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Iššovus revolveriui 
Rokiškio r. nukentėjo 
girtas vyras
Rokiškio medikai gydo vyrą, kuris 
nukentėjo iššovus revolveriui.
Kaip pranešė Policijos departamentas, 
birželio 7 d. apie 18 val. 06 min. į 
ligoninę pristatytas ir dėl šautinės 
žaizdos galvoje paguldytas girtas 
(2,25 prom.) vyras (gim. 1974 m.).
Pasak policijos, vyras tą pačią dieną 
apie 18 val. Rokiškio r., Tumasonių 
kaime, namuose, susižalojo iššovus 
revolveriu. Įvykio aplinkybės 

tiriamos.

Rokiškėliuose, įtariama, 
gamino naminukę
Birželio 3 d. Rokiškio rajone, 
Rokiškėlių kaime, pas vyrą (gim. 
1964 m.) rastas aparatas, skirtas 
galimai naminės degtinės gamybai.

Panevėžio VPK ir 
Panevėžio apskrities priešgaisrinės 

gelbėjimo valdybos 
Rokiškio priešgaisrinės 

gelbėjimo tarnybos 
inform.

KRIMINALAI

Žydų paveldo žemėlapis: Rokiškyje vienintelis objektas, 
o ir tas aprašytas su klaida

Praėjusią savaitę buvo paskelb-
ta žinia apie tai, kad sukurtas in-
teraktyvus žydų kultūros paveldo 
Lietuvoje žemėlapis, jame šiuo 
metu yra daugiau kaip 200 objek-
tų. Jį sukūrė Žydų kultūros pa-
veldo kelio asociacija. Rokiškėnai 
muziejininkai, išvydę žemėlapį, 
griebėsi už galvos: iš viso gausaus 
Rokiškio žydų kultūrinio ir ekono-
minio paveldo tesiūloma aplankyti 
vieną vienintelį namą, tiksliau – 
pasigrožėti išlikusiu šuliniu. Nors, 
kaip sako istorikas Giedrius Kuje-
lis, Rokiškio miesto plane (nuotr.) 
tuomet reikėjo ieškoti ne žydų, o... 
lietuvių. Tad kalbant apie Rokiškio 
žydų istoriją, yra galimybių paro-
dyti kur kas daugiau nei vieną šuli-
nį. „Jei tik žemėlapio kūrėjai į mus 
būtų kreipęsi“, – sakė istorikas. 

Atvažiuokite iš toliausiai...
pabučiuoti šulinio
Kaip teigiama jo aprašyme, žemė-

lapis skirtas keliautojams Lietuvoje 
norintiems susipažinti su štetlų ir 
žydų bendruomenių istorijomis, pa-
matyti išlikusias mūrines ir medines 
sinagogas, kitus bendruomeninius 
pastatus, susipažinti su vietomis, 
kurios mena įžymius žydų tautybės 
žmones, kilusius iš Lietuvos. Rokiškį 
žemėlapyje reprezentuoja vienintelis 
objektas – namas, kuriame gyveno 
rabinas ŠMUELIS (o ne Izraelis, 
kaip parašyta žemėlapyje) Sniegas. 
Objektyvumo dėlei reikia paminėti, 
kad žemėlapio rengėjai dar žada jį 
pildyti.

Istorikai gana griežtai vertina 
projektus, istorikų žargonu vadina-
mus „pabučiuok akmenį“, t.y. tokius 
objektus, kuriuose realiai nėra ką 
pažiūrėti. Tokių „pabučiuok akmenį 
(plytą, medį) objektų kiekviename 
rajone yra dešimtys. Patrauklumo to-
kie objektai neturi: negi kas specialiai 
belsis kelias dešimtis ar šimtus kilo-
metrų, kad pastovėtų tuščioje vietoje 
prie akmens, šiuo atveju, šulinio?

Juolab, kad kas vasarą Sinagogų 
gatvėje Rokiškio krašto muziejinin-
kai nuolatos vedžioja iš įvairiausių  
pasaulio kraštų: Izraelio, JAV, Pietų 
Afrikos Respublikos atvykstančius 
kraštiečių palikuonis, kuriems įdomi 
jų protėvių istorija. Ir rabino Š. Snie-
go namas – tikrai ne vienintelis, ir net 
ne pagrindinis objektas šiuose marš-
rutuose.

Kaip vieną iš lankytinų objektų šį 
namą įtraukė ir Rokiškio rajono Vie-

tos veiklos grupė, rengdama turistinį 
maršrutą „Piligrimų kelias“. Viena šio 
kelio rengėjų, Raimonda Stankevičiū-
tė-Vilimienė pasakojo, kad rabinas 
išgyveno Holokaustą, šios organiza-
cijos tinklalapyje detaliai aprašyta 
šio iškilaus Rokiškio krašto žmogaus 
istorija. 

Kuo ypatingas rabinas Šmuelis 
Sniegas? Jis buvo aktyvus Lietuvos 
nepriklausomybės rėmėjas, tarnavo 
Lietuvos kariuomenės žydų kape-
lionu. Įdomu tai, kad kaip nustatė 
istorikas Giedrius Kujelis, dauguma 
Rokiškio žydų buvo chasidai, o šis 
rabinas – ortodoksas. G. Kujelio tei-
gimu, 1921 m. Rokiškio miesto pla-
ne minėtasis namas Sinagogų gatvėje 
priklausė Šmueliui Vengerinui. Plane 
paminėtas ir Izraelis Sniegas, bet jo 

namas buvo Pirties gatvėje.

Galėjo bent pasiklausti
Pasak G. Kujelio, tarpukario Ro-

kiškyje bei Rokiškio rajone žydų 
ekonomikos ir kultūros objektų buvo 
tiek daug, kad mūsų mieste jau reiktų 
ieškoti ne žydų, o lietuvių paveldo. 
Todėl keista, kad žemėlapio rengėjai 
apsiribojo tik vienu objektu. Ir kodėl 
jie suklydo? Mat jei būtų deramai ieš-
koję medžiagos apie šį žymų rabiną, 
jie niekaip nebūtų aplenkę Rokiškio 
rajono vietos veiklos grupės pareng-
to Piligrimų kelio bei kalendoriaus. 
Ruošiant ir pristatant Piligrimų ke-
lią dalyvavo ir G. Kujelis, taigi, ten 
pateikta medžiaga rūpestingai pati-
krinta. Jei būtų kreiptasi, Rokiškio 
krašto muziejus mielai būtų padėjęs 

paregti ir medžiagą apie rabiną Šmu-
elį Sniegą, ir apie daugelį kitų Rokiš-
kio ir Rokiškio rajono žydų paveldo 
objektų. „Bent jau nesarmata būtų ir 
patiems žiūrėti, ir kitiems rodyti“, – 
sak istorikas. Jis įtaria, kad rengiant 
rabino Š. Sniego namo aprašą, tie-
siog buvo paimta medžiaga iš inter-
neto platybių ir deramai nepatikrinta.

Parodyti yra daug ką, 
tik reikia domėtis
Kaip jau minėta, Rokiškio krašto 

žydų paveldas yra gausus. Ką būti-
na pamatyti mūsų rajone? G.Kujelis 
vienu atsikvėpimu pažėrė bent pus-
tuzinį būtinai reikalingų pamatyti 
objektų. Vos tik plačiau prasivėrus 
sienoms, jau į Rokiškį ieškoti savųjų 
šaknų ir istorijos skuba žydų kilmės 

kraštiečiai iš tolimiausių pasaulio 
kampelių.

Dažnas savo paieškų ir pažinties 
kelią pradeda Rokiškio krašto muzie-
juje, kuriame sukaupta daug doku-
mentinės medžiagos apie tarpukario 
žydų bendruomenę.

Pirmiausias iš lankytinų objektų, 
tai senosios Rokiškio žydų kapinės. 
Jose – daugelio iškilių kraštiečių pro-
tėviai. Jos puikiai sutvarkytos, ap-
tvertos, nušienauta žolė, prie kapinių 
pastatytas paminklas, su Rokiškio 
žydų istorijos pagrindiniais faktais 
lietuvių, anglų ir hebrajų kalbomis.

Kadangi Rokiškio kraštas užau-
gino ne vieną žymų litvaką, būtina 
aplankyti vietas, kuriose formavosi 
jų pažiūros. Tai, be abejo, Sinagogų 
gatvė. Joje tarpukariu buvo trys si-
nagogos. Toje pat gatvėje ir namas, 
kuriame gyveno rabinas Š. Sniegas. 
Šioje gatvėje prieš keletą metų buvo 
atidengta informacinė lenta, pasako-
janti apie Rokiškio žydų religinį gy-
venimą.

Taip pat vertėtų aplankyti ir Ro-
kiškio žydų ekonominio paveldo 
objektus. Pavyzdžiui, Melerų šeimos 
viešbutį „Londonas“. O kur gi dar 
garsusis „namas su bokšteliais“, ku-
ris buvo brolių pramonininkų Zame-
tų nuosavybė. O ir jų fabriko „Lie-
tmetal“ pastatas yra išlikęs. 

Istorija nebūtų pilna ir be skau-
džiausių jos puslapių – Holokausto. 
Jį mena kapavietės visame mūsų 
rajone. Artimiausia nuo Rokiškio – 
vos už Bajorų, prie posūkio į Lukštų 
pusę. Ten sušaudyti Rokiškio žydai. 
Taip pat nederėtų pamiršti ir Ro-
kiškio krašto muziejaus teritorijos, 
kurioje neseniai iškilo paminklas, 
žymintis vietą, kurioje savo mirties 
laukė miesto žydai vyrai. Antanašė-
je analogiškame gete buvo laikomos 
Rokiškio žydės ir vaikai. 

Ir Panemunėlio geležinkelio sto-
tyje yra ką pamatyti: ten prieš porą 
metų atidengtas koplytstulpis vienai 
perspektyviausių mūsų krašto poe-
čių Matildai Olkinaitei. Čia dar yra 
menančių ir pačią Olkinų šeimą. Va-
žiuojant senuoju keliu nuo Panemu-
nėlio į Rokiškį, prieš porą metų buvo 
atrasta šios šeimos ir Jofių šeimos 
tragiškos žūties vieta. Ji pažymėta 
paminkliniu akmeniu. Apie Matildos 
Olkinaitės trumpai švytėjusią ryškią 
poezijos žvaigždę pasakoja prieš pat 
karantino pradžią pristatyta knyga 
„Atrakintas dienoraštis“.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Vienos darbo valandos sąnaudos Lietuvoje per metus augo 11,4 proc.
Vienos dirbtos valandos darbo 

sąnaudos šalies pramonės, staty-
bos ir paslaugų įmonėse, įskaitant 
ir individualiąsias įmones, pirmą-
jį 2020 metų ketvirtį, palyginti su 
tuo pačiu laikotarpiu 2019-aisiais, 
pašalinus darbo dienų skaičiaus 
įtaką, padidėjo 11,4 proc., o vien 
verslo įmonėse – 11,2 procento.

Per ketvirtį – pirmąjį šių metų 
ketvirtį palyginti su pernai spa-
lio-gruodžio mėnesiais – darbo są-
naudos augo 1,4 proc., iš jų verslo 

įmonėse – 1,5 proc., pranešė Statis-
tikos departamentas. 

Per metus vienos dirbtos va-
landos darbo sąnaudos augo visų 
veiklos rūšių įmonėse ir įstaigose, 
labiausiai – 16,6 proc. – žmonių 
sveikatos priežiūros ir socialinio 
darbo įstaigose, statybos – 15,9 
proc., bei elektros, dujų, garo tieki-
mo ir oro kondicionavimo veiklos 
įmonėse – 14,2 proc.

Statistikų teigimu, darbo sąnaudų 
pokyčiams įtakos turėjo nuo 2020 
metų sausio mėnesio padidinta mi-

nimalioji mėnesinė alga, padidintas 
valstybės politikų, teisėjų, valsty-
bės pareigūnų, valstybės tarnauto-
jų ir biudžetinių įstaigų darbuotojų 
pareiginės algos bazinis dydis, dirb-
tų valandų skaičiaus pasikeitimai 
bei kitos priežastys. 

Per ketvirtį darbo sąnaudos la-
biausiai augo elektros, dujų, garo 
tiekimo ir oro kondicionavimo vei-
klos įmonėse – 7,4 proc., o labiau-
siai mažėjo nekilnojamo turto ope-
racijų įmonėse – 5,2 proc.

BNS inform.
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Rajono savivaldybė greičio mėgėjams 
neturi ką pasiūlyti

Policijos departamentas krei-
pėsi į Savivaldybių asociaciją dėl 
bendradarbiavimo ir priemonių 
organizavimo, siekiant užkardyti 
nelegalių lenktynių organizavimą. 
Policija siūlo įrengti lenktyniavi-
mui saugias vietas. Rajono savival-
dybės administracijos direktorius 
Andrius Burnickas teigė, kad apie 
šią iniciatyvą žino. Tačiau greičio 
mėgėjams rajono savivaldybė ne-
turi ko pasiūlyti.

Policija siūlo rasti saugių vietų
Pastaruoju metu šalyje stebimas 

nelegalių lenktynių, kurių metu kyla 
pavojus žmonių sveikatai, gyvybei 
bei turtui, skaičiaus augimas. Poli-
cija, užtikrindama saugų eismą, or-
ganizuoja priemones, kuriomis sie-
kiama identifikuoti tokių lenktynių 
dalyvius ir juos patraukti teisinėn 
atsakomybėn.

Pareigūnai atkreipia dėmesį, kad 
nelegalios lenktynės populiarios, 
ypač tarp jaunų vairuotojų, o baus-
mių dydžiai ne visada daro įtaką šių 
asmenų elgesio pokyčiams. Todėl, 

policijos nuomone, žmonių noras 
rungtyniauti šia forma bei bausmių 
neefektyvumas suponuoja valstybės 
ir savivaldybių institucijoms pareigą 
sudaryti sąlygas žmonėms tai daryti 
legaliai bei saugiai.  

Policijos nuomone, siekdami iš-
vengti skaudžių pasekmių ir atsi-
žvelgdami į žmonių, norinčių lenk-
tyniauti automobiliais, norus, būtų 
tikslinga savivaldybėse numatyti 
(įrengti) lenktyniavimui saugias vie-
tas (tinkama lenktynių trasa ir kelio 
danga, dalyvių instruktavimas bei 
priežiūra, saugios vietos žiūrovams, 
medicinos atstovo dalyvavimas ir 
pan.).

Pareigūnai tikisi, kad žmonės, tu-
rėdami galimybę lenktyniauti saugiai 
ir legaliai, rinksis tokią lenktynių 
formą, o ne nelegalias lenktynes.

Rajono savivaldybė 
neturi tinkamų kelių 
atkarpų
Pasak rajono savivaldybės direk-

toriaus Andriaus Burnicko, apie po-
licijos iniciatyvą jis girdėjo iš žinias-

klaidos. Greičio mėgėjai su prašymu 
įrengti trasą nesikreipė. „Mes ne 
kažką galėtume jiems ir pasiūlyti“, – 
atvirai atsakė savivaldybės adminis-
tracijos direktorius.

Pasak pašnekovo, lenktynėms rei-
kalinga ilga tiesi gatvė ar kelias su 
gera danga. Tokių savivaldybės ju-
risdikcijoje maža. „Pirmiausia, reikia 
tiesios ilgos atkarpos, su gera asfalto 
danga. Pas mus tokių atkarpų maža. 
Be to, tie keliai, kuriuose jos yra, yra 
ne savivaldybės žinioje. Taigi, skir-
ti tokių vietų mes negalime“, – sakė 
pašnekovas.

Pasak jo, tikriausiai rajone to-
kios trasos ir poreikis nėra didelis. 
„Bent jau kol kas į mus niekas nesi-
kreipė. Todėl detaliau šio klausimo 
ir nesvarstėme. Jei kažkas kreiptų-
si, tuomet ir galvotume, ką galime 
pasiūlyti. Kol kas apsvarstėme kelis 
variantus, tačiau, kaip minėjau, ke-
liai, kurie būtų tam galbūt tinkami, 
yra ne mūsų žinioje“, – sakė A. Bur-
nickas.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Avarija prie Obelių: 
pavojingai manevravęs 
vairuotojas sudaužė ir savo, 
ir svetimą automobilius

Birželio 5-ąją, likus kelioms 
minutėms iki 11 val. prie pat Obe-
lių, ties posūkiu į Lukštus susidū-
rė du Opel markės automobiliai. 
Avarijos kaltininkas galėjo būti 
neblaivus: liudininkų teigimu, jis 
„pripūtė“ 0,7 promilės, šie duo-
menys bus patikslinti policijos 
tyrimo metu.

Avarija įvyko ties minėtuoju po-
sūkiu į Lukštus. Liudininkų teigi-
mu, į Obelių pusę važiavęs mikro-
autobusas ėmė stabdyti, kad galėtų 
sukti Lukštų link. Iš paskos važia-
vęs mėlynasis Opel markės auto-
mobilis galimai nesilaikė saugaus 
atstumo, nespėjo laiku pristabdy-
ti, todėl jo vairuotojas nusprendė 
mikroautobusą apvažiuoti ir išlė-
kė į priešpriešinę juostą. Pamatęs 
ja nuo Obelių pusės atvažiuojantį 

baltą Opel Corsa automobilį, dar 
bandė grįžti į savąją juostą, tačiau 
kliudė mikroautobusiuko ratą ir 
susidūrė su priešpriešiais atvažiuo-
jančiu automobiliu.

Kiti vairuotojai išvengti avari-
jos staiga pasukdami į kelkraštį ne-
turėjo galimybės: toje vietoje yra 
aukšti šlaitai ir atitvarai.

Liudininkės pasakojimą patvir-
tino ir kito automobilio vairuoto-
jas. „Aš važiavau nuo Obelių pusės 
paskui jus ir viską gerai mačiau“,– 
sakė vyriškis.

Pasak įvykio liudininkės, kal-
tininkas neneigė savo kaltės. „Jis 
su viskuo sutiko“, – sakė ji. Eismo 
įvykio metu žmonės nenukentėjo. 
O štai automobiliai apgadinti ge-
rokai. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

„Baltų varnų“ koncertas kavinėje „Pupelė“ 
sulaukė rokiškėnų anšlago

Po truputį atsileidžiant karan-
tino gniaužtams Rokiškio Nepri-
klausomybės aikštė bunda – pir-
mąjį koncertą Rokiškyje surengė 
„Baltos varnos“.  Vos paskelbus 
apie koncertą visi bilietai bema-
tant buvo išpirkti, tad kavinė 
Pupelė svarsto galimybę surengti 
papildomą „Baltų varnų“ pasiro-
dymą.

„Pupelė“ gerokai padirbėjo reng-
damasi pirmajam vasaros koncertui: 
jo išvakarėse buvo įrengta speciali 
lauko terasa. O ir dauguma kavinės 
staliukų buvo išgabenti į lauką. Pa-
stangos pasiteisino: žiūrovų buvo 
tiek daug, kad dar gerokai prieš kon-
certo pradžią visi staliukai jau buvo 
užimti.

„Rokiškio Sirena“ inform.

Šiandien laukiami donorai
Šiandien rajono savivaldy-

bėje laukiami kraujo donorai. 
Norinčiųjų suteikti pagalbą 
rokiškėnų yra daug, tačiau ir 
kraujo poreikis yra didžiulis. 
Mat karantino mėnesiais do-
norų veikla buvo labai ribota, 
tad ir kraujo atsargos išseko. O 
dabar jų ypač reikia, nes šalies 
ligoninės atnaujina planines 
operacijas.

Vakar iki pietų jau buvo už-
siregistravę nemažai rokiškėnų. 
Tačiau pasak Nacionalinio kraujo 
centro Panevėžio filialo specia-
listai informavo, kad laisvų vietų 
dar buvo. „Rytinis laikas jau da-
bar užpildytas, tačiau popiet dar 
galėtume priimti apie 20 donorų“, 

– informavo Nacionalinio kraujo 
centro atstovas.

Nacionalinio kraujo centro Pa-
nevėžio filialo komanda rajono sa-
vivaldybėje donorų kraują šiandien 
ims iki 15 val.

„Rokiškio Sirena“ primena, kad 
gegužės viduryje surengto vizito 
metu norinčiųjų buvo tiek daug, 
kad jau vizito išvakarėse filialo 
atstovai nebegalėjo priimti visų 
norinčiųjų. Mat imant kraują laiko-
masi griežtų karantino sąlygų.

Šiuo metu reikia visų grupių 
donorų kraujo. Todėl norintieji ir 
galintieji duoti kraujo kviečiami 
padėti nuo ligų kenčiantiems ar į 
nelaimes patekusiems žmonėms.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Rokiškio padaliniui priklausančiose girininkijose 
ketinama apsaugoti 80 skruzdėlynų

Kaip praneša Valstybinių 
miškų urėdija, miškininkai 
šiais metais Lietuvoje keti-
na aptverti 1,4 tūkstančio 
miškuose esančių skruzdė-
lynų. Taip siekiama apsau-
goti juos nuo šernų.

Valstybinių miškų urė-
dijos Rokiškio regioninio 
padalinio vadovas Kęstutis 
Skvarnavičius sako, kad Ro-
kiškio padaliniui priklausan-
čiuose Rokiškio ir Kupiškio 

rajonuose ketinama aptverti 
80 skruzdėlynų. Daugiausia 
Kamajų, Obelių girininkijos 
- po 15 skruzdėlynų, kituose 
truputį mažiau. Visame pada-
linyje yra 11 girininkijų. 

„Skruzdėlynus labai mėgs-
ta lankyti šernai, jiems pa-
tinka skruzdžių rūgštis, kuri 
atbaido kitus parazitus, esan-
čius ant šernų kailio. Besivo-
liodami ir knisdami skruz-
dėlynus juos išdarko, todėl 
tokiu būdu siekiame juos ap-

saugoti“.
Į ką lankydamiesi miške 

turėtų atkreipti dėmesį žmo-
nės?- klausėme Kęstučio 
Skvarnavičiaus. 

„Kviečiame žmones į 
mišką, lankyti, grožėtis, bet 
lygiai taip pat ir saugoti gam-
tą, laikytis atsargumo prie-
monių. Laužus kūrenti, tam 
skirtose vietose, po savęs 
nepalikti šiukšlių. Tai būtų 
pagrindiniai mūsų prašymai“.

Enrika PAVILONIENĖ

1848 m. Rokiškio grafystės žemėlapis – 
muziejaus ekspozicijoje

Rokiškėnai ir miesto 
svečiai Rokiškio krašto 
muziejaus ekspozicijoje 
gali susipažinti su unika-
liu eksponatu – 1848 m. 
parengtu Rokiškio gra-
fystės žemėlapiu, stebi-
nančiu savo tikslumu. 

Rokiškio grafystės že-
mėlapį (formatas 131×244 
cm.) grafo Konstantino 
Tyzenhauzo užsakymu 
braižė kartografas Micha-
las Skinderis, dokumento 
titule įrašęs datą „1848 m. 
liepos 1 d.“ ir pasirašęs pla-
no apačioje „Michal Skin-
der geometra“. Žemėlapis 
apima žemes nuo Kamajų 
iki Aknystos, jame pažy-
mėtas kiekvienas upelis, 
ežeras, pelkė, svarbiausieji 
tų metų pastatai, matomas 
reljefas. Išskirtos žemės 
naudmenos, miškų rūšys, 
keliai, aukštumos. Iš šio 
žemėlapio galima sužinoti 

vietovių pavadinimus, kaimų 
išdėstymą, tikslius išmata-
vimus. Žemėlapio mastelis 
nustatytas pagal lietuviško-
jo šniūro ilgį (48,73 m) ir 
atitinka skaitmeninį maste-
lį – 1: 27000. Tai vidutinio 
mastelio topografinis žemė-
lapis. Įdomu tai, kad daug 
vietovių pavadinimų rašyta 
lietuviškai ir net pagal teri-
torijos tarmę. Dauguma vie-
tovardžių ir hidronimų išlikę 
nepakitę iki šių dienų, juos 
galima atsekti pagal sunor-
mintus šiandienos pavadini-
mus. Žemėlapis, kaip moky-
mo priemonė, buvo patekęs 
į 1927 m. įkurtą Kėdainių 
aukštesniąją kultūrtechnikų 
mokyklą, kurioje buvo ren-
giami ir geodezininkai. Mo-
kykla nustojo veikusi 1944 
m., nes traukdamiesi vokie-
čiai jos pastatą susprogdino. 
(dalį geodezinių prietaisų ir 
kitokių mokymo priemonių 
mokyklos darbuotojams pa-

vyko išsaugoti).
Unikalų dokumentą iš-

saugojo Armonių kaime 
(Rokiškio r.) gimęs gamtos 
mokslų daktaras, geode-
zininkas, pirmojo šįalyje 
Geodezijos ir kartografijos 
muziejaus įkūrėjas, moks-
linių straipsnių, eilėraščių 
autorius Antanas Ražins-
kas. Šiandien  šiam garsiam 
mokslininkui būtų sukakę 
95-eri.

Kraštietis išsaugotą ver-
tybę perdavė Rokiškio 
krašto muziejui. Žemėlapį 
restauravo Lietuvos dailės 
muziejaus Prano Gudyno 
restauravimo centro restau-
ratoriai Eglė Virpilaitienė, 
Eglė Piščikaitė ir Paulius 
Zovė. Šiuo metu žemėlapis 
eksponuojamas ekspozici-
joje ir jį galį apžiūrėti visi 
muziejaus lankytojai.

Rokiškio krašto 
muziejaus

inform.

Rokiškio šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje – 
konferencija apie archeologinius radinius

Rokiškėnai jau nuo 
pernai metų rudens gali 
džiaugtis atsivėrusiomis 
galimybėmis susipažinti 
su seniausia mūsų miesto 
istorija. Ją pasakoja radi-
niai Rokiškio šv. apaštalo 
evangelisto Mato bažnyčio-
je. Apie tai bus pasakojama 
birželio 19-ąją dieną ren-
giamoje mokslinėje kon-
ferencijoje. Jos pradžios 
valanda bus patikslinta ar-
timiausiu metu.

Archeologijos dienų 
proga
Rokiškio krašto muziejus 

dėl karantino negalėjo su-
rengti savo metinio renginio 
– Muziejų nakties. Joje pa-
prastai būdavo rengiamos ir 
pramogos žiūrovams ir įdo-
mios istorinės konferencijos, 
išvykos istorijos mylėtojams 
bei profesionalams. Šią spra-
gą žadama užpildyti birželio  
19-ąją. Europos archeologi-
jos dienų proga rokiškėnai ir 
miesto svečiai kviečiami de-
taliau susipažinti su seniau-

sia miesto istorija. Kurios 
klodai atsivėrė restauruojant 
bažnyčios grindis ir rengiant 
grindinį šildymą. 

„Rokiškio Sirena“ prime-
na, kad atradimai buvo tokie 
svarūs, jog buvo pakeistas 
projektas ir bažnyčios grin-
dyse įrengti specialūs langai, 
kuriuose matyti senųjų baž-
nyčių pamatai.

Tačiau detaliau specialis-
tams ir plačiajai visuomenei 
bažnyčioje vykdyti archeo-
loginiai tyrimai bei jų rezul-
tatai dar nebuvo pristatyti.

Dalyvaus žinomi 
specialistai
Rokiškio krašto muziejaus 

Istorijos skyriaus vadovas 
Giedrius Kujelis pasidžiau-
gė, kad renginyje – mini 
mokslinėje konferencijoje 
dalyvaus žinoma archeologė 
Raimonda Nabažaitė. Ji ir 
apžvelgs tyrimų eigą, jų re-
zultatus ir jų reikšmę tiriant 
seniausią miesto istoriją.

Istorikas G. Kujelis pri-
statys pranešimą apie bažny-

čių  Rokiškyje istoriją, šios 
bažnyčios statybų etapus bei 
jų ypatybes.

„Rokiško Sirena“ ketina 
šią konferenciją transliuoti 
tiesiogiai.

Paliktos galimybės 
tolesniems tyrimams
„Rokiškio Sirena“ prime-

na, kad archeologiniai tyri-
mai vyko praėjusį rudenį. Jie 
buvo būtina bažnyčios grin-
dų rekonstrukcijos projekto 
dalimi. Mat tai buvo pasku-
tinė galimybė pažvelgti, kas 
slypi po jos granitinėmis 
grindimis. Atradimai buvo 
tokie svarūs, kad prireikė 
keisti projektą. Medinės 
grindys bei granito plokštės 
slėpė dviejų pirmųjų Rokiš-
kio bažnyčių pamatus. Pa-
keitus projektą, šie pamatai 
matomi visuomenei. Palikta 
galimybė ir archeologams ir 
istorikams patekti po grindi-
mis ir toliau tyrinėti seniau-
sios miesto istorijos klodus.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Pirmieji į 
aikštes išbėgs
Rokiškio  
futbolininkai

Po karantino pirmieji į 
aikštę iš rajono sportinin-
kų išbėgs futbolininkai. 
Pirmadienį rungtynėmis 
namuose Rokiškio futbolo 
klubas pradeda Panevėžio 
apskrities futbolo federa-
cijos 8x8 pirmenybes. Kol 
kas dar tikslinama rungty-
nių vieta ir laikas – sekite 
„Rokiškio Sirenos“ prane-
šimus interneto svetainėje 
www.rokiskiosirena.lt.

Klubo vadovas Erikas 
Gaigalas informavo, kad dėl 
pirmenybių nugalėtojo titulo 
kausis 12 Panevėžio regiono 
futbolo komandų. Sirgaliai 
kviečiami aktyviai palaikyti 
rokiškėnų.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ



5 psl.  2020-06-09

Nepriklausomas rajono laikraštis

Norą dalyvauti „Samsonas Rally Rokiškis“ varžybose pareiškė Ukrainos ekipažas su WRC kalibro „Mini“ 
Nors dalyvių registra-

cija į „Samsonas Rally 
Rokiškis“ varžybas dar 
neprasidėjo, tačiau or-
ganizatorius jau pasie-
kia užsienio šalių ekipažų 
klausimai. Norą dalyvauti 
liepos 31-ą – rugpjūčio 1-ą 
dienomis įvyksiančiame 
ralyje pareiškė „Eurolamp 
World Rally Team“ ekipa. 
Ukrainiečio Valeriy Gor-
ban ir esto Sergey Larens 
duetas į Lietuvą planuoja 
atsivežti „Samsonas Rally 
Rokiškis“ varžybose dar 
nematytą „Mini John Co-
oper Works WRC“ auto-
mobilį.

„Eurolamp World Rally 
Team“ komandos koordina-
torius Oleksandr Ziuzin pasa-
koja, kad šiais metais Ukrai-
nos ekipa turėjo didelių planų 
lenktyniauti tarptautiniuose 
raliuose Europoje ir už jos 
ribų, tačiau paskelbtas karan-
tinas ir užvertos šalių sienos 
gerokai komplikavo tiek FIA, 
tiek jų planus ir sugriovė se-
zono viziją.

Suprasdama padėtį ko-
manda nutarė keisti planą ir 
susidėliojo kiek kitokį var-

žybų scenarijų 2020-iesiems. 
Ekipažas ėmė planuoti startus 
Lietuvoje, Latvijoje ir Es-
tijoje. Kaip sako Oleksandr 
Ziuzin, komanda viliasi, kad 
laisvėjantis karantinas ir at-
veriamos šalių sienos leis lai-
kytis šio plano B.

Ekipažas į Lietuvą ketina 
atsivežti 2012-aisiais metais 
Jungtinėje karalystėje, „Pro-
drive“ komandos dirbtuvėse 
pagamintą „Mini John Co-
oper Works WRC“ modelį 
„Countryman“ kėbule. Tokiu 
pačiu automobiliu praeityje 

WRC etapuose yra lenkty-
niavęs ispanas Dani Sordo ir 
britas Kris Meeke. Lietuvo-
je Valeriy Gorban ir Sergey 
Larens ekipažui šiuo „Mini“ 
lenktyniauti dar neteko.

„Su „Samsonas Rally 
Rokiškis“ organizatorių pa-
galba prieš keletą mėnesių 
turėjome testus Lietuvoje, 
prie Rokiškio. Tuomet or-
ganizatorių atstovas mus 
pakvietė sudalyvauti ralyje 
Rokiškyje. Apsvarstėme šią 
galimybę ir nusprendėme 
„Samsonas Rally Rokiškis“ 

įtraukti į savo komandos pla-
nus šiam sezonui. Aš tikiuo-
si, kad sienos bus atidarytos 
ir mes galėsime laisvai lenk-
tyniauti Lietuvoje, Latvijoje 
ir Estijoje šį sezoną“, - sakė 
komandos koordinatorius 
Oleksandr Ziuzin.

„Eurolamp World Rally 
Team“ ekipa savo epochos 
pradžią skaičiuoja nuo 2002-
ųjų, o komandos savininkas, 
vadovas bei vairuotojas Vale-
riy Gorban su šturmanu Ser-
gey Larens yra ne kartą tapę 
Ukrainos ralio čempionais. 

Kiek vėliau komanda žengė į 
tarptautinę ralio areną, keletą 
kartų yra finišavusi ant po-
diumo WRC etapų atskirose 
įskaitose, o sykį Meksikoje 
pasiekė ir absoliučios įskaitos 
dešimtuką.

Oleksandr Ziuzin tvirti-
na, kad komanda Lietuvoje 
nesitiki lengvos pergalės ir 
vertina mūsų šalies ralio eki-
pažus kaip rimtus konkuren-
tus, kurie tikrai nebijos mesti 
pirštinę net ir WRC technika 
ginkluotiems ukrainiečiams.

„Lietuva turi tikrai greitų 
vyrukų ir jiems tai bus namų 
ralis. Jiems yra žinoma grei-
čio ruožų specifika tame re-
gione. Mums šis kraštas są-
lyginai naujas. Taip pat bus 
ir greitų dalyvių iš Latvijos, 
todėl bus tikrai įdomu išmė-
ginti savo jėgas čia. Net nea-
bejoju, kad įdomu su mumis 
lenktyniauti bus ir jūsų šalies 
lenktynininkams“, - progno-
zavo Oleksandr Ziuzin.

Žinią, kad į Lietuvą ke-
tina atvykti toks greitas ir 
išskirtinis ekipažas, „Samso-
nas Rally Rokiškis“ rengėjai 
sutiko itin džiugiai. Anot or-
ganizatoriaus Audriaus Gim-
žausko, galbūt šio Ukrainos 

ekipažo prisijungimas pri-
trauks ir dar daugiau greitų 
duetų, norinčių išbandyti 
savo jėgas Rokiškio ir Zara-
sų žvyrkeliuose.

„Diskusija su šia komanda 
užsimezgė praėjusių metų ru-
denį. Dėjome daug pastangų, 
kad jie pasirinktų mūsų ralį 
ir dabar galime pasidžiaugti 
gavę komandos pažadą at-
vykti. Tikimės, kad situacija 
dėl COVID-19 nepablogės ir 
žiūrovai galės pamatyti šiuos 
svečius iš Ukrainos. Tuo pa-
čiu galbūt tai motyvuos ir ki-
tus ekipažus, turinčius greitą 
ir galingą techniką startuoti 
„Samsonas Rally Rokiškis“ 
varžybose ir mesti iššūkį 
šiam ekipažui“, - kalbėjo 
Audrius Gimžauskas.

„Samsonas Rally Rokiš-
kis“ varžybos bus antrasis 
Lietuvos automobilių ralio 
čempionato etapas ir pirmasis 
Latvijos ralio čempionato bei 
„Baltic Rally Trophy“ etapas. 
Daugiau informacijos apie 
renginį bus galima rasti orga-
nizatoriaus interneto puslapy-
je www.samsonasrally.com ir 
„Facebook“ paskyroje.

Organizatorių inform., 
komandos nuotr.
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PASLAUGOS

• Automobilių, krovinių, žemės 

ūkio technikos transportavimas. 
Savivarčio paslaugos.  
Tel. 8 604 86 441.  
Rokiškis
• Gera kaina atvežame: žvyrą, 
smėlį, skaldą, atsijas. Statybinio 
laužo, grunto išvežimas. Vežame 
mažais ir dideliais kiekiais, 
padidinto pravažumo transportu. 
Tel. 8 604 86 441. Rokiškis
• Techninė pagalba kelyje. Avarinis 
automobilių atrakinimas. Sumaišyto 
kuro ištraukimas, išvalymas 
ir paruošimas eksploatacijai. 
Užvedimas išsikrovus 
akumuliatoriui. Tel. 8 604 86 441. 
Rokiškis

PERKA

• Perku įvairias plokštes, 
mikroschemas, tranzistorius, 
kondensatorius, reles, magnetinius 
leistuvus, skaičiavimo-matavimo, 
telekomunikacijų techniką, 
kompiuterius, jungtis, kontaktus, 
oscilografus, dažnometrius, 
savirasčius, racijas ir kt. Pasiimu iš 
namų. Tel. 8 606 84 377.  
Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Gal kas turi nenaudojamus 
virtuvės baldus, stalą, spinteles, 
kėdes ir galėtų padovanoti.  
Tel. 8 625 53 137.  
Rokiškis
• Gal kas turite nebereikalingą 
dujinę viryklę, spintą ar šaldytuvą 
ir galite padovanoti besikuriančiai 
jaunai šeimai, būtų labai ačiū 
už pagalbą. Tel. 8 621 27 025. 
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Naudotą lovytę vaikui su nauju 
grikių čiužiniu. Tel. 8 678 04 693. 
Rokiškis
• 3 poras vaikiškos avalynės 
berniukui. 23-24 dydis. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 612 47 934.  
Rokiškis
• Labai geros būklės, kaip naują 
paspirtuką vaikui nuo 3 metų. 
Kaina 12 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Juodupėje pamesta juoda vyriška 
piniginė, jeigu kas radote, labai 
prašome grąžinti bent dokumentus. 
Radusiam atsilyginsime!  
Tel. 8 624 43 200.  
Rokiškis
• Mikrorajono stadione, šalia 
gimazijos,  netoli krepšinio 
aikštelės rasti raktai.  
Tel. 8 682 60 624.  
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Benzininę žoliapjovę, su defektu. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 683 27 149. 
Rokiškis
• Žoliapjovę robotą, nėra įkrovimo 
stoties. Kaina 99 Eur.  
Tel. 8 621 51 352. Rokiškis
• Trimerius. Kaina 49 Eur.  
Tel. 8 621 51 352.  
Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Sporto prekes, viską kartu. 
Kaina 260 Eur. Tel. 8 615 10 050. 
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Gegnes. 5/20 yra 24 vnt. 5/15 yra 
20 vnt. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 687 53 961. Rokiškis
• 25x50, 50x50, 25x100 pjautą 
medieną šiltnamiui.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
•  Geros kokybės, įvairių matmenų 
pjautą statybinę medieną.  
Tel. 8 618 33 452. Rokiškis
• Nebrūsuotas colines lentas, 
skubiai. Sijas 15/15.  
Tel. 8 610 06 145. Rokiškis
• Įvairią, pjautą statybinę medieną  
. Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Betoninį vamzdį. 4 m ilgio.  
Tel. 8 679 95 305. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• VW Golf 3. 1996 m., benzinas, 
1,6 l, 55 kW. TA iki 2021. 03. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Kaina 390 Eur. Tel. 8 627 42 134. 

Rokiškis
• Dviratį. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 699 84 023. Rokiškis
• Skoda Octavia. 2001 m., 1.9 l, 
TDI, 81 kW, iš Vokietijos. Kaina 
1500 Eur. Tel. 8 699 84 023. 
Rokiškis
• VW Passat. Universalas,1995 
metų,1.9 l, 81 kW, TA iki sausio 
mėn. Kaina 280 Eur.  
Tel. 8 610 12 318. Rokiškis
• Tvarkingą Seat Cordoba. 1,4 l, 
benzinas, trauka gera, TA iki 2022-
02-25. Nėra nė rūdelės. Kaina 450 
Eur. Tel. 8 606 09 155.  
Rokiškis
• VW Passat B5 1998 m., 81 kW, 
dyzelis, TA iki 2021.10. Kaina 650 
Eur. Tel. 8 614 37 534.  
Rokiškis
• Peugeot 307. 2 l, 100 kW, 
benzinas, automatinė greičių 
dėžė, nauja TA. Oda, panoraminis 
stogas, viskas sutvarkyta, diržai 
pakeisti prieš 4000 km. Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 
derinama. Kaina 1300 Eur.  
Tel. 8 622 67 726. Rokiškis
• Audi 80. 1992 m., benzinas/dujos, 
85 kW. TA galioja.  
Tel. 8 684 14 281. Rokiškis
• Audi A4. 1995 m., benzinas. Be 
TA. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 608 95 040. Rokiškis
• 1998 m. VW Golf. 1.9 l,  66 
kW. TA iki 2021.12. Tvarkingas 
automobilis. Užsiveda, važiuoja ir 
traukia gerai. Nesupuvęs. Naujos 
m+s visos 4 padangos. Smulkūs 
kėbulo defektai. Kaina 650 Eur. 
Tel. 8 676 34 042. Kupiškis
• Opel Vectra C. Nevažiuoja, 
variklio defektas: prakirstas 
karteris, su TA. Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 674 03 318. Pasvalys
• Arklinį vežimą guminiais ratais. 
Yra suoliukas. Bortai nuimami ir 
galima patogiai vežti ilgus ar birius 
krovinius, patogu valyti.  Vežimas 
yra Rokiškio rajone, Kamajų 
seniūnijoje. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 620 98 662. Rokiškis
• Lengvojo automobilio priekabą. 
Be dokumentų, viskas veikia. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 645 87 287. 
Rokiškis
• VW Passat 2011 m., 2 l, 103 kW, 
dyzelis, rida 187 000 km. Originali 
serviso knygelė, universalas. 
Kaina 6200 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Tvarkingą 2004 m. Opel Zafira. 
Dyzelis, TA. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• VW Passat B4 1,9 l, TDI, 81 
kW, universalas, veliūras, TA dar 
metams, kablys. Kaina 600 Eur. 
Tel. 8 685 56 882. Rokiškis
• Renault Megane 1997 m., 
hečbekas, 1,6 l, 55 kW, benzinas, 
sidabrinė spalva. TA iki 2022 m., 
draudimas metams. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 611 43 900. Rokiškis
• Puikiai važiuojantį VW Golf 4 
automobilį. Kaina 1400 Eur.  
Tel. 8 670 89 916. Rokiškis
• Audi A6 1,9 l, TDI, 81 kW. 
Legendiniu, neužmušamu, 
negendančiu, faktiškai amžinu 
varikliu, resursų galimybės virš 
milijono km. Mašina mylėta ir 
prižiūrėta pedantiškai, faktiškai 
visą laiką važinėjo moteris. Visada 
viskas laiku keičiama, geromis 

detalėmis. Kaina 2350 Eur.  
Tel. 8 604 01 912. Rokiškis
• Priekabą lengvąjam automobiliui, 
japoniškam traktoriukui, 
žoliapjovei-traktoriukui.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• 1996 m. VW Passat B4, 1,9 l, 
TDI, 66 kW. Kaina 650 Eur.  
Tel. 8 608 50 257. Rokiškis
• 2003 m. VW Passat. 1,9 l, TDI, 
universalas. Cruiz control, šildomos 
sėdynės. Kaina 950 Eur.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• Automobilį Audi A4. 2003 m., 1,9 
l, TDI, sedanas. Kaina 1950 Eur. 
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• Bėgini kalnų dviratį. Reikia 
remonto. Tel. 8 610 17 664. 
Rokiškis
• 2002 m., Mitsubishi Space Star. 
1.9 l, dyzelis. Automobilis tikrai 
tvarkingas, be paslėptų defektų. 
Užsiveda, važiuoja gerai, naujos 
Hankook padangos, akumuliatorius, 
pakeisti paskirstymo ir 
generatoriaus diržai. Kaina 730 
Eur. Tel. 8 624 81 488.  
Rokiškis
• VW Golf. 1993 m., 1.6 l, 
benzinas. Tvarkingas, nesupuvęs, 
važiuoklė sutvarkyta, TA iki 
2020.10.29. Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 641 64 818. Rokiškis
• Audi A4. 1.9 l, 66 kW, dyzelis, 
sedanas, 1996 m. Tvarkingas, 
TA iki 2020-11, kondicionierius. 
Kaina 750 Eur. Tel. 8 682 24 680. 
Rokiškis
• Opel Antara. Informacija 
telefonu. Kaina 4500 Eur.  
Tel. 8 696 77 941. Rokiškis
• VW Golf 2. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 689 12 726. Rokiškis
• Ford Escort. Kaina sutartinė. 
Kriaunos, Rokiškio rajonas.  
Tel. 8 657 67 301. Rokiškis
• 2002 m. Fiat Punto. 1,9 l, 
dyzelis, TA pasibaigus kovo mėn, 
draudimas galioja.  
Tel. 8 600 99 255. Rokiškis
• Ssangyong Rexton. Sankaba 
nauja, kuro sistemos defektas.  
Tel. 8 652 06 737. Rokiškis
• 2002 m. 10 mėn. Opel Astra. 2,2 
l, DTI, universalas, pilkas, kablys, 
TA iki 2021.05. Rida 240 000 km. 
Kaina 750 Eur. Tel. 8 609 69 958. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• BMW X3 ratlankius su 
padangomis. Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Opel Astra dalimis. Hečbekas, 
1995 m., juodos spalvos, 4 durų, 
1,7 l, dyzelis. Taip pat Mazda 6 
priekines lempas.  
Tel. 8 610 27 500. Utena
• 2003 m. Opel Zafira bagažinės 
užuolaidą. Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
• 2005 m. Opel Meriva dalimis. 1,3 
l, DTI, 51 kW. Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
• 2002 m. Opel Zafira, DTI, 
dalimis. Tel. 8 619 11 054.  
Rokiškis
• Dviračių laikiklį, montuojamą ant 
galinio dangčio. Tinka hečbekams. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 618 45 278. 
Rokiškis
• Lietus Ford ratlankius. 4 vnt. 
R15; 4x108; centrinė sklylė 63,3, 
Padangos dar vienam sezonui.  
Tel. 8 618 45 278. Rokiškis
• VW B4 sankabos komplektą. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 615 10 050. 
Rokiškis
• Audi A6, naują kablio 
mechanizmą. Nenaudotas. Kaina 
sutartinė. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 615 10 050. Rokiškis
• Ratus. 185/65/R14. Kainą 
siūlykite žinute. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 615 10 050. Rokiškis
• VW Passat b5+ originalus 
žibintas. Kainą siūlykite žinute.  
Tel. 8 615 10 050. Rokiškis
• Audi A6 lietus ratlankius su 
beveik naujomis padangomis. 
225/50/R17, tarpas tarp skylių 112. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Gražius, Mazda 6 lietus 
ratlankius. 205/50/R17. Kaina 150 
Eur. Tel. 8 687 73 075.  

Ieškokite
prekybos centruose!
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Rokiškio rajono savivaldybės 
administracija skelbia atranką į Ro-
kiškio rajono savivaldybės adminis-
tracijos Obelių seniūnijos vyriausiojo 
specialisto pareigas, (darbuotojas 
pagal darbo sutartį (1 pareigybė, A2 
lygis)), pastoviosios dalies koeficien-

tas nuo 5,24 iki 6,02 (pareiginės algos baziniais 
dydžiais, priklausomai nuo profesinio darbo pa-
tirties (metais).

Išsamesnė informacija Rokiškio rajono savival-
dybės interneto svetainėje adresu http://www.ro-
kiskis.lt. 

Užs. 1030

Informuojame žemės sklypo  Nr.7305/0001:484 
esančio Antanašės k, Obeliųo sen., Rokiškio r. sa-
vininko V.G paveldėtojus, kad R.Barono žemė-
tvarkos darbų įmonės matininkas Justinas Ke-
liuotis (kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-2406) 
2020-06-15d. 10 val. vykdys žemės sklypo (ka-
dastro Nr.7305/0001:144), esančių Antanašės k, 
Obelių sen., Rokiškio r. ribų ženklinimo darbus. 

Prireikus išsamesnės informacijos, prašome 
kreiptis į R. Barono žemėtvarkos įmonės mati-

ninką J.Keliuotį adresu: Taikos g.5, Rokiškis 
el. paštu j.keliuotis@gmail.com 

arba telefonu (8-683)55319

VAIZDO TECHNIKA

• Naują, 4K veiksmo kamerą 
Goxtreme endure black. Daug 
priedų. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Trąšų barstytuvą.  
Tel. 8 458 75 274. Rokiškis
• Diskinį pjūklą Obliarka.  
Tel. 8 458 75 274. Rokiškis
• T-40 galinius ratlankius.  
Tel. 8 620 15 067. Rokiškis
• Lenkišką šieno grėblį.  
Tel. 8 620 15 067. Rokiškis
• Grėblį Dobilas. Tel. 8 650 97 726. 
Rokiškis
• Claas Matador Standart 
kombainą. Kaina 1300 Eur.  
Tel. 8 650 68 045. Rokiškis
• Gamyklinę 3 kub. m cisterną. 
Tvarkinga, yra siurblys, su 
važiuokle, buvo vežiotas vanduo. 
Galiu atvežti. Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 625 17 722. Kupiškis
• Šakes mešlui. 3 taškų 
prikabinimas, ant traktoriaus galo. 
Trūksta 5 pirštų. 1,70 pločio. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 695 29 133. 
Rokiškis
• Rusišką trąšų barstytuvą. Kaina 
120 Eur. Tel. 8 686 97 960. 
Rokiškis
• Kultivatorius. Dylančios dalys 
geros būklės. Kaina sutartinė. 
Galiu atvežti. Aleksandravėlė. 

Papildomas Tel. Nr. +370 
69955273. Tel. 8 679 44 231. 
Rokiškis
• Lėkštiniai skutiką/lėkštes. Geros 
būklės, pirktos naujos, mažai 
naudotos, visos dylančios dalys 
geros būklės. Reguliuojamas 
kampas. Kaina derinama. 
Galiu atvežti. Aleksandravėlė. 
Papildomas Tel. Nr. +370 
69955273. Kaina 850 Eur.  
Tel. 8 679 44 231. Rokiškis
• Geros būklės priekabą 
(Gomselmaš PSE-12.5. ). 
Didžiausia masė 6800 kg, geros 
padangos, veikianti el.instaliacija, 
dugnas nesupuvęs, rėmas tiesus, 
traukės neišklibę. Su dokumentais. 
Kaina derinama. Galiu atvežti. 
Dusetos. Papildomas Tel. +370 
69955273. Kaina 1200 Eur.  
Tel. 8 679 44 231. Rokiškis
• Savivartę priekabą iš GAZ-53. 
Geros būklės, dugnas neišpuvęs, 
apynaujos padangos, veikianti el. 
instaliacija, buvo vežiojami grūdai. 
Galiu atvežti. Dusetos. Papildomas 
Tel. Nr. +370 69955273. Kaina 
1100 Eur. Tel. 8 679 44 231. 
Rokiškis

KITA

• Kuro statinę. Laibgaliai.  
Tel. 8 690 31 848. Rokiškis
• 1t. konteinerį. Kaina 75 Eur.  
Tel. 8 620 55 819. Rokiškis
• Avižas. Kaina 6 Eur.  

Tel. 8 610 19 607. Rokiškis
• Ragą. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 630 21 024. Zarasai
• Storasienę, 5 kub. m cisterną.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis • Įvairaus pjovimo medieną.  

Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Asbesto cementinį vamzdį.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Atiduodu 4 ha pievą nusišienauti. 
Rokiškio rajonas. Tel. 8 645 84 
278. Rokiškis
• Rankinį laikrodį RETOX. 
Atsparus vandeniui, šviečia tamsoje  
. Kaina 30 Eur. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
• Arklinį vežimą. Mediniai ratai. 
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Lagamino formos, 10 l, vandens 
talpą  ir 15 l statinę.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis

Rokiškis 
195/65, R15 vasarines padangas. 
M+S. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Lietus ratlankius su padangomis. 
R16, BMW  originalas, kaip nauji, 
tinka penktam. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
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10 06:00 Himnas

06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:00 Džesika Flečer
09:50 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:35 Komisaras Reksas
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 (Ne)emigrantai
13:00 Įdomiosios pamokos 
tiesiogiai. Specialus 
„Lietuvos tūkstantmečio 
vaikų“ projektas
14:00 Žinios
16:30 Šoka Lietuva
16:40 Ponių rojus 
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Pasaulio puodai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Nacionalinė 
ekspedicija

22:30 Dviračio žinios
23:00 Kostiumuotieji
23:45 Komisaras Reksas 
00:30 Veranda
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 Kostiumuotieji 
04:45 Veranda
05:15 Ponių rojus

06:25 Žmogus voras
06:55 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
07:55 Gyvenimo išdaigos
09:00 Šviesoforas
10:00 Nuo likimo nepabėgsi
12:00 Tikroji žvaigždė
13:00 Parduotas gyvenimas

15:00Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Gyvenimo išdaigos
20:30 Prakeikti II
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Fenikso skrydis
22:30 Fenikso skrydis
00:20 Skubi pagalba
01:15 X mutantai
02:05 Rouzvudas
02:55 Tėvynė

06:10 Iš širdies į širdį
07:30 Tomas ir Džeris 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
10:00 Rosenheimo policija
11:00 Atsargiai - moterys!
11:30 Būrėja 
13:30 Turtuolė varguolė 
14:30 Našlaitės
15:30 Laukinis miestas
16:30 Labas vakaras, Lietuva

17:30 Stebuklas
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Turtuolė varguolė 
21:00 Atsargiai - moterys!
21:30 Žinios
22:30 Žmogus šešėlis
00:25 Rivjera
01:25 Menas vogti
03:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
04:30 Rosenheimo policija

06:25 CSI. Majamis
07:25 Mano virtuvė 
geriausia
08:35 Sudužusių žibintų 
gatvės
09:40 Pėdsakas
10:35 Įteisintas faras
11:35 Paskutinis laivas
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės
13:35 Mano virtuvė 
geriausia 

14:55 Sudužusių žibintų 
gatvės
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11
18:30 CSI. Majamis
19:30 Paskutinis laivas
20:30 Pričiupom! 
21:00 Mirties traukinys
23:05 Baudėjas
01:20 Kobra 11
02:15 Iš visų jėgų 
03:05 Nusivylusios namų 
šeimininkės

05.30 Nauja diena
07.30 Alfa taškas
08.00 Mentų karai: Kijevas. 
Netikėk savo akimis
09.00 Dvigubas gyvenimas
10.00 Vieno nusikaltimo 
istorija
11.00 Reali mistika
12.00 TV parduotuvė
12.15 Tiek žinių

12.30 Alfa taškas
13.00 Nauja diena
15.00 Mentų karai: Kijevas. 
Netikėk savo akimis
16.00 Reporteris
16.30 Alfa taškas
17.00 Kelrodė žvaigždė
18.00 Reporteris
18.30 Vieno nusikaltimo 
istorija
19.30 Alfa taškas
20.00 Reporteris
20.30 Reali mistika
21.30 Dvigubas gyvenimas
22.30 Reporteris
23.00 Alfa taškas
23.30 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
00.30 Reali mistika
01.30 Dvigubas gyvenimas
02.20 Alfa taškas
02.40 Mentų karai: Kijevas. 
Netikėk savo akimis
03.25 „ieno nusikaltimo istorija
04.10 Kelrodė žvaigždė
04.55 Alfa taškas
05.15 Mažos mūsų pergalės
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:00 Džesika Flečer 
09:50 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:35 Komisaras Reksas 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Pasaulio puodai
13:00 Įdomiosios pamokos 
tiesiogiai. Specialus 
„Lietuvos tūkstantmečio 
vaikų“ projektas
14:00 Žinios
16:30 Šoka Lietuva
16:40 Ponių rojus
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Pasaulio teisuoliai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Nacionalinė 
ekspedicija
22:30 Dviračio žinios

23:00 Premjera. Kostiumuotieji 
23:45 Komisaras Reksas
00:30 Laikinosios sostinės 
fenomenas. Karinės paskirties 
architektūra
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 Kostiumuotieji 
04:45 Laikinosios sostinės 
fenomenas. Karinės paskirties 
architektūra
05:15 Ponių rojus

06:25 Žmogus voras
06:55 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
07:55 Gyvenimo išdaigos
09:00 Šviesoforas
10:00 Nuo likimo 

nepabėgsi
12:00 Tikroji žvaigždė
13:00 Parduotas gyvenimas
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Gyvenimo išdaigos
20:30 Prakeikti II
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Nesunaikinami 3
00:25 Skubi pagalba
01:20 X mutantai
02:10 Rouzvudas

06:10 Iš širdies į širdį
07:30 Tomas ir Džeris 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
10:00 Rosenheimo policija
11:00 Atsargiai - moterys!
11:30 Būrėja 
13:30 Turtuolė varguolė 
14:30 Našlaitės
15:30 Laukinis miestas
16:30 Labas vakaras,

Lietuva
17:30 Stebuklas
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Turtuolė varguolė 
21:00 Varom!
21:30 Žinios
22:30 Baltųjų rūmų 
šturmas
01:10 Žmogus šešėlis
02:45 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
04:15 Alchemija XVI. 
Mada yra menas
04:45 RETROSPEKTYVA

06:25 CSI. Majamis
07:25 Mano virtuvė 
geriausia 
08:35 Sudužusių žibintų 
gatvės
09:40 Pėdsakas
10:35 Įteisintas faras
11:35 Paskutinis laivas
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės

13:35 Mano virtuvė geriausia
14:55 Sudužusių žibintų 
gatvės
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11
18:30 CSI. Majamis
19:30 Paskutinis laivas
20:30 Pričiupom! 
21:00 Sukeisti žudikai
22:50 Mirties traukinys
00:45 Kobra 11
01:40 Iš visų jėgų
02:30 Nusivylusios namų 
šeimininkės

05.30 Nauja diena
07.30 Alfa taškas
08.00 Mentų karai: Kijevas. 
Netikėk savo akimis
09.00 Gluchariovas
10.00 Vieno nusikaltimo 
istorija
11.00 Reali mistika
12.00 TV parduotuvė
12.15 Tiek žinių

12.30 Alfa taškas
13.00 Nauja diena
15.00 Mentų karai: Kijevas. 
Netikėk savo akimis
16.00 Reporteris
16.30 Alfa taškas
17.00 Kelrodė žvaigždė
18.00 Reporteris
18.30 Vieno nusikaltimo 
istorija
19.30 Alfa taškas
20.00 Reporteris
20.30 Reali mistika
21.30 Dvigubas gyvenimas
22.30 Reporteris
23.00 Alfa taškas
23.30 Oponentai
00.30 Reali mistika
01.30 Dvigubas gyvenimas
02.20 Alfa taškas
02.40 Mentų karai: Kijevas. 
Netikėk savo akimis
03.25 Vieno nusikaltimo 
istorija
04.10 Kelrodė žvaigždė
04.55 Alfa taškas
05.15 Mažos mūsų 
pergalės
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12 06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:00 Džesika Flečer
09:50 Miuncheno 
kriminalinė policija 
10:35 Komisaras Reksas
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Pasaulio teisuoliai
13:00 Įdomiosios pamokos 
tiesiogiai. Specialus 
„Lietuvos tūkstantmečio 
vaikų“ projektas
14:00 Žinios
16:30 Šoka Lietuva
16:40 Ponių rojus
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Visi kalba
19:30 Beatos virtuvė
20:30 Panorama
21:00 Auksinis protas
22:20 Dingęs pasaulis. 

Juros periodo parkas
00:30 Nepalūžęs
02:40 Klausimėlis
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Šventadienio mintys                                             
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Beatos virtuvė
05:00 Šoka Lietuva
05:15 Ponių rojus

05:10 Paskutinis žmogus 
Žemėje 
05:35 Rouzvudas 
06:25 Žmogus voras 
06:55 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Gyvenimo išdaigos
09:00 Šviesoforas 
10:00 Nuo likimo nepabėgsi 
12:00 Tikroji žvaigždė 
13:00 Parduotas gyvenimas 
15:00 Simpsonai 

16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios 
19:30 Madagaskaras 3
21:15 Nepriklausomybės diena. 
Atgimimas
23:40 Banga žudikė 
03:00 Fenikso skrydis
04:55 Paskutinis žmogus 
Žemėje 
05:45 Tai – mes

06:00 Iš širdies į širdį
07:30 Tomas ir Džeris 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
10:00 Rosenheimo policija
11:00 Atsargiai - moterys!
11:30 Būrėja 
13:30 Turtuolė varguolė 
14:30 Našlaitės
15:30 Laukinis miestas
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:30 VIDO VIDeO

18:30 Žinios
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Nojaus laivas
23:50 Meilužis iš Pietų
01:50 Baltųjų rūmų šturmas
03:55 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

06:25 CSI. Majamis
07:25 Mano virtuvė 
geriausia 
08:35 Sudužusių žibintų 
gatvės
09:40 Pėdsakas
10:35 Įteisintas faras
11:35 Paskutinis laivas
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės
13:35 Mano virtuvė 
geriausia
14:55 Sudužusių žibintų 
gatvės
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena

17:30 Kobra 11
18:30 CSI. Majamis
19:30 Amerikietiškos imtynės 
21:30 Rokis Balboa
23:35 Sukeisti žudikai
01:15 Kobra 11
02:05 Iš visų jėgų 
02:55 Nusivylusios namų 
šeimininkės

05.30 Nauja diena
07.30 Alfa taškas
08.00 Mentų karai: Kijevas. 
Netikėk savo akimis
09.00 Gluchariovas
10.00 Vieno nusikaltimo istorija
11.00 Reali mistika
12.00 TV parduotuvė
12.15 Tiek žinių
12.30 Alfa taškas
13.00 Nauja diena
15.00 Mentų karai. Odesa 
16.00 Reporteris
16.30 Alfa taškas

17.00 4 kampai
17.30 Pagaliau savaitgalis
18.00 Reporteris
18.30 Vieno nusikaltimo i
storija
19.30 Alfa taškas
20.00 Reporteris
20.30 Reali mistika
21.30 Dvigubas gyvenimas
22.30 Reporteris
23.00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
23.30 Protų kovos su Robertu 
Petrausku
00.30 Reali mistika
01.30 Dvigubas gyvenimas
02.20 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
02.40 Mentų karai. Odesa
03.25 Vieno nusikaltimo istorija
04.10 4 kampai
04.30 Pagaliau savaitgalis
04.55 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
05.30 Nauja diena
06.00 „Pone prezidente”

• Pievą nusišienauti, kaimiškoji 
seniūnija. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Malkas. Skaldytas mažais 
kiekiais, atvežu. Tel. 8 621 51 320.  
Rokiškis
• Naują multimediją. 2din,  AUX, 
USB, SD, galinio vaizdo kamera, 
visi laidai, rca,distancinis, 
kinietiškas. Kaina 40 Eur. Audio 
grotuvą Voice Kraft, USB, AUX, 
SD, RCA distancinis, būklė ideali, 
kaina 20 Eur. Tel. 8 676 02 598. 
Rokiškis
• Ketaus radiatorius. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 678 21 315. 
Rokiškis
• Gal kas norėtų nusišienauti 5 ha 
pievą. Kalbutiškių km, prie gero 
kelio. Tel. 8 698 55 357.  
Rokiškis
• Valytus grikius. Apie 500 kg.  
Tel. 8 686 97 960. Rokiškis
• Pomidorus už simbolinę kainą. 
Tel. 8 676 17 107. Rokiškis
• Naują elektroninį žiebtuvėlį. 
Nereikalingos dujos, nebaisus 
vėjas, patogu uždegti viryklę, 

žvakes. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Lynų mailių įžuvinimui. Rokiškio 
raj. 0.50 Eur /vnt.  
Tel. 8 618 26 450. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Gerai išlaikytą, veikiantį Xbox 
360 slim. Viskas veikia idealiai, yra 
4 žaidimai su kamera ir 4 žaidimai 
paprasti. Vienas pultelis. Kaina 110 
Eur. Tel. 8 655 12 035.  
Rokiškis
• Stalinį kompiuterį Sovy Vaio. 
Gerai ir greitai veikia. Išvalytas. 
Kaina 90 Eur. Tel. 8 673 11 468. 
Rokiškis
• Labai geros būklės Hp probook 
450 go. Metalinis korpusas, 
galingas procesorius Intel core 
i5-3230m 2.60ghz iki 3.2ghz, 
Labai spartus ssd Samsung 840 pro 
128gb. Baterija laiko 3-4 valandas, 
perasyti Win 10 home. Kaina 
galutinė. Kaina 141 Eur.  
Tel. 8 670 82 022. Rokiškis
• Tvarkingą, tinkamai veikiantį 

Sony Vaio. Procesorius intel core i5 
2.27 ghz.hdd 750Gb ,vaizdo plokštė 
Radeon hd5000 1Gb. Baterija laiko 
apie 1 valandą. Kaina galutinė. 
Kaina 95 Eur. Tel. 8 670 82 022. 
Rokiškis
• Nešiojamąjį kompiuterį Acer. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 683 27 149. 
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Idealios būklės, kaip naują 
mobilųjį telefoną iPhone 7, 32GB. 
Spalva Rose Gold. Dokumentai, 
dėžutė, dėkliukas. Domina 
keitimas. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Labai geros būklės mobilų 
telefoną iPhone 6s, 32GB. Spalva 
auksinė. Kroviklis. Domina 
keitimas. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Labai geros būklės mobilų 
telefoną iPhone 6s, 16GB. Spalva 
sidabrinė. Kroviklis, dėkliukai. 
Domina keitimas. Kaina 110 Eur. 
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis

• Labai geros būklės mobilų 
telefoną iPhone 5S, 16GB. Spalva 
auksinė. Yra dokumentai, dėžutė, 
dėkliukai. Domina keitimas. Kaina 
80 Eur. Tel. 8 687 73 075.  
Rokiškis
• Naują mobilų telefoną Denver 
Smart Fone. Kaina 85 Eur.  
Tel. 8 621 51 352. Rokiškis
• Naują, laisvų rankų įrangą Rikya 
su energijos banku. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Darau keptos duonos tortus Jūsų 
šventei. Skambinti po 18 val. Kaina 
15 Eur. Tel. 8 627 68 469.  
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Garažą su rūsiu  Gruodžio g., 
garažų bendrijoje Žibintas.  
Tel. 8 682 98 409. Rokiškis
• Gyvenamąjį namą Kupiškio 
rajone, Skapiškio sen. Visa 
informacija telefonu. Kaina 
negalutinė. Kaina 4000 Eur.  

Tel. 8 620 63 271. Rokiškis
• 3 kambarių kotedžą Obelių 

priemestyje. Kaina 11500 Eur.  
Tel. 8 673 39 161. Rokiškis
• Mūrinį namą Vabalninke. Dviejų 
aukštų, rūsys po visu namu, 
vandentiekis, vietinė kanalizacija, 
šildymas centrinis, malkomis. 
Ūkiniai pastatai, pirtis, garažas. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 623 96 438. 
Rokiškis
• Namą Rokiškio rajone, Obeliuose. 
Yra 22 a žemės, sodas. Rami vieta. 
Namui reikia remonto. Dokumentai 
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tvarkingi. Kaina 3000 Eur.  
Tel. 8 685 57 120. Rokiškis
• 2 kambarius, 4 kambarių bute. 
Tel. 8 645 02 486. Rokiškis
• Komercinės paskirties pastatą. 
Galima realizuoti jame daug įdėjų 
verslui: tinkamas pokylių salei, 
sandeliui, kaimo turizmui, senelių 
namams, šeimai gyventi ir vykdyti 
veiklą po vienu stogu. Bendras 
plotas 856,53 kv.m. Pastatas 
pačiame miestelio pakraštyje. 18 
km iki Rokiškio. Kaina 20800 Eur. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Sodyba yra prie upės, gražus 
kraštovaizdis, iki Biržų miesto 25 
km, Biržų girios apsuptyje, namui 
reikia remonto. Gyveno senyvo 
amžiaus asmuo. Dėl kainos būtina 
derėtis  Kaina 15000 Eur.  
Tel. 8 674 03 318. Biržai
• 2 kambarių butą Vilties g., 
20. Antras aukštas. bute sudėti 
plastikiniai langai, butas labai 
šiltas. Didelė 9 kv. m, virtuvė. 
Reikia kosmetinio remonto. Kaina 
galutinė. Kaina 25500 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Pačiame Rokiškio centre, Laisvės 
gatvėje 2 kambarių butą. 45 kv. m, 
mūriniame name, trečiasis aukštas. 
Bute sudėti plastikiniai langai, 
Liktų dalis baldų. vonios kambariui 
reikalingas remontas. Rami 
kaiminystė. Kaina galutinė. Kaina 
18500 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Namą. Atliktas remontas, 
sienų ir grindų apšiltinimas, 
pakeista santechnika, įmontuotas 
kamino įdėklas. Yra visos 
miesto komunikacijos (vanduo, 
kanalizacija, elektra). Namo 
teritorija aptverta. Su visais baldais 
ir buitine technika. Kaina 68842 
Eur. Tel. 8 616 07 141.  
Rokiškis
• Dalį namo, antrame aukšte, 
atskiras įėjimas. Kaina 31000 Eur. 
Tel. 8 611 31 617. Rokiškis
• Dviejų aukštų medinį rąstinį namą 
Juodupėje, su ūkiniu pastatu kieme 
ir 6,6 a žemės slypu. Šildomas 
kieto kuro katilu pirmame aukšte. 
Kaina 19500 Eur.  
Tel. 8 612 99 741. Rokiškis
• Obeliu sen., Andriūnų kaime, 1 ha 
žemės. Yra pirtelė, 10 a įžuvintas 
tvenkinys, ūkiniai pastatai. Galima 
pirkti išsimokėtinai. Kaina 3850 
Eur. Tel. 8 670 28 006.  
Rokiškis
• 2 kambarių butą. Balkonas, 
didelis rūsys, gera vieta.  
Tel. 8 645 22 667. Rokiškis
• Sodybą netoli Rokiškio miesto. 
Yra didelis sodas, 2 ha žemės.  

Tel. 8 627 08 628. Rokiškis
• Garažą Perkūno gatvėje, 
strategiškai geroje vietoje. Garažas 
neįrengtas, tad galėsite įsirengti 
pagal savo poreikius ir norus. 
Kaina derinama. Kaina 2540 Eur. 
Tel. 8 685 86 234. Rokiškis
• Tvarkingą dviejų kambarių butą 
Bajoruose. Remontas atliktas prieš 
keletą metų, pakeistas kaminas. 
Name atvestas miesto vanduo. 
Rūsys, ūkinis pastatas, du garažai, 
tvartas bei 1.3 ha žemės. Kaina 
25000 Eur. Tel. 8 657 76 988. 
Rokiškis
• 2 kambarių, 50,01 kv. m butą 
5-ame aukšte, su dideliu rūsiu, 
Vilties g., Rokiškio mieste. Bute 
pakeista dalis langų į plastikinius, 
yra erdvus balkonas, bet reikia 
remonto, todėl įsirengti galėsite 
pagal savo poreikius. Kaina 19950 
Eur. Tel. 8 663 62 841.  
Rokiškis
• Jūžintų sen., Mičiūnų k. 6 ha 
dirbamos žemės ir 2 ha miško. 
Kaina 14500 Eur.  
Tel. 8 687 16 351. Rokiškis
• Sodybą labai gražioje vietoje. Yra 
namukas, didelis tvenkinys, seni, 
dideli medžiai, geras privažiavimas. 
Namų valda 70 arų. Prie sodybos 
yra 8 ha dirbamos žemės. Galima 
pastatys ir žemę pirkti atskirai. 
Kaina 5000 Eur. Tel. 8 687 16 351. 
Rokiškis
• Sodą už miškų ūkio. 6 a, pirmas 
įvažiavimas, nedidelis namelis, 
bendro naudojimo tvenkinys. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 682 34 607. 
Rokiškis

NUOMA

• Ieškau išsinuomoti garažą su 
duobe, siūlyti įvairius variantus. 
Ilgam laikui. Tel. 8 678 08 765. 
Rokiškis
• Išnuomojami trys dideli garažai 
Bajoruose. Saugoma teritorija. Tel. 
8 606 14 217. Rokiškis
• Tvarkinga, dirbanti moteris ieško 
2 kambarių buto nuomai. Tel. 8 646 
74 986. Rokiškis
• Išsinuomuosiu žemės ūkio 
paskirties žemę. Tel. 8 605 26 260. 

Rokiškis
• Tvarkinga, trijų asmenų šeima 
ieško išsinuomoti butą ar namo 
dalį, gali būti be baldų. Domina 
įvairūs variantai. Tel. 8 678 48 759. 
Rokiškis
• 61 m. vyras ieško išsinuomoti 
kambarį ar butą metams ar ilgiau. 
Tel. 8 682 55 593. Rokiškis
• Išnuomojamas 2 kambarių butas. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 698 29 519. 
Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Elektrines virykles Bauknecht ir 
Beko. Tel. 8 621 51 320.  
Rokiškis
• Naudotą ventiliatorių. Kaina 40 
Eur. Tel. 8 682 13 410.  
Rokiškis
• Naują oro vėsintuvą. Kaina 85 
Eur. Tel. 8 682 13 410.  
Rokiškis
• Naudotus BEKO šaldytuvą ir 
skalbimo mašiną. Kiekvieno kaina 
po 40 Eur. Tel. 8 614 91 574. 
Rokiškis
• Dulkių siurblį Karcher SV, 
1902. Buvo pirktas naujas, mokėta 
1680 litų. Naudotas buvo mažai, 
per metus 2-3 kartus. Kaina dar 
derinama. Galimi ir keitimo 
variantai. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 618 60 324. Rokiškis
• Virdulį. 3 padėtys (100 ml, 
200 ml, 300 ml). Reguliuojama 
temperatūra, vandens filtras. Galia 
2600 W. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 682 13 410. Rokiškis
• Automatinę skalbimo mašiną 
Beko. 5 kg. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 683 27 149. Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanoju lovą. Pakeliamu 
galu. Su patalynės dėže. Išsivežti 
patiems. Tel. 8 620 71 595. 
Rokiškis
• Dovanoju labai sargų šunį, 
svetimi neprieis. Pandėlys.  
Tel. 8 683 27 149. Rokiškis
• Gal kas norėtų nusišienauti 1 
ha pievų, šalia Rokiškio arba už 
mokestį nupjauti ir surinkti šieną . 
Tel. 8 678 09 758. Rokiškis
• Atiduodu nusišienauti pievas 
Jūžintų seniūnijoje.  
Tel. 8 623 43 539. Rokiškis
• Dovanoju vaikiškų rūbelių 
berniukui iki 16 mėnesių.  
Tel. 8 612 47 934. 
 Rokiškis
• Dovanoju naudotą šiferį. Išsivežti 
patiems, Kamajai.  
Tel. 8 620 65 385. Rokiškis
• Dovanoju labai gražius, baltą ir 

margą kačiukus. Tel. 8 625 24 087. 
Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Samsung Galaxy S4. Geros 
būklės, tik baterija prastai veikia. 
Dėl kainos sutarsime.  
Tel. 8 621 84 549. Rokiškis
• Automobilinį CD grotuvą 
Pioneer. USB. AUX. WMA. MP3. 
AAC. Mosfet 50w x 4. Kaina 35 
Eur. Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Automobilinį CD grotuvą SONY 
CDX-M600R. MP3, atverčiamas. 
Dvigubas ekranas, spalvotas. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 687 73 075.  
Rokiškis
• Automobilinį CD grotuvą PLUS2 
P2-3030. MP3. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Automobilinį CD grotuvą 
Kenwood KDC-4047U. MP3, 
WMA, AAC, AUX, USB. 50W-4. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• CD grotuvą Panasonic CQ-
C7303N. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Automobilinį CD grotuvą 
Panasonic CQ-C1405N. MP3, 
AUX. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Automobilinį CD grotuvą AEG 
CS MP 530 IR. USB, MP3. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 687 73 075.  
Rokiškis
• Labai geros būklės, automobilinį 
CD grotuvą JVS KD-R711. MOS-
FET, WMA, MP3, AUX, USB. 
50W/4. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Dviejų savaičių, geros, pieninės 
karvės telyčaitę. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 624 09 422. Rokiškis
• Triušius. Turime patinėlių.  
Tel. 8 678 03 831. Rokiškis
• Gyvūnų transportavimo dėžę 
Ferplast. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 687 30 638. Rokiškis
• Birželio 13 d. turėsime broilerių 
viščiukų. Vienadieniai. Rezervacija 
išankstinė. Kaina 1 Eur.  
Tel. 8 602 01 726. Rokiškis
• Kaimiškus, veislinius gaidžiukus. 
Kaina 6 Eur. Tel. 8 671 89 551. 
Rokiškis
• Dingo jauna (2 metų), žalmargė 
karvė, besiganiusi pievoje prie 

senųjų kapinių ( Laukupio g.).  
Praneškite jei ką nors matėte ar 
žinote. Atsilyginsime.  
Tel. 8 670 27 743. Rokiškis
• Metų amžiaus buliuką pjovimui. 
Daugiau informacijos telefonu.  
Tel. 8 677 16 010. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo iki Rugsėjo mėnesio, 
esu darbšti, greitai mokausi, 
atsakinga. Turiu B kategorijos 
vairuotojo pažymėjimą.  
Tel. 8 610 64 167. Rokiškis
• Moteris ieško darbo. Galiu 
prižiūrėti ir tvarkytis sodyboje.  
Tel. 8 670 69 092. Rokiškis
• Moteris ieško darbo.  
Tel. 8 602 21 055. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu slaugyti 
ligonį ar prižiurėti senyvo 
amžiaus žmogų. Taip pat galiu 
dirbti valytoja. Tel. 8 626 90 489. 
Rokiškis
• Atsakinga moteris ieško darbo. 
Gali prižiūrėti senyvą ar neįgalų 
žmogų jūsų namuose.  
Tel. 8 602 53 978.  
Rokiškis
• Ieškau vairuotojo darbo. Galiu 
būti ir pagalbinis, tik ne miške. 
Turiu B kategorijos teises, 
negeriantis. Tel. 8 629 78 838. 
Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Ieškau auklės pabūti su dviem 
vaikais, nevisomis darbo dienomis. 
Tel. 8 693 03 266. Rokiškis
• Skubiai reikalingi staliai - 
apdailininkai darbui Danijoje. 6 
darbo vietos. Kaina 2300 Eur.  
Tel. 8 611 45 080. Rokiškis
• Ieškome, kas su šlifavimo įranga, 
nušlifuotų medines buto grindis. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 628 93 099. 
Rokiškis
• Ieško žmogaus dirbti kombainu. 
Tel. 8 650 97 726. Rokiškis
• Ieškau gerai savo darbą 
išmanančios valytojos.  
Tel. 8 615 10 050. Rokiškis
• Reikia žmogaus sumontuoti 

segmentinę tvorą.  
Tel. 8 619 52 150. Rokiškis
• Ieškome patyrusių grindų klojėjų, 
darbui Norvegijoje, Kristiansand 
srityje. Siųskite savo CV anglų k: 
sandra@reditus.lt. Kaina 2300 Eur. 
Tel. 8 629 97 089. Rokiškis
• Skubiai reikalingi 4 šiltnamio 
darbuotojai, agurkų skynimui ir 
rūšiavimui, Olandijoje, Asten/
Someren miestuose. Reikalinga 
susikalbėti anglų k. Siųskite savo 
CV anglų k. karolina@reditus.lt. 
Kaina 1180 Eur. Tel. 8 637 08 855. 
Rokiškis
• Skubiai reikalingos 5 linijos 
darbuotojos, maisto pramonės 
fabrikuose, Olandijoje, Culemborg/
Rotterdam miestuose. Reikalinga 
panaši patirtis ir anglų k. Siųskite 
savo CV anglų k . karolina@
reditus.lt. Kaina 1140 Eur.  
Tel. 8 637 08 855.  
Rokiškis
• Skubiai reikalingas trinkelių 
klojėjas Norvegijoje, Bergene. 
Siųskite savo CV anglų k:  info@
reditus.lt. Kaina 2400 Eur.  
Tel. 8 611 45 080. Rokiškis
• Skubiai reikalingas CE 
kategorijos vairuotojas darbui 
Olandijoje.  Atlyginimas mokamas 
kas savaitę, Siųskite savo CV anglų 
k:  info@reditus.lt. Kaina 2100 Eur. 
Tel. 8 611 45 080. Rokiškis
• Skubiai reikalingas automobilių 
mechanikas. Darbas susijęs 
su elektriniais ir hibridiniais 
automobiliais Olandijoje. Siųskite 
savo CV anglų k: info@reditus.lt. 
Kaina 2200 Eur. Tel. 8 611 45 080. 
Rokiškis
• Skubiai reikalingi 2 betonuotojai 
– pagalbiniai darbuotojai darbui 
Olandijoje. Detalės nurodytais 
kontaktais. Siųskite savo CV anglų 
k: info@reditus.lt. Kaina 1700 Eur. 
Tel. 8 611  4 508. Rokiškis
• Skubiai reikalingi vamzdžių 
izoliuotojai Norvegijoje. 
Atlyginimas - nuo 2800 Eur/
mėn., atskaičius mokesčius, darbas 
pamainomis. Siųskite savo CV 
anglų k:  egle@reditus.lt. Kaina 
2800 Eur. Tel. 8 655 17 365. 
Rokiškis
• UAB Daivida ieško 
apskaitininkės vasarai. Dirbti pagal 
terminuotą darbo sutartį. Tinka 
studentė. Kaina 607 Eur.  
Tel. 8 698 89 604.  
Rokiškis

Lietuvos šauliams vadovaus 
pulkininkas A. Dapkus

Lietuvos šaulių sąjunga 
šeštadienį pranešė išrinkusi 
naują vadą – sąjungai nuo šiol 
vadovaus pulkininkas Alber-
tas Dapkus, pareigose pakei-
siantis nuo 2017 metų organi-
zacijai vadovavusi pulkininką 
leitenantą Gintarą Koryzną.

Nuotoliniu būdu organizuo-
tame sąjungos suvažiavime 
Kaune A. Dapkaus kandidatūrai 
pritarė 225 delegatai, vienas su-
silaikė, nepritariančiųjų nebuvo.

Išrinkto vado kandidatūrą 
vadovauti šauliams siūlė krašto 
apsaugos ministras Raimundas 
Karoblis. Jis pabrėžė kandida-
to gebėjimą planuoti, turimą 
vadovavimo patirtį, kuri, anot 
ministro, bus puikiai pritaiky-
ta vadovaujant Lietuvos šaulių 
sąjungai.A. Dapkus iki šiol tar-
navo Baltijos gynybos koledže 
Tartu Estijoje, ten vadovauja 
aukštesniųjų vadų kursams, pra-
nešė Krašto apsaugos ministeri-
ja. Šiai kandidatūrai jau pritarė 
Seimo Nacionalinio saugumo ir 
gynybos komitetas.

53 metų A. Dapkus Lietuvos 
kariuomenėje tarnauja nuo 1991 
metų. Karininkas 2013–2014 
metais tarnavo Afganistane.

„Šauliai buvo kartu su kariais 
savanoriais, o savanorių greto-
se aš ir pradėjau tarnybą. Kartu 
vykdėm užduotis, kartu mokė-
mės ir treniravomės“, – praneši-
me teigė A. Dapkus.

Jo teigimu, ir toliau svar-
bu puoselėti šaulių idėjas, jas 
skleisti visuomenėje, taip pat 
užtikrinti darbų tęstinumą.

„Lietuvos šaulių sąjungą 
matau kaip modernią organi-
zaciją, kuri padeda užtikrinti 
nacionalinį saugumą“, – sakė 
naujasis šaulių vadas. Pagal 
įstatymą, Šaulių sąjungos vadą 
skiria krašto apsaugos ministras, 
gavęs Seimo komiteto ir Lietu-
vos šaulių sąjungos suvažiavi-
mo pritarimą.

Lietuvos šaulių sąjunga yra 
valstybės remiama ir jai pade-
danti savanoriška sukarinta pi-
lietinės savigynos asociacija. Ji 
turi apie 12 tūkst. narių.

BNS inform.
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Birželio 9-oji, 
antradienis, 
24 savaitė

Iki Naujųjų liko 205 dienos
Saulė teka 4.44 val., 
leidžiasi 21.53 val. 

Dienos ilgumas 17.09 val. 
Mėnulis – pilnatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Daina, Felicija, Felicijus, Ginta, 

Gintas, Gintautas, Gintautė, Gintė, 
Prima, Primas, Vitalija;.

Rytoj:  Diana, Galindas, Galindė, 
Gaudrimė, Litgarda, Liutgardas, 

Margarita, Nikandras, Nikas, 
Pelagas, Pelagija, Vingailas, 

Vingailė, Vinmantas, Vinmantė, 
Vintara, Vintaras.

Poryt: Agluona, Aluona, 
Barnabas, Flora, Raminta, 

Ramintas, Tvirbutas, Tvirbutė, 
Tvirgeda, Tvirgedas, Tvirmantas, 

Tvirmantė.

Dienos citata
„Kas nemoka naudotis laime, 

kai ji ateina, tam nedera skųstis, 
kai ji praeina“ 

(M. de Servantesas Savedra).

Šiandien 
pasaulio 
istorijoje 

1815 m. pasirašius Baigiamąjį 
aktą, baigėsi Vienos kongresas. 
Pagal jame priimtus sprendimus 
Belgija ir Liuksemburgas buvo 
suvienyti su Olandija ir sudarė 
Nyderlandus, Šveicarija buvo pa-
skelbta neutralia valstybe, rytinė 
Lenkijos dalis atiduota Rusijai, o 
vakarinės provincijos - Prūsijai. Be 
to, buvo pakeistos Italijos, Ispani-
jos ir Portugalijos sienos.

1898 m. pasirašyta sutartis, 
kuria Kinija Didžiajai Britanijai 99 
metams išnuomojo Honkongą.

1928 m. Čarlzas Kingsfordas 
Smitas ir Čarlzas Ulmas tapo 
pirmaisiais žmonėmis, perskridu-
siais Ramųjį vandenyną - iš Kali-
fornijos jie atskrido į Brisbeiną.

1991 m. po 600 metų tru-
kusio miego išsiveržė Pinatubo 
ugnikalnis Filipinuose.

Šiandien 
Lietuvos 
istorijoje

1989 m. birželio 14-oji pa-
skelbta Gedulo ir vilties diena.

1995 m. Būtingėje surengta 
naftos terminalo statybos pra-
džios ceremonija.

Post 
scriptum

Beieškodamas pyrago ir 
duonos neteksi.

LAISVALAIKIS
Tinginių balandėliai su vištiena

Ingredientai: 
300 g jaunų baltagūžių kopūstų: 
1  svogūnas
400 g maltos vištienos: 
400 g apvalių ryžių: 
smulkintų prieskoninių žolelių: (krapų, 
petražolių, bazilikų, kalendrų, mėtų)
druskos
grūstų juodųjų pipirų
400 g konservuotų pomidorų savo 
sultyse
 pusės citrinos sulčių
1 arbatinio šaukštelio medaus 
Gaminimas
Kopūstą sutarkuojame stambia tarka. 
Svogūną smulkiai supjaustome. Su-

maišome maltą vištieną, susmulkintus kopūstus, ryžius ir susmulkintas prieskonines žole-
les. Pagardiname druska bei pipirais. Viską labai gerai išmaišome. Suformuojame kukulius 
ir dedame juos į kepimo formą viena eile. Pomidorus įpilame nepilną stiklinę vandens, 
citrinos sultis, įberiame druskos, sudedame medų ir supilame viską į indą su kukuliais. De-
dame į orkaitę, įkaitintą iki 170 laipsnių temperatūros, ir troškiname maždaug 45 minutes. 
Patiekiame ir skanaujame!

Atnaujintas šalių, iš kurių galima atvykti 
į Lietuvą, sąrašas

Atnaujintas šalių, iš ku-
rių galima atvykti į Lietuvą, 
sąrašas, šeštadienį pranešė 
Sveikatos apsaugos minis-
terija (SAM). Jos teigimu, 
sąrašas galios iki birželio 14 
dienos.

Atsižvelgiant į didelį serga-
mumą, į Lietuvą nebus galima 
atvykti užsieniečiams iš Šve-
dijos, Jungtinės Karalystės ir 
Portugalijos.

Vykstant iš Belgijos ir Airi-
jos, bus privaloma dviejų sa-
vaičių izoliacija.

Lietuvos piliečiai į šalį gali 
sugrįžti iš visų šalių, tačiau at-
vykusiems iš aukščiau pami-
nėtų valstybių privaloma 14 
dienų izoliacija.

SAM primena, kad jeigu 
per pastarąsias dvi savaites 
susirgusiųjų koronavirusu 
skaičius 100 tūkst. gyventojų 
yra nuo 15 iki 25 atvejų, iš 
tokios šalies į Lietuvą atvyk-
ti leidžiama, tačiau privaloma 
dvi savaites izoliuotis.

Jei susirgimų skaičius ne-
viršija 15 atvejų 100 tūkst. 
gyventojų, iš tokių šalių ne tik 

leidžiama atvykti, bet atvyku-
siems nereikia izoliuotis. 

Lietuvos piliečiams bus ga-
lima atvykti iš bet kurios ša-
lies, tačiau jiems, jei 14 dienų 
sergamumo koronavirusu ro-
diklis yra 15 atvejų 100 tūkst. 
gyventojų, reikės izoliuotis 14 
dienų.

SAM taip pat skelbia, kad 
saviizoliacija atvykusiems 
bus taikoma pagal paskutinę 
lankytą šalį, iš kurios atvykta 
į Lietuvą.

„Tai reiškia, kad, jei žmo-
gus turi įrodymą, jog keliauja 
iš šalies, iš kurios grįžus ar 
atvykus izoliavimas netaiko-
mas, izoliuotis jam nereikia 
net tuo atveju, jei keliavo per 
kitas šalis. Tačiau tik tuo atve-
ju, jei tose šalyse nebuvo apsi-
stojęs verslo ar kitais tikslais. 
Jei keliaujantysis tokio įrody-
mo neturės, jam bus taikomos 
priemonės pagal paskutinę 
lankytą šalį, iš kurios jis tie-
siogiai atvyks į Lietuvą“, – ra-
šoma pranešime.

Jame taip pat teigiama, 
kad tai galioja visoms sąraše 
esančioms šalims, išskyrus 

Švediją.
„Svarbu žinoti, kad keltu 

iš Švedijos atvykstantieji turi 
būti budrūs, nes dėl padidė-
jusio sergamumo šioje šalyje, 
atvykus į Lietuvą jiems bus 
taikoma 14 dienų izoliacija net 
ir tuo atveju, jei asmuo į keltą 
Švedijoje keliavo tranzitu iš 
Norvegijos ar Danijos“, – tei-
gia ministerija.

Ji primena, kad šalių sąrašai 
kinta kas savaitę, tad keliau-
jantys turėtų nuolat sekti šią 
informaciją.

Ministerija atkreipia dėme-
sį, kad jei kuri nors šalis paten-
ka į Lietuvos sąrašą, tai nereiš-
kia, kad lietuviai taip pat gali 
būti įleidžiami į ją – bendro 
susitarimo tarp visų Europos 
ekonominės erdvės valstybių 
nėra. Tiesa, toks susitarimas 
galioja tarp Baltijos valstybių.

Ši nauja tvarka galioja už-
sieniečiams iš Europos ekono-
minės erdvės valstybių, Švei-
carijos, Jungtinės Karalystės. 
Sprendimai dėl užsieniečių iš 
trečiųjų šalių atvykimo kol kas 
nepriimti.

BNS inform.

Ugniagesiai gelbėtojai ragina 
žmones atsakingai elgtis 
prie vandens telkinių

 Atėjus vasarai ir pama-
žu šiltėjant orams, ugniage-
siai gelbėtojai ragina žmo-
nes atsakingai elgtis prie 
vandens telkinių, anot jų, 
neatsakingas elgesys yra 
pagrindinė nelaimių prie-
žastis.

„Raginami visus būti at-
sakingais. Ne tik už save, bet 
ir už aplinkinius“, – spaudos 
konferencijoje sakė Prieš-
gaisrinės apsaugos ir gelbėji-
mo departamento direktorius 
Saulius Greičius.

Ugniagesiai primena, kad 
maudytis rekomenduojama 
paplūdimiuose, kuriuose yra 
gelbėtojai, o maudymosi 
vietos pažymėtos, žinomas 
dugnas, taip pat jeigu dugnas 
nėra žinomas – nepulti nar-
dyti.

Be kita ko, ugniagesiai 
teigia, kad pamačius nelaimę 
negalima būti abejingais – 

būtina kuo greičiau skambin-
ti gelbėtojams.

Vidaus reikalų ministrė 
Rita Tamašunienė priminė 
tėvams nepalikti mažame-
čių vaikų be priežiūros šalia 
vandens telkinių, o visiems 
poilsiautojams – kad prie 
vandens telkinių draudžiama 
vartoti alkoholinius gėrimus.

„Šiandien telkiame dėme-
sį į tai, kad tie nuskendusių 
rodikliai yra per dideli“, – 
sakė R. Tamašunienė.

Jos teigimu, svarbiau 
žmones drausminti ne baudo-
mis, o prevencija – kad žmo-
nės laikytųsi saugaus elgesio 
prie vandens telkinių taisy-
klių, su jomis supažindintų 
savo vaikus.

Priešgaisrinės apsaugos 
ir gelbėjimo departamento 
duomenimis, per penkerius 
metus nuskendo 677 žmonės, 
iš kurių 37 yra vaikai.

BNS inform.

Apie pažeidimus gegužę pranešta daugiau 
nei 2,5 tūkst. kartų

Šių metų gegužės mė-
nesį Aplinkos apsaugos 
departamento Pranešimų 
priėmimo skyrius gavo 2 
572 pranešimus – 482 pra-
nešimais daugiau nei 2019-
ųjų gegužę. Dažniausiai į 
PPS kreipėsi Vilniaus regi-
ono gyventojai – 666 kar-
tus, Kauno – 458 ir Klaipė-
dos – 455 kartus. 

Didžiąją dalį pranešimų 
sudaro informacija apie įvy-
kius dėl sužeistų, automo-
bilio užmuštų ar sužalotų, 
esančių jiems nebūdingoje 
aplinkoje, atklydusių į gyve-
namąsias vietoves laukinių 

gyvūnų. Taip pat ir pavojingų 
žmonėms, jų sveikatai ar tur-
tui gyvūnų.

Gyventojai apie įvykius 
su laukiniais gyvūnais prane-
šė 1 415 kartų, iš kurių 998 
buvo susiję su jų ir transporto 
priemonių susidūrimais. Ver-
ta palyginti: 2019 m. gegužę 
PPS gavo 1 405 pranešimus 
dėl įvykių su laukiniais gyvū-
nais, iš kurių 1 108 praneši-
mai buvo apie laukinių gyvū-
nų susidūrimus su transporto 
priemone.Gegužę daugiausia 
pranešimų gauta dėl žvejybos 
pažeidimų (343) ir atliekų ne-
tvarkymo (165). Taip pat pra-
nešta apie taršą nuotekomis 

(87), vandens taršą (61), oro 
taršą (53), medžioklės pažei-
dimus (48), vandens apsau-
gos juostų pažeidimus (38) ir 
vandens transporto priemo-
nių pažeidimus (27).

Pranešti apie pastebėtus 
aplinkos apsaugos pažeidi-
mus, kitus nustatytų reika-
lavimų nesilaikymo atvejus, 
pastebėtus aplinkos apsau-
gos teršimo ar niokojimo 
atvejus galima bendruoju 
pagalbos telefonu 112 arba 
tiesiogiai Aplinkos apsaugos 
departamentui telefonu 8 (5) 
2732995.

Aplinkos apsaugos 
departamento inform,

Indėlių palūkanos išliks žemos
Lietuvos banko vadovas 

prognozuoja, kad artimiau-
siu metu palūkanų normos, 
įskaitant ir indėlius, išliks 
palyginti žemos. 

Pasak Vito Vasiliausko, 
taip leidžia manyti ir Euro-
pos Centrinio Banko (ECB) 
ketvirtadienį priimtas spren-
dimas išplėsti specialiąją 
pandeminę pirkimo programą 
(SPPP) (angl. Pandemic emer-
gency purchase programme, 
PEPP). 

„Vertinant iš pinigų poli-
tikos perspektyvos ir iš tos 
skatinančios pinigų politikos, 
ypač iš paskutinių vakar die-
nos sprendimų dėl specialios 

koronaviruso programos, tai 
yra, kad ji buvo praplėsta tiek 
apimtimi, tiek savo terminais 
(...), tai vidutiniu laikotarpiu 
aš tikrai prognozuočiau, kad 
kažkokių pokyčių visose palū-
kanų srityse, taip pat ir indė-
lius, nereikėtų tikėtis“, – spau-
dos konferencijoje kalbėjo V. 
Vasiliauskas. 

„Ir toliau gyvensime žemų 
palūkanų aplinkoje“, – pridū-
rė jis. ECB ketvirtadienį nu-
sprendė supirkti papildomai 
600 mlrd. eurų vertybinių 
popierių ir pratęsti programą 
iki kitų metų vidurio. Iki tol 
programos apimtis siekė 750 
mlrd. eurų.

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.  At-
rodys, kad niekas 
jūsų nesupranta, 
tačiau gali būti, 

kad aplinkiniams keliate 
neaiškius kriterijus, ar pa-
prasčiausiai neišsakote savo 
lūkesčių. Nebūkite pernelyg 
reiklus, ir aiškiai išdėstykite, 
ko tikitės iš kitų, nes priešin-
gu atveju susidursite su įvai-
riais nesusipratimais, kurių 
tikrai galima išvengti. Nors 
aplinkiniai žmonės jus gali 
varginti ar net erzinti, tačiau 
pasistenkite pernelyg neatsi-
riboti – tai gali tik dar labiau 
paaštrinti dabartinę situaciją.

JAUTIS. Nors 
būsite kupini idė-
jų, tačiau stokosite 
jėgų jas realizuoti. 

Įgyvendinti savo sumanymus 
galėsite kur kas paprasčiau, 
jei sudarysite svarbiausių 
darbų sąrašą, ir numatysi-
te priemones, kurios padėtų 
įgyvendinti tikslus. Jei ma-
tysite, kad tam tikrų darbų 
atlikimas yra pernelyg sudė-
tingas ar reikalaujantis daug 
laiko, paprašykite kolegų ar 
draugų pagalbos. Tai padės 
jums kur kas greičiau įgy-
vendinti savo sumanymus, 
ir tam neišeikvosite pernelyg 
daug energijos.

D V Y N I A I . 
Plauksite pasro-
viui. Nebus jo-
kių netikėtumų 

ar ženklių permainų, todėl 
atrodys, kad paprasčiausiai 
nieko nevyksta. Jei jus apim-
tų nuobodulys, pagalvokite, 
ką galėtumėte padaryti, kad 
tą pakeistumėte. Net ir maži 
kasdienybės pokyčiai gali 
būti net labai naudingi, todėl 
nelaukite, kol kas nors įvyks, 
ir patys imkitės tam tikrų 
veiksmų.

V Ė Ž Y S . 
Žvaigždės pata-
ria būti atsarges-
niems planuojant 

savo finansus: gali būti, kad 
teks susidurti su neplanuoto-
mis išlaidomis ar net nema-
žais nuostoliais. Jei svarsto-
te apie profesinės krypties 
keitimą, reikės palaukti kiek 
palankesnio meto: šiuo lai-
kotarpiu nereikėtų pasiraši-
nėti svarbių sutarčių, reko-
menduojama vengti naujų 
finansinių įsipareigojimų. Jei 
planuojate tam tikrus stam-
bius pirkinius, juos įsigykite 
tik gerai pasvėrę visus priva-
lumus ir trūkumus.

Astrologinė prognozė savaitei 
LIŪTAS. Jei 

esate numatę savo 
gyvenime ką nors 
pakeisti, dabar 

tam bus tikrai palankus me-
tas. Seksis tiems, kurie nebi-
jos rizikuoti, ir bus nusiteikę 
šiek tiek padirbėti. Energijos 
jums netrūks, todėl tereikės 
ryžto ir šiek tiek pastangų: 
tai, kas buvo tolima svajonė, 
šiuo metu gali tapti realybe. 
Jei kurį laiką atidėliojote 
verslo keliones ar svarbius 
susitikimus, dabar vertė-
tų susiimti – tai bus tikrai į 
naudą.

M E R G E L Ė . 
Atrodys, kad 
žlunga planai, ta-
čiau dėl to nuo-

gąstauti neverta. Nesisten-
kite pakeisti to, kas nėra 
jūsų valioje, ir labai greitai 
galėsite džiaugtis, kad visos 
problemos išsisprendė tarsi 
savaime. Nepalanku kurti 
ateities planus ar organizuo-
ti išvykas. Jei vis dar esate 
vieniši, žvaigždės jums žada 
malonias permainas: jei bū-
site apdairūs, galite sutikti 
sau skirtą žmogų.

S VA R S T Y -
KLĖS. Jūsų 
laukia džiaugs-
mingas metas: 

atrodys, kad viskas einasi 
sklandžiai be didesnių pa-
stangų, todėl galėsite mė-
gautis ramiu, tačiau tikrai 
maloniu laikotarpiu. Darbi-
nėje veikloje kol kas jokių 
pokyčių nenusimato, tačiau 
asmeniniame gyvenime ga-
limos tikrai džiuginančios 
permainos. Vienišiai nesto-
kos progų užmegzti naujas 
pažintis, o įsipareigojusiems 
asmenims žvaigždės pataria 
daugiau laiko skirti antrajai 
pusei ir palepinti ją nedide-
lėmis dovanėlėmis.

S K O R P I O -
NAS. Gali už-
plūsti negatyvios 
mintys, tačiau tik 

nuo jūsų priklausys, kaip su 
tuo susidorosite. Turėsite ga-
limybių pradėti naują veiklą, 
tačiau jus gali sustabdyti bai-
mė ir nežinomybė. Visgi tai 
palankus metas naujovėms, 
tačiau seksis tik veikliems ir 
iniciatyviems. Jei rinksitės 
kiurksojimą ant sofos, greitu 
metu teigiamų pokyčių ne-
verta tikėtis. Jei būsite drą-
sūs ir savimi pasitikintys, jau 
labai greitai galėsite džiaug-
tis puikiais rezultatais.

ŠAULYS. Ne-
trūks įvairių ma-
lonių smulkmenų, 
kurios nuspalvins 

jūsų kasdienybę. Nors gali 
atrodyti, kad nieko įdomaus 
nevyksta, tačiau apsižval-
gykite aplink, ir pastebėkite 
jums siunčiamas galimybes. 
Jei dar nesate įsipareigoję, 
labai greitai tai gali pasikeis-
ti, todėl nežiopsokite, ir ne-
praleiskite savo progų. Net ir 
tuomet, jei dienotvarkė bus 
labai įtempta, bent truputį 
laiko skirkite savo mėgsta-
mai veiklai.

OŽIARAGIS.
Būsite kaip nie-
kad energingi, 
todėl įstengsite 

nuveikti kur kas daugiau nei 
esate įpratę. Žvaigždės žada 
itin palankų metą sportinin-
kams, kurie galės tikėtis pui-
kių rezultatų. Jei ilgą laiką 
atidėliojote tam tikrų darbų 
užbaigimą, dabar pats laikas 
susiimti, ir atlikti tuos dar-
bus, kuriuos jau senokai ati-
dėliojate. Jei projektų užbai-
gimas ir vėl bus atidedamas 
neribotam laikui, vėliau gali 
tekti susidurti su rimtomis 
kliūtimis.

VANDENIS. 
Gali tekti priimti 
rimtus sprendi-
mus, kurie turės 

didelį poveikį jūsų netolimai 
ateičiai. Nors juos priimda-
mi norėsite kuo geriau viską 
apgalvoti, tačiau žvaigždės 
pataria nedelsti, ir pasisteng-
ti, kad nepraleistumėte savo 
šanso. Šiuo laikotarpiu ne-
trūks įvairių patrauklių pa-
siūlymų, tačiau jie turės savo 
„galiojimo terminą“ – jei 
delsite galvodami, kaip ver-
tėtų pasielgti, tikėtina, kad 
nieko nepešite.

ŽUVYS. At-
rodys, kad darbas 
atima visas jūsų 
jėgas, todėl gali 

apimti niūros nuotaikos. Vis 
dėlto, nereikėtų pamiršti, 
kad poilsis po sunkios darbo 
dienos visuomet yra gero-
kai malonesnis, nes tuomet 
jaučiatės jo nusipelnę. Jei 
manysite, kad vadovas iš 
jūsų per daug reikalauja, taip 
jam ir pasakykite – juk tikrai 
esate verti geresnių darbo 
sąlygų. Šiuo laikotarpiu taip 
pat palanku ieškoti naujos 
darbovietės ar prašyti pakel-
ti atlyginimą. Tereikia būti 
drąsesniems.

PRO MEMORIA
Juodupės seniūnija:
SERGEJUS SERGEJEVAS 1972.01.14 – 2020.06.04
JONAS DAINIS LAURINAVIČIUS 1938.06.30 – 2020.06.04

Migracijos departamentas dar šiemet 
ketina perkelti procedūras į elektroninę erdvę

Migracijos departa-
mentas dar šiemet ar kitų 
metų pradžioje ketina už-
baigti kurti elektroninę 
migracijos informacijos 
sistemą MIGRIS – tai leis 
sutrumpinti prašymų dėl 
pilietybės, leidimų gyventi 
ir kitų procedūrų nagrinė-
jimo laiką.

„Kuriame sistemą ir ją su-
kūrę visas savo procedūras 
sukelsime į elektroninę er-
dvę. Darbai truputį užsitęsė, 
taip pat ir dėl karantino, kol 
kas planuojama užbaigti iki 
šių metų pabaigos, bet gali 
būti, kad nusikels ir į kitus 
metus“, – BNS sakė departa-
mento direktorė Evelina Gu-
dzinskaitė.

Anot jos, pirmoji sistemos 
dalis jau veikia nuo 2019-ųjų 
spalio ir leidžia internetu pa-
teikti prašymus dėl leidimo 
gyventi ar pilietybės užsie-
niečiams, taip pat Lietuvos 
piliečiai nuotoliniu būdu gali 
teikti prašymus dėl asmens 
dokumentų.

Tai, pasak E. Gudzinskai-
tės, leido panaikinti iki tol 
buvusias ilgas eiles, nors už-

sieniečiai vistiek dar turi atvyk-
ti į migracijos padalinį pateikti 
pirštų antspaudus, padaryti vei-
do atvaizdą.

„Jei anksčiau užsieniečiai 
rezervavę vizitą laukdavo vos 
ne tris mėnesius, tai dabar lau-
kimo laikas – viena-dvi dienos. 
Tai jau paspartino klientų ap-
tarnavimą. Kuriame sistemos 
„vidurius“, tai skirta departa-
mentui ir kitoms tarnyboms. 
Tai paspartins jau pateiktų 
prašymų nagrinėjimą, susiži-
nojimą su valstybės įstaigomis 
tarpusavyje. Procedūras tai gali 
sutrumpinti, sakyčiau, perpus“,  
– teigė E. Gudzinskaitė.

Vyriausybė šį trečiadienį 
pritarė sprendimams, būti-
niems tolesniam sistemos kū-
rimui. Pasak Vidaus reikalų 
ministrės Ritos Tamašunienės, 
sistemos tobulinimas be kita 
ko leis institucijoms lengviau 
keistis ir informacija apie as-
menis, kuriems draudžiama 
atvykti į Lietuvą.

„Projekte nustatoma, kad į 
užsieniečių, kuriems draudžia-
ma atvykti į Lietuvos respu-
bliką, bus įrašomi papildomi 
duomenys – užsieniečių pirštų 
antspaudai, šių duomenų rin-

kimo tikslas yra užsieniečių 
tapatybės patvirtinimas“, – 
sakė ji. 

Pasak ministrės, šia siste-
ma bus teikiami pasiūlymai 
įtraukti ar išbraukti pavardes 
iš asmenų, kuriems draudžia-
ma atvykti į Lietuvą, sąrašo, 
ar sutrumpinti draudimo ter-
miną, leis viešai paskelbti 
konkrečias pavardes užsie-
niečių, kurie keltų grėsmę 
nacionaliniam saugumui, ir 
priimti kitus susijusius spren-
dimus.

Savo ruožtu E. Gudzins-
kaitė teigė, kad visos minėtos 
procedūros atliekamos ir da-
bar, tik sistema leis jas supa-
prastinti.

Pernai Migracijos depar-
tamentas pernai išnagrinėjo 
apie 38 tūkst. prašymų dėl 
užsieniečių leidimų gyventi, 
per 3 tūkst. prašymų dėl pilie-
tybės klausimų, dar apie 600 
prašymų dėl prieglobsčio.

Šiuo metu vadinamajame 
„juodajame“ sąraše yra apie 
3,6 tūkst. asmenų, kuriems 
draudžiama atvykti į Lietuvą, 
vien pernai į sąrašą įtraukti 
882 asmenys.

BNS inform.

Notarų rūmai: gyventojai pritaria taikiam 
santuokos nutraukimui pas notarą

Lietuvos notarų rūmai 
pranešė, kad, remiantis socio-
loginio tyrimo duomenimis, 
dauguma šalies gyventojų pa-
lankiai vertina siūlymus su-
teikti notarams teisę nutrauk-
ti santuokas, kai sutuoktiniai 
siekia to bendrai ir neturi ne-
pilnamečių vaikų.

Notarų rūmai teigia užsakę 
visuomenės nuomonės ir rin-
kos tyrimo centro „Vilmorus“ 
sociologinę apklausą, kurios 
rezultatai rodo, jog 62 proc. 
respondentų pritaria tokiam 
siūlymui, neigiamai siūlymą 
vertina 14 proc. respondentų.

Lietuvos notarų rūmų prezi-

dentas Marius Stračkaitis sako, 
kad tokie skaičiai nekinta jau 
kelerius metus.Teisingumo mi-
nisterija šiuo metu ruošiasi per-
skirstyti teismų darbą, o kai ku-
rias bylas leisti nagrinėti kitoms 
institucijoms, taip siekiama 
sumažinti teisėjų darbo krūvius.

BNS inform.

Maisto kainos pasaulyje dėl COVID-19 gegužę 
smuko žemiausiai nuo 2018 metų gruodžio

Maisto kainos pasauly-
je gegužę smuko į žemiausią 
nuo 2018 metų gruodžio mė-
nesio lygį ir tai lėmė „atsargų 
stabilumas bei paklausos ma-
žėjimas, kurį paskatino CO-
VID-19 išprovokuotas ekono-
mikos nuosmukis“, pažymima 
Jungtinių Tautų maisto ir že-
mės ūkio organizacijos (FAO) 
mėnesio ataskaitoje.

FAO skaičiuojamas maisto 
kainų indeksas gegužę sudarė 
162,5 punkto ir buvo 3,1 punk-
to, arba 1,9 proc., mažesnis 
negu balandį.

Pieno produktų kainų indek-
sas, palyginti su balandžio mė-

nesiu, smuko 7,3 proc. ir tai lėmė 
staigus sviesto bei sūrio kainų 
kritimas dėl sezoninių veiksnių. 
Palyginti su 2019 metų geguže, 
šis rodiklis krito 19,6 procento.
Tuo tarpu cukraus kainų indek-
sas, palyginti su balandžiu, pa-
kilo 7,4 proc., nes vėl pradėjo 
kilti tarptautinės naftos kainos, o 
derlius Indijoje ir Tailande buvo 
mažesnis negu tikėtasi.Grūdų 
kainų indeksas smuko 1 procen-
tu. Paaugo tik kai kurių rūšių ry-
žių kainos, o „kviečių eksporto 
kainos krito, nes prognozuoja-
ma, jog tarptautinės atsargos bus 
visai pakankamos“. Augalinių 
aliejų kainų indeksas smuko 2,8 
proc., pasiekęs žemiausią lygį 

per dešimt mėnesių.
„Mėsos kainų indeksas ge-

gužę, palyginti su balandžiu, 
smuktelėjo 0,8 proc., o per 
metus – nusileido 3,6 procento. 
Pabrango jautiena, tačiau toliau 
pigo paukštiena ir kiauliena.

FAO pasaulio maisto kainų 
indeksas rodo penkių maisto 
produktų grupių: grūdų, mė-
sos, pieno produktų, augalinių 
aliejų ir cukraus kainų poky-
čius tarptautinėse rinkose.

Naujienų agentūros BNS 
informaciją atgaminti visuo-
menės informavimo priemo-
nėse bei interneto tinklala-
piuose be raštiško UAB BNS 
sutikimo draudžiama.
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Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Birželio 9 d. Naktį 18

Dieną 27
P,  
2-6 m/s

Kai kur trumpas lietus, 
perkūnija

Birželio 10 d. Naktį 17
Dieną 26

R,
4-9 m/s

Trumpi lietūs, 
perkūnija

Birželio 11 d. Naktį 19
Dieną 30

PR, 
3-8 m/s

Kai kur palis, 
perkūnija.
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ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

nemažą paskolą iš banko ir 
skirti ją gydymui.

– Bet aš neturėsiu iš ko ją 
grąžinti…

– O jums ir nereikės jos 
grąžinti.

***
Žmona klausia vyro:
– Kodėl tu toks pasikeitęs? 

Anksčiau vis mane už rankų 
laikydavai…

– Kai pianiną pardavėm, 
nebėra reikalo už rankų laikyti, 
– paaiškina vyras.

***
Gydytojas išklausė ligonį, 

pagalvojo ir tarė:
– Na, sprendžiant iš to, ką 

papasakojote, jūs jau miręs…
***
– Kodėl tu vakar namo 

grįžai penktą valandą ryto?
– O tai kur dar šiame mieste 

galima nueiti penktą valandą 
ryto?

***
Žmona, žiūrėdama eilinį 

meksikietišką serialą, sako 
vyrui:

– Žiūrėk, kaip jis ją myli…
– O ar tu žinai, kiek jam už 

tai moka?
***
Žmona priekaištauja 

paryčiais grįžusiam girtam 
vyrui:

– Ir kur tik tave velniai 
nešiojo!

– Tai ir tu juos matei?
***
Skambutis telefonu:
– Jūsų vaikas pas mus.
– Kokie Jūsų reikalavimai?!
– Atvažiuokit kaip galit 

greičiau – darželio darbo 
laikas baigsis už 10 minučių ir 
auklytės nori namo!

***
– Sakykite, o kam tam 

boksininkui reikalingos tokie 

dideli kontaktiniai lęšiai?
– Tai dabar jos linzės, 

o pirmame raunde buvo 
akiniais…

***
Psichologijos profesorius 

išdėsto paskaitą apie 
maniakinę depresiją ir tada 
klausia studentų:

– Kaip vadiname žmogų, 
kuris vieną minutę šaukia iš 
visų jėgų ir vaikšto pirmyn 
atgal, o kitą minutę jau sėdi ir 
nesivaldydamas rauda?

Vienas studentas nedrąsiai 
bando spėti:

– Gal… krepšinio treneriu?
***
Žmogus atvažiavo į kaimą 

ir nusprendė pažvejoti. 
Keliaudamas su meškerėmis 
dėl viso pikto paklausia 
sutikto kaimiečio:

– Sakykit, jei aš susigausiu 
kokią žuvį štai tame 
tvenkinyje, ar tai nebus 
nusikaltimas?

– Ne, nebus. Tai bus 
stebuklas.

***
Zoologijos sodo 

direktorius skundžiasi:
– Dramblys visai alkanas, 

o pinigų nėra.
– O tu pažiūrėk, kiek 

aplink kioskelių, kuriuose 
vaisius pardavinėja.

– Kas iš to? Argi kas 
nors be pinigų man duos tų 
vaisių?

– O kam tau? Tu dramblį 
išleisk. Tegul pabando jam 
neduoti.

***
Įniršusi žmona įlekia į 

namus:
– Aha! Aš viską žinau!
Vyras:
– Taip? Na, ir kiek gi 

intakų turi Nemunas?

Gydytojo psichiatro 
kabinete:

– Na, kaip, ar padėjo jums 
nauji vaistai nuo užmaršumo?

– Žinoma, padėjo! O kas 
jūs toks, kad klausiat?

***
Mergina sako savo 

pageidavimą dailininkui:
– Norėčiau savo portreto, 

kad jis būtų gražus ir panašus 
į mane.

Dailininkas:
– Gerbiamoji, čia jau turite 

apsispręsti - ar norite gražaus, 
ar panašaus į jus?

Orų prognozė birželio 9-11 d.

***
Žmona vyrui:
– Matai šitą žmogų 

nuotraukoje?
– Taip.
– Lygiai 6 valandą vakare jį 

paimi iš darželio!
***
Ateina pas suvalkietį 

svečias. Suvalkietis jį vaišina 
blynais. Svečias sako:

– Jau tris blynus suvalgiau, 
ačiū – nebenoriu.

Suvalkietis sako:
– Suvalgei keturis, bet tu 

valgyk, valgyk.

***
– O aš pelėda...
– Atseit vėlai guliesi ir vėlai 

keliesi?
– Tai ne, tyliai skraidau ir 

peles ėdu!
***
Kalbasi du draugai:
– Pagaliau aš pasiekiau 

finansinį stabilumą.
– Ir kuo gi jis pasireiškia?
– Pinigų nebuvo, nėra ir 

atrodo nebus.
***
Po mišką slampinėja liūtas. 

Sutinka žirafą:

– Ei, ilgakakle, kas miške 
drąsiausias?

– Tu, liūte!
Liūtas patenkintas 

nusišypso ir eina toliau. 
Pamato zebrą:

– Ei, dryžuotasis, kas pats 
gražiausias miške?

– Žinoma, tu, liūte.
Liūtas išdidus toliau eina. 

Sutinka dramblį:
– Ei, ilganosi, kas pats 

protingiausias miške?
Dramblys straubliu čiumpa 

liūtą, permeta per savo nugarą 
ir tėškia į balą. Liūtas išlipa iš 
balos, nusipurto purvą ir sako:

– Na ko čia taip nervinies? 
Galėjai papraščiausiai 
pasakyti: „Aš nežinau“.

***
Britų mokslininkai įrodė, 

kad „vyturiai“ valgo mažiau, 
nei „pelėdos“. Natūralu, kai 
„vyturys“ anksti ryte atidaro 
šaldytuvą, iškart tampa aišku, 
kad „pelėdos“ naktį viską 
sušlamštė.

***
Britų mokslininkai įrodė, 

kad „vyturiai“ valgo mažiau, 
nei „pelėdos“. Natūralu, kai 
„vyturys“ anksti ryte atidaro 
šaldytuvą, iškart tampa aišku, 
kad „pelėdos“ naktį viską 
sušlamštė.

***
– Darai mankštą ryte?
– Ryte aš vėluoju. Tai kur 

kas sportiškiau nei mankšta.
***
Vaikystėje svajojau, kad 

fejerverkai būtų kasdien. Taip 
ir tapau suvirintoju.

***
Daktaras įdėmiai skaito 

paciento tyrimo išvadas.
Pacientas:
– Daktare, kaip?
– Na, manau turėsit pasiimti 

8-699-606608-699-60660

Koncertai terasoje! Koncertai terasoje! 
Birželio 13 d. 19 val. Vilija ir Oksana

Staliukų rezervacija tel.

AUGALAI

• Grikių sėklą. 1 tona - 350 Eur. 
Tel. 8 610 12 318. Rokiškis
• Kviečius. Kaina 9 Eur.  
Tel. 8 609 76 754. Rokiškis

BALDAI

• Geros būklės lovą. Kaina 170 Eur. 
Tel. 8 615 10 050. Rokiškis
• Minkštą kampą su miegama 
dalimi. Išskleidžiamas, miego 
paviršius gylis - 125 cm, ilgis - 195 
cm. Baldo išoriniai matmentys: 

ilgis - 237 cm, gylis - 150 cm, 
aukštis - 72 cm. Sėdimosios dalies 
aukštis - 40 cm. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 623 12 579. Rokiškis
• Staliuką. Stalviršis ąžuolo, kojos 
Zinger. Tel. 8 676 27 899.  
Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Vestuvinę suknelę. Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 618 69 029. Rokiškis
• Odinę, Hein Geiriche 
motociklininko aprangą su 
apsaugomis. Dėvėta. Dydis 56. 

Taip pat moterišką odinę baikerišką 
striukę. Dėvėta. Dydis 40. Kaina 30 
Eur. Tel. 8 670 80 750. Rokiškis
• Komunijos suknelę. 140 cm ūgio 
mergaitei. Tiks ir lieknesnei. Galima 
pirkti kartu su švarkeliu . Kaina 30 
Eur. Tel. 8 671 43 562. Rokiškis
• Naują Rolls Royce kepurę, atrodo 
prabangiai.  Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 608 33 563. Rokiškis
• J.Tūbelio progimnazijos sarafaną. 
Tinka 4-5 klasės mergaitei, mažai 
dėvėtas. Kaina 6 Eur.  
Tel. 8 676 25 505. Rokiškis


