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Pro langą įsibrovė neblaivus 
kaimynas
Birželio 11 d., apie 8 val., Rokiškio 
r., Pandėlyje vyras (gim. 1975 m.) 
būdamas namuose, išgirdo dūžtančio 
lango stiklus ir pamatė pro langą 
besiveržiantį neblaivų (1,58 prom. 
girtumas) kaimyną (gim. 1953 m.), 
kuris jam po to grasino. Įtariamasis 
sulaikytas.

Juodupėje suniokotas 
automobilis
Birželio 12 d., 1.57 val.  Rokiškio 
r., Juodupėje, išdaužti automobilio 
„VW Passat“ priekinis ir galinis 
stiklai, kairės pusės priekinis 
žibintas, dešinės pusės priekinis 
posūkio stiklas, galinio kairės pusės 
žibinto stiklas, nulaužti abu šoniniai 
veidrodėliai, dešinės pusės valytuvas 
ir antena. Nuostolis – 180 eurų.

Nuo pačio ryto 
Nepriklausomybės aikštėje 
siautėjo neblaivus 
vyras
Birželio 11 d., apie 9.14 val. 
Rokiškyje, Nepriklausomybės 
a., sulaikomas neblaivus vyras 
(gim. 1980 m.) elgėsi agresyviai, 
nepakluso pareigūnų teisėtiems 
reikalavimams, pareigūnei sukėlė 
fizini skausmą. 

Nesuvaldė motociklo
Birželio 13 d., apie 15.51 val. , 
Rokiškio r., Baršėnų k., blaivus vyras 
(gim. 1986 m.) kelyje Laibgaliai-
Kriaunos-Juozapava 16,150 km, 
vairuodamas motociklą „Kawasaki“ 
nepasirinko saugaus greičio, kelio 
vingyje nesuvaldė motociklo, 
nuvažiavo nuo kelio ir apvirto. 
Po medikų apžiūros, paguldytas į 

traumatologijos skyrių.

Nuo vagių nukentėjo 
dar vienas 
Rokiškio rajono ūkis
Birželio 13 d. pranešta, kad 
Rokiškio r., Trumponių k., iš 
ganyklos pavogta apie 40 vnt. 
elektrinio piemens plastmasinių 
kuoliukų, apie 150 vnt. elektrinio 
piemens laido izoliatorių, apie 3 
km. ilgio elektrinio piemens juostos, 
apie 3 km. ilgio elektrinio piemens 
laido. Taip pat pavogta ritė, skirta 
elektrinio piemenio laidui suvynioti.  
Nuostolis - 748 eurai.

Panevėžio VPK ir 
Panevėžio apskrities priešgaisrinės 

gelbėjimo valdybos 
Rokiškio priešgaisrinės 

gelbėjimo tarnybos 
inform.

KRIMINALAI

Kaip išvengti nelaimių, 
poilsiaujant prie vandens telkinių

Vasarą vanduo vilioja žmones 
dėl galimybės apsiginti nuo karš-
čių, bet vanduo saugus tik tada, 
kai žinome kaip tinkamai elgtis. 
Deja Lietuvoje mažai žinančių 
kaip elgtis ar tiesiog ignoruojama 
nelaimės tikimybė.

Pagrindinės paskendimų prie-
žastys:

pavojų neįvertinimas, nepaisy-
mas arba ignoravimas;

informacijos apie saugumą van-
denyje stoka;

priežiūros stoka;
galimybių išgelbėti ar būti išgel-

bėtam nebuvimas.
Pagrindiniai pavojai:
gylis;
nuovargis;
per šaltas vanduo;
nepažįstamas krantas, status ir 

slidus krantas;
srovė; per didelis atstumas nuo 

kranto;
mėšlungis;
šokas, netikėtai įkritus į vandenį;
gausi vandens augmenija;
apsvaigę asmenys nuo alkoholio.
Pagrindiniai saugūs veiksmai:
neiti maudytis vienam;
nesimaudyti per ilgai;
šokite į vandenį tik žinomoje 

vietoje;
šokdami į vandenį saugokite 

galvą;
nešokite į vandenį stipriai įkaitę;

nesistumdykyte vandenyje prie 
vandens;

saugokite mažamečius vaikus;
neplaukite ant priemonių kurios 

nėra skirtos vandens pramogoms;
neplaukite toli jei nėra būtinybės;
neplaukite paskui valtis, laivus ir t.t.;
stebėkite oro sąlygas.
Skęstant stenkitės išlikti ramūs, 

kad kuo daugiau jėgų turėtumėte 
išlikti virš vandens ir kiek įmano-
ma labiau duoti ženklus, šaukti, kad 
jus pastebėtų. Pastebėjus skęstantį, 
pirmiausia ir būtiniausia skambinti 
Skubios pagalbos numeriu 112, kad 
kiek įmanoma greičiau būtų infor-
muoti ugniagesiai gelbėtojai. Atli-
kus patį svarbiausią veiksmą būtina 
įvertinti situaciją kokiu būdu galite 
padėti skęstančiam ar apskritai turi-
te galimybę padėti.

Pats rizikingiausias padėjimas 
tai plaukimas gelbėti, kurio baigtis 
gali būti jūsų pačių skendimas. Šis 
veiksmas gali būti atliekamas tik 
tokiu atveju jei tikrai žinote kaip 
atliekamas gelbėjimas vandenyje, o 
svarbiausia mokate tai daryti. Sau-
giausias gelbėjimas yra be artimo 
kontakto, tai naudojimasis paran-
kinėmis priemonėmis; gelbėjimosi 
ratas, valtis, kamuolys, netgi pus-
tuštis plastikinis butelis.

Priešgaisrinės apsaugos
ir gelbėjimo departamento

Rokiškio priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos inform.

Užimtumo tarnybą paliko  
jos ilgametis vadovas

Užimtumo tarnybos Rokiškio 
skyriuje birželio 9-ąją į pensiją 
išlydėtas ilgametis vadovas Vir-
ginijus Strazdas. Skyriui laikinai 
vadovauja Dalia Starkuvienė.

Ji pasakojo, kad nuolatinį vado-
vą Užimtumo tarnybos Rokiškio 
skyrius turės maždaug liepos pabai-
goje.

Pašnekovė neslėpė, kad skyriuje 
dabar pats darbų įkarštis: ir bedar-
bių registruojasi gerokai daugiau. 
O ir darbdaviams reikia pagelbėti, 
tvarkant įvairius su subsidijomis, 
prastovų įforminimu ir kitais svar-
biais įdarbinimo klausimais susiju-
sius reikalus.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Prie paminklo „Negrįžusiemsiš tremties“ rokiškėnai 
rinkosi pabūti kartu atminties valandoje

Sekmadienį kartu su visa Lie-
tuva, kraštiečiai minėjo Gedulo ir 
vilties dieną. Birželio 14-ąją, prieš 
79 metus Sovietų sąjunga pradė-
jo masinius gyventojų trėmimus į 
Sibirą. Per 11 trėmimų metų buvo 
įkalinti ar ištremti šimtai tūkstan-
čių lietuvių.

Jau penktus metus rokiškėnai tęsia 
projektą „Misija Sibiras“, kviesdami 
visuomenę unikaliais būdais įpras-
minti 1941 metų birželio 14 dieną 
prasidėjusius trėmimus, dalyvaujant 
renginiuose.

Susirinkę prie paminklo „Negrį-
žusiems iš tremties“, pabūti kartu 
atminties valandoje „Viltis išliks 
gyva“, dalyviai prisiminė lemtingas 

Lietuvos žmonėms dienas.
Renginyje skambėjo dainos, liudi-

jančios apie išgyventas sunkias Lie-
tuvai dienas. Tęsiant akciją „Ištark, 
išgirsk, išsaugok“ minėti vardai ir 
likimai tremtyje gyvenusių žmonių. 
Tylos minute pagerbti tie, kurių tau-
ta neteko ir tie, kurie išgyveno visus 
žiaurumus.

„Tokias pamokas turime ne tik iš-
mokti. Jas turime jausti širdyse. Turi-
me jausti laisvę, meilę, pagarbą vie-
nas kitam ir mūsų Tėvynei. Te lydi 
šviesi atmintis ir visuotinė pagarba 
tuos, kurių vardus šiandien minime“- 
savo kalboje sakė Rokiškio rajono 
meras Ramūnas Godeliauskas.

„Vienas iš didžiausių iššūkių tau-
tai ir žmonėms, išlaikyti vertybes. 

Kas neatsitiktų, mūsų atmintis liu-
dija, kad viską įmanoma išgyventi. 
Jeigu tiki, jei tu esi sąžiningas, jeigu 
tu esi tvirtas. Stiprybės ir tikėjimo“ 
- sakė Lietuvos politinių kalinių są-
jungos Rokiškio skyriaus pirmininkė 
Jūratė Čypienė.

Renginyje dalyvavusi jaunosios 
kartos atstovė - aktyvi Lietuvos Šaulių 
sąjungos narė Ema Valentaitė kreipėsi 
į jaunus žmones, prašydama atkreipti 
dėmesį į tai, kaip reikia mylėti savo 
šalį. „Reikia nepamiršti, kas yra svar-
biausia. Tai šeima, namai ir Tėvynė! 
Būkime pilietiški, būkime patriotiški. 
Padarykime viską, kad mūsų istorijos 
„juodulius“ pakeistų ateities šviesu-
liai“ - sakė Ema Valentaitė.

Enrika PAVILONIENĖ

Audros pavojai: ką reikėtų žinoti apie žaibą?
Pastarąsias dvi savaites Lietu-

vos danguje karaliauja perkūnija 
ir lietaus debesys, lydimi gausių 
žaibų. Šis milžiniškas elektros iš-
lydis – labai pavojingas žmogaus 
gyvybei ir gali padaryti nemažai 
žalos asmeniniam turtui. Ro-
kiškio priešgaisrinės gelbėjimo 
tarnybos inspektorius Virgilijus 
Kulikauskas „Rokiškio Sirenai” 
papasakojo apie žaibo keliamą 
pavojų ir būdus, kaip nuo jo ap-
sisaugoti.

„Artinantis audrai ir būnant na-
muose, svarbu nepalikti pravirų 
langų ir durų – esant skersvėjui, 
į namus gali pakliūti kamuolinis 
žaibas. Rekomenduojama išjungti 
didesnius elektronikos prietaisus, 
ištraukti aukštos įtampos laidus iš 

rozečių – šie kelia pavojų, jei žai-
bas pataikytų į namą ar į jį nutiestus 
elektros laidus. Rokiškio rajone tu-
rėjome atvejį, kuomet žaibas patai-
kė į elektros stulpo laidus ir gaisras 
kilo name, esančiame ganėtinai toli 
nuo žaibo trenktos vietos”, - pasa-
kojo V. Kulikauskas.

Jei audra užklupo lauke, nesislėp-
kite šalia aukštų medžių ar pastatų. 
Tokiu atveju geriau rinktis plyną, 
žemą vietą ir audrą pralaukti susi-
rietus į kamuoliuką – tokia padėtis, 
pasak atliktų tyrimų, saugiausia sti-
priai žaibuojant. Vandens telkiniai 
ypatingai traukia žaibą, todėl jei 
išsiyrėte į ežerą su valtimi ar susi-
ruošėte maudytis, pastebėję besiar-
tinančią audrą kuo greičiau grįžkite 
į krantą ir pasitraukite toliau nuo 
vandens. Automobilis – labai saugi 

vieta pralaukti audrai, nes jis netu-
ri tiesioginio kontakto su žeme dėl 
guminių padangų, tik sėdint viduje 
stenkitės nesiliesti prie metalinių 
paviršių.

Nors pastaraisiais metais dėl be-
sikeičiančio klimato žaibų užfik-
suojama ženkliai daugiau, Rokiškio 
rajone žaibo sukeltų gaisrų skaičius 
per praėjusį dešimtmetį nesiekia 
nei 100. Tokią statistiką iš dalies 
lemia tvarkingai įrengtos įžemini-
mo sistemos. „Šiandien vis daugiau 
namų dengiami skardiniais stogais, 
auštai iškeliamos kabelinės televizi-
jos antenos, todėl ypatingai svarbu 
naujuose namuose pasirūpinti vi-
sos inžinerinės sistemos įžeminimu 
arba atskiru žaibolaidžiu”, - kalbėjo 
inspektorius.

Evelina JASIULIONYTĖ Naudotų automobilių rinka šiemet 
smuko 27 proc.

Lietuvoje per sausį-gegužę buvo 
įregistruota apie 56,5 tūkst. naujai 
įvežtų naudotų lengvųjų automobi-
lių –  27 proc. mažiau nei pernai tuo 
pačiu metu (77,3 tūkst.). 

Vidutinis jų amžius siekė 11,1 metų, 
skelbia bendrovė „AutoTyrimai“, rem-
damasi „Regitros“ duomenimis. Dyze-
linių automobilių dalis šiemet sudarė 
65,5 proc. (pernai – 71,7 proc.).

Vien gegužę šalyje registruota apie 
10,3 tūkst. naudotų automobilių – 39,6 
proc. mažiau nei pernai tuo pačiu metu 
(17 tūkst.). Vidutinis jų amžius siekė 
11 metų. Nuosmukį įtakojo šalį ap-
ėmusios koronaviruso (COVID-19) 
pandemijos ir dėl jos įvesto karanti-
no sukeltos pasekmės. Nepaisant to, 
gegužės nuosmukis yra gerokai ma-
žesnis, negu patirtas balandį ir siekęs 
net 59,4 proc.“, – rašoma pranešime.  
Praeitą mėnesį pirmą kartą registruotų 

lengvųjų asmeninių automobilių skai-
čius siekė 9,9 tūkst., o lengvųjų komer-
cinių – 366. Gegužę šalyje daugiausiai 
įregistruota „Volkswagen“ (1,5 tūkst.), 
BMW (apie 1,4 tūkst.) ir „Audi“ (1 
tūkst.) markių automobilių.  Per pir-
mus penkis mėnesius šalyje buvo atlikta 
81,3 tūkst. naudotų lengvųjų automobi-
lių savininkų keitimo operacijų – 18,3 
proc. mažiau nei atitinkamu laikotarpiu 
pernai (99,5 tūkst.). Vidutinis savinin-
ką keitusių automobilių amžius šiemet 
buvo 15 metų. Vien gegužę Lietuvoje 
atlikta 18,2 tūkst. naudotų lengvųjų au-
tomobilių savininkų keitimo operacijų – 
17,3 proc. mažiau nei pernai gegužę (22 
tūkst.). Vidutinis savininką pakeitusių 
naudotų automobilių amžius buvo 14,7 
metų, o savininkus dažniausiai keitė 
„Volkswagen“ (3,2 tūkst.), „Audi“ (2,1 
tūkst.) ir BMW (1,9 tūkst.) markių au-
tomobiliai.

BNS inform.
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Justina Daščioraitė: „Svajoti reikia apie didelius dalykus, nes maži ateina savaime“
Praėjusį ketvirtadienį rajono 

savivaldybėje vyko konkursas 
Strateginio planavimo, investi-
cijų ir viešųjų pirkimų skyriaus 
vyriausiojo specialist pareigoms 
užimti. Vienintele kandidate šiame 
konkurse buvo rajono mero pata-
rėja Justina Daščioraitė (nuotr.). 
Ji sėkmingai praėjo atranką ir 
po atostogų pradės eiti naująsias 
pareigas. 

Sekėsi neblogai
Justina Daščioraitė gerai matoma 

rajono visuomeniniame gyvenime. 
Ji darbavosi ir rajono žiniasklaidoje, 
yra aktyvi visuomenininkė. Praėju-
siuose rajono savivaldybės tarybos 
rinkimuose ji dalyvavo rinkimų ko-
miteto „Vieningi su Ramūnu Go-
deliausku“ sąraše. Ji buvo įrašyta 
penktuoju numeriu, o po reitingavi-
mo pakilo į ketvirtąją vietą ir iš karto 
pateko į rajono tarybą. Tačiau joje 
J. Daščioraitė dirbo neilgai: buvo 
pakviesta tapti mero Ramūno Go-
deliausko patarėja. Jos darbo sritis 
buvo viešieji ryšiai, kultūros, sporto, 
ryšiai su užsieniu, investicijos.

Dirbti sekėsi neblogai. Tarp visuo-
menei matomiausių darbų, kuriuos 
rengiant prisidėjo pašnekovė – vers-
lo konferencija, sutraukusi per 200 
dalyvių bei prieš Velykas surengta 
labdaros akcija.

Pokyčių metas
Kodėl Justina po maždaug metų 

darbo paliko mero komandą ir ryžosi 
tapti savivaldybės specialiste? Ji ne-
slepia: pajuto, kad laikas pokyčiams. 
„Taip sutampa, kad vasaros pradžia 
jau ne vienerius metus man – poky-
čių, išbandymų, egzaminų metas ir 
aš savotiškai prie tokios dinamikos 
įpratau. Negaliu būti keliose vieto-
se vienu metu, todėl tenka priimti 
sprendimus ir kiekvienas juos prii-
mame turėdami tam tikrą ateities vi-
ziją, kurioje matome save. Nauja sri-
tis, kurioje netrukus prasidės darbai, 
mane domino jau ne vienerius metus. 
Dėl to ir pasirinkau atitinkamas ma-
gistrantūros studijos. Tikiuosi, kad 
studijų ir darbo sinergija atneš dvi-
gubą naudą. Gyvename dinamiškais 
laikais, kuomet negalime pasakyti, 

ką darysime, kur būsime po 10 metų. 
Nes mano manymu, svarbiausias da-
lykas gyvenime – išmokti prisitaiky-
ti prie esamų aplinkybių. Žinau tik 
tiek, kad noras mokytis, tobulėti, ieš-
koti, bandyti, kurti ir siekti daugiau 
bėgant metams niekur nedings. To-
dėl, kad pasiektum daugiau, kartais 
turi priimti sprendimus grįžti atgal ir 
pasižiūrėti iš kitos perspektyvos. O 
visa kita – tik smulkmenos, kai ma-
tai prasmę, kai tiki, dėl ko darai tuos 
pokyčius ir sieki tikslo“, – kalbėjo 
pašnekovė. 

Nesitraukia iš visuomeninės 
veiklos
Pašnekovė neslepia: nors palieka 

mero patarėjos pareigas, tačiau ne 
aktyvų visuomeninį gyvenimą. Ar 

negaila palikti tų metų įdirbį? „Dabar 
galima būtų sakyti, kad metai buvo 
nelengvi. O kam buvo ar yra lengva? 
Buvo nemažai iššūkių, tačiau, kas 
geriau mane pažįsta, žino, kad tai 
daro tiek darbą, tiek gyvenimą dar 
įdomesnį. Ir nieko nėra geriau už tą 
savotišką pergalės jausmą, kai tu vi-
sus tuos iššūkius įveiki. Ir viską at-
sveria žmonės, su kuriais susipažinau 
bei draugai, šeima, kurie visa laiką 
buvo šalia. Labai norėčiau padėkoti 
merui ir visai vadovų komandai, su 
kuria tikrai pavyko nemažai nuveikti 
Rokiškio labui. Ir tai be galo džiugu, 
kuomet, nors ne iš karto, matyti tų 
darbų rezultatai. Ir iš tiesų niekur toli 
nesitraukiu, todėl ir toliau dirbsime 
siekdami užsibrėžtų tikslų. Tai dėl to 
tikrai negaliu sakyti, kad buvo kaž-

kas ne taip – nes dažniausiai į viską 
žiūriu pro pozityvo prizmę ir tikriau-
siai tai yra mano gyvenimo variklis, 
kuris pastūmėja mėgautis ir imti iš jo 
viską, kas duodama. Esu idealistė ir 
viskas ką darau, yra pagrįsta vertybė-
mis, idėjomis ir prasme. Visi geri ir 
blogi dalykai formuoja mus kaip as-
menybes. Su kiekvienu pokyčiu mes 
augame. Kartais tas įsivaizduojamas 
rezultatas ar galutinis tikslas tampa 
tik dar viena stotele, nes kiekviena 
idėja, nauja pažintis ir patirtis sutei-
ka naują matymą“, – sake J. Dašči-
oraitė.

Svarbu augti 
ir nebijoti klysti
„Manęs neseniai paklausė, ar ne-

bijau suklysti? Ir kuo vyresne tampu, 
tuo mažiau šios baimės turiu kažko 
nežinoti. Kad ir kaip banaliai nu-
skambėtų, bet mes mokomės iš tų 
pačių klaidų, matome priežastis bei 
galimybes padaryti geriau. Visame 
kame yra žmogiškumo faktorius, to-
dėl manau, kad su žmonėmis reikia 
elgtis sąžiningai bei juos gerbti. Jeigu 
matai, kad jis suklydo, patark, padėk 
ir nurodyk kryptį, kuria reikėtų eiti. 
Manau, kad vos tik žmogus nustoja 
augti, jis krenta žemyn, todėl labai 
svarbu, kad patys laiku suprastume, 
kada tai atsitinka, pasidarytume iš-
vadas ir imtumėmės žingsnių daryti 
pokyčius. Todėl labiausiai bijau ne 
klaidų, o nebematyti, kur galiu tobu-
lėti bei esmės ir džiaugsmo tame, ką 
darau“, – „Rokiškio Sirenai“ sake J. 
Daščioraitė. 

Karantinas įkvėpė 
naujiems darbams
Paradoksalu, kad kai rajono poli-

tinį ir visuomeninį gyvenimą kaustė 
karantinas, J. Daščioraitei veiklos 
netrūko. Nebuvo laiko mėgautis 
lėtesniu nuotolinio darbo tempu. 
Atvirkščiai: darbas vijo darbą. „Ir iš 
tiesų, būna akimirkų, kada kaskart vis 
sakau, gana, reikia ramybės, tačiau 
šis momentas trunka labai trumpai ir 
mintys vėl nukrypsta į organizavimo 
procesus. Ir viskas gyvenime gauna-
si natūraliai. Kodėl kalbu tiek daug 
apie pokyčius? Nes darbo keitimas 
– ne vienas svarbus įvykis, nutikęs 

pastaruoju metu. Pats žodis pokytis 
kartais gali išmušti iš vežių, dažnai 
atsiranda baimė dėl nežinomybės ir 
galvojimo kaip bus, ar sugebėsime 
pasiekti to, apie ką svajojame ir ko 
trokštame? Tačiau, mano manymu, 
mums labiausiai trūksta palaikymo. 
Kai jis yra – viskas tampa kur kas pa-
prasčiau. Todėl per karantiną nesnau-
dėme ir su Rokiškio rajono ūkininkų 
sąjungos pirmininke, savivaldybės 
tarybos nare Lina Meilute-Datkūnie-
ne, verslininke Laura Viduolyte-Pu-
peliene įkūrėme asociaciją „Išdrįsk 
keisti“, – apie veiklas pasakojo ji. 

Kaip J. Daščioraitė vertina tai, 
kad vyresni žmonės skeptiškai žvel-
gia į šiandieninio jaunimo pastangas, 
charakterio ypatybes? „Pastaruoju 
metu jaunimas pozicionuojamas su 
sąvoka „kostiumėliai“. Tačiau aš ne 
visai su tuo sutikčiau. Ką tu darai, 
kiek tu gali, nepriklauso vien tik nuo 
amžiaus. Aplink mane yra daug jau-
nimo, kuris turi savo nuomonę, yra 
aktyvus, turintis kritinį mastymą, 
norintis pasilikti Rokiškyje ir čia 
kurti savo ateitį. Ir nuoširdžiai tikiu, 
kad būtent ši organizacija bus tas 
centras, vadinamas „HUB`as“, kuris 
galės suburti aktyvius, veiklius žmo-
nes dalintis bei įgyvendinti idėjas. 
Ne kartą spėjau įsitikinti, kad dirbant 
išvien, komandoje, viskas yra įma-
noma. Visos organizacijos steigėjos 
esame skirtingos – skirtingų tempe-
ramentų, būdų, gyvenimo patirtimi. 
Ir tai yra šaunu, nes tą skirtumų po-
tencialą panaudoti galime fantastiš-
kam rezultatui ir darbams sukurti. 
Tikiuosi, kad greitu metu jie patys 
galės kalbėti už save. Ir jau netruku 
galėsime pristatyti naują asociaciją 
ir pirmąsias veiklas. Nes mums iš 
tiesų rūpi, kokiame mieste mes gy-
vensime. Ir kai žinai, jog kartu gali-
me tiek daug – tereikia nebijoti imti 
ir veikti! Iš patirties žinau, kad ne 
visada yra drąsos kažką gyvenime 
keisti, tačiau kiekvienas galime būti 
tuo pavyzdžiu, įkvėpimu bandyti, 
padėti žengti pirmuosius žingsnius. 
Atsistoti, „pasitaisyti karūną”, kaip 
dabar madinga sakyti, ir eiti į prie-
kį“, – sake ji. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Rokiškio futbolo klubas varžovų nesulaukė: rungtynės atidėtos
Rungtynių išsiilgę Rokiškio spor-

to aistruoliai liko nusivylę: penkta-
dienio vakarą Juozo Tūbelio progim-
nazijos stadione jie išvydo ne ilgai 
lauktas Panevėžio apskrities futbolo 
federacijos 8x8 pirmenybių rung-
tynes, o masinę rajono futbolininkų 
treniruotę.

Atkėlė rungtynes
„Rokiškio Sirena“ primena, kad 

birželio 12 d., penktadienį buvo 
numatytos Rokiškio futbolo klubo 
rungtynės su Panevėžio „Atomu“. 
Tačiau dar gerokai prieš 20 val., nu-
matytą rungtynių pradžią, atėję ais-
truoliai pamatė ne besirengiančias 
varžytis komandas, o gerokai įsibė-
gėjusią Rokiškio futbolo klubo treni-
ruotę. Aikštelė buvo pilna futbolinin-
kų: joje kamuolį gainiojo trijų klubo 

kartų žaidėjai: jaunimas, pagrindinė 
komanda ir veteranai.

Paklaustas, kas nutiko, kad pa-
nevėžiečių nėra, Rokiškio futbolo 
klubo prezidentas Erikas Gaigalas 
paaiškino: rungtynių išvakarėse pa-

skambino svečių komandos atstovas 
ir paprašė rungtynes atidėti. Kokios 
priežastys paskatino tą padaryti, ro-
kiškėnai kalba aptakiai. Matyt, tie-
siog penktadienio vakarą panevėžie-
čiai negalėjo išvykti žaisti.

Rokiškėnų klubo vadovas ne-
slepia: išvykos yra daugelio miestų 
komandų Achilo kulnas: mat išvykai 
sudėtingiau surinkti komandą, gauti 
lėšų kelionėms ir pan. Todėl daugelis 
komandų mieliau norėtų žaisti namų 

rungtynes.

Po lygiai išvykų 
ir rungtynių namie
Kaip sakė E. Gaigalas, pirmajame 

pirmenybių rate bus žaidžiamos dvy-
lika rungtynių: po šešerias namuose 
ir tiek pat išvykoje. Todėl rokiškėnai 
tikrai turės galimybių pasidžiaugti 
futbolu savo namuose.

Kada dabar rokiškėnai žais na-
muose, dar sunku pasakyti: pirmeny-
bių tvarkaraštis tikslinamas.

Tačiau akivaizdu, kad jos mūsų 
mieste sulauks nemenko dėmesio.

Juolab, kad šiemet ir taip futbolo 
aistruoliai liko nuskriausti: Europos 
futbolo čempionatas dėl karantino 
buvo nukeltas.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Nauja sporto šaka Rokiškio krašte –
panevėžiečiai pristato diskgolfą

Šeštadienio popietę Ba-
jorų kaimo stadione Bajorų 
kaimo gyventojai susirinko 
išbandyti naujos sporto ša-
kos - diskgolfo. Šį žaidimą 
mūsų kraštui pristatė pa-
nevėžiečiai, diskgolfo klubo 
nariai Arūnas (nuotr.) ir Tai-
sa Balčiūnai.

„Pernai rudenį Panevėžio 
parke išdygo 18 įmūrytų į 
žemę diskgolfo krepšių. Kartu 
su vyru parduotuvėje DEPO 
nusipirkome pirmus tris pa-
čius paprasčiausius diskus, 
skirtus šiam žaidimui, ir ėmė-
me beveik kasdien lankytis 
parke. Vėliau profesionalūs 
panevėžiečiai, žaidžiantys 
Vilniuje, atvykę mus pamokė 
taisyklių ir disko metimo tech-
nikos. Nuo tada treniruojamės 
nuolatos ir šią sporto šaką pri-
statome visiems, norintiems 
su ja susipažinti“,- pasakoja 
Taisa.

Diskgolfo principas pana-
šus į paprasto golfo, tik vie-
toje kamuoliukų ir duobučių 
žaidžiama su diskais ir specia-
liais krepšiais. Šiam žaidimui 
nereikia specialios pievelės 
ir brangios įrangos, todėl jis 
prieinamas daug platesnei 
auditorijai. Jį galima žaisti 

bet kokiu oru ir visų amžiaus 
grupių žmonėms, todėl ši šaka 
sparčiai populiarėja visame 
pasaulyje. „Mūsų Panevėžio 
parke lankosi žaidėjai iš La-
tvijos, Estijos ir visos Lietu-
vos. Du praėjusius savaitga-
lius žaidėme dėl Panevėžio 
taurės, kur dalyvavo 65 žai-
dėjai. Šiek tiek pasitreniravus 
techniką įvaldyti labai lengva, 
todėl šį žaidimą išbandę visi 
jį greit pamėgsta. Itin įdomu, 
kuomet žaidžiama ne plyna-
me lauke, o kalvotose vietose, 
tarp medžių ar kitokių kliūčių, 

- žaidėjams kalbėjo Arūnas.
Bajoruose dalyviams buvo 

pristatytos šio žaidimo taisy-
klės, taškų skaičiavimo prin-
cipas ir taisyklingo metimo 
technikos. Teisėjai čia yra 
patys komandos nariai, todėl 
visi noriai įsitraukė į žaidi-
mą. Kraštiečiai su didžiulė-
mis emocijomis mėtė diskus, 
skaičiavo taškus ir džiaugėsi 
puikiai praleista popiete. Nuo-
traukas iš diskgolfo žaidimo 
galite rasti galerijoje straips-
nio apačioje.

Evelina JASIULIONYTĖ

Rajone bus dalinama parama 
skurstantiesiems

Birželio 26-ąją skurstan-
čius rajono žmones pasieks 
Europos sąjungos parama 
maisto produktais bei higie-
nos reikmenimis.

Projekto tikslas: pagalba 
maisto produktais ir higienos 
prekėmis labiausiai skurs-
tantiems asmenims (higienos 
prekės dalijamos birželio, spa-
lio, arba gruodžio mėn.).

Dėl minėtos paramos į se-
niūnijas gali kreiptis asmenys, 
kurių pajamos vienam šei-
mos nariui neviršija 1,5 VRP 
(187,5 eurai), išimties atveju 
(ligos , nelaimės, neįgalumo, 
sulaukus senatvės pensijos 
amžiaus ir kt.) neviršija 2,8 
VRP (350 eurų) ir pateikti pra-
šymą, atitinkamas pažymas ir 
dokumentus.

Kitas maisto produktų ir 

higienos prekių dalinimas 
labiausiai skurstantiems as-
menims nuo birželio mėn. 
26 dienos ( 25 d. seniūnijos 
paramos paketus pasiima iš 
sandėlio).

Atsiimant paramą, (CO-
VID-19) pandemijos metu ar 
esant ekstremaliai situacijai- 
rekomenduojama būti su ap-
sauginėmis veido kaukėmis 
ir prie dalinimo punkto lai-
kytis atstumo tarp paramos 
gavėjų ir paramos dalintojų. 
Savų maišelių paramai nesi-
nešti- maisto produktai ir hi-
gienos prekės jau bus sudėti 
į atskirus paketus . Atsiimant 
paramą pasirašyti nereikės ( 
siekiant kuo mažiau kontak-
to) pasirašys seniūnijų socia-
linio darbo organizatoriai.

Viename davinyje bus:
kvietiniai miltai 1 kg ;

makaronai 0,5 kg ;
ryžių kruopos virimo pake-

liuose 05 kg;
cukrus 1 kg ;
kiaulienos konservai 0,4 

kg ;
konservuota burokėlių 

sriuba 0,48 kg;
konservuoti žalieji žirne-

liai 0,66 kg ;
saldūs sausi pusryčiai 0,5 

kg.
Maisto paketo svoris 5,04 

kg
Higienos prekės:
skalbiklis ;
muilas ;
dantų pasta;
dantų šepetėlis;
šampūnas.
Higienos paketo svoris 

2,12 kg.
Rajono savivaldybės 

inform.

„IN&Co“ pakvietė į „Sijonuotas 
vasaros sutiktuves“

Šiais metais rokiškie-
tės pirmą kartą paminėjo 
„Laimingų moterų Pasau-
lio“ organizuojamas „Si-
jonuotos vasaros sutiktu-
ves“. Vilniuje toks renginys 
organizuotas šeštąjį kartą, 
Kaune – ketvirtąjį. Kas-
met prie šio projekto prisi-
jungia vis daugiau miestų, 
miestelių ir kaimų.

Renginio idėja – primin-
ti moterims apie išskirtinai 
moterišką rūbą. Ilgas, net 
iki žemės siekiantis sijo-
nas ar suknelė ne tik puo-
šia, bet ir suteikia sakralinę 
prasmę. Toks drabužis ne 
tik itin patraukia akį savo 
išskirtinumu ir nekasdieniu 
grožiu, bet moteriai suteikia 
paslaptingą poveikį. Ren-
ginio metu moterys organi-
zuoja bendrus užsiėmimus 
– mankštas, užsiima rank-
darbiais, pristato savo vei-
klas „iš širdies“.

Mūsų krašte renginį or-
ganizavo dvi draugės kūry-
bininkės, gyvenančios visai 
šalia Rokiškio esančiame 
Bajorų kaime - Nadiežda 
Ivanova ir Inga Belovienė. 
Palaikomos savo šeimos na-
rių savo rankdarbius jos su-
būrė draugėn po „IN&Co“ 
vardu.

„Šis vakaras, tai proga 
stabtelėti ties savimi. Gali-

mybė priminti moterims, kad 
džiaugsmui ir malonumui 
nereikia ieškoti progų, ge-
riau kurti jas pačioms. Juo la-
biau, kad ateina kvapni, mar-
gaspalvė, gėlėta ir ilgai laukta 
vasara, kai norisi jaustis mo-
terimi bei įkvėpti kitas mo-
teris būti moteriškomis, gra-
žiomis, laimingomis“- sako 
Nadiežda Ivanova ir priduria, 
kad tokiomis taptume, kad tai 
natūraliai ir nuoširdžiai spin-
duliuotų iš mūsų kiekvienos 
vidaus, tereikia atsisakyti 
kelnių ir užsivilkti suknelę ar 
segėti sijoną“.

Iš tiesų nieko anksčiau 
nebuvau girdėjusi apie tokį 
renginį, todėl klausiu orga-
nizatorių – kaip kilo mintis 
surengti tokią šventę?

„Apie šį socialinį projektą 
pirmą kartą išgirdau prieš me-
tus. Sesė papasakojo apie Pa-
nevėžyje vykusias ,,Sijonuo-
tos vasaros sutiktuves“. Tada 
labai sudomino, perskaičiau 
visą informaciją, peržiūrėjau 
nuotraukas. Idėja patiko. Kai 
šiemet Inga užsiminė, kad gal 
pabandom kažką panašaus ir 
mes organizuoti, iškart prita-
riau. Šį renginį nusprendėm 
organizuoti nuo savo kompa-
nijos ,,IN and Co“. Užsiima-
me rankdarbiais. Iš veltinio ir 
lino įvairioms progoms gami-
name suvenyrus, aksesuarus, 
lavinamuosius žaislus vai-

kams, todėl ir šventės metu 
kiekviena dalyvė galėjo pa-
sigaminti po veltinio papuo-
šalą ir juo pasipuošti“ - sako 
Nadiežda Ivanova.

„Sijonuotos vasaros su-
tiktuvės gimė visai atsitik-
tinai pamačius facebooke 
,,Laimingų moterų pasau-
lio“ renginio ,,Sijonuotos 
vasaros sutiktuvės“ rekla-
mą. Man labai patinka dė-
vėti sijonus, suknelės be jų 
neįsivaizduoju savęs, todėl 
tuo norisi užkrėsti ir dau-
giau moterų, kad jų drabu-
žinėse atsirastų moteriškų 
rūbų, tokių kaip suknelės, 
sijonai“ - Nadieždą papildo 
Inga Belovienė.

Organizatorės sako, kad 
seniai norėjosi tokios mote-
riškos bendrystės, nes mote-
rys nori pabendrauti, pasiro-
dyti ką veikia, pasipasakoti 
kuo gyvena ir šiaip skirti lai-
ko tik sau. Į renginį vyrai ne-
buvo pakviesti, bet dalyvės 
sako, kad greičiausiai jie 
užsiėmė vyriškais reikalais 
ir dėl to nė kiek nenusiminė.

Pirmasis renginys orga-
nizuotas nedideliame būre-
lyje, baiminantis virusų pli-
timų, tačiau kaip pažadėjo 
organizatorės, kitais metais 
gal būt jau pavyks pakvieti 
ir daugiau svečių, suorgani-
zuoti įvairesnių veiklų.

Enrika PAVILONIENĖ

Finansų ministerija vidaus rinkoje 
pasiskolino 20 mln. eurų

„Nasdaq“ Vilniaus bir-
žoje pirmadienį įvykusiame 
devynerių metų trukmės 
Vyriausybės vertybinių po-
pierių (VVP) emisijos pa-
pildymo aukcione obligacijų 
išplatinta už 20 mln. eurų, 
o vidutinė palūkanų norma 
buvo 0,296 procento.

Ši emisija pradėta platinti 

2019-ųjų rugpjūčio 26 dieną, 
jos papildymo aukcione sausio 
20 dieną obligacijų parduota 
už 25 mln. eurų, vidutinės pa-
lūkanos buvo 0,350 proc. Po 
pirmadienio aukciono bendras 
emisijos nominalus dydis pa-
siekė 125 mln. eurų.

Pirmadienį aukcione pasiū-
lyta mažiausia palūkanų nor-
ma buvo 0,22 proc., patvirtin-

ta didžiausia – 0,33 proc. Šiai 
VVP emisijai nustatytas 0,2 
proc. atkarpos dydis.

VVP paklausa aukcione 
siekė 74,7 mln. eurų, iš jų 72,2 
mln. eurų sudarė konkurenci-
niai pasiūlymai.

Ši VVP emisija bus išper-
kama 2029 metų rugpjūčio 28 
dieną.

BNS inform.
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Ką reikia žinoti apie medicininės reabilitacijos atnaujinimą
Panevėžio teritorinė ligo-

nių kasa (Panevėžio TLK) 
pastaruoju metu gauna daug 
gyventojų paklausimų dėl 
medicininės reabilitacijos 
paslaugų atnaujinimo. Gy-
ventojai teiraujasi, ką daryti, 
jei siuntimas į reabilitaciją 
buvo išduotas iki karantino, 
bet dėl jo pacientas nesuspėjo 
gauti paslaugų. Taip pat klau-
sia, kaip elgtis, kai iki karan-
tino pasinaudojo tik dalimi 
pirmojo reabilitacijos etapo 
paslaugų, o likusias norėtų 
baigti dabar. Kiti skundžiasi, 
kad gulėjo ligoninėje ir žinojo, 
jog po stacionarinio gydymo 
bus siunčiami į reabilitaciją, 
tačiau, prasidėjus karantinui, 
buvo išrašyti iš ligoninės be 
siuntimo reabilituotis.

Panevėžio TLK informuoja: 
pacientai, dėl karantino paskelbi-
mo nepradėję, nebaigę medicini-
nės reabilitacijos ar po stacionaro 
negavę siuntimo į reabilitaciją, 
nors ši priklausė, jau gali kreiptis į 
savo šeimos gydytojus pirmiausia 
dėl nuotolinės konsultacijos. Kie-
kvienu atveju šeimos gydytojas, 
įvertinęs situaciją, spręs, kokia bus 
tolesnė eiga paslaugai gauti – ar 
užteks fizinės medicinos ir reabili-
tacijos gydytojo rekomendacijų, ar 

reikės pasikonsultuoti su pacientą 
gydžiusiu gydytoju konsultantu, 
ar siųsti pacientą papildomai šio 
gydytojo specialisto konsultacijai 
išrašant elektroninį siuntimą.  

Jei teritorinė ligonių kasa iki 
karantino pradžios buvo patvirti-
nusi pažymą (elektroniniu būdu), 
garantuojančią pacientui apmokė-
jimą už reabilitacijos paslaugas iš 
Privalomojo sveikatos draudimo 
fondo (PSDF) biudžeto, šeimos 
gydytojas gali pratęsti pažymos 
galiojimo laiką. Be abejo, jis turi 
įvertinti fizinės medicinos ir reabi-
litacijos gydytojo rekomendacijas.

Kai asmuo pradėjo reabilita-
cinį gydymą, bet jį dėl karantino 
nutraukė, kai paslaugos asmeniui 
buvo atnaujintos (dar iki karan-
tino išduotų siuntimų pagrindu 
ir vėl sustabdytos), pareikalauta 
naujo šeimos gydytojo siuntimo, 
tokiu atveju reabilitacijos pas-
laugas teikianti gydymo įstaiga 
arba šeimos gydytojas, įvertinęs 
fizinės medicinos ir reabilitaci-
jos gydytojo rekomendacijas, 
elektroniniu būdu gali pažymėti, 
jog pertraukta reabilitacija bus 
tęsiama. Gydytojui priėmus tokį 
sprendimą, pacientas vėl galės 
gauti jam reikalingas reabilitaci-
jos paslaugas.

Jei asmuo nebuvo išsiųstas į 
reabilitaciją, nes dauguma įstaigų 

neteikė paslaugų (po ambulatori-
nio ar stacionarinio gydymo), su 
fizinės medicinos ir reabilitacijos 
gydytojo rekomendacijomis šei-
mos gydytojas gali skirti ambula-
torinę reabilitaciją, bet jei pacien-
tą reikalinga siųsti į reabilitaciją 
stacionare, šeimos gydytojas jį 
gali siųsti tik išimties tvarka, su-
derinęs su teritorine ligonių kasa 
siunčiamo asmens reabilitacijos 
paslaugų apmokėjimą PSDF biu-
džeto lėšomis.

Panevėžio TLK akcentuoja: 
ne ligonių kasa, ne patys pacien-
tai ar mažųjų pacientų tėvai, o gy-
dantysis gydytojas, remdamasis 
fizinės medicinos ir reabilitaci-
jos gydytojo rekomendacijomis, 
sprendžia apie reabilitacijos rei-
kalingumą. Netgi tokiais pat ne-
galavimais besiskundžiantiems 
dviem asmenims gali būti skirtas 
nevienodas gydymas –  vienam 
skiriama reabilitacija, kitam – ne.

Kokia reabilitacinio gydymo 
rūšis ir gydymo trukmė bus pa-
sirinkta, priklauso nuo paciento 
būklės ir ligos sunkumo. Medi-
cininė reabilitacija – tai komplek-
sinis medicininių reabilitacijos 
priemonių (fizioterapijos, kinezi-
terapijos, ergoterapijos, ortopedi-
nių ir kompensacinių priemonių, 
psichologinės pagalbos, gydymo 
vaistais, dieta, pacientų ir jų ar-

timųjų mokymo ir kt.) taikymas 
siekiant maksimaliai atstatyti ir 
sugrąžinti sutrikusias funkcijas 
(sveikatos grąžinamasis, antire-
cidyvinis gydymas), jas kompen-
suoti (ambulatorinė reabilitacija, 
reabilitacija II, reabilitacija III, 
pakartotinė reabilitacija) ir palai-
kyti pasiektą funkcinio pajėgumo 
lygį (palaikomoji reabilitacija).

Medicininė reabilitacija ski-
riama asmenims po sunkių ope-
racijų ir traumų ar sergantiesiems 
lėtinėmis ligomis. Pacientas turi 
teisę pats pasirinkti norimą rea-
bilitacijos įstaigą pagal reikiamą 
profilį iš tų, su kuriomis sutartis 
sudariusi teritorinė ligonių kasa. 
Įstaigų sąrašą galima rasti Pane-
vėžio TLK interneto svetainėje 
http://www.paneveziotlk.lt/?Ta-
bID=37, bendras visų reabilita-
cijos įstaigų sąrašas pagal ligų 
profilius skelbiamas Valstybinės 
ligonių kasos prie Sveikatos 
apsaugos ministerijos interneto 
svetainės www.vlk.lt skyrelyje 
„Gyventojams“ (Sveikatos prie-
žiūros paslaugos / Medicininė 
reabilitacija).

Rūpimus klausimus galite pa-
teikti el. paštu info@vlk.lt arba 
ligonių kasų informacijos tel. (8 
5) 232 2222. 

Panevėžio teritorinės 
ligonių kasos inform.

Informacija darbdaviams, 
gavusiems prastovų subsidijas

Informuojame, kad švelnė-
jant karantinui ir darbuotojams 
sugrįžtant į darbus, valstybės pa-
rama darbdaviams ir darbuoto-
jams nedings bei bus galima dar 
6 mėnesius (iki 2020 m. gruodžio 
31 d.).

Darbdaviai dėl subsidijos skyri-
mo jau gali kreiptis nuo birželio 8 d.

Subsidijas darbuotojų darbo 
užmokesčiams mokėti, gali gauti 
darbdaviai, kurie patenka bent į vie-
ną iš kategorijų:

SKELBĖ PRASTOVAS. Subsi-
dijos iš prastovų atšauktų darbuoto-
jų darbo užmokesčiui kompensuoti 
gali būti skiriamos darbdaviams, 
kurie per karantiną neatleido dar-
buotojų, paskelbė jiems prastovas ir 
gavo prastovų subsidiją.

Subsidija gali būti mokama už 
laikotarpį, ne ankstesnį nei nuo Už-
imtumo įstatymo pakeitimo įsiga-
liojimo (gegužės 15 dienos), atšau-
kus prastovą karantino metu arba 
pasibaigus karantinui.

NUKENTĖJO NUO CO-
VID-19. Subsidijos priklausys 
ir darbdaviams, kurie patenka į 
Valstybinės mokesčių inspekci-
jos sudarytą įmonių, nukentėjusių 
nuo COVID-19, sąrašą. Subsidijos 
šiems darbdaviams bus mokamos 
ne daugiau nei už 10 darbuotojų, 
jeigu įmonėje dirba iki 20 žmonių, 
arba ne daugiau nei už 50 proc. dar-
buotojų, jei įmonėje dirba nuo 21 
asmens.

Subsidija gali būti mokama už 
laikotarpį, ne ankstesnį nei nuo Už-
imtumo įstatymo pakeitimo įsiga-
liojimo (gegužės 15 dienos).

Subsidijų dydžiai:
Subsidijų dydžiai, mokami už 

darbuotojus, grįžtančius iš pras-
tovų, dirbančius nuo COVID-19 
nukentėjusiose įmonėse ar įdar-
binamus nukreipiant Užimtumo 
tarnybai, pirmą–antrą mėnesį gali 
siekti 100 proc. nuo darbuotojui 
priskaičiuoto darbo užmokesčio, 
trečią – ketvirtą – 50 proc., penk-
tą – šeštą– 30 proc., bet ne daugiau 
nei 607 eurai bruto.

Viršutinė subsidijų riba gali 
būti didesnė įmonėms, kurios bus 
įtrauktos į socialinės apsaugos ir 
darbo bei ekonomikos ir inovacijų 
ministrų patvirtintą sąrašą veiklų, 
orientuotų į pažangias technolo-
gijas, žinioms imlias paslaugas, 
žaliojo kurso tikslų siekimą ir so-
cialinį dialogą. Nuoroda į veiklų 
sąrašą: https://www.e-tar.lt/portal/
l t / legalAct/2092bc30a59c11e-
a9515f752ff221ec9

Šioms įmonėms viršutinė subsi-
dijos riba gali siekti iki 1214 eurų 
bruto, tačiau pirmą–antrą mėne-
sį subsidijos dydis būtų 70 proc., 
trečią–ketvirtą – 50 proc., penktą–
šeštą – 30 proc. Tiesa, pirmus du 
mėnesius galima rinktis 100 proc. 
subsidiją su 607 eurų maksimalia 
riba.

Tuo atveju, jei įmonė neskubės 
priimti darbuotojų ilgam laikui ir bus 
linkusi sudaryti terminuotas arba se-
zoninio darbo sutartis, subsidija bus 
mokama tik keturis mėnesius ir ne 
daugiau nei 303,5 eurai bruto.

Išsamesnė informacija:
https://uzt.lt/subsidijos-darbda-

viams2/
Trumpai kaip kreiptis:
h t t p s : / / u z t . l t / c o v i d - 1 9 /

kaip-teikti-dokumentus2/
Užimtumo tarnybos 

informacija
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BUITINĖ TECHNIKA

• Mobilią, prikabinamą prie  
lengvojo automobilio malkų 
skaldyklę. Nereikli, elektros 
hidraulinė, 25 t jėga, skaldomos iki 
70 cm ilgio kalades. Kaina 950 Eur. 
Tel. 8 611 43 511. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Naują, nenaudotą Oregon šalmą. 
Būklė puiki. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 641 69 409. Rokiškis
• 2 vnt. kepurių, Windows ir 
Shimano. Kaip naujos, mažai 
dėvėtos. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 608 33 563. Rokiškis
• Odinius aulinius batus. Nauji, 
dydis 42-44. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 681 55 002. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Automobilinį CD grotuvą PLUS2 
P2-3030. MP3. Kaina 10 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 
Panasonic CQ-C1405N. MP3, 
AUX. 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
• 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 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
• Automobilinį CD grotuvą 
Pioneer. USB. AUX. WMA. MP3. 
AAC. Mosfet 50w x 4. Kaina 35 
Eur. Tel. 8 687 73 075.  
Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Avelių mėsą. Tel. 8 630 53 487. 
Rokiškis
• Kiaulę. Apie 180 kg. Užauginta 
natūraliais pašarais.  
Tel. 8 607 51 525. Rokiškis
• Kaimiškų ančių kiaušinius perėti. 
Kaina 1 Eur. Tel. 8 627 63 718. 
Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo. Galiu iš akmenų 
apmūryti jūsų šulinį, pamatus ir 
atlikti panašius darbus.  
Tel. 8 670 69 092. Biržai
• Du vyrai ieško darbo.  
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
• Mergina ieško darbo. Esu dirbusi 
kasos aparatu. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 605 51 520. 
Rokiškis
• Ieškau sezoninio darbo. Galiu 
pjauti žolę trimeriu.  
Tel. 8 695 78 132. Rokiškis
• Ieškau darbo. Rokiškio raj. 
Obeliuose galiu supirkinėti gėrybes. 
Tel. 8 626 29 171. Rokiškis
• Ieškau darbo. Turiu vairuotojo 
pažymėjimą. Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 695 28 930. Rokiškis
• Ieškau bet kokio darbo, būtų 
gerai su apgyvendinimu. Man 27 
m. Moku atlikti įvairius ūkio bei 
statybos darbus. Tel. 8 692 07 403. 
Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu skaldyti, 
krauti malkas, dirbti pagalbiniu 
darbninku ūkyje. Obeliai.  
Tel. 8 601 42 682. Rokiškis
• Moteris ieško darbo. Gali 
prižiūrėti vaikus, senelius.  

Tel. 8 648 81 102. Rokiškis
• Pusamžis vyras ieško darbo. Turiu 
ilgametę žemės ūkio, savaeigės 
technikos remonto patirtį, taip pat 
5 metų medvežės operatoriaus 
darbo patirtį ir t.t. Pageidautinas 
apgyvendinimas darbo metu.  
Tel. 8 692 94 570. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu pjauti žolę, 
skaldyti malkas bei dirbti kitus 
darbus. Tel. 8 641 69 409.  
Kupiškis
• Ieškau įvairaus darbo. Galiu dirbti 
beveik visus darbus.  
Tel. 8 627 52 055. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Reikalinga pardavėja 
parduotuvėje Panemunėlio glž. st. 
Nuolatiniam darbui. 
Tel. 8 685 14 722. Rokiškis
• Ieškau meistro, kuris galėtų 
sutvarkyti lūžusią rūsio perdangą 
garaže ir išbetonuoti.  
Tel. 8 629 15 101. Rokiškis
• Siūlome darbą roletų matuotojui-
montuotojui Rokiškyje.  
Tel. 8 632 67 660. Rokiškis
• Skubiai reikalingas trinkelių 
klojėjas Norvegijoje Bergene. 
Siųskite savo CV anglų k: info@
reditus.lt. Tel. 8 611 45 080. 
Rokiškis
• Skubiai reikalingas šakinio 
krautuvo vairuotojas darbui 
Olandijoje.Siųskite savo CV anglų 
k: info@reditus.lt.  
Tel. 8 611 45 080. Rokiškis
• 2 mėn. projektui nuo birželio 29 
d., reikalingi 4 MAG Suvirintojai 
darbui Šiaurės Švedijoje. Siųskite 
savo CV anglų k: sandra@reditus.
lt. Tel. 8 629 97 089.  
Rokiškis
• Reikalingos elektriko paslaugos. 
Tel. 8 605 48 825. Rokiškis
• Reikalinga pardavėja Čedasų 
parduotuvėje. Tel.nr. 8-687-89625. 
Tel. 8 678 04 708. Rokiškis
• Reikalingas žmogus, norintis 
dirbti. Geriau, kad vairuotų 
automobilį. Tel. 8 615 40 488. 
Rokiškis

KITA

• Skaldytas malkas. Lapuotis.  
Tel. 8 645 87 075. Rokiškis
• Diskinį pjūklą, reismusines ir 
leistuvines obliavimo stakles. 
Trifazės. Tel. 8 680 26 988. 
Rokiškis
• Obliavimo stakles. Kaina 470 Eur. 
Tel. 8 611 19 651. Rokiškis
• Sauskelnes Tena. L dydis. Kaina 
12 Eur. Tel. 8 683 12 770.  

Rokiškis
• Bičių avilius. Tel. 8 615 55 734. 
Rokiškis
• Storesnę, metalinę statinę kurui. 
200 l. Tel. 8 615 55 734.  
Rokiškis
• Moteris siūlo vienam asmeniui 
(vyrui ar moteriai) gyventi kartu 
sodyboje ir padėti tvarkytis buitį 
(ne pažinties tikslais).  
Tel. 8 695 44 397. Rokiškis
• Atiduodų nusišienauti pievas 
Sniegių kaime, Rokiškio kaimiškoji 
sen.. Tel. 8 678 81 317.  
Rokiškis
• Kviečiai 8 Eur/50 kg, miežiai 7 
Eur/ 50 kg. Miltai: kviečių 9 Eur, 
miežių 8 Eur. Kazliškio sen. 
Tel. 8 615 46 365. Rokiškis
• Statybinę vilną tarpams 
sandarinti. 14 cm pločio, 90 metrų. 
Tel. 8 624 62 178. Rokiškis
• Naudotą šildymo malkomis katilą 
(židinį) Kalvis. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 602 46 342. Rokiškis
• Metalines kopėčias su kabliais. 
Naudotos, buvo užkabintos ant 
šiferinio stogo. Ilgis 9,75 m, plotis 
0,48 m. Galima perskirti, sujungtos 
varžtais. Kaina negalutinė. Kaina 
70 Eur. Tel. 8 682 42 134.  
Rokiškis
• Trijų kubinių metrų talpos, 
metalinę statinę kurui.  
Tel. 8 458 75 274. Rokiškis
• Trifazius variklius. 7.5 kW, 2890 
aps./min., kaina 70 Eur. 3 kW, 2830 
aps./min.,  kaina 45 Eur.  
Tel. 8 692 70 660. Rokiškis
• Naudotą boileri. Šildomas katilu, 
elektra. Teno gedimas. Kaina 30 
Eur. Tel. 8 610 44 293.  
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Geros būklės Lenovo Ideapad 
110-15ISK nešiojamąjį kompiuterį. 
4G,B RAM 1TB, atminties I3 
procesorius. Baterija veikia 
tinkamai. Kainą galime šiek tiek 
derinti. Galiu privežti. Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 150 
Eur. Tel. 8 696 38 718.  
Rokiškis
• Naudotą Xbox 360, su laidu 
ir pulteliu, pridedu ir žaidimus. 
Priekio plastmasinė apdaila nuimta, 
nes buvo problemų su disko 
atidarymo dėžute, bet viskas veikia. 
Kaina derinama. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 672 97 055. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Labai geros būklės mobilų 
telefoną iPhone 6s, 32GB. Spalva 
auksinė. Kroviklis. Domina 
keitimas. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują mobilų 
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, 16GB. Spalva 
sidabrinė. Kroviklis, dėkliukai. 
Domina keitimas. Kaina 100 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
• Geros būklės Htc m8. Naujas 
apsauginis stikliukas. Lietuviškos 
kalbos nėra. Kaina 38 Eur.  
Tel. 8 698 15 765. Rokiškis
• Gerai veikiantį Samsung S5. 
Kaina 55 Eur. Tel. 8 698 15 765. 
Rokiškis
• Tris telefonus: Sony Xperia 
(veikiantis, baterija gera, su 
krovikliu, bet matęs gyvenimo); 
Prestigio (kaip naujas, bet reikėtų 
perrašyti Android, persikrauna, 
senas modelis); LG (sudaužytas 
ekranas). Už visus tris - 40 Eur.  
Tel. 8 613 78 364. Rokiškis
• iPhone 6. Būkle puiki, viskas 
gerai veikia. Telefono stiklas nėra 
įdužęs, tik plėvelė suskilusi. Kaina 
nederinama. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 601 87 390. Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Pianiną OTTO BACH. 
Reikalingas derinimas, išsivežti 
patiems. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 604 06 582. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 3 kambarių butą 9 aukšte. Kaina 
34000 Eur. Tel. 8 603 57 369. 
Rokiškis
• 3 kambarių butą Taikos g. 
Mūriniame name, 5 aukšte, ne 
kampinis. Šarvo durys, plastikiniai 
langai, vidaus durys uosio, palieku 
baldus. Šalia vaikų darželis, 
mokykla. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 675 24 736. Rokiškis
• Žemės sklypą, 0.8800ha, 
kadastrinis nr.7347/0003:450.  
Tel. 8 609 74 010. Rokiškis
• Garažą nusikelti- išsiardyti. 
Išorės matmenys; plotis 3,10 m, 
ilgis 6 m, aukštis 2,70 m. Karkasas 
metalinis, vidus apšildintas, laukas 
apskardintas. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 687 84 017. Rokiškis
• Kokybiškai įrengtą namą netoli 
Rokiškio, Jūžintuose. 180 kv. m, 25 
a, tvarkingas ūkinis, pirtis, kiemas 
išklotas trinkelėmis, prižiūrėta 
teritorija. Namas šiuolaikiškai ir 
šviesiai įrengtas. Galioja valstybės 
reg. subsidija jaunai šeimai. 
Tel. 8 699 09 606. Rokiškis
• 2 kambarių butą Rokiškyje, 
Panevėžio g. 20. 4 aukštas, butas ne 
kampinis. Reikia remonto. Kaina 
21000 Eur. Tel. 8 655 30 550. 
Rokiškis
• Įvairių dydžių namų valdos 
sklypus už miškų urėdijos. Graži 
vieta, geras susisiekimas, šalia yra 
autobusų stotelė. Kaimynystėje bus 
statomi nauji namai.  
Tel. 8 657 75 999. Rokiškis
• 6 namų valdos sklypai po 20 arų. 
Iki asfalto - 70 metrų. Gretimame 
sklype yra elektra. Vanduo ir 
kanalizacija - vietinės. Sklypai 
tvarkingi, beveik lygaus reljefo. 
Dabar turite galimybę pasirinkti 
Jums patraukliausią sklypą. Kaina 
5500 Eur. Tel. 8 655 31 429. 
Rokiškis
• 15 a sklypą Kudirkos kvartale. 
Vakaro skersgatvis.  
Tel. 8 614 19 528. Rokiškis
• Patalpas. Buvo taros supirkimo 
punktas. 4-6 m. Galima vežti.  
Tel. 8 611 43 511. Rokiškis
• 2 kambarių butą. 1 aukštas, 
50,26 kv. m, Jaunystes g.,4. Namas 
renovuotas, reikia remonto. Kaina 
sutartinė. Tel. 8-45852017.  
Tel. 8 610 18 368. Rokiškis
• 1,5 kambario butą. 37,20 kv. m, 
butas ketvirtajame aukšte,  Algirdo 
g., didelis 6 m balkonas.  
Tel. 8 673 10 835. Rokiškis
• Šviesų ir jaukų 3 kambarių 
butą visai šalia Rokiškio centro 
- Aukštaičių g. 8. Aukštas 5 iš 5. 
Butas vidinis, 64 kv. m, su baldais. 

Kaina 35000 Eur.  
Tel. 8 652 62 755. Rokiškis
• 2 kambarių butą Taikos g. 23. 5 
aukštas. Už renovaciją sumokėta. 
Parduodamas su visais baldais. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Kaina 12500 Eur.  
Tel. 8 608 41 444. Rokiškis
• Sodybą. Yra ūkiniai pastatai, 
pirtis, autentiškas rūsys, lauko 
tualetas, garažas. Namų valda 69 a. 
Sodybos kieme tvenkinys. Atstumas 
iki Rokiškio – 12 km. Atstumas iki 
ežero 2 km. Vyžuona. Atstumas iki 
tvenkinio Vaidlėnų (Miliūnai) 5 
km. Kaina 13800 Eur.  
Tel. 8 651 98 478. Rokiškis
• Butą Rokiškyje, Taikos g. 21. 2 
aukštas, tvarkingi kaimynai. Už 
buto renovaciją sumokėta. Maži 
mokesčiai. Reikalingas remontas, 
visa išsami informacija telefonu.. 
Kaina 9500 Eur. Tel. 8 628 04 434. 
Rokiškis
• Rokiškio mieste pusę namo, 
netoli centro, bažnyčios, yra žemės, 
pigus išlaikymas.  
Tel. 8 623 01 338. Rokiškis
• 16km nuo Rokiškio, link Čedasų,  
pigiai parduodama negyvenama 
sodyba-vienkiemis. Privažiavimas 
geras, 0,5 km nuo pagrindinio 
kelio, prie Vyžuonos upės, miško. 
Reikia remonto. Tel. 8 618 33 452. 
Rokiškis
• 45 a namų valdos žemės sklypą 
už Rokiškio dvaro. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 611 47 565. Rokiškis
• Sodą su nameliu Velniakalnyje. 
Sklypo plotas 6,7 a. 2 aukštų 
mūrinis 60 kv. m namas su rūsiu. 22 
kv. m stiklinis šiltnamis. Elektros 
instaliacija trifazė. Sklypas šviesus, 
geras privažiavimas. Kaina 11500 
Eur. Tel. 8 615 24 431.  
Rokiškis
• Erdvų, tvarkingą, 64,53 kv. m 
butą. 2 balkonai, labai šviesus ir 
šiltas. Stogas renovuotas. Bute 
lieka beveik visi baldai, buitinė 
technika lieka visa. Pro buto langus 
atsiveria graži Rokiškio panorama. 
9 aukštas. Kaina 35500 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Namą Pandelyje. Plastikiniai 
langai, 22 arai žemės, garažas, 
ūkinis pastatas, 3 kambariai ir 
virtuvė. Tel. 8 646 90 708.  
Rokiškis
• Mūrinį garažą Taikos gatvėje. 
Yra duobė, skardintos durys, stogas 
tvarkingas, garažas ne kraštinis. 
Kaina 4950 Eur. Tel. 8 672 72 577. 
Rokiškis
• Metalinį garažą 3x6. Kaina 250 
Eur. Tel. 8 627 70 580.  
Rokiškis
• 2 kambarių butą, Taikos g.3. 
Bendras plotas 45,84 kv. m. 
Renovuotas namo fasadas, 
vamzdynai, šildymo sistema. Kaina 
30000 Eur. Tel. 8 698 02 935. 
Rokiškis

NUOMA

• Mama su dviem vaikais 
išsinuomotų 2 kambarių butą 
miesto centre arba šalia.  
Tel. 8 632 92 334. Rokiškis
• Tvarkinga, dirbanti pora ieško 
išsinuomoti butą Rokiškyje. Kaina 
įtakos neturi. Tel. 8 608 31 640. 
Kupiškis
• Dirbanti pora ieško buto nuomai, 
kaina nesvarbi. Tel. 8 640 22 080. 
Rokiškis
• Šeima, ieško išsinuomoti 2-3 
kambarių butą. Gali būti ir su 
daliniais patogumais. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 628 29 277.  
Rokiškis
• Pora ieško išsinuomuoti vieno 
kambario butą. Tel. 8 624 57 683. 
Rokiškis

PASLAUGOS

• Atliekame vidaus apdailos darbus. 
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Tel. 8 699 58 782. Rokiškis

• Plastikiniai langai. Šveicariška 
garantija - 50 metų, maloniai 
nustebins! Taip pat siūlome 
pakeliamus garažo vartus, stogo 
langus, šarvuotas duris, roletus, 

tinklelius nuo vabzdžių. www.
manonamukas.lt, +370 616 46655. 
Tel. 8 640 22 992. Rokiškis
• Stogų dengimas, jų remontas, 
kaminų mūrijimas. Skardinimo 
darbai. Karkasinių pastatų statyba. 
Visi lauko apdailos darbai.  
Tel. 8 626 76 455. Rokiškis
• Dažome namus ir tvoras, visa 
informacija telefonu.  
Tel. 8 628 43 910. Rokiškis
• AB Panevėžio keliai, Rokiškio 
filialas įvariais kiekiais parduoda: 
kašto/šaltojo asfaltbetonio mišinius; 
smėlį; žvyrą; skaldą; fasuotą 
dekoratyvinę skaldelę. Atliekame 
asfaltbetonio dangos frezavimo ir 
klojimo paslaugas. Žemaitės g. 2. 
Tel.  +37045851202.  
Tel. 8 618 65 627. Rokiškis
• Žolės pjovimas Rokiškyje ir 
Rokiškio rajone. Pjauname žolę 
trimeriu ir vejapjove. Galime 
reguliariai pjauti jūsų norimą plotą. 
Pjovimas trimeriu: nuo 3 Eur/a, 
vejapjove nuo 2 Eur/a. Dirbame 
ir savaitgaliais. Galite skambinti 
nuo 8 iki 18 val. Tel. 8 623 01 627. 
Rokiškis
• MB „GIRIUNTA“ nuomoja 
mini ekskavatorių (3,5 t) su 
operatoriumi. Atlieka visus žemės 
kasimo ir lyginimo darbus: pamatų 
kasimas, šlaitų formavimas, 
gerbūvio darbai. Kasimo kaušai 25-
45-60 cm ir planiravimo (vartomas) 
140 cm. Savivarčio paslaugos iki 
4,5 t. Tel. 8 603 77 107. Rokiškis

PERKA

• Perka senas monetas, banknotus, 
kapeikas, laikinuosius talonus 
(vagnorkes), medalius, ženkliukus. 
Senas nuotraukas, atvirutes, 
knygas. Statulėles, žvakides, 
varpelius, Virdulius (samovarus), 
kolekcinį sidabrą. Senus žaislus. 
Propagandinius plakatus. Kariškus 
daiktus. Kitas senienas.  
Tel. 8 619 20 517. Rokiškis
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17 05:15 Ponių rojus 

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 Čikagos policija 
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
04:05 Kostiumuotieji 
04:45 Veranda
05:15 Ponių rojus

05:10 Paskutinis iš vyrų 
05:30 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 Gyvenimo išdaigos 
20:00 Viešbutis 
20:30 Prakeikti II 
21:00 TV3 vakaro žinios 
22:00 Patrulių zona
22:30 Patrulių zona
00:05 Skubi pagalba 
01:05 X mutantai 
01:55 Rouzvudas 
02:45 Rezidentas 
03:35 Skubi pagalba 
04:25 Iš Los Andželo į Vegasą 
04:50 Paskutinis iš vyrų
05:35 Rouzvudas

06:00 Iš širdies į širdį 
07:30 Tomas ir Džeris 
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris 
10:00 Rosenheimo policija 
11:00 Varom! 

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 Smogiamoji jėga
00:25 Rivjera 
01:20 Kruvini pinigai
02:45 Volkeris, Teksaso reindžeris 
04:15 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 Juodasis lietus
23:30 Keršto valanda
01:00 Kobra 11 
01:50 Iš visų jėgų 
02:40 Nusivylusios namų 
šeimininkės

05:15 Mažos mūsų pergalės
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 „Pone prezidente” 
13:00 Nauja diena
15:00 „Mentų karai: Kijevas. 
Kobros bučinys“ 
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. Pokalbiai
00:30 „Reali mistika“ 
01:30 „Dvigubas gyvenimas“ 
02:20 „Pone prezidente” 
02:40 „Mentų karai: Kijevas. 
Kobros bučinys“ 
03:25 „Vieno 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 
09:45 Šoka Lietuva 
10:00 Prezidento Gitano 
Nausėdos metinis 
pranešimas
11:00 Atspindžiai
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 Kostiumuotieji 
23:45 Čikagos policija 3  
00:30 Laikinosios sostinės 
fenomenas. Aviakonstruktorius 
Antanas Gustaitis
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. Aviakonstruktorius 
Antanas Gustaitis
05:15 Ponių rojus

05:15 Paskutinis iš vyrų 
05:35 Rouzvudas 
06:25 Žmogus voras 
06:55 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 

07:55 Gyvenimo išdaigos 
08:25 Viešbutis
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 Viešbutis 
20:30 Prakeikti II 
21:00 TV3 vakaro žinios 9
22:00 Už priešo linijos 2
00:00 Skubi pagalba 
01:00 X mutantai 
01:50 Rouzvudas 
02:40 Rezidentas 
03:30 Skubi pagalba 
04:20 Iš Los Andželo į Vegasą 
04:45 Paskutinis iš vyrų 
05:35 Rouzvudas

06:00 Iš širdies į širdį 
07:30 Tomas ir Džeris 
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris 

10:00 Rosenheimo policija 
11:00 Varom! 
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 Gran Torino
00:50 Rivjera 
01:45 Smogiamoji jėga
03:15 Volkeris, Teksaso reindžeris 
04:45 Alchemija XVI. Mada yra 
menas
05:15 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 Sunku nužudyti
22:55 Juodasis lietus
01:15 Kobra 11 
02:05 Iš visų jėgų 
02:55 Nusivylusios namų 
šeimininkės

05:15 Mažos mūsų pergalės
05:30 Nauja diena
07:30 Alfa taškas
08:00 „Mentų karai: Kijevas. 
Kobros bučinys“ 
09:00 „Gluchariovas“ 
10:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
11:00 „Reali mistika“ 

12:00 TV parduotuvė
12:15 Tiek žinių
12:30 „Pone prezidente” 
13:00 Nauja diena
15:00 „Mentų karai: Kijevas. 
Kobros bučinys“ 
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 „Pone prezidente” 
02:40 „Mentų karai: Kijevas. 
Kobros bučinys“ 
03:25 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
04:10 „Kelrodė žvaigždė“ 
04:55 Alfa taškas
05:15 Mažos mūsų pergalės
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19 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 Juros periodo 

parkas 3 
23:50 Everestas
01:45 Šoka Lietuva 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Visi kalba
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 LRT radijo žinios.
05:05 Šoka Lietuva 
05:15 Ponių rojus

05:10 Paskutinis iš vyrų
05:35 Rouzvudas 
06:25 Žmogus voras 
06:55 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Viešbutis 
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 Rio 2
21:20 Bėgantis labirintu
23:45 Auklė nakčiai
01:20 Už priešo linijos 2 
03:05 Baudžiamasis būrys 
04:50 X mutantai 2/15s. 
05:40 Paskutinis iš vyrų

06:00 Iš širdies į širdį 
07:30 Tomas ir Džeris 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
10:00 Rosenheimo policija 
11:00 Varom! 
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 Pasaulių karas
23:20 Labas, mes Mileriai
01:30 Gran Torino
03:25 Volkeris, Teksaso reindžeris 
04:55 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 Amerikietiškos imtynės 
21:30 Absoliutus blogis. Atpildas
23:20 Sunku nužudyti
01:15 Kobra 11 
02:05 Iš visų jėgų 
02:55 Nusivylusios namų 
šeimininkės

05:15 Mažos mūsų pergalės
05:30 Nauja diena
07:30 Alfa taškas
08:00 „Mentų karai: Kijevas. 
Kobros bučinys“ 
09:00 „Gluchariovas“ 
10:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
11:00 „Reali mistika“ 
12:00 TV parduotuvė
12:15 Tiek žinių
12:30 „Pone prezidente” 
13:00 Nauja diena
15:00 „Mentų karai: Kijevas. 

Kobros bučinys“ 
16:00 Reporteris
16:30 Alfa taškas
17:00 4 kampai
17:30 Pagaliau savaitgalis
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 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
23:30 Protų kovos su Robertu 
Petrausku
00:30 „Reali mistika“ 
01:30 „Dvigubas gyvenimas“ 
02:20 „Pone prezidente” 
02:40 „Mentų karai: Kijevas. 
Kobros bučinys“ 
03:25 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
04:10 „Kelrodė žvaigždė“ 
04:55 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
05:30 Nauja diena

PRAŠO PADOVANOTI

• Gal kas turi padovanoti 
daugiavaikei mamai medines lauko 
duris ir šaldiklį. Tel. 8 620 55 998. 
Rokiškis
• Gal kas turi padovanoti 
neveikiantį arba veikiantį 
monitorių. Tel. 8 662 25 822. 
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Labai geros būklės, kaip nauja 
paspirtuką vaikui nuo 3 metų. 
Kaina 12 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Ąžuoliuko mokyklos uniformą 
mergaitei. Dydis 140.  
Tel. 8 628 79 685.  
Rokiškis
• Naudotą, trijų dalių vežimėlį. 
Lopšys, automobilinė kėdutė, 
sportinė dalis. Vežimėlio ratų 
padangos pripučiamos. Defektas - 
neveikia stabdis. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 679 70 790.  
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Veikiančią, naudotą žoliapjovę. 
Juodupė. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 618 33 095. Rokiškis
• Motobloką Honda su padargais, 
priekaba. Priekabos stabdžiai 
hidrauliniai, ant frezos yra ir 
dedamas kitas variklis. Yra plūgas, 
vagotuvai, bulvių plūgelis. Svoriai 
priekyje ir ant ratų, bėgiai 2 į priekį 
ir  1 atgal. Kaina 650 Eur.  
Tel. 8 684 20 231. Kupiškis
• Elektrinį pjūklą . Kaina 45 Eur. 
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
• Naują, galingą trimerį AL-KO 
BC4535, Max 10000 min. su 
diržais, visiškai sukomplektuotas. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 686 26 668. 

Rokiškis
• Stihl e220 elektrinį pjūklą. 
Galingas, geros būklės. Kaina 200 
Eur. Tel. 8 621 02 809.  
Rokiškis
• Naują, savaeigę, akumuliatorinę 
žoliapjovę. 40 V Briusles motor. 
Kaina 299 Eur. Tel. 8 625 04 387. 
Rokiškis
• Naudotą elektrinę žoliapjovę 
Bosch. Veikia puikiai, peilis 
nesudilęs. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 629 66 698. Rokiškis
• Trimerį. Reikia remonto. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Tel. 8 645 84 278. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

•  Geros kokybės, įvairių matmenų 
statybinę medieną.  
Tel. 8 618 33 452. Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Treniruoklį. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 626 90 489. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• VW Golf hečbeką. 1,6 l, benzinas, 
nauja TA. Tel. 8 699 19 182. 
Rokiškis
• Opel Astra. Universalas, 2l, 
dyzelis, yra TA. Tel. 8 699 19 182. 
Rokiškis
• Opel Zafira. 2009 m., 74 kW, 
nauja TA. Tel. 8 699 19 182. 
Rokiškis
• Opel Astra 1,7 l, 81 kW, dyzelis, 
hečbekas, nauja TA.  
Tel. 8 699 19 182. Rokiškis
• VW Golf Plus 2008 m., 77 kW, 
nauja TA. Tel. 8 699 19 182. 
Rokiškis
• VW Golf 1,9 l, 66 kW, hečbekas, 
TA ilgam. Tel. 8 699 19 182. 
Rokiškis

• VW Golf, universalas, 1,9 l, 66 
kW, TA ilgam. Tel. 8 699 19 182. 
Rokiškis
• VW Touran 2 l, 100 kW, +chip. 
Kėbulo defektai. Kaina 1600 Eur. 
Tel. 8 607 06 830. Kupiškis
• Tvarkingą, važiuojančią Audi 
80 B4. 1994 m., 1.9 l, TD. 
Dveji rakteliai, lieti ratlankiai, 
signalizacija, žieminių ratlankių 
komplektas, liukas, tamsinti stiklai, 
žalias, sedanas. Kaina 299 Eur.  
Tel. 8 647 55 957. Rokiškis
• Tvarkingą, važiuojančią Audi 
80 B4. 1994 m., 1.9 l, TD. 
Dveji rakteliai, lieti ratlankiai, 
signalizacija, žieminių ratlankių 
komplektas, liukas, tamsinti stiklai, 
žalias, sedanas. Kaina 299 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• 1991m, benzininį automobilį VW 
Polo. Su TA. Tel. 8 606 46 501. 
Rokiškis
• 1995m. Audi A4 1,9 l, TDI, 66 
kW. Galiojantys TA ir draudimas. 
Kaina 450 Eur. Tel. 8 625 67 440. 
Rokiškis
• Opel Vectra. TA, draudimas, 

benzinas, Gerai važiuoja. Kaina 
260 Eur. Tel. 8 625 17 722. 
Kupiškis
• Elektrinį paspirtuką TAKIRA. Su 
defektu. Važiuoti netrukdo. Kaina 
85 Eur. Tel. 8 622 99 518.  
Rokiškis
• Keturratį 250cc, aušinamas 
skysčiu. Kaina 1500 Eur.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• 2003 m. VW Golf 4. Benzinas, 
1.4 l, vieno šeimininko, 
klimatronikas, lieti ratai, 149000 
km rida. Kaina 1100 Eur.  
Tel. 8 612 81 356. Rokiškis
• Itališką dviratį Tecno Bike Dune. 
Veikia viskas. Shimano bėgiu 
sistema. Lengvai montuojama 
bagažinė ir ragai. Kaina 60 Eur. 
Tel. 8 628 14 477. Rokiškis
• Peugeot Partner. 2 l, HDI, 
keleivinis. Iš Vokietijos. Dar 
neregistruotas. Nereikia kelių 
mokesčio. Kaina 1300 Eur.  
Tel. 8 621 43 341. Rokiškis
• IZH PLANETA 5. Važiuoja gerai. 
Sankaba, bėgiai, viskas tvarkoje, 
nestreikuoja.  Akumuliatorius 
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krauna, po žiemos nuvalytos 
dulkės, suteptos reikiamos 
detalės, pravažiuotas ir pastatytas.  
Dokumentų neradau. Kaina 
derinama. Skubiai nes išvykstu. 
Kaina 420 Eur. Tel. 8 608 33 563. 
Rokiškis
• 2000 m. Ford Fiesta. 1,3 l, 55 
kW, 16 V, benzinas. Signalizacija, 
centrinis užraktas, el.langai, 
veikiantis kondicionierius, naujos 
padangos . Kaina 270 Eur.  
Tel. 8 625 67 440. Rokiškis
• Audi A4 B7. Keista nauja 
sankaba, stabdžių kaladėlės, 
stabdžių pūslė, tepalai, visi filtrai. 
Kaina 2500 Eur. Tel. 8 628 43 910. 
Rokiškis
• VW Bora. 1.9 l, TDI, 96 kW. 
sidabrinės spalvos, universalas. 
TA iki 2021,04. Važiuoja gerai, 
kėbulas be rūdžių, yra kablys. 
Kaina derinama prie automobilio. 
Jūžintai. Kaina 1400 Eur.  
Tel. 8 631 25 562. Rokiškis
• Audi 80 B4. Universalas, 1.9 l, 
TDI, Yra TA ir draudimas iki naujų 
metų. Važiuojanti. Kaina 380 Eur. 
Tel. 8 613 33 633. Rokiškis
• Geros išvaizdos, aliuminio rėmo 
dviratį Merida. Amortizatoriai su 
apsauga nuo dulkių ir Shimano 
pavarų perjungimas. Veikia kaip 
priklauso. Tinkamiausias ūgiui iki 
175cm. Kaina 85 Eur.  
Tel. 8 675 14 084. Rokiškis
• Audi A3, 2008 m., SPORTBACK 
2 l, TDI, 103 kW. Tvarkingas 
automobilis, viskas veikia, 
važiuoklė tvarkinga, kėbulas be 
rūdžių, stiklai sveiki, salonas 
tvarkingas, nenutrintas, juodas, 
variklis vedasi ir traukia puikiai, 
panoraminis stoglangis dviejų 
padėčių. Kaina 4200 Eur.  
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Moterišką dviratį. Kaina 60 Eur. 
Tel. 8 600 88 606. Rokiškis
• Audi automobilį. 1,9 l, 55 kW, 
nauja TA, viskas sutvarkyta. 
Kaina 450 Eur. Tel. 8 628 98 127. 
Rokiškis
• Fiat Punto. 2003 m., ką tik 
atlikta TA. Benzinas, būklė gera, 
galima apžiūrėti AUTOMOBILIŲ 
ŠVARA (prie žiedo, Taikos g. 18). 
Kaina 700 Eur. Tel. 8 677 67 391. 
Rokiškis
• Moterišką, 3 vidinių bėgių dviratį 
TEXO PANTHER. Kaina 110 Eur. 
Tel. 8 606 12 498. Rokiškis
• 2003 m. Opel Vectra. 2,2 l, 
dyzelis, 92 kW. TA iki 2021.05.20. 
Kaina 1450 Eur. Tel. 8 683 92 208. 
Rokiškis
• VW Golf. Visa informacija 
telefonu. Kaina 950 Eur.  
Tel. 8 667 55 900. Rokiškis
• Audi A4 Avant. 1997 m., 92 kW. 
Techniškai tvarkingas automobilis, 
važiuoja ir varomas benzinu, ir 
dujomis, TA iki 2021-02. Kaina 950 
Eur. Tel. 8 698 28 631.  
Rokiškis
• VW Golf 2, R13, 3 vnt. skardų 
su padangomis. Žieminės, dvi 
padangos dar apie porai sezonų, dvi 
vienam. Yra ir ketvirtas ratas, bet 
daužtas. Taip pat VW Golf variklį. 
1.9 l, 51 kW, su turbina ir dar kitas 
dalis. Kaina 12 Eur.  
Tel. 8 626 29 774. Rokiškis
• Jaunuolio dviratį Roxver 
ir kalnų dviratį Oscar. Oscar 
dviračiui reikėtų įdėti šiek tiek 
rankų darbo, nes yra problemų su 
bėgių junginėjimu ir priekiniais 
stabdžiais. Abiejų dviračių kaina 
po 50 Eur, tačiau perkantiems abu 
dviračius kaina 80 Eur.  
Tel. 8 650 59 099. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Mercedes-Benz E W210 sedano, 
pusiau odinį, elektrinį saloną kartu 
su durų apmušalais. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 621 90 103. Rokiškis
• Ford Fiesta, hečbekas, 2 durelių, 
dalimis. 2005 m., 1.4 l, TD. 
Visureigį Sanyong Muso. 2001 m., 
2,9 l, TD. dalimis. džipą Renault 
Scenik 4x4 , 2001 m., 2 l, benzinas, 
103 kW. Tel. 8 645 87 075.  
Rokiškis
• R15, 5/112 ratlankius. Gražūs, 
originalūs . Kaina 120 Eur.  

Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• BMW, R18, 5x120 lietus ratus. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 617 37 394. 
Rokiškis
• R16  lietus, Volvo ir Mercedes 
ratlankius. 5x108 ir 5x112. Kaina 
155 Eur. Tel. 8 617 37 394. 
Rokiškis
• Mercedes, R16 lietus ratlankius. 
5x112. Be padangų. Kaina 165 Eur. 
Tel. 8 617 37 394. Rokiškis
• Volvo R17, V70, S80 lietus 
ratus. 5x108, 65,1. Be padangų. 
Kaina 155 Eur. Tel. 8 617 37 394. 
Rokiškis
• Aud, R16, 5x112, et18, lietus 
ratus. Juodos spalvos. Kaina 140 
Eur. Tel. 8 617 37 394.  
Rokiškis
• R15, 5x112, 57,1, lietus Audi, 
Volkswagen ratlankius. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 617 37 394.  
Rokiškis
• Ford orignalius, R18 ratlankius. 
Tel. 8 692 23 719. Rokiškis
• R16 Mercedes ratlankius. 
Originalūs. Galima su apynaujomis 
Continental padangomis, 225/55, 
arba atskirai. Nuimti nuo E klases 
automobilio. Tel. 8 692 23 719. 
Rokiškis
• R15, skardinius, nusmėliuotus ir 
naujai perdažytus Pajero/ Galoper 
ratlankius. Tel. 8 692 23 719. 
Rokiškis
• Vasarines padangas (visi 
komplektai apynauji - mažai 
važiuoti.), R15 - 195/65, R16 - 
225/55, R17- 225/45, R18 - 225/40. 
Tel. 8 692 23 719. Rokiškis
• Keturių skylių, lengvo lydinio 
ratlankius. R15, centrinė skylė 58 
mm, tarpas tarp skylių 108x76 mm. 
Tel. 8 615 55 734. Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480.  
Rokiškis
• Keturtonės, traktorinės priekabos 

linges. Tel. 8 623 43 539.  
Rokiškis
• Mercedes-Benz Sprinter, 316 GPS 
multimedijos aparatūrą. Kaina 80 
Eur. Tel. 8 616 30 117.  
Rokiškis
• R15, 5/112 padangas. 2017m. 
Continental. Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• R16, 5/112 Volkswagen 
ratlankius. Kaina 260 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Dalimis 2000m. Opel Astra. 
Priekinis stiklas, variklio apsauga, 
ratai, amartizatoriai.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• 2006 m. Opel Astra dalimis.  
Tel. 8 699 86 773. Rokiškis
• Padangas 230/60 R18 4 vnt. Už 
visas 50 Eur. Tel. 8 612 97 912. 
Rokiškis
• Padangas R14, R15, R16, R17. 
Kaina 5 Eur. Tel. 8 612 81 356. 
Rokiškis
• VW Golf 4 lietus ratus. 5 stipinų, 
su vasarinėmis padangomis. Kaina 
70 Eur. Tel. 8 662 27 088.  
Rokiškis
• Žiemines padangas. Restauruotos, 
su skardiniais ratlankiais nuo Audi 
A4 R15. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 662 27 088. Rokiškis
• Multimediją. Veikia puikiai. 
Tinka Volvo V70, S60, S80 
modeliams. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 625 12 233. Rokiškis
• Ratlankius su universaliomis, 
Bridgestone padangomis nuo Volvo 
V70. Matmenys 5x108, centrinė 
skylė 65. R16. 4 vnt. Kaina 60 Eur. 
Tel. 8 625 12 233. Rokiškis
• Motociklo IŽ padangas.  
Tel. 8 458 75 274. Rokiškis
• 2005 m. VW Touran, 2 l, dyzelis 
dalimis. Tel. 8 606 14 217.  
Rokiškis
• Audi A4, automatinės greičių 
dėžės balkį. 1995 m.  

Tel. 8 627 63 718. Rokiškis
• 3 vnt.Audi ratų. R15, 195/65. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 612 26 521. 
Rokiškis
• 215/55 R17, padangas. M+S, 
2017 m. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• VW, R17, 5/112 ratlankius. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• BMW X3, R17 ratlankius su 
padangomis. Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Televizorių Filips. Viskas veikia 
puikiai. Tel. 8 620 32 366.  
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Savadarbis traktorius. Variklis 
T-40, yra hidraulis, darbinis 
velenas. Kaina 700 Eur.  
Tel. 8 625 17 722. Kupiškis
• Kombainą Niva sk-5 dalimis. 
Variklis, smulkintuvas, kederis, 
kūlimo dalys ir kt.  
Tel. 8 641 57 036. Rokiškis
• Savadarbį, 400 l purkštuvą prie 
traktoriaus. Tel. 8 610 17 664. 
Rokiškis
• Sz360. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 647 90 501. Kupiškis
• Tvarkingą grėblį Dobilas 3. 
Kaina 580 Eur. Tel. 8 600 32 000. 
Rokiškis
• Bulviakasę. Lenkiška, varoma 
nuo ratų. Tel. 8 680 26 988. 
Rokiškis
• Tvarkingą kombainiuką Sampo 
360. Tapo per mažas, perkamas 
didesnis. Kaina 1850 Eur.  
Tel. 8 626 61 092.  
Rokiškis
• Italų gamybos, 2.40 m pločio, 
mažai naudotą, tvarkingą žolės 
smulkintuvą. Reikalinga 90 Ag 

jėga. Kaina 3500 Eur.  
Tel. 8 611 43 511. Rokiškis
• MTZ-82 variklį D-243 komplekte. 
Galima rinktis iš kelių variklių. Yra 
ir variklių dalimis. Kaina 850 Eur. 
Tel. 8 641 57 036.  
Kupiškis
• Šieno rinktuvą ir tralą. Kaina 500 
Eur. Tel. 8 641 06 273.  
Rokiškis
• Traktorių T-40 AM su 
dokumentais. Uždėta didesnė 
kabina, padangų likutis 90 proc., 
restauruotas kuro siurblys su 
purkštukais. Kaina derinama. 
Papildomas tel. +370 62403928. 
Kaina 2000 Eur. Tel. 8 682 15 510. 
Rokiškis
• Mėšlo kratytuvą Rou-6.  
Tel. 8 622 69 546. Rokiškis
• Idealios būklės traktorių T-25. 
Su freza 4200 Eur, kaina be frezos 
3200Eur. Tel. 8 604 01 912. 
Rokiškis
• Cisterną ant ratų.  
Tel. 8 607 51 525. Rokiškis
• Diskinį pjūklą (zeimerį), 
kabinamą prie traktoriaus. Su 
kardanu. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 602 87 040. Rokiškis

• Grėblį Dobilas 3 ir dvi talpyklas 
vandeniui ant ratų.  
Tel. 8 622 66 743.  
Rokiškis
• Naudotą, geros buklės, dirbantį 
grėblį-vartytuvą Dobilas3. Kaina 
400 Eur. Lenkišką naudotą, 
dirbančią šienapjovę Z178.  
Tel. 8 662 37 632. Rokiškis
• Grėblį-vartytuvą Dobilas.  
Tel. 8 612 30 369. Rokiškis

q Naujienos
q Skelbimai
q  Video 
ir fotogalerijos
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Birželio 16-oji, 
antradienis, 
25 savaitė

Iki Naujųjų liko 198 dienos
Saulė teka 4.41 val., 
leidžiasi 21.58 val. 

Dienos ilgumas 17.17 val. 
Mėnulis – delčia.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Aurimas, Bena, Benadas, Benas, 
Benė, Julita, Jūra, Jūratė, Jūris, 

Jūrius, Tolmina, Tolminas, Tolminė.
Rytoj:  Adolfa, Adolfas, Adolfina, 

Adolis, Dauganta, Daugantas, 
Daugantė, Laura, Rimvydas, 

Vilmantė.
Poryt: Aminta, Elžbieta, Ginbutas, 

Marcelinas, Marina, Morkus, 
Vaiva..

Dienos citata
„Baigiasi viskas, kam yra 

leidžiama pasibaigti. Imsiesi 
tęsti, ir nesibaigs“ 
(B. Pasternakas).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1948 m. pirmą kartą pagrob-
tas lėktuvas. Kinų banditams 
pabandžius užgrobti iš Makao 
į Honkongą skridusį lėktuvą, jis 
nukrito ir sudužo, išsigelbėti pa-
vyko tik pagrobėjų vadeivai.

1958 m. už išdavystę pakar-
tas Imrė Nadis, per 1956 metų 
sukilimą prieš sovietizaciją buvęs 
Vengrijos ministru pirmininku. Tą 
pačią dieną 1989 metais jo palai-
kai buvo iškilmingai perlaidoti, o 
perlaidojimo ceremonijoje da-
lyvavo per 250 tūkst. Budapešto 
gyventojų.

1961 m. viešėdamas Paryžiuje 
su Kirovo teatro baletu politinio 
prieglobsčio Prancūzijoje pasi-
prašė rusų baleto šokėjas Rudol-
fas Nurijevas.

1963 m. Valentina Tereškova 
tapo pirmąja moterimi kosmo-
naute.

1992 m. JAV prezidentas Džor-
džas Bušas ir Rusijos prezidentas 
Borisas Jelcinas per Vašingtono 
viršūnių susitikimą iš principo su-
tarė iki 2003 metų sumažinti savo 
šalių branduolinio ginklo arsena-
lus dviem trečdaliais.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1940 m. į Lietuvą atvykęs 
Sovietų Sąjungos užsienio rei-
kalų komisaro pavaduotojas 
Vladimiras Dekanozovas pra-
dėjo krašto sovietizaciją.

Post scriptum
Beraščiui ir akiniai 

nepadeda.

LAISVALAIKIS
Salotos su avokadais ir krevetėmis

Ingredientai: 
350 g avokado 
100 g virtų valytų krevečių
300 g vyšninių pomidorų arba
2 dideli pomidorai 
100 g svogūnų
3 šaukštai 9 proc. acto
10 šaukštų vandens.
2 šaukštai citrinų sulčių
Pagal skonį alyvuogių aliejaus, drus-
kos, pipirų. 

Gaminimas: Svogūnus smulkiai supjaustyti. Iš vandens ir acto paruošti marinatą, įberti 
šiek tiek druskos, ir jame marinuoti svogūnus 20-30 min. Pomidorus supjaustyti smulkiais 
gabalėliais. Avokadus nulupti, supjaustyti kubeliais ir pašlakstyti citrinos sultimis. Nu-
sunkti marinuotus svogūnus. Juos, avokadą, pomidorus ir krevetes sumaišyti, pagardinti 
druska, pipirais ir įpilti pagal skonį alyvuogių aliejaus, dar kartą išmaišyti.

Europos žiniasklaida ragina 
ES kovoti su dezinformacija internete

Transliuotojai, leidėjai 
ir žurnalistai pirmadienį 
paragino Europos Komi-
siją imtis „daug stipresnių 
priemonių“ kovojant su 
dezinformacija tokiose in-
terneto platformose kaip 
„Google“ ir „Facebook“.

Bendra deklaracija, kurią 
pasirašė Europos žurnalistų 
federacija, Europos leidėjų 
taryba ir Europos komer-
cinės televizijos asociacija 
(ACT), paskelbta Briuseliui 
pristačius naujas priemones 
kovai su dezinformacija, 
susijusia su COVID-19 pan-
demija.

Signatarai teigia esą „su-
nerimę dėl pandemijos metu 
suintensyvėjusios dezin-
formacijos internetu“, da-
riusios „niokojamą poveikį 
pastangoms visuomenės 
sveikatos srityje“.

Pasak jo, Europos „ge-
rosios patirties kodeksas“, 
kurį 2018 metais pasirašė 
interneto platformos, „pa-
sirodė esąs nepakankamas, 
kad būtų galima imtis veiks-

mų prieš internete skleidžia-
mos dezinformacijos šalti-
nius ir platintojus“.

„Būtina skubiai imtis 
veiksmingų priemonių, ku-
rios leistų geriau įvertinti ir 
sėkmingai išspręsti proble-
mą“, – rašo deklaracijos au-
toriai. Jie pabrėžė, kad Eu-
ropa pernelyg priklauso nuo 
„sisteminių veikėjų geros 
valios“.

Tarp siūlomų priemonių 
nurodomas „reikšmingas“ 
sankcijų režimas, turintis 
suteikti praktikos kodekso 
pasirašiusioms bendrovėms 
paskatą imtis veiksmų.

Šios priemonės turėtų 
būti taikomos tokiu būdu, 
kuris „skatina, o ne baudžia 
žiniasklaidą“, ir turėtų „ga-
rantuoti žurnalistikos laisvę, 
pagrindines teisės ir redakci-
jų laisvę“.

Galiausiai jie prašo, kad 
dialogas su interneto platfor-
momis būtų vedamas „struk-
tūriškiau“ ir kad „tam tikras 
skaičius komisarų“ tiesiogiai 
bendrautų su platformomis.

Praėjusią savaitę ES pa-

ragino interneto milžines 
intensyviau kovoti  su pan-
demijos sukelta „didžiule 
dezinformacijos banga“, ra-
gindama kas mėnesį skelb-
ti ataskaitą apie padarytus 
veiksmus.

Už vertybes ir skaidrumą 
atsakinga Europos Komi-
sijos vicepirmininkė Vera 
Jourova patikslino, kad šios 
ataskaitos turės būti susi-
jusios su dezinformacijos 
pobūdžiu, konkretaus tinklo 
didžiu, jo geopolitine kilme 
ir tiksline auditorija.

Nors toks požiūris grin-
džiamas platformų gera va-
lia, eurokomisarė, pabrėžė, 
kad juo turėtų būti sudomin-
tos pačios platformos, jeigu 
nori įgyti vartotojų „pasiti-
kėjimą“.

Pandemija jau paskatino 
Briuselį paprašyti platformų 
teikti informaciją iš tokių 
sveikatos apsaugos institu-
cijų kaip Pasaulio sveikatos 
organizacija (PSO) ir nepla-
tinti suklastotų vaistų rekla-
mos.

BNS inform.

„Sony“ pristatė naujos 
kartos žaidimų konsolę 
„PlayStation 5“

Japonijos elektronikos 
gamintoja „Sony“ ketvirta-
dienio vakarą pristatė nau-
jos kartos žaidimų konsolę 
„PlayStation 5“.

Siūlomos konsolės kor-
pusas yra baltos ir juodos 
spalvų, konsolė gali būti 
pastatoma vertikaliai ir ho-
rizontaliai. Korpuso prieky-
je įtaisytos A ir C tipo USB 
jungtys.

Rinkoje bus siūlomi du 
šios konsolės variantai: su 
„Blu-ray“ diskų įrenginiu ir 
be jo, bei su galimybe skai-
tmeniniu būdu atsisiųsti žai-
dimus ir kitas programas. 

Konsolė be diskų įren-
ginio bus mažesnio dydžio 
ir, tikėtina, pigesnė – tokią 
kainų politiką savo žaidimų 
konsolei „Xbox One S“ nau-

doja „Microsoft“, pagrindinė 
„Sony“ konkurentė.

„Sony“ sukūrė naują 
„PlayStation 5“ valdiklį, 
naują HD kamerą, ausines 
ir nuotolinio valdymo pulte-
lį. Kol kas nežinoma, kokia 
bus šių prietaisų kaina ir ar 
jie bus parduodami kartu su 
žaidimų konsole.

Manoma, kad daugumą 
„PlayStation 4“ naudojamų 
žaidimų bus galima perkelti 
ir į „PlayStation 5“. „Sony“ 
anksčiau skelbė, kad „PlayS-
tation 5“ išleis 2020 metų 
pabaigoje. Dėl koronaviruso 
pandemijos, naujosios žai-
dimų konsolės pristatymas 
įvyko internete.

„Microsoft“ savo naujos 
kartos žaidimų konsolę pri-
statė praėjusių metų gruodį.

BNS inform.

Svarstoma kurti politinių partijų registrą
www.rokiskiosirena.lt

Teisingumo ministeri-
ja siūlo per trejus metus 
įsteigti politinių partijų re-
gistrą.

Jis pakeistų dabartinę 
partijų informacinę sistemą, 
o neteisingus duomenis pa-
teikusiems arba jų visai ne-
teikusiems partijų vadovams 
grėstų administracinė atsa-
komybė.

Nuo 2023-iųjų liepos 
įsteigus registrą, dabarti-
nė Teisingumo ministerijos 
tvarkoma informacinė siste-
ma būtų likviduota, taip pat 

partijoms nebeliktų prievo-
lės dukart per metus teikti 
duomenis apie narių skaičių: 
registre jie būtų pildomi daž-
niau, t. y. partijų vadovai tu-
rėtų informaciją apie naujus 
ar išstojusius narius atnau-
jinti ne vėliau nei per pen-
kias darbo dienas. 

„Norime įsteigti politinių 
partijų registrą, dabar tokio 
registro nėra, todėl dažnai 
susiduriame su problemo-
mis, ypač kai kalbame apie 
partijų narių registravimą ir 
išregistravimą iš partijos“, – 
šią savaitę Vyriausybės pasi-

tarime teigė teisingumo mi-
nistras Elvinas Jankevičius.

Registrą valdytų Teisin-
gumo ministerija, tvarkytų 
Registrų centras, teikiami 
duomenys būtų lyginami su 
Gyventojų ir kitų registrų 
duomenimis.

Registrų centras galėtų 
inicijuoti partijos likvida-
vimą, jei jos narių skaičius, 
kaip numato įstatymai, ilgiau 
nei metus nesiektų 2 tūkstan-
čių. Šiuo metu šį klausimą 
sprendžia Teisingumo minis-
terija.

Registrų centras už duo-

menų nepateikimą ar už klai-
dingą informaciją taikytų 
administracinę atsakomybę – 
nuo 30 iki 1450 eurų baudą.

Ministerija pažymi, kad 
dabartinė informacinė sis-
tema skirta kontroliuoti, ar 
partijos atitinka minimalią 
įstatymų numatytą kartelę 
– 2 tūkst. narių, todėl šiuo 
metu sąrašuose gali būti nu-
rodytas tik šis, o ne tikrasis 
narių skaičius. Dabar šie 
duomenys, anot ministerijos, 
dažnai yra „nepakankami ir 
neaktualūs“, jų negalima pa-
naudoti kitiems tikslams, tuo 

metu registro duomenys būtų 
„tikslūs, teisingi ir tikri“.

„Steigiamas registras kar-
tu būtų ir darbo priemonė 
politinėms partijoms, kurios 
galėtų naudotis aktualiais re-
gistro duomenimis formuo-
jant politinių partijų narių 
sąrašus, informuojant juos 
apie suvažiavimus, balsuo-
jant juose“, – sakė E. Janke-
vičius. Numatyta, kad regis-
tro steigimui reikės apie 400 
tūkst. eurų, jam palaikyti 
kasmet – dar apie 100 tūkst. 
eurų.

BNS inform.

Nuo Biržų rajone esančio Kirkilų apžvalgos bokšto nukrito žmogus
Penktadienį Biržų rajone 

žuvo nuo Kirkilų apžvalgos 
bokšto nukritęs žmogus. 

Šis bokštas yra pamėgtas 

keliautojų po Aukštaitiją, 
tarp jų ir mūsų rajono gyven-
tojų, čia dažnai užsuka įvai-
rios ekskursijos. Mat nuo šio 
bokšto atsiveria puiki apy-

linkių panorama, galima pa-
matyti karstinius ežerėlius.

Panevėžio apskrities po-
licijos atstovas Tadas Mar-
tinaitis BNS sakė, kad pra-

nešimas apie nelaimę buvo 
gautas 12.55 valandą. 

Pasak T. Martinaičio, 
1992-aisiais gimęs vyras 
mirė vietoje. Įtariama, kad 

jis nusižudė. 
Kirkilų apžvalgos bokšto 

aukštis siekia beveik 32 me-
trus.

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. Bū-
site labai ryžtingi, 
todėl jūsų kely-
je pasitaikiusias 

kliūtis įveiksite be didelių 
pastangų. Jūsų entuziazmas 
bus tiesiog užkrečiantis, to-
dėl dabar bus itin palankus 
metas planuoti kolektyvinį 
darbą. Kartu galėsite tie-
siog kalnus nuversti – net 
ir pačios didžiausios kliūtys 
atrodys greitai ir papras-
tai įveikiamos. Nėra kada 
tinginiauti – pasinaudokite 
žvaigždžių siunčiama proga.

JAUTIS. Pa-
lankus metas 
spręsti teisinius 
klausimus bei ieš-

koti teisybės. Šiuo laikotar-
piu žvaigždės jums šypsosi: 
nestokosite dėmesio ir pagy-
rų, todėl jus lydės tikrai pa-
kili nuotaika. Galite sulaukti 
tikrai patrauklaus darbo pa-
siūlymo, tačiau neskubėkite 
jo priimti – pirmiausia pa-
sverkite naujos galimybės 
privalumus bei trūkumus, 
o jau tada imkitės tam tikrų 
veiksmų.

DVYNIAI. Ne 
viskas, ką supla-
nuosite, eisis pa-
kankamai sklan-

džiai, todėl galite pasijusti 
bejėgiai. Vis dėlto žvaigždės 
pataria nenukabinti nosies ir 
tęsti pradėtus darbus. Jei pa-
jusite nuovargį, raskite laiko 
kokybiškam poilsiui – išvy-
kite į gamtą ar suplanuokite 
trumpas atostogas. Atitrūkę 
nuo darbų galėsite pasisemti 
kur kas daugiau jėgų, todėl 
naujų sumanymų įgyvendi-
nimas bus gerokai sklandes-
nis.

V Ė Ž Y S . 
Jūsų laukia gana 
įtemptas metas, 
todėl svarbu ieš-

koti būdų, kurie padėtų jums 
atsipalaiduoti. Nors darbai 
nebus atliekami taip sklan-
džiai, kaip galbūt norėtųsi, 
atminkite, kad gyvenimas – 
ne vien tik jūsų profesinė sri-
tis. Šiuo laikotarpiu žvaigž-
dės pataria susirūpinti savo 
sveikata: net ir menkiausi 
negalavimai gali išsivystyti į 
rimtą ligą, todėl svarbu tam 
kuo greičiau užkirsti kelią.

Astrologinė prognozė savaitei 
L I Ū T A S . 

Skrajosite pa-
debesiais. Šiuo 
laikotarpiu jūsų 

mintys bus apsėstos kur kas 
malonesniais dalykais nei 
darbas, todėl būsite išsiblaš-
kę. Vis dėlto tai nėra pakan-
kamas pasiteisinimas laiku 
neatlikti jums patikėtų dar-
bų, tad pasistenkite susiim-
ti ir pirmenybę teikite savo 
pareigoms. Jei atrodys, kad 
darbų eiga nėra tokia sklan-
di, kaip norėtųsi, paprašyki-
te aplinkinių pagalbos, ir tai 
gali gerokai paspartinti pro-
cesą.

M E R G E L Ė . 
Atrodys, kad dar-
bai neturi jokios 
pabaigos, todėl 

užvaldys gana neigiamos 
mintys. Vis dėlto ne viskas 
yra taip blogai, kaip gali 
pasirodyti iš pirmo žvilgs-
nio: kai kurie darbai tikrai 
gali palaukti, o prireikus 
pagalbos tiesiog kreipkitės į 
draugus ar kolegas. Jus gali 
maloniai nustebinti kitų as-
menų geranoriškumas, todėl 
nesistenkite viską aprėpti 
savarankiškai, nes priešingu 
atveju labai greitai pajusite 
jėgų trūkumą.

S VA R S T Y-
KLĖS. Ben-
dravimas su 
a p l i n k i n i a i s 

žmonėmis gali būti gana su-
dėtingas, todėl norėsite nuo 
visko atsiriboti ir tiesiog 
pasimėgauti buvimu gam-
toje. Tai įgyvendinti nebus 
taip sudėtinga, kaip gali pa-
sirodyti iš pirmo žvilgsnio, 
todėl klausykitės savo vidi-
nio balso ir elkitės taip, kaip 
jums atrodo geriausia. Tikė-
tina, kad pabuvę vien tik su 
savo mintimis į viską imsite 
žvelgti visai kitomis akimis, 
todėl santykiai su jus supan-
čiais žmonėmis taps kur kas 
geresni.

S K O R P I O -
NAS. Jus apniks 
atostogų nuotai-
kos – net ir tada, 

jei poilsiui neturėsite jokių 
galimybių. Šiuo laikotarpiu 
palanku planuoti išvykas ar 
susitikimus su seniai matytais 
bičiuliais: tikėtina, kad jūsų 

planai bus nesunkiai įgyven-
dinami, ir tai jums padovanos 
daug smagių akimirkų. 

ŠAULYS. Tu-
rėsite galimybę 
pagerinti santy-
kius su  antrąja 

puse, todėl svarbu nepra-
leisti šio šanso. Romantiška 
išvyka ar savaitgalis dviese 
padės praskaidrinti rutiną. 
Jei dar nesate įsipareigoję, 
turėsite progų užmegzti įdo-
mias pažintis, iš kurių gali 
išsirutulioti ir kai kas dau-
giau. Dažniau apsidairykite 
aplink – gali būti, kad kaž-
kas jau kurį laiką laukia jūsų 
dėmesio.

OŽIARAGIS. 
Darbų netrūks, 
tačiau žvaigždės 
pataria šiek tiek 

laiko skirti nedideliems ma-
lonumams, kurie padės pa-
gyvinti nusistovėjusią rutiną. 
Jei jau seniai neturėjote pro-
gų užsiimti mėgstama veikla, 
dabar tikrai turėsite šansų tai 
ištaisyti. Kokybiškas poilsis 
jums bus tikrai į naudą – dar-
bai eisis kur kas sklandžiau, 
o santykiai su artimaisiais 
taps kur kas geresni.

VANDENIS. 
Gali atrodyti, kad 
aplinkui visiškai 
nieko nevyksta, 

todėl apniks nuobodulys. 
Kad taip nenutiktų, pagal-
vokite, kaip galėtumėte pra-
skaidrinti savo kasdienybę, 
ir tai leis kur kas geriau pasi-
justi. Neleiskite sau pernelyg 
daug tinginiauti, nes vėliau 
įsivažiuoti į įprastą gyveni-
mo ritmą gali būti pernelyg 
sudėtinga.

ŽUVYS. Paju-
site jėgų stygių, 
todėl bus sudė-
tinga planuoti ir 

darbus, ir laisvalaikį. Nors 
šiuo metu įvairios veiklos 
tikrai netrūks, atrodys, kad 
niekam nesate nusiteikę. Per 
daug savęs nekankinkite: jei 
turite galimybę, pasiimkite 
atostogas, kurių metu pa-
sisemsite naujų jėgų, ir vėl 
galėsite nuversti kalnus. Kol 
kas neforsuokite įvykių. Ne-
atsisakykite progų išeiti pa-
silinksminti: žvaigždės jums 
žada tikrai malonias pažintis.

PRO MEMORIA
Juodupės seniūnija:
GENOVAITĖ ČYPIENĖ 1930.06.21 – 2020.06.11
Kamajų seniūnija
DARIUS ŽIUKYS 1995.02.21 – 2020.05.31 

„Google“ aiškinsis, kodėl iš paieškos
rezultatų dingo Vinstono Čerčilio nuotrauka

„Google“ sekmadienį 
pažadėjo išsiaškinti, ko-
dėl internetinės paieškos 
rezultatuose tarp buvu-
sių Jungtinės Karalystės 
premjerų nebėra kritikos 
dėl rasizmo sulaukusio 
Antrojo pasaulinio karo 
laikų Britanijos ministro 
pirmininko Vinstono Čer-
čilio nuotraukos.

Internetinės paieškos 
milžinė nurodė, jog nuo-
trauka iš horizontalaus bu-
vusių Britanijos premjerų 
sąrašo, kuris rodomas virš 
paieškos rezultatų, dingo 
dėl automatinio atnaujini-
mo, ir pabrėžė, kad tai ne-
buvo „tikslingas veiksmas“, 
tačiau dėl to atsiprašė.

„Google“ pažymėjo, jog 
problemų kilo tik dėl jos va-
dinamosios žinių schemos, 
ir pridūrė, kad daugybę W. 
Churchillio nuotraukų ir 

toliau galima lengvai rasti in-
ternete.

„Mums žinoma, kad sero 
Vinstono Čerčilio nuotrauka 
dingo iš jo „Google“ žinių 
schemos, – tviteryje prane-
šė bendrovė. – Atsiprašome 
už sukeltą susirūpinimą. Tai 
nebuvo tikslingas veiksmas 
ir tai bus išspręsta. Vaizdai 
tokiose skiltyse yra automa-
tiškai sukuriami ir atnaujina-
mi. Atnaujinimo metu jie gali 
trumpam dingti.“

Bendrovė pažadėjo kuo 
greičiau grąžinti nuotrauką.

Antrojo pasaulinio karo 
laikų Britanijos premjeras 
neišvengė visą pasaulį apė-
musių protestų prieš rasizmą 
dalyvių dėmesio. Praėjusį 
savaitgalį buvo apgadinta jo 
statula, ant kurios buvo užra-
šyta „rasistas“.

Toks vandalizmo atvejis 
buvo plačiai pasmerktas, ta-
čiau V. Čerčilio kritikai sako, 

jog savo politinės karjeros 
metu jis buvo nusiteikęs 
prieš nebaltuosius ir juos 
diskriminavo. Dėl jo politi-
kos esą Indijoje 1943 metais 
iš bado mirė milijonai žmo-
nių.

V. Čerčilio biografiją pa-
rašęs dabartinis šalies prem-
jeras Borisas Johnsonas tokį 
buvusio premjero puolimą 
pavadino „absurdišku ir gė-
dingu“ ir pareiškė, kad prieš 
rasizmą nukreiptus protestus 
„užvaldė ekstremistai“.

Tūstančiai „patriotais“ ap-
siskelbusių žmonių, vedamų 
kraštutinių dešiniųjų grupių, 
šeštadienį susirinko Londo-
no cente ir žadėjo saugoti ten 
esančius paminklus ir me-
morialus. Per šį susibūrimą 
kilo smurtinių susirėmimų 
su policija: buvo suimta per 
šimtas žmonių, sužeisti šeši 
policijos pareigūnai.
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Keleivių vežimo auto-
busais bendrovė „Kautra“ 
skelbia atnaujinusi 95 proc. 
tarpmiestinių reisų, atšauktų 
Lietuvoje kovo mėnesį įvedus 
karantiną. Tuo metu bendro-
vė „Toks“ iki šios savaitės 
atnaujino mažiau – apie 70 
proc. maršrutų.

Tačiau beveik visus marš-
rutus atnaujinusios „Kautros“ 
vadovas Linas Skardžiukas pa-
brėžia, kad keleivių srautas sie-
kia tik apie 50 proc. buvusio iki 
karantino. „Jei reisai atnaujinti 
beveik šimtu procentų, deja, dar 
to negalime pasakyti apie kelei-
vius, skaičiai dar nėra panašūs. 
Šiuo metu fiksuojame apie 50 
proc. keleivių sugrįžimą“, – 
pranešime sakė L. Skardžiukas.

Nuo praėjusios savaitės pa-
baigos įmonė atnaujino daugiau 
reisų į Vilnių, Šiaulius, Šventąją, 
Druskininkus, Mažeikius ir kitus 

miestus, pranešė „Kautra“.
Tuo metu „Toks“ vadovas 

Arūnas Indrašius sako, jog 
įmonė Lietuvoje atnaujino 34 
maršrutus, arba apie 70 proc., 
skaičiuojant pagal ridą. Tačiau 
keleivių, anot jo, sugrįžo tik 
apie 30 proc., o srautams atsi-
gauti neleidžia mažas keliaujan-
čių studentų ir senjorų skaičius. 

„Paskutinius atnaujinimus 
darėme į pajūrį – į Palangą, į 
Šventąją. Kiekvieną savaitę po 
truputį atnaujiname, sprendžia-
me, ką atnaujinti šį penktadie-
nį“, – BNS sakė jis.

„Tie važiuojantys 70 proc. 
(maršrutų – BNS) neneša už-
darbio. (...) Studentai dar nepra-
dėjo važinėti, senjorai, gaunan-
tys lengvatas, taip pat nejuda. 
Tai užtruks, gali užtrukti iki 
rugsėjo, spalio mėnesio, kol pil-
nai 100 proc. tinklas bus atsta-
tytas“, – sakė įmonės vadovas.

Vyriausybei panaikinus kai 

kuriuos ribojimus – nebeliko 
reikalavimo sėdėti autobusuose 
šachmatine tvarka, riboti kelei-
vių skaičių, lipti per galines du-
ris – L. Skardžiukas tikisi, kad 
vasarą padidės keleivių srautas 
į pajūrį.

A. Indrašius taip pat viliasi, 
kad keleivių srautus vasarą pa-
dės padidinti maršrutai į pajūrį.

„Pats (srautų – BNS) pakili-
mas būdavo prieš Jonines. Tai 
tikrai tikimės – didiname auto-
busų talpas, dviaukščius staty-
sime ir po to papildomų, jei rei-
kės, dar pridėsime“, – sakė jis.

Įmonių vadovai pabrėžė, kad 
autobusuose toliau rekomen-
duojama dėvėti kaukes, auto-
busai yra dezinfekuojami, juose 
yra dezinfekcinio skysčio.

Karantino sąlygoms švelnė-
jant, balandį vežėjai po truputį 
pradėjo atnaujinti keleivių per-
vežimus atšauktais maršrutais.

BNS inform.

„Kautra“ atnaujino beveik visus 
tarpmiestinius reisus, „Toks“ – apie 70 proc.

Judėjimas per sieną su Lenkija išaugo iki dešimt kartų
Panaikinus sienos kon-

trolę, nuo šeštadienio po-
pietės smarkiai išaugo 
lengvųjų automobilių, 
vykstančių į Lenkiją ir iš 
jos, srautas.

„Pajudėjo nuo vakar pi-
etų, srautai išaugo kartais. 
Lengvieji automobiliai va-
žiuoja nepertraukiamu srau-
tu“, – sekmadienį BNS sakė 
Valstybės sienos apsaugos 
tarnybos (VSAT) Prevenci-

jos skyriaus viršininkas Gie-
drius Mišutis.

Pasieniečių teigimu, len-
gvųjų automobilių į abi puses 
vyksta iki dešimt kartų dau-
giau nei esant sienos kontro-
lei.

Pasak G. Mišučio, jokių 
incidentų pasienyje nefiksuo-
ta.

Lietuva ir Lenkija penk-
tadienį viena kitai vėl atvėrė 
sienas, kurios kovo viduryje 
buvo uždarytos siekiant su-

valdyti koronaviruso pande-
miją. 

Pažymėdami vidaus sienų 
kontrolės panaikinimą, Kal-
varijos pasienio punkte buvo 
susitikę abiejų šalių premje-
rai Saulius Skvernelis ir Ma-
teuszas Morawieckis.

Naujienų agentūros BNS 
informaciją atgaminti visuo-
menės informavimo priemo-
nėse bei interneto tinklala-
piuose be raštiško UAB BNS 
sutikimo draudžiama.
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REKLAMOS SKYRIUS
Justina Kazlionka
Tel. 8 666 76 777
reklama@rokiskiosirena.lt
BUHALTERĖ
Ramutė Buckuvienė
Tel. 8 618 08 915

BALDAI

ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

Viršininkas:
– Jei taip, tai prašyčiau 

mūsų klientų nevadinti 
katytėmis ir zuikytėmis!

***
Studentų valgykloje:
– Man, prašom, penkias 

dešreles.
Balsai iš eilės galo:
– Oho, kaip išlaidauja.
Studentas prideda:
– Ir 47 šakutes.
***
Per karantiną įsimylėjau 

iki pamišimo. Tik niekaip 
neprisimenu, ką.

***
Klientas klausia alaus bare:
– Kiek jūs litrų alaus 

parduodate per dieną?
– 200 litrų.
– Norite, pasakysiu, kaip 

pardavimus padidinti iki 300 
litrų per dieną?

– Nagi?
– Pilkite pilnesnius bokalus.
***
Kalbasi moksliukas 

ir dvejetukininkė. 
Dvejetukininkė:

– Akiniuoti, duok nusirašyt 
namų darbus!

– Neduosiu, pati daryk.
– Palauk, paprašysi tu 

manęs...
– Ir ko aš galiu 

dvejetukininkės paprašyti?
– Po poros metų sužinosi.
***
Kalbasi kaimynai:
– Atleiskite, ko jūsų 

katinas paryčiais taip baisiai 
kniaukia?

– Matote, jis surijo 
kanarėlę. Ir nuo to laiko 
įsivaizduoja, kad gali giedoti.

***
Pagaliau mokslininkai 

išsiaiškino, ką šaukė delfinas, 
išgelbėjęs žmogų. Išvertus 

į žmonių kalbą, tai būtų: 
„Paleisk peleką, bjaurybe“!

***
Tėvas dukrai:
– Ten tavo vaikinas kieme 

laukia.
– Iš kur ištraukei, kad jis 

mano vaikinas?
– Nes jis rūko mano 

cigaretes!
***
Netikėtų svečių nebūna. 

Būna šeimininkai, praradę 
budrumą.

***
Ne visa kosmetika 

naudinga. Ypač žalingi 
lūpdažių pėdsakai ant svetimo 
vyro marškinių.

***
– Sesele!
– Taip, daktare?
– Ar negalėtumėte 

patikrinti pacientus iš 
8-osios palatos. Kažin pas 
kurį pažastyje yra mano 
šratinukas?

***
– Petrai, kodėl jūs su 

žmona taip dažnai lankotės 
naktiniame klube? 

– Tai vienintelė vieta, 
kuri dar būna atidaryta, kai ji 
pagaliau baigia rengtis.

***
–Tėti, o kodėl gandras 

mums neatneša broliuko?
– Nes jis bijo to velnio, 

kuris tavo močiutę atneša.
***
Gebėjimas skraidyti ant 

šluotos – vienintelis požymis, 
pagal kurį galima atskirti 
raganą nuo tiesiog įpykusios 
moters.

***
Jei Džeimsas Bondas – 

pats žinomiausias šnipas, tai 
reiškia, kad jis kartu ir pats 
prasčiausias šnipas.

Žmogus kreipiasi į 
televiziją:

– Prašau filmų metu 
nerodyti titrų, nes mano 
bobutė galvoja, kad jie –
karaokė ir pradeda dainuoti...

***
Vairavimo mokykloje 

mokinio klausia:
– Na, o dabar 

papasakokite, kaip veikia 
variklis.

– O galima savo žodžiais?
– Žinoma.
– Brrr, brrr, brrr...
***

Orų prognozė birželio 16-18 d.

Viršininkas darbuotojams:
– Vat jūs verkiat, kad 

atlyginimas mažas, krizė... O 
jūsų atlyginimas šiais metais 
net 40 procentų didesnis!

Kažkas iš darbuotojų:
– Atsiprašau, o čia 40 

procentų didesnis negu kuriais 
metais?

– Negu ateinančiais...
***
– Veidrodėli, veidrodėli, kas 

pasaulyje gražiausia?
– Pasitrauk! Nematau!
***
Odontologas:

– Na, štai ir viskas. Imkite, 
tai jūsų išrautas dantukas.

– Ačiū. Ir jūs imkite, tai jūsų 
kėdės rankena.

***
– Kaip tavo saulutė?
– Reikia tepalus pakeisti... 

Ar tu čia apie mano merginą?
***
Tėtis renka dukrai dovaną 

gimtadienio proga. Pardavėjas 
siūlo jam įvairias Barbes:

– Štai netekėjusi Barbė 
už 22 eurus. O čia ištekėjusi 
Barbė. Jos kaina 27 eurai. 
Pažvelkite ir į išsiskyrusią 

Barbę tik už 680 eurų.
Tėtis stebisi:
– O kodėl šita lėlė tokia 

brangi?
– Nes kartu su ja jūs gausite 

tokius priedus, kaip Keno 
automobilis, Keno ponis, Keno 
grotuvas ir Keno namelis, – 
atšauna pardavėjas.

***
Šeimyninis ginčas. Vyras 

galų gale nusileidžia:
– Gerai, tegul viskas būna 

kaip tu nori.
– Vėlu! Aš jau 

persigalvojau!
***
– Man labai nepatinka jūsų 

kosulys, – sako gydytojas.
– Atleiskite, daktare, gražiau 

neišeina.
***
Žmona vyrui:
– Brangusis, tu prisimeni 

tą sceną iš filmo „Esminis 
instinktas“, kur Sharon Stone 
perkelia koją ant kojos?

– Žinoma, kad prisimenu!
– Tai tu prisimeni, niekše! 

O kad šiandien tavo žmonos 
gimimo diena, pamiršai?!

***
– Einu į parduotuvę, gal 

tau paimti ko nors skanaus? – 
klausia žmona.

– Žinoma, paimk, tik 
atsargiai - gatvėje slidu, 
nesudaužyk grįždama butelio.

***
– Kaip kimba? - klausia 

smalsuolis ilgai žvejojančio 
vyro.

– Gerai. Dar vieną pagausiu 
– bus dvi.

***
Viršininkas bara jauną 

pavaldinį dėl to, kad šis ištisai 
pliurpia telefonu. Šis teisinasi:

– Bet aš gi darbo reikalais 
kalbu.

8-699-606608-699-60660

DIENOS BBQ! DIENOS BBQ! 

Staliukų rezervacija bei  užsakymai į namus tel.

• Minkštą kampą su miegama 
dalimi, išskleidžiamas, yra 
patalynės dėžė. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 670 67 115. Rokiškis
• Odinį, juodos spalvos kampą. 
Neištiesiamas. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 621 02 809. Rokiškis
• Veidrodį. Kaina darinama. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 622 69 106.  
Rokiškis
• Sekciją, 80 Eur. Stiklinį stalą ir 
keturias kėdes, 150 Eur. Kaina 80 

Eur. Tel. 8 600 30 766.  
Rokiškis
• Jaunuolio kambario komplektą: 3 
spintas ir rašomąjį stalą.  
Tel. 8 615 81 577. Rokiškis

DOVANOJA

• Atiduodu nusišienauti 10 ha 
daugiamečių pievų. Kairelių km.,  
Obelių sen.. Tel. 8 636 05 474. 
Rokiškis
• Dovanojamas statybinis laužas. 
Išsivežti patiems.  
Tel. 8 671 36 507. Rokiškis

• Dovanoju baldus. Baldai nėra 
nauji, bet gal kas nors panaudos. 
Tel. 8 651 98 478. Rokiškis
• Atiduodu nusišienauti 10 ha 
pievų. Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Dovanojami baltos ir rudos spalvų 
pūkuoti kačiukai. Du katiniukai 
ir katytė. Gyvena pas močiutę 
kambaryje, savarankiški.  
Tel. 8 624 72 776. Rokiškis

• Dideles bulves. Eko statusas.  
Tel. 8 610 44 293. Rokiškis

Darbo dienomis 11-15 val.Darbo dienomis 11-15 val.


