trys nuostabūs 
Jorkšyro terjerų mažyliai 
- dvi kalytės ir šuniukas. 
Atsivesti balandžio 24 dieną. 
Dehelmintizuoti bei paskiepyti 
pirmu skiepu, turi skiepų pasus. 
Šuniukai visiškai pasiruošę keliauti 
į naujus namus. Jau ėda sausą 
maistą. Kaina 270 Eur. Tel. 8 670 
73 733. Rokiškis
• Bites su aviliais. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis
• Veislinį 4 mėnesių avinuką.  
Tel. 8 611 23 619. Rokiškis

• Dvi telyčaites. Atsivestos gegužės 
24 d. ir 31 d. Tel. 8 614 22 922. 
Rokiškis
• 7 metų kumelę. Kaina 1200 Eur. 
Tel. 8 601 22 895. Kupiškis
• Bičių spiečių, galiu atvežti.  
Tel. 8 656 79 916. Rokiškis
• Vieno veršio karvę, tik 
apsiverševusi. Minkšta melžti. 
Daugiau informacijos telefonu. 
Kaina 350 Eur. Tel. 8 677 16 010. 
Rokiškis
• Vieno veršelio, žalmargę karvę. 
Jūžintų seniūnija.  
Tel. 8 645 83 131. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Vyras be žalingų įpročių darbo. 
Turiu vairuotojo B, C kategorijas. 
Ir traktorininko TR1, SZ teises. 
Dirbau automobilių servise, galiu 
dirbti automobilių šaltkalviu.  
Tel. 8 675 72 055. Rokiškis
• Vyras be žalingų įpročių ieško 
darbo. Domina įvairūs pasiūlymai. 
Turiu vairuotojo pažymėjimą ir 
automobilį. Tel. 8 647 44 642. 
Rokiškis
• 17 metų moksleivė ieško darbo 
vasarai Rokiškyje. Turiu vaikų 
priežiūros, braškių skynimo 
patirties. Greitai mokausi, siūlykite 
įvairius variantus.  
Tel. 8 625 05 409. Rokiškis
• Ieškau suvirintojo darbo, turiu 
automobilį. Siūlyti visus variantus. 
Kaina 1000 Eur. Tel. 8 621 99 872. 
Rokiškis
• Vidutinio amžiaus moteris 
ieško darbo. Domina įvairūs 
darbo pasiūlymai – nuolatiniai 
ir trumpalaikiai. Esu atsakinga, 
energinga, komunikabili, be žalingų 
įpročių. Tel. 8 628 05 729. 
 Rokiškis
• 17 metų moksleivė ieško darbo 
vasarai Rokiškyje. Galimi visi 
darbo variantai. Tel. 8 621 24 155. 
Rokiškis
• 37 metų vyras ieško darbo, gali 
pjauti malkas. Tel. 8 605 33 586. 
Rokiškis
• Mergina ieško papildomo darbo 
Rokiškio mieste. Tik nesiūlyti 
katalogų platinimo.  
Tel. 8 662 56 017. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Reikalingi dažytojai. Darbai: 
metalinių konstrukcijų 
priešgaisrinis dažymas beore 
dažymo įranga, komunikacinių 
angų priešgaisrinis sandarinimas, 
dūmų užuolaidų, priešgaisrinių 
durų, vartų bei dūmų šalinimo liukų 

montavimas. Tel. 8 640 28 130. 
Rokiškis
• Įmonė ieško ekonomisto.  
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Ieškomas buldozerio T130 
operatorius. Darbas Rokiškio raj., 
su apgyvendinimu.  
Tel. 8 601 63 739. Rokiškis
• Reikalingi darbuotojai darbui 
statybose. Be žalingų įpročių.  
Tel. 8 673 73 067. Rokiškis
• Reikalingas žmogus, kuris galėtų 
kokybiškai nušveisti medinio namo 
dažus Obeliuose. Tel. 8 695 50 882. 
Vilnius
• Reikalingas traktorininkas 
šienainio ritinių gabenimui iš laukų. 
Tel. 8 620 15 919. Rokiškis
• Reikalingas darbuotojas. 
Darbo pobūdis: žolės pjovimas 
traktoriukais ir trimeriais, tvarkos 
palaikymas, traktoriukų ir trimerių 
smulkūs remontai. Reikalavimai: 
be žalingų įpročių, bent minimalus 
technikos išmanymas, fizinė 
ištvermė. Galimybė gyventi pas 
mus būtų privalumas.  
Tel. 8 686 89 529. Rokiškis
• Reikia žmogaus gyventi sodyboje, 
prižiūrėti galvijus ir dirbti kitus 
papildomus darbus.  
Tel. 8 643 12 971. Rokiškis
• Ieškome nestandartinių baldų 
surinkėjo ir montuotojo.  
Tel. 8 624 03 782. Rokiškis
• Įmonė UAB Daivida siūlo C 
kategorijos vairuotojo darbą.  
Tel. 8 626 63 760. Rokiškis

KITA

• Motociklininko šalmą, M dydis. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 618 13 050. 
Rokiškis
• Pavėsinę ant metalinio pagrindo. 
2,5x2 m. Telpa 10 žmonių.  
Tel. 8 611 52 387. Rokiškis
• Sausas skaldytas malkas. Atvežu. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Sausas supjautas medienos 
atraižas. Atvežu. Tel. 8 671 89 551. 
Rokiškis
• 2 aliuminius, švarius ir sandarius 
bidonus, po 15 Eur/vnt. Kaina 30 
Eur. Tel. 8 671 07 360.  
Rokiškis
• Naudotą trifazį elektros skaitiklį. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 612 94 783. 
Rokiškis
• Metalines statines po 200 l. Kaina 
5 Eur. Tel. 8 675 13 781.  
Kupiškis
• Buitinius dujų balionus.  
Tel. 8 675 13 781. Kupiškis
• Pigiai įvairios talpos stiklainius. 
Tel. 8 627 08 628. Rokiškis
• IQOS 2.4 Plius. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 628 62 940. Rokiškis
• Senovinį varstotą su spaustuvu. 
Tel. 8 624 57 009. Rokiškis
• Arklinę šienapjovę sodybai 
papuošti, arklinį grėblį ir ratus. Tel. 
8 611 34 820. Rokiškis
• 4 korpusų medsukį. Kaina 120 
Eur. Tel. 8 622 06 975.  
Rokiškis
• Trifazį dviejų tarifų elektros 
skaitiklį Atikas. Galima naudoti ir 
kaip vientarifį. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• 50 vnt. stiklainių po 0,5 l. Kaina 
0,10 Eur/vnt. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Bokštinės vandens siurblinės 
valdymo skydą 380 V iki 20 A. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Pratekančio vandens pašildytoją 
EVP–2A , 230/380V, 10,5kW. 
Kaina 27 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• 8 vnt. elektros šildymo lempų po 
500W galingumo. Patronas E40. 
Tinka viščiukams, paršiukams ir 
kitiems gyvūnams šildyti.  Kaina 4 
Eur. Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis
• Elektros apskaitos skydo dėžę, 

matmenys 65x50x25 cm. Kaina 15 
Eur. Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis
• Trifazį, nuolatinės srovės, 
galingą, patikimą  suvirinimo 
aparatą VD-306. Pridedu laidus 
su elektrodų laikikliu ir magnetinį 
paleidimo mechanizmą. Kaina 250 
Eur. Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis
• 4 korių medsukį. Tel. 8 616 35 
640. Zarasai
• Sovietinį medžioklinio šautuvo 
seifą. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 670 27 742. Rokiškis
• Senovinį važį sodybai papuošti. 
Nerestauruotas, nedažytas. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 670 27 742.  
Rokiškis
• Naujus čekiškus antiradarus po 40 
Eur. ir alkotesterius po 25 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujus, įvairius klausos aparatus. 
Siunčiu. Kaina nuo 40 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Neblogos būklės šaligatvio 
plyteles, matmuo 30x30x5 cm.  
Tel. 8 601 62 344. Rokiškis
• Naujus lubinius karnizus: 295 cm 
- 2 vnt; 245 cm - 1 vnt. Kaina 35 
Eur. Tel. 8 620 24 459.  
Rokiškis
• Malkas skaldytas ir kaladėmis. 
Tel. 8 615 40 488. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Nešiojamą kompiuterį Fujitsu 
Siemens. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 683 27 149. Rokiškis
• Plokščiaekranį monitorių HP 
1702. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 675 00 301. Rokiškis
• Stalinį kompiuterį su 
monitoriumi. Kaina 42 Eur.  
Tel. 8 675 00 301. Rokiškis
• MSI GTX 1050ti. Mažai 
naudotas. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 621 30 959. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Šviežią ekologišką pienių medų. 
Atvežu. Tel. 8 671 89 551.  
Rokiškis
• Šviežią pavasarinį medų. Kaina 4 
Eur. Tel. 8 638 92 946.  
Rokiškis
• Šviežią medų po 4 Eur/kg.  
Tel. 8 620 81 862. Rokiškis
• Ekologiškas maistines bulves. 
Atvežu. Tel. 8 671 89 551.  
Rokiškis
• Ekologiškus kviečius, rugius bei 
jų miltus. Galiu atvežti.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Kamajų miestelyje namą su 
ūkiniu pastatu, šalia sodas. 
Miestelyje yra gimnazija, vaikų 
darželis, ambulatorija, seniūnija, 
kelios parduotuvės. Netoli 
Petriošiškio ežeras. Patogus 
susisiekimas su aplinkiniais 
miestais. Parduodama be 
tarpininkų. Kaina 8000 Eur.  

Tel. 8 617 38 125. Rokiškis
• 2 kambarių butą Juodupėje. 
Suremontuotas, apšildytas (gera 
garso, šilumos izoliacija), 5 
aukštas, yra rūsys, greta yra 
džiovykla skalbiniams.  
Tel. 8 650 93 123. Rokiškis
• Namą už buto kainą Žiobiškyje. 
Rekonstruotas, apšiltintas, 
plastikiniai langai, šildomos 
grindys. Viso 112 kv. m. 3 
kambariai, antrame aukšte yra 
galimybė įsirengti 2 kambarius. 
Erdvus 30 a sklypas, ūkinis 
pastatas, garažas, rūsys. Kaina 
28200 Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• Sodybą Bajoruose, šalia Rokiškio. 
Gyvenamasis namas, ūkinis 
pastatas, žemės 0,22 ha. Kaina 
18000 Eur. Tel. 8 627 70 583. 
Rokiškis
• 2,5 ha žemės sklypą prie 
Drobčiūnų girios.  
Tel. 8 614 20 695. 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, naujos žaidimų aikštelės. 
Kaina 25500 Eur.  
Tel. 8 686 44 745. Rokiškis
• Tvarkingą 2 kambarių butą Taikos 
g. 23, renovuotame name, 5 aukšte. 
Kaina 9800 Eur. Tel. 8 618 13 074. 
Rokiškis
• Puikų 2 kambarių butą jaunai 
šeimai - šiltas, šviesus, jaukus, 
sudėti plastikiniai langai 
kambariuose ir balkone. Butas 
patogioje, ramioje vietoje, 5 aukšte. 
Netoli automobilių stovėjimo 
aikštelė, progimnazija, prekybos 
centras. Skambinti po 16 val. Kaina 
23000 Eur. Tel. 8 614 34 969. 
Rokiškis
• 3 kambarių butą Bajoruose, 
Rokiškio raj., 3 km iki Rokiškio. 
Netoli ežeras, yra šiek tiek žemės. 
Kaina 12000 Eur.  
Tel. 8 652 45 715. Rokiškis
• Sodybą nuostabioje vietoje su 
1ha žemės Rokiškio raj., Kriaunų 
sen., Miciūnų k. Tel. 8 606 25 534. 
Rokiškis
• 10,42 ha žemės sklypą prie 
ežero. Labai ramioje, nuošalioje, 
gražioje vietoje. Sklype yra 
senos sodybvietės pamatai. Geras 
privažiavimas, elektra šalia sklypo. 
Tel. 8 699 03 637. Rokiškis
• Sodą už miškų urėdijos, 
Uljanavos k., su nebaigtu įrengti 
2 aukštų namu. Sudėti plastikiniai 
langai, yra rūsys, trifazis, šulinys. 
Kaina derinama. Kaina 27000 Eur. 
Tel. 8 627 69 300. Rokiškis
• 2 kambarių butą Jaunystės g., 5 
aušte. Atliktas kapitalinis remontas. 
Virtuvės baldai ir buitinė technika. 
Kaina 27000 Eur.  
Tel. 8 614 18 645. 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 
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VĮ Valstybinių miškų urėdijos Rokiškio regio-
ninis padalinys (Sakališkio g. 2 , Rokiškis, tel. (8 
458 711 49) planuoja Rokiškio girininkijos vie-
tinės reikšmės miško kelio Plunksnočių miške 
153/162/163/164/165/166/167 valstybinių miškų 
kvartaluose 3,119 km rekonstravimą. Rekonstruk-
cija numatoma Rokiškio rajono savivaldybėje, Ro-
kiškio kaimiškoje seniūnijoje, Rokiškio girininkijoje.

Susipažinti su informacija apie planuojamą ūki-
nę veiklą, bei pateikti pasiūlymus  galima per 7 
darbo dienas, nuo šio skelbimo paskelbimo,  VĮ 
Valstybinių miškų urėdijos Rokiškio regioniniame 
padalinyje (Sakališkio g. 2, Rokiškis LT 42110  tel. 
(8 458) 71149 103 kab., arba el. paštu: rokiškis@
vivmu.lt). 

Maloniai lauksiu Taikos g. 9-43, Rokiškyje.  
Tel. (8-620) 81982.

Kviečiu apsikirpti 
moteris, vyrus ir vaikus  

tik už 5 Eur. 
Dažau plaukus, antakius, 

blakstienas.
 Tiesinu plaukus keratinu.

karkasinis. Pirmo 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 20500 Eur.  
Tel. 8 655 31 429. Rokiškis
• Namo dalį (visą 2-ą aukštą) su 
sklypu ir ūkiniais pastatais Statybos 
g, netoli J. T. Vaižganto gimnazijos. 
Namo plotas 98 kv. m, 5 kambariai. 

Kaina 29000 Eur.  
Tel. 8 655 31 429. Rokiškis
• Mūrinį namą su ūkiniais pastatais 
Sėlynėje. Yra 30a žemės, šulinys. 
Tel. 8 652 95 358. Rokiškis
• Pusę namo Didsodės k. Yra 
ūkiniai pastatai. Kaina 3000 Eur. 
Tel. 8 650 68 045. Rokiškis
• Gyvenamąjį, 2 aukštų namą 
Obeliuose. Yra ūkinis pastatas, 
garažas. Asfaltuotas privažiavimas. 
Tel. 8 693 12 362. Rokiškis
• Gyvenamąjį namą Nevierių k. 
Yra ūkinis pastatas, klėtis, daržinė, 
lauko virtuvėlė, pirtelė, iškastas 
tvenkinys. Namų valda 70 a.  
Tel. 8 693 12 362. Rokiškis
• 3 kambarių butą Taikos g. 
Namas labai arti darželio ir 
mokyklos, netoli visi prekybos 
centrai. Laiptinė labai tvarkinga, 
kaimynai puikūs. Butas tvarkingas. 

Nuostabiai pritaikytas šeimai su 
vaikais. Kaina derinama. Kaina 
35000 Eur. Tel. 8 682 37 526. 
Rokiškis
• Sodo sklypus Bokšto g. 4 ir 6, 
Velniakalnyje. Abiejų plotas 11 a. 
Kaina 2800 Eur. Tel. 8 612 85 906. 
Rokiškis
• Garažą prie buvusio DNB banko. 
7 korpusas, pietinė pusė.  
Tel. 8 614 66 272. Rokiškis
• Renovuotą (tinka gyventi be 
remonto), 104 kv. m namą su 
ūkiniu pastatu Rokiškio mieste. 
Žemės sklypas 9 a. Yra vietinis 
centrinis šildymas. Centralizuotas 
miesto vandentiekis ir kanalizacija. 
Dujos ir elektrinis boileris.  
Tel. 8 646 70 143. Rokiškis
• Sodybą Rokiškio raj., Lukštų 
k, Pušų g. 2. Tel. 8 699 09 616. 
Rokiškis
• Sodybą gyvenvietėje prie miško. 
Yra garažas po namu, vandentiekis, 
vietinė kanalizacija, tualetai viduje 
ir lauke, vonia, trifazė elektros 

instaliacija, tvartas, daržinė, 
malkinė, pavėsinė, šiltadaržis, 
sodas, dirbamos žemės, didelė 
namų valda, atokiau nuo kaimynų. 
Tel. 8 629 99 199. Rokiškis
• Pigiai sodybą labai geroje vietoje, 
tik 15min. iki Rokiškio miesto. 
Yra ūkinis pastatas, pirtis, medinis 
garažas, 0,28 a žemės. Sudėti 
plastikiniai langai. Panemunėlio 
gelž. st. Tel. 8 614 19 157.  
Rokiškis
• Tvarkingą kolektyvinį sodą 
Uljanavoje. 6a sklypas su dviejų 
aukštų namuku. Yra ūkinis pastatas, 
pirtis, elektra, šiltadaržis, šulinys. 
Kaina 5500 Eur. Tel. 8 629 57 772. 
Rokiškis
• Seną medinį namą Respublikos 
gatvėje, su 5 a sklypu.  
Tel. 8 676 93 645. Rokiškis
• Gyvenamąjį namą Parokiškės k. 
su 15a žemės sklypu. Kaina 60000 
Eur. Tel. 8 676 26 924.  
Rokiškis
• Komercinės paskirties patalpas 

geroje vietoje, miesto centre. Yra 
projektas, įrengta signalizacija.  
Tel. 8 622 65 723. Rokiškis
• 3 kambarių butą antrajame 
aukšte. Šildymas malkomis. Yra 
sandėliukas su malkomis. Kaina 
3500 Eur. Tel. 8 610 79 195. 
Rokiškis
• 3 kambarių butą Rokiškyje.  
Tel. 8 603 57 369. Rokiškis
• Sodybą-vienkiemį prie Skaistės 
ežero, 2,61 ha, tvenkinys, miškas, 
ūkiniai, garažas, pirtis, Rąstinis, 
apmūrytas namas, 170 kv. m. 
Centrinis šildymas, komunikacijos, 
Janikūnų kaimas. Kaina 35000 Eur. 
Tel. 8 659 12 691. Panevėžys

NUOMA

• 3 asmenų šeima ieško vienkiemio 
sodybos nuomai. Galimi rajonai 
- Rokiškio, Kupiškio, Panevėžio, 
Alytaus. Tel. 8 617 54 414. 
Rokiškis
• Pora ieško buto, gyvenamo namo 
ar bent kambario nuomai. Abu 
turime nuolatinius darbus. Kaina 40 
Eur. Tel. 8 672 86 131.  
Rokiškis
• Pora be vaikų ir be augintinių 
skubiai ieško 1 kambario buto 
nuomai ilgam laikui. Gali būti be 
patogumų. Esame dirbantys. Kaina 
30 Eur. Tel. 8 672 95 439.  
Rokiškis
• Tvarkinga 3 asmenų šeima ieško 

1-2 kambarių buto nuomai.  
Tel. 8 625 17 464. Rokiškis
• Mama su dviem vaikais 
išsinuomotų 2-3 kambarių butą. 
Tel. 8 632 92 334. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• 2000 m. Ford Galaxy 1,9 l, TDI. 
Visa informacija telefonu.  
Tel. 8 655 08 291. Rokiškis
• Techniškai tvarkingą VW Sharan 
2 l, 85 kW, benzinas/dujos. Duju 
sąnaudos užmiestyje 8 l, mieste 
apie 12-13 l. TA iki 2019.10. 
Kaina 850 Eur. Tel. 8 622 34 104. 
Rokiškis
• 1996 m. Ford Galaxy 1,9 l, 66 
kW, TA iki 2019.12. Kaina 450 Eur. 
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• 2001 m. Opel Zafira 2 l, 74 kW. 
TA iki 2020.07. Kaina 750 Eur.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• VW Passat 1991 m., 1,8 l, 
benzinas, universalas. Kaina 300 
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vaizdeliai 

06:15 Mano gyvenimo šviesa 
07:35 Linksmieji Tomas ir 
Džeris 
08:00 Volkeris, Teksaso r
eindžeris 

09:50 Mirtis rojuje 
10:55 Kandisė Renuar 
12:00 Neklausk meilės vardo 
13:00 Mano likimas 
14:00 Našlaitės 
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Džekas Rajanas. Šešėlių 
užverbuotas
23:00 Mirtinas greitis 2
00:40 Keršto valanda

06:40 Mentalistas
07:30 Pragaro virtuvė 
08:25 Sudužusių žibintų 
gatvės 
09:25 Nemiga 
10:25 Kobra 11 
11:25 Ekstrasensų mūšis 
13:50 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 Bejėgis teisingumas
23:20 Nusikaltėlių medžiotojas
01:00 F. T. Budrioji akis 

05:20 „Namas su lelijomis“ 
06:14 TV parduotuvė
06:30 Čempionai
07:00 „Gluchariovas“ 
08:00 Reporteris
09:00 Lrytas tiesiogiai
10:00 Ne spaudai
11:05 „Mylima mokytoja“ 
12:10 „Bruto ir Neto“ 
12:40 „Pamiršk mane“ 
13:40 TV parduotuvė

13:55 „Namas su lelijomis“ 
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. 
Motina žudikė 1“
22:30 Reporteris
23:30 Lrytas tiesiogiai
00:35 „Miškinis“ 
01:35 „Gluchariovas“ 
02:35 „Bruto ir Neto“ 
03:00 „Nusikaltimas ir bausmė. 
Kruvinoji "Svainijos" paslaptis 2“
03:40 „Šeimininkė“
04:30 „Gyvybės langelis“
05:20 „Namas su lelijomis“ 

Eur. Tel. 8 614 20 695.  
Rokiškis
• Dviračius paaugliams nuo 
mažiausio iki didžiausio.  
Tel. 8 687 78 182. Rokiškis
• Naudotus, važiuojančius, 

vokiškus dviračius.  
Tel. 8 687 78 182. Rokiškis
• Naudotą dviratį, viskas veikia. 
Kaina 55 Eur. Tel. 8 614 92 710. 
Rokiškis
• Audi A6. 2001m. Kaina 1250 Eur. 

Tel. 8 612 38 043. Rokiškis
• VW Passat 2001 m., 1,9 
l, TDI, universalas, 74 kW, 
dyzelis, mechaninė pavarų 
dėžė, kondicinierius, el. šildomi 
veidrodėliai, borto kompiuteris, 

autopilotas, lietaus davikliai, 
kablys, žieminių ir vasarinių 
padangų komplektai. TA iki 
2021.06. Kaina 1300 Eur.  
Tel. 8 614 35 361. Rokiškis
• Tvarkingą lengvojo automobilio 

priekabą. Plotis 1,6 m, ilgis 
1,8 m. Nauji žibintai, laidai, 
kablys, padangos, ratų guoliai, 
atsidaro priekinis ir galinis 
bortai, nugruntuota ir perdažyta. 
Draudimas, TA. Kaina 360 Eur.  

Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Važiuojantį keturratį ATV Bashan 
200cc bei įdentišką dar vieną 
dalimis. Mechaninė pavarų dėžė, 
kardanas . Kaina 650 Eur.  
Tel. 8 622 65 763. Rokiškis
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• Peugeot 206. Neseniai praeita 
TA, bet koks Peugeot be problemų 
- sklinda iš dugno garsas didesnis 
nei įprastai, elektronika minimaliai 
streikuoja, dėtuvė išlūžus, 
akumuliatorius įdėtas prieš 3 mėn., 
šešis mėn. be remonto. Galima 
derėtis. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 674 12 611. Rokiškis
• Audi 2,5 l, TDI. Važiuojanti, visą 
arba dalimis. Kaina 330 Eur.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• VW Golf 4 universalą. Kėbulo 
defektai. Kaina 870 Eur.  
Tel. 8 645 60 405. Rokiškis
• Moterišką dviratį, turi defektų. 
Trijų bėgių, reikia bėgių troso 
(važiuoja tik vienu bėgiu). Truputį 
įplyšusi sėdynė. Ratų protektorius 
suskilinėjęs dėl stovėjimo. Kaina 
60 Eur. Tel. 8 679 85 348.  
Rokiškis
• Motociklą-čioperį 49 cc, keturių 
bėgių, pusiau automatinis. Kaina 
350 Eur. Tel. 8 678 08 740. 
Anykščiai
• Normaliai važiuojantį krosinį 
motociklą Kleider 125cc. Kaina 
520 Eur. Tel. 8 678 08 740. 
Anykščiai
• Tvarkingą Toyota Avensis 2004 
m., 2 l, dyzelinas, TA iki 2020 m. 
Kaina 1750 Eur. Tel. 8 678 08 740. 
Anykščiai
• Tvarkingą Citroen C5 2l, HDI, 
TA iki 2021 m. Važiuoja puikiai. 
Kaina 799 Eur. Tel. 8 678 08 740. 
Anykščiai
• 1999 m. Audi A4 Avant 1,9 l, 
TDI, 81 kW. Tvarkinga, TA iki 
2020.08. Kaina 1200 Eur.  
Tel. 8 689 93 665. Rokiškis
• Audi A6 C5 2,5l, TDI, 1999 
m. Sedanas, kablys, žalia spalva. 
Quattro. Kaina negalutinė. Kaina 
800 Eur. Tel. 8 617 42 328. 
Rokiškis

• 2003 m. Škoda Octavia 1,9 l, 
TDI, 81 kW, iš Vokietijos. Kaina 
2000 Eur. Tel. 8 646 48 101. 
Anykščiai
• 2007 m. VW Passat. Pakeisti 
diržai, tepalai, šlangutė, tikra 
rida. Lietuvoje neeksploatuotas. 
Kaina 3600 Eur. Tel. 8 621 51 352. 
Rokiškis
• Honda Accord 1996 m., 96 kW, 
2 l, benzinas. Liukas, sportinis 
išmetimas, tamsinti langai, lieti 
ratai, ne blogai grojanti aparatūra. 
Naujai pakeistos visų 4 ratų 
kaladėlės bei diskai! Būnu Vilniuje. 
Kaina derinama. Kaina 600 Eur. 
Tel. 8 678 36 871. Rokiškis
• Nenaudotą, sulankstomą dviratį 
Saliut. Ratai 24 colių, svoris 15 kg, 
dviratininko svoris iki 100 kg.  
Tel. 8 692 49 480. Rokiškis
• Traktorinę priekabą 2pts4.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Mercedes Benz C220 1999 
m., CDI, 2,2 l, dyzelis, sedanas, 
tvarkingas. Kaina 1300 Eur.  
Tel. 8 687 56 513. Rokiškis
• Tvarkingą vokišką dviratį. 28 
colių ratai, 3 vidinės pavaros, 
sėdynės ir priekinio rato 
amortizatoriai. Stabdžiai ant vairo 
bei galiniame rate. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 682 16 743. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Peugeot 406 2000 m., 2 l, HDI, 
universalą dalimis.  
Tel. 8 687 81 555. Rokiškis
• Dalimis Seat Arosa 1,7 l, dyzelis, 
yra kablys, 1998 m. Mercedes 
Benz A168 1,7 l, dyzelis, 1998 
m. Renault Clio 2000 m., 1,9 l, 
dyzelis, 4 durys. Tel. 8 675 72 055. 
Rokiškis
• Dalimis VW Passat 1998 m. 
universalą. Spalva balta, 1,9 l, 81 

kW. Tel. 8 614 87 836.  
Rokiškis
• Lengvojo lydinio gražius 
ratlankius, keturių skylių, R15. 
Centrinė skylė 58 mm., tarpas tarp 
skylių 108 mm. Tel. 8 615 55 734. 
Rokiškis
• Automobilių kablius: Audi A4, 
VW Passat B5, Ford Galaxy, VW 
Golf 3. Tel. 8 600 54 331.  
Rokiškis
• VW Golf 4 ratus. R15, tarpai tarp 
skylių 100. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 628 56 657. Rokiškis
• Audi A4. 20 km nuo Rokiškio. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 622 46 671. 
Rokiškis
• Naujas padangas 4 vnt. 
Bridgestone Ecopia 195/60 R15. 
Kaina 65 Eur. Tel. 8 643 93 092. 
Rokiškis
• Opel Astra universalą 2000 m., 2 
l, DTI, 74 kW, dalimis.  
Tel. 8 620 78 254. Rokiškis
• Lietus ratlankius R18 5x112, 
5x100, dešimt skylių. Tinka Audi 
A4, A6. Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Lietus R17 ratlankius. 
Labai geros būklės, 5x112, su 
padangomis. Tinka Audi A4, A6. 
Kaina 170 Eur. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
• Lietus geros būklės ratlankius. 
R16, originalas, nuo Audi A4, 
5x112x57.1. Padangos  205/55. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
• Dalimis 2003 m. Opel Zafira 2 
l, DTI, 74 kW. Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
• Audi 1,9 l, TDI, 81 kW kuro 
siurblį. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 689 93 665. Rokiškis
• Padangas po dvi, komplektus, 
skardinius ratlankius. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis

• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480.  
Rokiškis
• Ardau VW Vento 1,9 l, 66 kW. 
Yra likę daug dalių. Dauguma tinka 
ir VW Golf 3. Tel. 8 604 22 769. 
Rokiškis
• Naujas IŽ padangas 3,25x19.  
Tel. 8 458 75 274. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• 14 kanalų skaitmeninį imtuvą Tv 
Star. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 683 27 149. Rokiškis
• Išmanųjį, 127 cm įstrižainės 
televizorių eStar. Kaina 250 Eur. 
Tel. 8 672 86 131. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Italijoje pagamintą 2,4 m 
darbinio pločio žolės ir smulkių 
krūmų smulkintuvą. Naujas, 
kaina sutartinė. Tel. 8 611 43 511. 
Rokiškis
• Motobloką MTZ-06 su visais 
padargais ir originalia didele 
priekaba. Kaina 780 Eur.  
Tel. 8 686 97 344. Rokiškis
• Tvarkingą traktorių T-25, viskas 
veikia. Kaina 2500 Eur.  
Tel. 8 626 38 881. Rokiškis
• Rinktuvo ratą su padanga. Kaina 
30 Eur. Tel. 8 641 06 273.  

Rokiškis
• 4m kultivatorių, kaina sutartinė. 
Tel. 8 698 44 897. Rokiškis
• Savivartę priekabą su 
dokumentais. Kaina 2600 Eur.  
Tel. 8 628 56 657. Rokiškis
• Veikiantį purkštuką.  
Tel. 8 625 23 757. Rokiškis
• Veikiančią žoliapjovę.  
Tel. 8 625 23 757. Rokiškis
• Grėblį - vartytuvą Dobilas.  
Tel. 8 652 59 364. Rokiškis
• Kombainą Sampo 360 už 1600 
Eur. ir presą International už 550 
Eur. Kainos derinamos.  
Tel. 8 672 85 164. Rokiškis
• Cisterną ir malkų skaldyklę. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 615 19 401. 
Kupiškis
• MTZ-80 traktorių ir aliuminę 
vandens talpą ant ratų, 1,8 kub.m 
talpos. Tel. 8 613 99 210.  
Rokiškis
• Pigiai arklinius plūgus, lenkišką 
dalgę, sunkiąsias akėčias (3 vnt.), 
Zid variklį, mažąsias akėčias, 
traktorinį plūgą, grėbiamąją. 
Kainos derinamos.  
Tel. 8 614 19 157.  
Rokiškis
• Naudotus: arklinį plūgą, mažas 
akėčias, 22 cm diametro skriemulį. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Traktorių T-25 A3 
(neregistruotas), visą už 1400 Eur. 
arba dalimis; T-25 A priekinius 
ratus, galinius sparnus; T-40 AM 
priekinį tiltą, variklį dalimis, 
pakabą. Plūgą PL-3x35, kaina 200 
Eur. Tel. 8 607 48 852.  
Rokiškis

PERKA

• Perku antikvariatą, sendaikčius, 
militaristiką, senus dokumentus, 
nuotraukas, apdovanojimus, 
pinigus. Tel. 8 610 21 765.  
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Didelį kiekį Lego kaladėlių. Tel. 8 
687 78 182. Rokiškis
• Vežimėlį Mothercare Xpedior 
2in1. Ir lopšys ir sportinukas, 
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labai pravažus, patogus. Svoris 
10 kg. Keičiamos rankenos pusės: 
vaikas gali žiūrėti į mamą ir į 
pasaulį. Gulima padėtis. Lengva 
transportuoti. Patogiai susilanksto. 
Galiu atsiųsti, +5 Eur. Kaina 60 
Eur. Tel. 8 688 09 949.  
Rokiškis
• Dviratuką. 16 colių ratai. Kaina 
25 Eur. Tel. 8 624 32 418.  
Rokiškis

• Patogų, manevringą, lengvą, 
stilingą vežimėlį Quinny Moodd. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 672 29 449. 
Rokiškis
• Labai geros būklės automobilinę 
kėdutę: saugi, nesulūžusi, 
tvarkinga, išplauta, viskas veikia 
puikiai, tik nuo saulės ir plovimo 
pablukęs galvytės atlošas. Patogi, 
turi 3 sėdėjimo/miegojimo padėtis, 
reguliuojamas galvos atlošo aukštis. 

Diržai neišsitampę. Kaina 33 Eur. 
Tel. 8 676 71 637. Rokiškis
• Naują vaikišką vežimuką. Kaina 
80 Eur. Tel. 8 621 51 352.  
Rokiškis
• Geros būklės, reguliuojamo 
dydžio (29-32) riedučius. Kaina 28 
Eur. Tel. 8 620 38 158.  
Rokiškis
• Batutą ir vaikišką dviratuką.  
Tel. 8 651 51 222. Rokiškis

• Vaikišką sportinį vežimėlį, yra 
gulima ir sėdima padėtis, galima 
pasukti rankeną taip, kad vaikas 
žiūrėtų į mamą. Pridedamas 
miegmaišis, mamos krepšys. Spalva 
kakavinė. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 637 41 991. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Skubiai ieškome kas galėtų 

padovanoti nereikalingą, veikiantį 
šaldytuvą. Būsime labai dėkingi . 
Tel. 8 633 78 160. Rokiškis
• Skubiai ieškome, kas galėtų 
padovanoti automatinę skalbimo 

mašiną. Būsime labai dėkingi.  
Tel. 8 695 71 714. Rokiškis
• Prašau padovanoti nereikalingą, 
nedidelį akvariumą (40-60 l talpos). 
Tel. 8 673 32 345. Rokiškis

Kad praleistas laikas prie 
vandens nesibaigtų nelaime

Priešgaisrinės apsaugos 
ir gelbėjimo departamen-
to, Rokiškio priešgaisrinė 
gelbėjimo tarnyba prime-
na, kokių taisyklių vandens 
telkiniuose ir šalia jų reikia 
laikytis, kad išvengtumėte 
nelaimės. O ji reali: nuo 
gegužės pradžios iki birže-
lio 17-osios šalies vandens 
telkiniuose jau nuskendo 
31 asmuo.

Prisiminkite tai:
Maudykitės įrengtose 

maudyklose arba kur maudo-
si daugiau žmonių.

Vaikai gali maudytis ne 
didesniame, nei 1,3 m. gy-
lyje.

Nesimaudykite per ilgai, 
galite patirti hipotermiją.

Nepervertinkite savo jėgų 
ir neplaukite toli.

Nesimaudykite jei esate 
pavargęs, blogai jaučiatės, 
perkaitęs, šalta, iškart paval-
gius, apsvaigęs nuo alkoho-
lio ar psichotropinių medžia-
gų.

Nesimaudykite jei artė-
ja audra (pavojinga būti ir 
krante).

Pastebėjus skęstantį žmo-

gų būtina pirmiausia kviesti 
pagalbą telefono numeriu 
112 ir tik tada bandyti gel-
bėti skęstantį. Naudokite 
parankines priemones, jei jų 
neturite nerizikuokite plaukti 
prie skęstančio jo išgelbėti. 
Išgelbėti gali tik labai geras 
plaukikas, mokantis gelbėti 
skęstantįjį. Šiemet Lietuvoje 
jau nuskendo 29 žmonės.

Priešgaisrinės apsaugos
ir gelbėjimo 

departamento
Rokiškio priešgaisrinės

gelbėjimo tarnybos 
inform.

Skolų išieškojimo įmonėms – daugiau sugriežtinimų
Kai kurie Seimo nariai 

siūlo įpareigoti skolų išieš-
kojimo įmones drausti savo 
civilinę atsakomybę bei už-
drausti joms be skolininko 
sutikimo skambinti jam 
naktį.

Jei siūlymas būtų priimtas, 
tokios įmonės privalėtų ap-

drausti visą veiklos laiką ne 
mažesne kaip 30 tūkst. eurų 
suma. Be to, be skolininko 
sutikimo jos negalėtų jam 
skambinti nuo 22 val. iki 6 va-
landos bei valstybinių švenčių 
dienomis. 

„Skambinantis automatas 
būna paleistas, nežiūri nei die-
nos, nei nakties (...) Dauguma 

žmonių apie 21-22 val. eina 
miegot“, – BNS sakė Seimo 
narys, vienas projekto autorių 
A. Palionis. 

Seime svarstomame Skolų 
išieškojimo įmonių įstatymo 
projekto pirminiame variante 
tokie sugriežtinimai nėra nu-
matyti.

BNS inform.

Seimas: savivaldybės NT ir žemės mokesčius galės 
nustatyti mėnesiu vėliau – iki liepos

Seimas savivaldybių ta-
rybas įpareigojo nekilno-
jamojo turto (NT) ir žemės 
mokesčius nuo 2020 metų 
nusistatyti iki liepos pra-
džios. Taip siekdama, kad 
naujieji tarifas įsigaliotų sa-
vivaldybės teritorijoje nuo 

kito mokestinio laikotarpio 
pradžios.

Iki šiol savivaldybių tarybos 
NT žemės mokesčius turėjo 
patvirtinti iki birželio. Jeigu sa-
vivaldybės taryba per numaty-
tą laiką nenustatys naujų tarifų, 

kitą mokestinį laikotarpį toliau 
galios paskutiniai nustatytieji. 
Dabar tokiais atvejais savival-
dybėse, kurios nepasitvirtinda-
vo naujojo NT mokesčio, tai-
komas 0,01 proc. NT ar žemės 
mokesčio tarifas.   

BNS inform.
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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

AVINAS. Sa-
vaitės pradžioje 
tvarkysite svarbius 
dokumentus, deja, 

nepavyks išvengti didesnių 
nesusipratimų, bus vėlavimų. 
Galimi elektronikos, transpor-
to priemonių gedimai. Būkite 
itin dėmesingi už vairo – labai 
avaringas metas.Ketvirtadienį 
– laukia kova už vietą po sau-
le, teks susiremti su galingais 
priešininkais. Šiuo metu bus 
daug agresijos, pykčio, gali-
mi net grasinimai susidoroti. 
Nerekomenduojama lankytis 
masinio susibūrimo vietose. 
Savaitės pabaiga kiek rames-
nė, tačiau stipriai išaugs po-
traukis svaigalams – elkitės 
sąmoningai.

JAUTIS. Die-
nos tekės įprasta 
vaga, bus galima 
daugiau laiko skir-

ti savo poreikiams, pailsėti. 
Netrūks bendravimo, naujų 
pažinčių. Tinka investuoti į 
transporto priemones. Gerai 
apgalvokite savo žodžius, sten-
kitės išlikti taktiškais, nes bus 
lengva išprovokuoti aršias dis-
kusijas. Savaitės viduryje pra-
sidės rimtesni nesklandumai, 
nepalanku tvarkyti teisinius 
reikalus, aplinkybės dėliosis 
ne jums palankia linkme. Ne-
rekomenduojama ir keliauti. 
Savaitės pabaigoje daugiausia 
veiksmo vyks darbo aplinkoje. 
Galimos konfliktinės situacijos 
su autoritetais, nepavyks iš-
vengti nusivylimų.

D V Y N I A I . 
Pirmoji savaitės 
pusė itin įtempta, 
dramatiška, sti-

priai išaugs traumų, konfliktų 
tikimybė. Venkite susibūrimo 
vietų. Būsite linkę į pasyvią 
agresiją, slaptą kenkimą. Itin 
sudėtingas metas šiuo metu 
sprendžiantiems juridinius 
klausimus – ne viskas eisis 
taip, kaip norėtųsi. Venkite 
įtartinų kompanijų, filtruokite 
pas jus ateinančią informa-
ciją. Stresą padės sumažinti 
sportas, fizinis darbas, namų 
ruoša. Antroji savaitės pusė 
bus darbinga, galite nemažai 
nuveikti, jei užsibrėšite kon-
krečius tikslus.

VĖŽYS. Su-
aktyvės lėtiniai 
negalavimai, at-
kreipkite dėmesį  

į kūno siunčiamus signalus. 
Išryškės sunkumai profesinėje 
srityje, gali atsinaujinti senos 
problemos, reikės iš naujo 
įvertinti anksčiau padarytus 
sprendimais. Bus sunku suval-
dyti įsisiautėjusias emocijas, 
galite pridaryti daug kvailys-
čių, dėl kurių vėliau gailėsitės. 
Venkite įsipareigoti, žadėti, 
verčiau ramiai tęsti kasdienius 
darbus. Sudėtingiausia bei 
pavojingiausia savaitės diena 
trečiadienis – neprovokuokite 
konfliktinių situacijų su auto-
ritetingais žmonėmis.Tądien-

Astrologinė prognozė savaitei 
bus labai pavojinga atvirai de-
monstruoti agresiją. Savaitės 
gale laukia dėkingi sutapimai.

LIŪTAS. Duš 
iliuzijos bei nere-
alios viltys. Daug 
realiau žvelgsite 

į situaciją. Ne visoms svajo-
nėms bus lemta išsipildyti, 
tačiau netrūks malonių stai-
gmenų. Daugiausia valios 
ir pastangų prireiks pirmoje 
savaitės pusėje, gali išryškė-
ti sveikatos problemos, atsi-
naujinti seni konfliktai darbo 
aplinkoje. Ne laikas aiškintis 
santykius – emocijos ims vir-
šų, bus sunku konstruktyviai 
diskutuoti. Neeikvokite ener-
gijos ginčams su aplinkiniais, 
verčiau nukreipkite ją geriems 
darbams. Antroji savaitės 
pusė palanki finansiniams rei-
kalams tvarkyti, organizuoti 
bendrą biudžetą.

M E R G E L Ė . 
Gali pasiekti ne-
malonios žinios, 
susijusios su vai-

kais, brangiais žmonėmis. Tai 
pavojingos dienos, venkite 
demonstruoti iniciatyvą, ga-
lite susidurti su stipriu pasi-
priešinimu, nenuvertinkite 
priešininkų galimybių. Pir-
mąją savaitės pusę aplinky-
bės dėliosis jums nepalankia 
linkme, ypač pavojinga bus 
atvirai reikšti agresiją. Smar-
kiai išaugs traumų, avarijų ti-
kimybė, galite patirti smurtą. 
Vėliau situacija kiek taisysis, 
atsiras daugiau jėgų bei moty-
vacijos veikti. 

S VA R S T Y -
KLĖS. Nepažei-
dinėkite taisyklių, 
elkitės sąžiningai, 

galima akistata su teisėsau-
ga. Turėsite nemažai laisvės, 
galėsite rinktis darbus, kurie 
jums yra arčiau širdies. Gali 
pritrūkti motyvacijos, galite 
taip ir neišnaudoti palankių 
progų. Gyvensite ne pagal ki-
šenę, dažnai pervertinsite savo 
galimybes. Nepalanku pradėti 
juridinius procesus, reikia 
vengti bet kokio fanatizmo bei 
perdėto principingumo. Sa-
vaitgalį skirkite sveikatos sti-
prinimui, organizmo valymui.

S K O R P I O -
NAS. Laukia 
karinga savaitė, 
įtemptas ir pavo-

jingas metas, galimi netikė-
ti nuostoliai, labai svarbu 
objektyviai vertinti situaciją. 
Vienas laukia ne karys – ieš-
kokite bendraminčių, prašy-
kite autoritetingų draugų pa-
galbos bei užtarimo – turimos 
pažintys padės atverti reikia-
mas duris, išspręsti aktualias 
problemas. Pavojingiausi bus 
trečiadienis ir ketvirtadienis – 
neišvengsite audringų ginčų, 
galimos net smurtinės situ-
acijos. Išaugs traumų, buiti-
nių avarijų tikimybė. Galimi 
sveikatos sutrikimai, neplani-
nės operacijos.

ŠAULYS. Kuo 
stipriau save ap-
gaudinėjote, tuo 
didesnis šokas bei 

sukrėtimas jūsų laukia. Tai 
nelengvos dienos. Jausite ga-
lingą energijos pliūpsnį, labai 
svarbu jį panaudoti tinkama 
linkme. Sustiprės trauka svai-
galams, būsite linkę į savi-
destrukciją, išryškės senos 
nuoskaudos, imsite ieškoti 
kaltų. Šiuo metu prasidėję 
sunkumai bei kilę konfliktai 
užsitęs. Verčiau susilaikyti 
nuo didesnių investicijų – ti-
kėtina, jog slogią vidinę bū-
seną bandysite taisyti bran-
giais pirkiniais.

OŽIARAGIS. 
Galimos įtampos, 
nesusikalbėjimas, 
ypač darbo aplin-

koje. Tikrinkite ateinančią 
bei išeinančią informaciją – 
tikėtinos apmaudžios klaidos. 
Sėkmė priklausys nuo valios 
pastangų, gebėjimo išlikti 
profesionaliais. Pavojinga 
veltis į ginčus, galite prišne-
kėti dalykų, dėl kurių vėliau 
labai gailėsitės. Antroji savai-
tės pusė gana palanki, jūsų in-
vestuotas laikas bei atkaklios 
pastangos duos puikių rezul-
tatų. Gali realizuotis jau kelis 
metus vystomi projektai, išsi-
pildyti ilgai puoselėtos svajo-
nės. Klausykite nuojautos.

VA N D E N I S . 
Problema bus fi-
nansiniai klausi-
mai. Būsite pri-

versti pažvelgti tiesai į akis ir 
pripažinti, kad ilgą laiką gy-
veno ne pagal kišenę. Atėjo 
laikas susiveržti diržus! Ne-
panikuokite, svarbiausia turė-
ti aiškų planą, realiai įvertinti 
savo galimybes bei logiškai 
organizuoti biudžetą. Šiomis 
dienomis tapsite kur kas prak-
tiškesni, labiau orientuoti į 
ateities perspektyvas. Trečia-
dienį gali išduoti žmonės, ku-
riais pasitikėjote, kai kuriems 
susitarimams nebus lemta 
išsipildyti. Nebūkite naivūs. 
Šią savaitę nieko nepasieksite 
be atkaklios kovos ir sunkaus 
darbo, nepasiteisins lengves-
nio kelio paieškos.

ŽUVYS. Svar-
biausius reikalus 
vertėtų tvarkyti 
pirmoje savaitės 

pusėje, tai produktyviausias 
periodas. Palanku spręs-
ti klausimus, susijusius su 
nekilnojamuoju turtu, ilga-
laikėmis investicijomis. Jei  
nesikratysite sunkaus darbo, 
gali išsipildyti seniai puose-
lėtos svajonės, ateiti reikia-
mi resursai. Savaitės vidurys 
pavojingas, kilę konfliktai 
bus itin aršūs. Venkite ma-
sinio susibūrimo vietų, ne-
sivelkite į painias situacijas. 
Tikėtini teisminiai procesai. 
Stenkitės išsaugoti objekty-
vų požiūrį, venkite bet kokio 
fanatizmo.

PRO MEMORIA
Obelių seniūnija:
AGOTA TAMOŠEVIČIENĖ
 1923.03.09 – 2019.06.07
ANTANAS MATIUKAS
 1940.01.19 – 2019.06.08

VLADAS KOMKA 
1921.08.30 – 2019.06.10
VLADISLAVA SAVICKIENĖ 
1938-.02.15 – 2019.06.08

 Panemunėlio seniūnija:
VALĖ ČERNIAUSKIENĖ
 1930.07.02 – 2019.06.05
ALFONSAS MIKELĖNAS
 1937.02.14 – 2019.06.12

• Prašau padovanoti naudotą 
veikiantį monitorių ar planšetinį 
kompiuterį. Tel. 8 646 10 329. 
Panevėžys

PAŽINTYS

SPORTO IR LAISVALAIKIO-
PREKĖS

• Treniruočių suolelį VirosPro 
Sport. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 600 30 766. Rokiškis
• Geros būklės treniruoklį. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 621 51 352.  
Rokiškis
• Teleskopą Bresser–114/900. 
Kaina 190 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Mažai naudotą, inversinį stalą 
Insportline. Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Naujus žvejybos tinklus. Siunčiu. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 678 66 028. 
Rokiškis
• Aleksandro Diuma klasikinius 
romanus. Kaina 37 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Įvairią pjautą statybinę medieną . 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Gegnes 5 cm/15 cm, colines 
lentas 2,5 cm storio, medienos ilgis 
6,15 m. Tel. 8 610 06 145.  
Rokiškis
• Storasienį metalinį vamzdį. Storis 
8mm, skersmuo 630 mm.  
Tel. 8 698 55 357.  
Rokiškis
• Naują plastikinį langą. Plotis 250 
cm, aukštis 200 cm. Tamsiai rudas. 
3 stiklai. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 657 73 517. Rokiškis
• 3 stumdomus 110/148 cm ir 1 
nestumdomą 90/148 cm balkono 
langus. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 627 00 814. Rokiškis
• Tris naudotas buto duris, dvejos 
durys su stiklais. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Trifazį diskinį pjūklą (zeimerį), 
varikilio galingumas 4 kW. Kaina 
170 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Klijuojamą sienų dangą, smėlio 
spalvos, apie 10 kv.m. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis
• Pigiai 3 t kėlimo talę (gervę). 
Reikia remonto. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 670 27 742.  
Rokiškis

Popiežius apaštaliniu 
nuncijumi Lietuvoje paskyrė 
arkivyskupą P. Rajičių

Popiežius Pranciškus 
apaštaliniu nuncijumi Lie-
tuvoje paskyrė arkivysku-
pą Petarą Rajičių, pranešė 
Lietuvos vyskupų konferen-
cijos sekretoriatas.

Informuojama, kad nauja-
sis nuncijus Lietuvoje paskir-
tas birželio 15-ąją. 

Nuncijus P.Rajičius yra 
šeštasis apaštalinis nuncijus 
Baltijos šalyse.

Ligšiolinis apaštalinis 
nuncijus Baltijos šalyse arki-
vyskupas Pedro Lopez Quin-
tana buvo paskirtas apaštali-
niu nuncijumi Austrijoje ir 
išvyko iš Lietuvos šių metų 
gegužės 9-ąją.

Nuo jo išvykimo iki dabar 
Šventojo Sosto atstovybei 
vadovavo laikinasis reika-
lų patikėtinis monsinjoras 
Christopheris T. Washingto-
nas.

Titulinis Sarsentero arki-
vyskupas P. Rajičius iki šiol 
dirbo apaštaliniu nuncijumi 
Angoloje bei San Tomėje ir 
Principėje.

P. Rajičius Šventojo Sosto 
diplomatinėje tarnyboje dirba 
nuo 1993 metų.

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

Europolas: Baltijos šalyse išlieka 
Rusijos pinigų plovimo rizika

Baltijos šalyse išlieka ne-
švarių Rusijos pinigų plovi-
mo rizika, pareiškė Europo-
lo atstovas Pedro Felicio.

Pasak šio pareigūno, at-
sakingo už kovos su pinigų 
plovimo klausimus, didžioji 
dalis neteisėtai gautų pinigų 
Europą pasiekia iš Rusijos ir 
Kinijos.

P. Filicio taip pat perspėjo, 
jog skandalai dėl nešvarių ru-
siškų pinigų Baltijos regiono 
bankuose gali pasikartoti, o 
šią problemą aštrina Maskvos 
„nulinis bendradarbiavimas“.

Europolo atstovo teigimu, 

nors padėtis dabar kiek page-
rėjusi, Baltijos bankai tebėra 
pažeidžiami. Anot jo, nešva-
rūs pinigai galiausiai inves-
tuojamos kitose šalyje, bet 
būtent Baltijos regionas yra 
„fronto linija“.

P. Felicio pridūrė, kad ne-
retai tokios lėšos investuoja-
mos į nekilnojamąjį turtą.

Nelegalios kilmės rusiški 
pinigai tapo viena pagrin-
dinių priežasčių, dėl kurių 
„Danske Bank“ skyrius Esti-
joje ir Švedijos „Swedbank“ 
įsivėlė į skandalus dėl pinigų 
plovimo.

BNS inform.

www.rokiskiosirena.lt
qNaujienos
qSkelbimai
q Video ir fotogalerijos
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Leidžiamas antradieniais ir
penktadieniais
Laikraščio tiražas – 707 egz.
Laikraščio elektroninės versijos 
tiražas – 2475 egz.
Redakcija už skelbimų, reklamos 
ir užsakomųjų straipsnių turinį 
neatsako

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

Skelbimai priimami:
www.rokiskiosirena.lt
V. Baranovskio IĮ Baltma, Taikos g. 5
Rokiškis
UAB Zirzilė, Panevėžio g. 12-1
Rokiškis
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ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

Statistika rodo: dažniausiai 
garsiai rėkiamas žodis yra 
„Tylos!“

***
Šokiuose dviejų merginų 

pokalbis. Viena sako:
– Žiūrėk, kokie gražūs 

nauji juodi to vaikino 
baltiniai...

Kita:
– Tai kad ne nauji juodi, o 

seni balti.

Orų prognozė birželio 18-21 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Birželio 18 d. Naktį 12

Dieną 25
V, 
3-8 m/s

Birželio 19 d. Naktį 13
Dieną 27

P,
3-8 m/s

Birželio 20 d. Naktį  16
Dieną 25

P, 
3-8 m/s

Dieną ir vakare palis, 
perkūnija.

AUGALAI

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

***
Blondinė laiko vairavimo 

egzaminą. Instruktorius sako:
– Neįtikėtina – jūs 

partrenkėte septynis žmones!
– O tai kiek reikėjo? – 

klausia ji.
***

Lankytojas klausia:
– Padavėjau, ar ta žuvis 

šviežia?
– Nežinau, aš čia pradėjau 

dirbti tik prieš savaitę.
***
Blondinė mokytoja 

pastebėjo lauke stovintį vienišą 
storą vaiką, kai tuo tarpu kiti 
vaikai lakstė ir žaidė futbolą. 
Jai pagailo vaiko ir ji nuėjo su 
juo pašnekėti:

– Ar tau viskas gerai?
Vaikas:
– Jo.
Mokytoja:

– Nenori eiti pažaisti su 
kitais vaikais?

Vaikas:
– Bus geriau, jeigu aš liksiu 

čia.
Mokytoja:
– Kodėl?
Vaikas:
– Nes aš esu suknistas 

vartininkas!
***

Klientas sako padavėjui:
– Mano bokalas įskilęs.
Padavėjas sako:
–Va, matote, koks pas mus 

stiprus alus!
***

Susitinka du draugai, 
plėtojantys elektroninės 
komercijos verslą.

– Na, kaip laikaisi?
– Neblogai, atidariau tinkle 

parduotuvę, per pirmą mėnesį 
uždirbau dvidešimt tūkstančių 
virtualių dolerių.

– Virtualių? Aš dar 
neregėjau tokių!

– Aš taip pat.
***

Kalbasi dvi skruzdėlės 
statydamos skruzdėlyną.

– Kodėl taip tamsu?
– Nebeišgalime susimokėti 

jonvabaliams!
***

Mama Petriuko klausia:
– O kodėl tavo tokios 

purvinos rankos?
– Aš ką tik jomis veidą 

prausiau.

***
Žmona klausia vyro:
– Brangusis, tu kada nors 

matei sulamdytus 10 000 litų?
– Ne, nemačiau...
– Tai pasižiūrėk, – sako 

žmona, atidarydama garažą.
***

Vaikinas sako savo merginai:
– Aš nesu turtingas, neturiu 

didelės pinigų sąskaitos banke, 
vilos, prabangaus automobilio 
ar pelningos kompanijos, kaip 
mano draugas Petras, tačiau aš 
tave labai myliu ir dievinu.

Ji pažiūrėjo į jį su ašaromis 
akyse, stipriai apkabino ir 
pašnibždėjo jam į ausį:

– Jeigu mane myli... 
Supažindink mane su Petru...

***
Kalbasi dvi moterys:
– Ar tavasis daug geria?
– Iki žalių velnių.
– O maniškis dar ir su jais 

geria.
***

Mes su žmona keičiamės 
nuomonėmis: ateinu su savo 
nuomone, išeinu su jos.

***
Medikų forumas. Virtuvės 

poskyris. Patarimas kaip kepti 
mėsą: dedi mėsą į keptuvę, 
ir kažkur tarp antro ir trečio 
laipsnio nudegimo gailima dėti 
ir daržoves.

***
Buhalterė išlaidas už sarginio 

vilkšunio maistą įrašė į grafą: 

„Apsauginės signalizacijos 
eksploatacijos išlaidos“.

***
Žvejo pastebėjimas: 

palapinė dega 100 Eur per 
sekundę greičiu.

***
– Kuo jūs vardu?
– Vakare chamas ir 

avigalvis, ryte zuikutis, o dieną 
tiesiog Petras.

***
Seserys būna dviejų rūšių: 

vyresnioji ir skundikė.
***

Prancūzas, paragavęs 
kopūstų sriubos klausia:

– Ir kam jūs tas salotas 
verdate?

***
– Ir kaip tave šventa 

žemelė nešioja?!
– Kaip papuošalą.

***
Ir kaip mums paaiškinti 

katinui, kad butas – tikrai 
mūsų ir nereikia jo žymėti.

***
Vyras sako žmonai:
– Mums reikia naujo 

šaldytuvo.
– Kodėl, ir senasis dar 

gerai veikia.
– Ant jo nebėra vietos 

magnetukams.
***

– Kas reikalingiausia 
priemonė turistui miške?

– Tualetinis popierius. 
Ypač jei miškas – spygliuočių.

• Grūdus (kviečius, miežius, 
žirnius, grikius). Tel. 8 610 49 834. 
Rokiškis
• Avižų vilkų mišinį. Ekologinis 
statusas. 2 t. Tel. 8 610 44 293. 
Rokiškis

• Akvariumo augalus criptokorina. 
Tel. 8 693 82 442. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Naudotą šaldytuvą Snaigė Class 
A. Baltas, aukštis 172 cm, plotis ir 
gylis po 59 cm. 3 šaldiklio skyriai. 
Kaina 59 Eur. Tel. 8 686 44 745. 

Rokiškis
• Veikiantį rusišką šaldytuvą.  
Kaina 45 Eur. Tel. 8 620 31 551. 
Rokiškis
• Naudotą 2 kW generatorių. Kuras 
– benzinas, jo sunaudoja nedaug. 
Tel. 8 624 45 321. Rokiškis
• Automatinę skalbimo mašiną 

Gover, 5 kg talpos. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 683 27 149. Rokiškis
• Pigiai dujų balionus, 50 l 
deguonies balioną.  
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Šaldytuvą Bosch 194 cm, iš 

Vokietijos. Kaina 85 Eur.  
Tel. 8 605 61 087. Rokiškis
• Indukcinę kaitlentę. Neveikia. 
Kaina simbolinė. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Garų surinktuvą, be filtro, naujas. 

Kaina 25 Eur. Tel. 8 616 25 211. 
Rokiškis
• Tvarkingą kojinę siuvimo mašiną 
Podolsk. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 682 16 743. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Muzikinį centrą Aiva. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 683 27 149.  
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Skubiai parduodu arba keičiu 
telefoną Samsung Galaxy A5 
( 2016m ). Viskas veikia kuo 
puikiausiai. Labiau domina 
keitimas. Obeliai. Kaina 75 Eur. 
Tel. 8 684 56 860. Rokiškis
• Naują telefoną Huawei Y5, 2019 
m. Būklė 10/10. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 617 54 414. Rokiškis
• Idealų Nokia 8.1 telefoną. 
Kaina 220 Eur. Tel. 8 636 80 138. 
Rokiškis


