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UAB „ROKIŠKIO 
AUTOBUSŲ PARKAS”

UAB „Rokiškio autobusų parkas“ teritorijoje išnuomoja-
mos vietos automobilių stovėjimui. 

UAB Rokiškio autobusų parko autobusais gabenamos 
siuntos į daugumą Lietuvos miestų.

Autobusų nuomos paslaugos.
Išorinė reklama ant keleivinių transporto priemonių.

Informacija tel. 52982 arba www.rokiskioap.lt

Dyzelinių ir benzininių automobilių, 
žemės ūkio ir statybinės 

technikos variklių diagnostika ir taisymas:

www.dyzelita.lt
Panevėžys, S. Kerbedžio g. 19

Mob.tel. (8-698 ) 32447

Rajono krepšinio lygos finale – patirties pergalė prieš ryžtą

2 p.
Rokiškio rajono krepšinio lygos prizininkų bendra nuotrauka. Joje – „Entuziastai“, Sporto centro ir „Gnomo“ žaidėjai bei varžybų organizatoriai.

L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Brangūs mūsų laikraščio Brangūs mūsų laikraščio 
„„Rokiškio Sirena“ prenumeratoriai,Rokiškio Sirena“ prenumeratoriai,

Norime informuoti, jog dėl šventinės Lietuvos Ka-
raliaus Mindaugo karūnavimo dienos, laikraščio iš-
leidimą turime nukelti diena vėliau. Liepos 7-tosios, 
antradienio laikraštį paštininkai Jums pristatys liepos 
8 dieną.

Atsiprašome už nepatogumus.
„Rokiškio Sirenos“ redakcija.

Mieli Rokiškio krašto žmonės!
Nuoširdžiai sveikiname visus artėjančios Vals-

tybės dienos proga. Iškelkime aukštai trispalvę ir 
švęskime šią garbingą Lietuvos valstybės dieną visi 
kartu! Tegul ji ne tik primena mums, kad 1253-ųjų 
liepos 6-ąją Lietuva tapo lygi kitoms šalims, bet ir 
įkvepia su užsidegimu ir  atsakomybe už rytojų, 
už kiekvieną šalia esantį telktis bendram darbui.

Kviečiame džiugiai paminėti šią dieną, linkėda-
mi gerų sumanymų ir darbų savo krašto, valstybės 
gerovei.

Savivaldybės meras Ramūnas Godeliauskas
Savivaldybės mero pavaduotojasTadas Barauskas
Administracijos direktorius Andrius Burnickas

Administracijos direktoriaus pavaduotojas 
Valerijus Rancevas

Neįprastai 
inauguruotas 
16-asis Rokiškio
Rotary klubo 
prezidentas

3 p. 2 p.

2 p.

Rokiškio teismo rūmų 
teisėjui Artūrui Diliui 
skirtos vadovaujamos 
pareigos
Meditacija Rokiškyje, 
skirta kilniam tikslui

Kreipimasis į rajono tarybą: prašau 
man nupirkti virbalus, mezgimo siūlų 
ir žurnalą. Taip pat ir pomidorų sėklų, 
bilietus į metalo muzikos 
koncertą ir t.t.
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Rajono krepšinio lygos finale – patirties pergalė prieš ryžtą

Rubgtynių akimirka: „Entuziastai“ (šviesi apranga) veržėsi prie varžovų krepšio.           L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Tvankų birželio 29-osios 
vakarą į rajono Kūno kul-
tūros ir sporto centrą grįžo 
krepšinis. Rajono krepšinio 
lygos finale „Entuziastai“ ir 
„Sporto centras“ aiškinosi, 
kuri komanda šiemet yra 
geriausia. Trečiosios vietos 
laimėtojai „Gnomas“, kaip 
sakė varžybų rengėjas Mar-
tynas Karaliūnas, paaiškėjo 
po „labai atkaklios kovos, 
pasibaigusios 20:0“, mat jų 
varžovai iš Biržų tiesiog at-
sisakė varžytis.

Rajono žmonės 
pasiilgo krepšinio
Dar gerokai prieš rungty-

nes sporto salė ėmė pildytis 
žiūrovais. Jiems buvo pasiū-
lytos apsaugos priemonės: 
medicininės kaukės, padėtas 
dezinfekcinio skysčio bute-
liukas. Abi komandos: ir „En-
tuziastai“, ir „Sporto centras“ 
turėjo savų gerbėjų, palaikiu-
sių plojimais ir šūksniais sa-
vuosius žaidėjus.

„Kas čia per jaunuoliai?“ 
– klausinėjo sirgaliai, žvilgs-
niais rodydami į arbitrų briga-
dą. Jaunyvos išvaizdos arbitrai 
iš Jonavos, kaip sakė patyrę 
krepšinio aistruoliai-žinovai, 
yra puiki komanda, gerai ži-
noma šios sporto šakos pa-
saulyje itin kokybišku darbu. 
Ir iš tiesų, arbitrai užtikrintai 
teisėjavo, iš karto gesindami 
mažiausius emocijų gaisrus, 
kad jie neįsipliekstų.

Ramios rungtynės...
Rungtynių pradžioje 

abiems komandoms „nekri-
to“. Kiek greičiau su startiniu 
jauduliu susidorojo jaunieji 
„Sporto centro“ krepšininkai. 
Tačiau patyrę „Entuziastai“ 
netrukus perėmė rungtynių 
vadžias į savo rankas. Koman-
da užtikrintai tolo nuo varžo-
vų ir iki didžiosios pertraukos 
pasiekė komfortišką dvižen-

klę persvarą. Buvo akivaiz-
du, kad jauniesiems „Sporto 
centro“ žaidėjams netrūko 
noro žaisti, kovingumo. Jie 
varžovams nusileido tik fizi-
nėmis galimybėmis (šiek tiek 
mažesni ir fiziškai silpnesni 
už „Entuziastus“) ir patirtimi. 
Jei „Entuziastų“ patyrusiems 
žaidėjams Renatui Jegorovui, 
Tomui Trumpai, Egidijui Vi-
limui ir kitiems užtekdavo ra-
miausiai užsiimti pozicijas, tai 
jaunimui dėl patogių pozicijų 
tekdavo daugokai pabėgioti.

... iki ketvirtojo 
kėlinio vidurio
Dar ketvirtojo kėlinio pra-

džioje atrodė, kad rungtynių 
pabaiga – tiesiog formalumas. 
„Entuziastai“ mėgavosi žai-
dimu ir 22-24 taškų persvara. 
Tačiau ramus žaidimas užliū-
liavo budrumą, ėmė šiek tiek 
atsiliepti nuovargis. O štai 
jaunieji „Sporto centro“ krep-
šininkai ryžto ir kovingumo 
neprarado. Ketvirtojo kėli-
nio viduryje, tvankioje salė-
je, kurioje, nepaisant atvirų 
langų, trūko oro kvėpuoti, jie 

surengė spurtą. Per keturias 
minutes jie didžiulę „Entu-
ziastų“ persvarą taikliais tri-
taškiais ir greitomis atakomis 
sumažino iki 6 taškų. Deja, 
sužaisti sėkmingiau paskuti-
niąsias sekundes jauniesiems 
žaidėjams dar trūko patirties. 
Rungtynes 68:58 laimėjo 
„Entuziastai“.

Nors „Sporto centro“ 
treneris Gvidonas Marke-
vičius emocingai reagavo į 
kiekvieną saviškių klaidą ar 
pavėluotą sprendimą. Tačiau 
po rungtynių jis „Rokiškio 
Sirenai“ sakė: „Didžiuojuosi 
savo auklėtiniais“. Treneris 
pasakojo, kad rungtynėms 
komanda neturėjo laiko rim-
čiau pasiruošti: karantinas 
nepagerino fizinės formos, o 
treniruotėms dabar jaunimas 
neturi laiko: daugelis žaidėjų 
vakarus leidžia prie knygų. 
„Dabar egzaminai – svar-
biausia“, – treneriui antrino ir 
komandos žaidėjai.

Užsitęsęs sezonas
Kovo viduryje nutrauktas 

Rajono krepšinio lygos sezo-

nas atnaujintas tik vienerioms 
rungtynėms. Po jų – iškil-
minga apdovanojimų cere-
monija. Bronzos medaliai ir 
taurė – „Gnomo“ žaidėjams, 
sidabras – „Sporto centro“ 
auklėtiniams. O nugalėtojų 
taurę laimėjo „Entuziastai“, 
šiose rungtynėse iškovoję dar 
vieną trofėjų – geriausiu fina-
linių rungtynių žaidėju pripa-
žintas Renatas Jegorovas.

Varžybų organizatoriaus 
M. Karaliūno „Rokiškio Si-
rena“ klausė, kaip gi bus su 
kitomis nutrauktomis var-
žybomis, pavyzdžiui, Mažų 
miestelių lyga. „Kadangi 
joje buvo prasidėję atkrinta-
mosios varžybos, nebegali-
me ieškoti kito pabaigtuvių 
formato. Pasitarėme su ko-
mandomis ir nusprendėme 
varžybas atnaujinti vasaros 
pabaigoje. Jas baigtume rug-
sėjo pabaigoje ar spalio pra-
džioje, o tada, po nedidelės 
pertraukos, pradėtume naują 
Mažų miestelių lygos sezo-
ną“, – sakė jis.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Rokiškio teismo rūmų 
teisėjui Artūrui Diliui 
skirtos vadovaujamos pareigos

Lietuvos Respublikos 
Prezidentas Gitanas Nau-
sėda, vadovaudamasis 
Konstitucija, Teismų įsta-
tymu ir atsižvelgdamas į 
Teisėjų tarybos patarimą, 
pasirašė dekretus dėl trijų 
teisėjų paskyrimo į vado-
vaujamas pareigas šalies 
teismuose. Tarp paskirtų-
jų – ir rokiškėnas Artūras 
Dilys (teismai.lt nuotr.).

Kauno apygardos teis-
mo teisėjas Marius Bar-
tninkas paskirtas šio teis-
mo Civilinių bylų skyriaus 
pirmininku.

Panevėžio apylinkės teis-
mo Panevėžio rūmų teisėja 
Šarūnė Butkuvienė paskirta 
Panevėžio apylinkės teismo 
pirmininko pavaduotoja.

Panevėžio apylinkės teis-

mo Rokiškio rūmų teisėjas 
Artūras Dilys paskirtas Pa-
nevėžio apylinkės teismo 
pirmininko pavaduotoju.

Šalies vadovas pabrėžė, 
kad teismų nešališkumas ir 
nepriklausomumas yra es-
minė žmogaus teisių ir lais-
vių užtikrinimo garantija 
bei pasitikėjimo teismais są-
lyga. Respublikos Preziden-
tas išreiškė viltį, kad naujie-
ji Kauno apygardos teismo 
Civilinių bylų skyriaus pir-
mininkas bei Panevėžio 
apylinkės teismo pirminin-
ko pavaduotojai reikšmin-
gai prisidės prie aukščiausių 
etikos standartų užtikrinimo 
ir stiprins visuomenės pasi-
tikėjimą teismų sistema.

Prezidento 
komunikacijos
grupės inform.

Antradienį Duokiškyje 
prasisuko vagys
Birželio 30 dieną Duokiškio 
miestelyje pasidarbavo vagys. 
7.03 val., pranešta, kad iš 
ūkinio pastato pavogtas 
traktorius-žoliapjovė. 
Nuostolis – 3400 eurų.
8.47 val., buvo gautas antras 
pranešimas, kad iš garažo 
pavogta krūmapjovė ir 
vėjapjovė. Nuostolis – 772 
eurai.

Bandė įregistruoti 
užsienyje paieškomą 
mopedą
Liepos 1 dieną Rokiškyje, 
Respublikos g., įmonėje 
„Regitra“ vyras (gim. 1969 
m.) norėjo registruoti mopedą 
„PEUGEOT“, kuriam 
2011-10-03, Vokietijos 
Respublikoje paskelbta 
paieška.

Panevėžio VPK 
inform.

KRIMINALAI

Pirmajame dviračių kroso etape rokiškėnai iškovojo prizines vietas
Birželio 28 dieną, La-

tvijoje, Ilūkstės miestelyje 
vyko pirmasis dviračių kro-
so varžybų etapas, kuriame 
dalyvavo per 30 dalyvių iš 
Ilūkstės, Neretų, Aknystės, 
Daugpilio, Livanų, Rokiš-
kio, Panevėžio.

Rokiškiui atstovavo tik 3 
dalyviai, nuo jauniausio (iki 5 
m.) iki vyriausio (iki 55 m.). 
Iki 5 m. amžiaus grupėje II vie-
tą užėmė Kristupas Aleksiejus, 
vyrų 18-35 m. amžiaus grupėje 
pirmą kartą dviračių kroso var-
žybose dalyvavo Marijus Juch-
na iš Juodupės, kuris užėmė III 

vietą. Valdas Pipikas - I vieta.
Antrojo etapo varžybos 

vyks liepos 4 d., Velykalnio 
parke. Dalyvių registracija 

pradedama 10 val., varžybų 
pradžia 12 val. Tel. pasiteirau-
ti +370 686 37924. Išsamesnę 
informaciją bei dalyvio anketą 

rasite www.skviesulas.lt. Ma-
loniai kviečiame prisijungti!

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.

Panevėžio valdyba kviečia norinčius tapti 
neetatiniais aplinkos apsaugos inspektoriais

Aplinkos apsaugos departa-
mento prie Aplinkos ministeri-
jos (AAD) Panevėžio valdyba 
kviečia saugoti gamtą kartu ir 
tapti neetatiniais aplinkos ap-
saugos inspektoriais (NAAI).

Norintys kartu su aplinkos 
apsaugos valstybinės kontrolės 
pareigūnais saugoti aplinką bei 
šalies gamtinius išteklius nuo 
neteisėtos veikos ir tapti NAAI, 
Panevėžio valdybai (adresu 
Žvaigždžių  g. 21, Panevėžys) 
iki liepos 7 d. turi pateikti doku-
mentus, j ų sąrašą galima rasti 
departamento tinklalapyje.

Priėmimo į NAAI komi-
sijos posėdis vyks liepos 7 d. 
17 valandą, adresu Žvaigždžių 

g. 21, Panevėžys. Visiems pre-
tendentams (išskyrus statutinius 
pareigūnus) posėdžio metu 
reikės išlaikyti pretendentų į 
NAAI žinių patikrinimo testą, 
kurį sudaro 50 klausimų. Žinių 
patikrinimo teste pateikti klau-
simai sudaromi iš pagrindinių 
aplinkos apsaugos reikalavimų 
bei NAAI veiklą, administra-
cinių teisės pažeidimų teiseną 
reglamentuojančių ir kitų teisės 
aktų, kurių nuostatas privalo 
žinoti kiekvienas norintis tapti 
NAAI.Laikoma, kad egzami-
nas išlaikytas, jeigu atsakoma 
į ne mažiau kaip 80 procentų 
pateiktų klausimų.

Aplinkos apsaugos 
departamento inform.

Vaikų vasaros stovykloms papildomai skirta 5,5 mln. eurų
 Vyriausybė papildomai 

skyrė 5,5 mln. eurų vaikų vasa-
ros stovykloms, edukacinėms 
programoms ir kitoms nefor-
maliojo švietimo veikloms.

Šios lėšos, skirtos iš Vyriau-
sybės rezervo, netrukus bus 
paskirstytos savivaldybėms 
pagal vaikų skaičių, o savival-
dybės gautas lėšas paskirstys 

stovykloms ir kitoms neforma-
liojo vaikų švietimo veikloms 
finansuoti. 

Pasak ministerijos, bendra 
valstybės suma, kurią galima 

naudoti vaikų vasaros eduka-
cijai, šiemet siekia 8 mln. eurų 
– keliskart daugiau, nei anks-
tesniais metais.

BNS inform.
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www.rokiskiosirena.lt

Politinė reklama

Mieli rokiškiečiai, sveikinu 
Valstybės, Lietuvos karaliaus 
Mindaugo karūnavimo, dienos 
proga. Šią iškilią datą minėkime 
išdidžiai prisimindami ir puo-
selėdami ypatingą Lietuvos isto-
riją ir ją kūrusius žmones, o va-
kare, pridėję ranką prie širdies, 
nuoširdžiai giedokime Tautišką 
giesmę su viso pasaulio Lietu-
viais. Gražios Jums šventės!

LR Seimo narys Raimundas Martinėlis
Politinė reklama bus apmokėta iš R. Martinėlio rinkiminės 
kampanijos sąskaitos. Užs. nr. 5

Politinė reklama

Politinė reklama bus apmokėta iš kandidato J. Jaručio 
rinkimų sąskaitos. Užs. nr. 6

Mieli rokiškėnai,
Švęsdami pirmojo suvieny-

tos Lietuvos valstybės valdovo, 
kunigaikščio Mindaugo vai-
nikavimo karaliumi šventę – 
Valstybės dieną – turime pro-
gą ne tik prisiminti šimtmečius 
menančią mūsų šalies istoriją, 
bet ir susimąstyti, ko mus 
moko nueitas nelengvas kelias. 
Turbūt ne šiaip sau Karalius 
Mindaugas istoriniuose šalti-
niuose vadinamas Mindaugu 
Išmintinguoju – vargu ar buvo 

paprasta vykdyti tokią politiką, kuri niekais vertė Kryžiuočių 
ordino kėslus. Todėl ir šiandien noriu palinkėti mums visiems 
išminties bei tikėjimo savo jėgomis, savo ir valstybės ateitimi. 
Būkime teisingi, stiprūs ir vieningi!

Lietuvos Respublikos Seimo narys Jonas Jarutis

Patikslinamas Rokiškio rajono savi-
valdybės administracijos darbuotojų 
darbo laikas penktadieniais:

penktadieniais –  nuo 8 val. iki 13 
val. be pietų pertraukos.

Savivaldybės administracijos 
direktorius Andrius BURNICKAS

Užs. 1061

Neįprastai inauguruotas 16-asis Rokiškio 
Rotary klubo prezidentas

Kasmet liepos 1-ąją pra-
sideda naujieji Rotary me-
tai ir prie klubų vairo stoja 
naujieji prezidentai. Šiemet 
Rokiškio Rotary klubui 
vadovaus Dalius Trumpa, 
pareigas perėmęs iš Arūno 
Skardžiaus.

Pirmą kartą Rokiškio 
klubo istorijoje inauguraci-
ja vyko nuotoliniu būdu, o 
Dalius Trumpa tikėjosi, kad 
tai toks pirmas ir paskutinis 
kartas, mat klubo nariai jau 
ilgus metus puoselėja tradi-

Visi iki šiol buvę klubo prezidentai:

ciją inauguracijas daryti ke-
lionėse.

Rokiškio Rotary klubas 

2005-2006 Rimgaudas Kilas
2006-2007 Romualdas Šaferis
2007-2008 Raimondas Sirgėdas
2008-2009 Saulius Jasiulevičius
2009-2010 Raimundas Martinėlis
2010-2011 Antanas Vagonis
2011-2012 Algimantas Šablinskas
2012-2013 Leonardas Šablinskas

2013-2014 Eugenijus Markevičius
2014-2015 Viačeslavas Kotliarovas
2015-2016 Vitalis Giedrikas
2016-2017 Stanislovas Dambrauskas
2017-2018 Gintautas Rekerta
2018-2019 Simonas Tuska
2019-2020 Arūnas Skardžius
2020-2021 Dalius Trumpa

įkurtas 2005 metais Rimgau-
do Kilo iniciatyva. Visi klubo 
nariai dalį savo pajamų skiria 

labdarai.
„Rokiškio Sirenos“ 

inform.

Meditacija Rokiškyje, skirta kilniam tikslui: gyvūnams reikia mūsų pagalbos
Pirmadienio vakarą stu-

dijoje „Tik Tu“ vyko nuos-
tabi meditacija, apjungusi 
sąmoningumą ir žmones 
kilniam tikslui – Rokiškio 
gyvūnų globos grupei pa-
remti. Meditaciją ir disku-
siją po jos vedė studijos įkū-
rėja Inga Marcinkevičiūtė.

„Daug kas galvoja, jog be-
namiams gyvūnams labiau-
siai reikalingas ėdalas, todėl 
žmonės patys jį perka ir au-
koja įvairioms asociacijoms. 
Visgi gyvūnų gelbėtojai kas-
dien sugauna siaubingos bū-
klės sergančius, sužeistus, 
parazitais aptekusius padarė-
lius, kuriems vaistai tuo metu 
– svarbiau už maistą, o jiems 
įsigyti reikalingi didžiuliai 
pinigai. Rokiškio gyvūnų 
globos savanoriams šiandien 
nėra suteikiamos jokios pa-
talpos gyvūnams laikyti, to-
dėl jie priglaudžiami, gydomi 
ir maitinami savomis ir gerų 
žmonių suaukotomis lėšomis, 
daug gelbsti Utenos gyvūnų 
globos namai, Rokiškio sa-
vivaldybė apmoka steriliza-
cijas“, - pasakojo savanorė 

Nijolė. Pati vesdama medi-
tacijos seansus, ji nusprendė 
apjungti tai kilniam tikslui – 
visi surinkti pinigai keliavo 
gyvūnams.

Po gongų ir varpelių me-
ditacijos seanso dalyvės 
susėdo ramiai diskusijai su 
puodeliu arbatos ir savanorių 
atsineštais keturiais mažais 
kačiukais. Savanorės dalino-
si, kaip prasidėjo jų kelias su 
gyvūnais, kiek daug gyvūnų 
randama gatvėje, kaip vystosi 
ir plečiasi organizacija ir ko-
kios pagalbos šiuo metu lau-
kiama labiausiai.

Evelina JASIULIONYTĖMeditacijos akimirkos.                                                         E. Jasiulionytės nuotr.

Nieko nebenustebinsi su-
irute ir nesusipratimų virti-
ne gydymo įstaigose pande-
mijos metu. Nenustebinsi, 
bet deja ir laiko bei nervų 
nesutaupysi.

SAM išleido naują nurody-
mą, teigiantį, jog nuo liepos 
pirmos dienos privalomas 
Covid-19 testas prieš planinę 
operaciją tampa nebepriva-
lomu, nebent būsimam ope-
ruojamam pasireiškia ligos 
simptomai arba jis buvo tu-
rėjęs sąlytį su kitu patvirtintu 
infekuotu žmogumi. Kaip ir 
viskas aišku. Viena problema 
tūrėtų būti mažiau... Per anks-
ti džiūgavau....

Nurodymas yra, bet jį vi-
sos gydymo įstaigos traktuoja 
savaip. Štai Rokiškio ligoninė 
ir toliau reikalauja Covid-19 

TRIBŪNA
Skaitytoja: apie nesusipratimų virtinę gydymo įstaigose pandemijos metu

testo. Turi žmogus simptomų, 
neturi, jokio skirtumo. Pateik 
popieriuką, kad nesi viruso 
nešiotojas ir taškas.

Viskas nebūtų labai blogai, 
jei karštosios linijos, regis-
truojančios testui darbuoto-
jams nebūtų liepta neberegis-
truoti testui, jei atsakymas 
reikalingas gulantis į dienos 
chirurgijos skyrių....

Aklavietė. Testo atsaky-
mo reikia, užsiregistruoti 
nebegalima. Teisybės dėlei 
reikia paminėti, jog Rokiš-
kio ligoninė sugalvojo išeitį. 
Atvyksti į stacionarą, gauni 
pasidaryti testą jau čia, vie-
toje. Nelaukdamas atsakymų 
leki į operaciją. Jei chirurginė 
intervencija nereikalauja likti 
ligoninėje, pasirašai popie-
riukus ir vyksti namo saviizo-
liacijoje laukti testo atsaky-

mų. O logika kur? Kam tasyti 
žmogų, varginti gydytojus, 
švaistyti valstybės lėšas tes-
tams, jei nurodyme aiškiai 
parašyta:

„Sveikatos apsaugos mi-
nisterija (SAM) primena, 
kad nuo liepos 1 d. įsigalio-
ja nauja pacientų, guldomų į 
ligoninę planiniam gydymui, 
tyrimo dėl koronaviruso (CO-
VID-19) tvarka. Nuo trečia-
dienio tyrimai bus atliekami 
ne visiems pacientams, kaip 
iki šiol, o tik tiems, kurie ati-
tiks epidemiologinius ar kli-
nikinius kriterijus dėl galimo 
užsikrėtimo koronavirusu.“

Nieko nekaltinu. Supran-
tu ir gydytojų baimę pažeisti 

taisykles, ir pacientų vargus, 
bandant pas tuos gydytojus 
pakliūti. Tiesiog retoriškai 
klausiu, gal jau būtų galima 
bent oficialius nurodymus 
aiškiai ir be vietos interpreta-
cijai parašyti? Kad visi kon-
krečiai žinotų, kas galima, 
kas privaloma ir ko reikia.

Nesusikalbėjimas tarp įs-
taigų ir nevienareikšmišku-
mas niekam gyvenimo ne-
palengvina. Nei daktarams, 
kuriems reikia susikaupimo 
darbo metu, nei pacientams, 
kurie ne smalsumo ir netu-
rėjimo ką veikti vedami pas 
daktarus kreipiasi.

Autoriaus pavardė 
redakcijai žinoma

„Rokiškio Sirena“ redakcijos nuomonė nebūtinai sutampa su 
išsakyta nuomone. Skiltyje „Tribūna“ galite pasisakyti visi. Savo 
tekstą siųskite el. paštu reklama@rokiskiosirena.lt arba paprastu 
paštu Nepriklausomybės aikštė 12, Rokiškis
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Kreipimasis į rajono tarybą: prašau man nupirkti virbalus, mezgimo siūlų ir 
žurnalą. Taip pat ir pomidorų sėklų, bilietus į metalo muzikos koncertą ir t.t.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Aš, Lina Dūdaitė-Kralikienė, 
kreipiuosi į rajono tarybą su 
prašymu finansuoti mano pomė-
gius. Garantuoju, kad mezgu aš 
puikiai, gerai išmanau metalo 
muziką ir pomidorų auginimą. 
Taigi užtikrinu, kad mokesčių 
mokėtojų lėšas išnaudosiu pagal 
paskirtį ir su maksimalia nau-
da. Man. Visuomenei nauda bus 
tokia, kad mezgimo, pomidorų 
auginimo ir kitų pomėgių metu 
nepiktžodžiausiu ir iš dyko buvi-
mo nenervinsiu savo vyro.

Kreipiuosi ne todėl, kad ne-
turiu iš ko nusipirkti siūlų ar 
pomidorų sėklų. Aš joms užsi-
dirbu, kaip ir kitoms savo pra-
mogoms. Tačiau, jei jau rajono 
taryba, ypač jos opozicija, yra 
tokia gera, kad kažkam apmoka 
jų pomėgius, tai ir aš, atleiskite, 
ne prastesnė. Juo labiau, kad 
kaip doras mokesčių mokėtojas, 
esu viena iš tų, kurie suneša di-
džiąją dalį, net 79 proc. rajono 
pajamų.

Sakysite, Kralikienė pomidorų 
ežioje garantuotai gavo saulės smū-
gį. Ogi ne. Tiesiog per savo, kaip 
mokesčių mokėtojo, 17-os metų 
karjerą, pagaliau nusibodo būti sve-
timų poreikių tenkintoja. Aš nieko 
prieš mokėti už šalies gynybą, netgi 
manau, kad ji finansuojama gerokai 
per mažai. Mat už mūsų gynėjų pe-
čių mes galime kurti savo gerovę: 
ekonomiką, kultūrą, mokslą. Esu 
dėkinga už tai, kad Lietuvos žmo-
nės mokėjo už mano 18-ka metų 
mokslų (12-ka klasių mokykloje ir 
6-eri bakalauro bei magistro studijų 
metai Vilniaus Universitete), todėl 
manau, kad mano pareiga mokėti už 
kitų piliečių studijas. Aš nieko prieš, 

kad rajono taryba skirtų katalikų ar 
sentikių, stačiatikių, ar kitų tradici-
nių religinių bendruomenių maldos 
namų remontui lėšų (religija yra 
sritis, reglamentuojanti žmogaus są-
žinę). Aš manau, kad bibliotekoms 
trūksta knygų, kad Lietuva turi skir-
ti kelis kartus daugiau lėšų moksli-
niams tyrimams. O štai žmonių ydų 
ir priklausomybių (prisidengiant 
kaip gyvuoju skydu tokių šeimų vai-
kais), finansuoti nederėtų. O jau tuo 
labiau nederėtų finansuoti atskiros 
žmonių grupės pramogų.

Apie ką čia aš? Ogi apie rajono 
tarybos opozicijos norą sušaukti 
neeilinį posėdį dėl senosios miesto 
pirties paslaugų tarifų. Esą jie per 
dideli. Mokėti 8 su centais Eur už 
valandą tokios pramogos (6,95 Eur 
+Pridėtinės vertės mokestis), esą 
nelogiška. Iš pažiūros, nelogiška. 
Jei ne vienas bet...

Pirties paslaugos savikaina su-
daro lygiai 5 Eur (neįskaičiuojant 
PVM) valandai. Iki tol prausimo-
si tarifas buvo 3,19 Eur + PVM už 
valandą. Nesunku suskaičiuoti, kad 
nuo vieno žmogaus apsilankymo 
vienai valandai patiriamas, atleis-
kite, 1,8 Eur nuostolio. Į dabartinę 
kainą,  tą 6,95 Eur +PVM, įtraukta 
5 Eur savikainos bei 1,95 Eur, skir-
ti kaupti lėšas būtinąjam remontui, 
kuriam artimiausiu metu reikės 100 
tūkst. Eur.

Rajono pirtis pernai patyrė 9630 
Eur nuostolių. Ir ta pati rajono tary-
bos opozicija ištisai tarkuoja rajono 
tarybą dėl AB Rokiškio komuna-
lininkas, kuriam priklauso pirtis, 
nuostolių. Kur jų nebus, jei rajo-
no pirtis nuostolinga nuo 2009 m. 
Rajono tarybos nariai turi aiškiai 
skirti nuostolius nuo negautų paja-
mų. Nuostoliai yra patirti de facto 
(sumokėta už vandenį, šildymą, 
darbuotojų darbą). Ir šie nuostoliai 
nėra vienkartiniai, jie yra kasmet 
patiriami.

Pirmiausia, reikia daiktus įvar-
dinti tikraisiais vardais: pirties 
paslauga jau seniai nėra jokia būti-
nybė. Tai PRAMOGA. Ir nereikia it 
gyvuoju skydu dangstytis socialiai 
remtinais asmenimis, kurie, esą, 
neturi kur daugiau nusiprausti. Už 
9630 Eur galima pristatyti arba dušo 
kabinų kokiame Socialinės paramos 
centre (už tiek išeis ne viena ir ne 
dvi), arba tiems žmonėms dalinai 
kompensuoti prausimosi paslaugą 
tame pačiame Rokiškio baseine. Ir 
žmonių prausimosi problemą iš-

spręsti per gerą mėnesį ar du.
Tačiau yra kita pirties naudotojų 

komanda. Tai pirties pramogų mė-
gėjai. Kiek didelė ši grupė, sunku 
spręsti. Mat jie, prašydami sumažin-
ti pirties paslaugos įkainius, surinko 
maždaug 400 parašų. Realiai gi ne-
mažai pasirašiusiųjų šia paslauga 
nesinaudoja. Nuo žodžio suvis. Pas 
mus rajone pastaruoju metu tokia 
mada: prašyti palikti paslaugas, 
kuriomis nesinaudojama, parašais. 
Pernai buvo parašai renkami, kad 
Rokiškio autobusų parko vadovybė 
paliktų nuostolingą autobuso marš-
rutą Rokiškis – Šiauliai pro Pandėlį. 
Buvo surinkta apie 200 parašų, o au-
tobusu važiavo vos keli asmenys per 
mėnesį. Svarbu pasirašyti. Lygiai 
taip ir su parašais dėl pirties paslau-
gos piginimo: jei visi pasirašiusieji, 
o ne maža jų dalis, būtų reguliariai 
naudojęsi miesto pirties paslaugo-
mis, tų paslaugų apskritai nebūtų 
reikėję branginti.

Apskritai, miesto pirties paslaugų 
teikimas iki šiol priminė tam tikrą 
suverenią respubliką. Apie tai, kad 
sumokėjus už valandą, pirties pato-
gumais gali naudotis maždaug tiek, 
kiek nori (prisiminkite, kad vieno 
žmogaus apsilankymas vieną valan-
dą jau generuoja 1,8 Eur nuostolį). 
O jei asmuo užtruktų dar valandą 
nemokamai, tai nuostolis – koks? 
(Teisingas atsakymas: daugiau nei 
6,8 Eur).  Kitaip sakant, turkškis 
kiek nori, niekas neišvarys, ir už 
sugaištą laiką nepaprašys sumokėti. 
Mano paklaustas, rajono savivaldy-
bės administracijos direktorius An-
drius Burnickas tą patvirtino: laiko 
apskaitos prietaisų pirtyje nėra. Kai 
kurie rajono tarybos nariai neoficia-
liuose pokalbiuose stebėjosi, kad ir 
vaikų miesto pirtyje apsilanko įtar-
tinai daug... Mat vaikiškas bilietėlis 
kainuoja pigiau.

Jokiu būdu nekaltinu pirties mė-
gėjų sukčiavimu ar nesąžiningumu. 
Jiems buvo sudarytos tokios sąly-
gos naudotis paslauga. Tai Rokiš-
kio komunalininkas turėjo rūpintis 
laiko apskaita, skaičiuoti klientus ir 
tikrinti, ar iš tiesų vaikiškus bilietė-
lius perka vaikai.

Tačiau tai tik smulkūs nusižen-
gimai. Kur kas blogesni yra stra-
teginiai sprendimai. Eilinį kartą 
ankstesni rajono ir Rokiškio komu-
nalininko vadovai nesugebėjo nu-
matyti savo sprendimų pasekmių.

Pirmiausia, dvi vienodą paslaugą 
teikiančios įmonės, kurios abi pri-

klauso rajono savivaldybei, sukėlė 
vadinamąjį kanibalizmo efektą. Tai 
reiškia, kad Rokiškio komunali-
ninkas ir Rokiškio baseinas ėmė 
konkuruoti tarpusavyje, teikdami 
tą pirties paslaugą. Tik Rokiškio 
baseinas tą daro modernioje erdvė-
je ir komplekte su kitomis paslau-
gomis Apie tai tuometinio Rokiš-
kio komunalininko vadovo Antano 
Vagonio klausiau jau prieš kelerius 
metus, kalbantis apie miesto pirties 
perspektyvas būsimojo baseino ati-
darymo kontekste. Tuomet grėsmės 
nebuvo įžvelgta. Nors kiekvienam 
dundukui jau tada buvo aišku, kad 
baseinas per porą metų „suės“ mies-
to pirtį. Taip ir įvyko.

Rokiškio miesto pirtis atrodo pa-
tys žinote kaip. Vienintelis tos pir-
ties privalumas – speciali malkomis 
kūrenama krosnis. Tačiau skirtumą 
tarp jos ir elektrinės krosnelės basei-
ne pajunta, deja, tik saujelė žinovų. 
Baseine gi laiko apskaita yra tiksli: 
užtrukęs klientas susimoka už de 
facto praleistą laiką. Kitaip sakant, 
baseinas nuviliojo dalį ir taip negau-
sių miesto pirties lankytojų (būtų jie 
gausūs, netgi tie 400 asmenų, kurie 
pasirašė), tuomet dėl įkainių kėlimo 
nereiktų ginčytis. O pirties remontui 
jau dabar reikia 100 tūkst. Eur.

Kita problema buvo ta, kad dar ir 
be baseino, pirtis jau buvo nuosto-
linga. Jos paslaugų įkainiai patvir-
tinti prieš 15-ka metų. Pasiskaičiuo-
kime, turtingieji kurmiai, kiek per 
tą laiką išaugo darbo užmokestis, 
kuro, elektros, vandens kainos?

Pradėkime nuo to, kad didžioji da-
lis pirties kainos dedamųjų yra nuo-
latinės, nepriklausančios nuo klien-
tų skaičiaus. Kitaip sakant, ar bus 5 
ar 55 klientai, pirties kūrenimui bus 
išdeginta tiek pat malkų, bus panau-
dota tiek pat elektros, tą patį atlygį 
gaus darbuotojai. Jei prausis vienas, 
išlaidos suteikti paslaugą bus astro-
nominės, jei kokie 100, tai jau visai 
priimtinos. Tačiau tokius skaičius 
pasiekti neįmanoma, nes yra alter-
natyva – baseinas su plačiu paslau-
gų spektru. Tikėtis, kad miesto pir-
ties lankytojų skaičius augs: naivu ir 
kvaila. Ji nepatraukli, o dėl to, kad 
patiriami nuostoliai, dar ir neatnau-
jinama, kaip pridera. Ar verta 100 
tūkst. Eur vien tik būtinojo remonto 
investuoti į pirtį, atsižvelgiant, kad 
tą pačią paslaugą jau teikia taip pat 
savivaldybės įmonė Rokiškio basei-
nas, klausimas kvailas.

Motyvai kelti paslaugos kainą yra 

aiškūs: savikaina yra 5 Eur. Pirčiai 
reikia remonto. Jei rajono taryba su-
mažins paslaugos įkainius, priklau-
somai nuo to, kiek ji tuos įkainius 
sumažins, bus aišku, kad geriausiu 
atveju, nebus iš ko sukaupti lėšų 
remontui, o blogesniu: ir toliau ge-
neruos nuostolius. Dar atviresnis 
klausimas, ar verta į šitą beviltišką 
reikalą dar merkti 100 tūkst. Eur?

Akivaizdžiausias ir visiems pri-
imtinas sprendimas būtų tą ypatin-
gąją pirties krosnį perkelti į baseino 
patalpas. Bet, tikriausiai, kažin ar 
yra tam galimybių.

Kitas būtinas sprendimas: išsi-
gryninti sąvokas. T. y. atskirti bū-
tinąją savivaldybės teikiamą prau-
simosi ir pirties paslaugas. Mat 
prausimosi paslaugai užtikrinti 
socialiai remtiniems asmenims ga-
lima įrengti paprasčiausią ir pigiau-
sią variantą – dušo kabinas. Atėjai, 
nusiprausei, susimokėjai, išėjai. 
Taip, tai ekonominio lygio paslau-
ga, tačiau valstybė bei mokesčių 
mokėtojai ir neprivalo finansuoti 
kažkieno pramogų. O pirtis – tai 
jau ne būtinosios paslaugos, o pra-
mogos. O kai jos suplaktos į vieną 
mišrainę su būtinosiomis paslau-
gomis, patys matote, kas iš to iš-
eina. Kodėl nenorima jų atskirti? 
Išsigryninus sąvokas, išaiškės, tai, 
kas ir dabar akivaizdu kiekvienam 
mąstančiam žmogui: kad Rokiškiui 
miesto pirties nereikia apskritai, 
jos reikia tik grupelei žmonių. Net 
jei visi pasirašiusieji būtų pirties 
lankytojai, tai 400 asmenų reiškia 
maždaug 3,3 proc. visų miesto gy-
ventojų, arba 1,42 proc. rajono gy-
ventojų. O nuostoliai tenka kam?

Primenu, kad valstybė, o tuo 
pačiu ir rajono savivaldybė, netu-
ri nė euro savo lėšų: visa, kas pa-
tenka į jos biudžetą, yra mokesčių 
mokėtojų pinigai. Lygiai taip pat 
ir savivaldybės įmonė yra rajono 
gyventojų turtas. Ir jos pelnas – ra-
jono žmonių pelnas, jos nuostoliai 
– rajono žmonių nuostoliai. Be to, 
primenu, kad pagal Konstituciją 
valstybės piliečiai yra lygūs. Tai 
jei rajono savivaldybė moka už 
vienų pramogas, tai ir kitų ji nega-
li diskriminuoti. Ir kiekvienas turi 
teisės reikalauti, kad būtų apmo-
kamos pramogos ir jam. Tai kaip 
ten, gerbiami rajono tarybos nariai, 
kur man atnešti čekius už nusipirk-
tus siūlus bei sąskaitą-faktūrą už 
iš Ukrainos parsisiųstas pomidorų 
sėklas?

AUGALAI

• Šeimos arba pinigų medį. Kaina 
15 Eur. Tel. 8 606 94 618.  
Rokiškis

BALDAI

• Spintą su dvejomis spintelėmis. 
Kaina 65 Eur. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• Staliuką už 25 Eur., dvi komodas 
po 30 Eur. Tel. 8 616 18 300. 
Rokiškis
• Trijų dalių sekciją, tamsiai ruda, 

2,2x2,4 m ir sofą-lovą, ištiesiamą 
su patalynės dėže. Taip pat 
žurnalinį staliuką ant ratukų su 2 
stalčiukais, aukštis 52 cm, plotis 82 
cm, gylis 56 cm. Tel. 8 611 55 318. 
Rokiškis
• Žurnalinį itališką staliuką. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 600 30 766.  
Rokiškis
• Keturias minkštas gražias kėdes 
ir stiklinį staliuką. Kaina po 80 Eur. 
Tel. 8 600 30 766. Rokiškis
• 2 naudotus, geros būklės fotelius. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 675 22 562. 
Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Naują, vokišką siuvimo mašiną 
Singer 2282. Tel. 8 693 01 505. 
Rokiškis
• Sulčiaspaudes po 15 Eur.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Naudotus, veikiančius Jura, 
Delonghi automatinius kavos 
aparatus. Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 650 72 350.  
Rokiškis
• Šaldytuvą Electrolux. 2 m 
aukščio, pilkos spalvos. Kaina 80 

Eur. Tel. 8 683 27 149.  
Rokiškis
• Naują oro aušintuvą. Kaina 80 
Eur. Tel. 8 682 13 410.  
Rokiškis
• Naudotą ventiliatorių. Kaina 40 
Eur. Tel. 8 682 13 410.  
Rokiškis
• Naudotą skambimo mašiną Beko. 
Geros būklės, viskas veikia, 5 kg 
talpos. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 674 12 217. Rokiškis
• Automatinę skalbimo mašiną 
Ignis, 5 kg. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 683 27 149. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Puošnią, raudoną suknelę. 7 Eur. 
Tel. 8 675 33 768. Rokiškis
• Juodus odinius moteriškus 
sportinius batelius lenktu padu. 40 
dydis. Kaina 42 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Moteriškus odinius sportinius 
batelius. 38 dydis. Kaina 37 Eur. 
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Senovinius radijo imtuvus Mende, 

Sakta ir kt. Tel. 8 698 55 357. 
Rokiškis
• Radijo techniką. Skamba puikiai, 
viskas originalu. Nebrangiai, 
galima parinkti ir stiprintuvą. Kaina 
90 Eur. Tel. 8 693 04 817.  
Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Beragį, 2 metų ožį. Tik veisimui. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 656 24 754. 
Rokiškis
• Trijų veršių karvę. Rokiškio raj., 
Obelių sen., Zarinkiškio kaime. 
Kaina 750 Eur. Tel. 8 674 19 499. 
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• Grynaveislius pekinų veislės 
šuniukus. Kaina 123 Eur.  
Tel. 8 665 74 621. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• 41 metų vyras ieško darbo. Galiu 
ravėti daržus, tvarkyti aplinką.  
Tel. 8 602 21 055. Rokiškis
• 27 m. vyras ieško darbo. Gali 
dirbti prie statybų, ūkyje, miške 
ar kitokius pagalbinius darbus. 
Rokiškis. Tel. 8 693 44 129. 
Rokiškis
• 17 metų mergina ieško darbo 
vasarai. Darbo pobūdis nėra 
svarbus. Tel. 8 609 08 933. 
Rokiškis
• Ieškau krovėjo arba pagalbinio 
darbininko darbo Rokiškyje. 
Nepamaininio, nuo 8 iki 18 val. 
Tel. 8 609 87 231. Rokiškis
• 38 metų vyras ieško darbo.  
Tel. 8 697 91 925. Rokiškis
• Rimtas, be žalingų įpročių vyras 
ieško darbo. Tel. 8 605 68 135. 
Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Reikalingas elektrikas. 
Užmokestis – 7 Eur už tašką.  
Tel. 8 622 06 975. Rokiškis
• Reikalingas automechanikas 
turintis patirties greičio dėžių, 

paskirstymo diržų, sankabos 
remonto ir variklio keitimo 
darbuose. Neribotos uždarbio 
galimybės. Tel. 8 636 44 447. 
Rokiškis
• Reikalinga moteris ligonio 
priežiūrai. Tel. 8 611 18 123. 
Rokiškis
• Pagyvenęs vyras, turintis regos 
negalią, ieško moters galinčios 
gyventi kartu Rokiškio mieste  ir 
padėti buityje. Smulkiau sąlygas 
aptarsime telefonu. Tik skambučiai. 
Tel. 8 605 59 931. Rokiškis
• Reikalingas meistras galintis 
atlikti balkono apdailą. Sudėti 
grindis, nudažyti sienas, prikabinti 
plokštę ir t.t. Tel. 8 674 44 147. 
Rokiškis
• Reikalingas žmogus mokantis dėti 
bordiūrus, nuolatiniam darbui.  
Tel. 8 646 04 035. Rokiškis
• Siūlome darbą moteriai, vakarais 
prižiūrėti ligonę. Tel. 8 611 18 123. 
Rokiškis

KITA

• Diagnostikos įrangą automobiliui 
Elm 327. Kaina 2 Eur.  
Tel. 8 681 55 002. Rokiškis
• Konteinerius bulvėms sandėliuoti. 
Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Sauskelnes suaugusiems, 
pakuotės kaina 8 Eur.  
Tel. 8 608 32 153. Rokiškis
• Akmenines girnas nuo 50 iki 500 
kg. Tel. 8 698 55 357.  
Rokiškis
• Storasienį metalinį vamzdį. Storis 
8 mm, skersmuo 630 mm, ilgis 900 
mm. Tel. 8 698 55 357.  
Rokiškis
• Malkas kaladėmis ir atraižomis. 
Galiu atvežti. Tel. 8 670 84 095. 
Rokiškis
• Naujus, įvairius klausos aparatus. 
Pagaminti Čekijoje ir Vokietijoje. 
Siunčiu. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujus žvejybinius tinklus. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 678 66 028.  
Rokiškis
• Guess rankinuką. Labai geros 
būklės. 5 Eur. Tel. 8 675 33 768. 
Rokiškis
• Šieną. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 629 38 855. Rokiškis
• Šieno ritinius po 15 Eur. Ritinys 
1,40 m skersmens. Maineivų 
kaimas. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 687 70 463.
• Sausas, skaldytas, mišrias 
malkas (uosis, alksnis ir kt.). 10 
erdv.m - 230 Eur. Rokiškio rajonas, 
Kupiškio rajonas, atvežu.  
Tel. 8 692 46 231. 

• Stiklą 125x125x4. 
• Tel. 8 698 16 495. Rokiškis
• Šamotines plytas.  
Tel. 8 698 16 495. Rokiškis
• Ieškau rąstinio namo ar kitokio 
pastato iš rastų nusigriauti.  
Tel. 8 608 98 270. Rokiškis
• Metalinį seifą. Kaina 105 Eur. 
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• 3 l talpos stiklainius. 50 vnt. 
Vieneto kaina 0,7 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Kaip naują planšetinį kompiuterį 
Acer iconia one 7, B1-750. 
Procesorius inter 4 cores- 1,8 GHZ, 
RAM 1GB. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 693 82 442. Rokiškis
• Kaip naują, 2017m. planšetinį 
kompiuterį Galaxy Tab. Kaina 120 
Eur. Tel. 8 698 51 790.  
Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Kaimiškai augintų vištų 
skerdieną. 1 kg - 4 Eur.  
Tel. 8 625 53 308. Rokiškis
• Braškės po 1 Eur/kg, prisiskinti 
patiems. Kasdien nuo 17 val. 
Martiniškėnų kaimas prie Moškėnų. 
12 km nuo Rokiškio į Pandėlio 
pusę. Tel. 8 698 23 123.
• Maltus česnakų žiedus. Tai puikus 
prieskonis, riebalų degintojas ir 
imuniteto palaikytojas. Mažai 
kalorijų turintis produktas, bet labai 
maistingas, juose gausu vitamino 
C, kur kas daugiau, negu svogūno 
laiškuose, didelis kiekis geležies.. 
Kaina 3 Eur. Tel. 8 605 48 810. 
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Puikiai veikiantį telefoną 
Samsung Galaxy J5. Tik skilęs 
ekranas. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 698 51 790. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Naują elektrinę akumuliatorinę 
kiemo šluotą. Kaina 99 Eur.  
Tel. 8 621 51 352. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Nebrangiai naudotus blokus ir 
perdengimo plokštes.  
Tel. 8 610 01 593. Rokiškis
• Trifazius elektros variklius.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• 6 m perdengimo plokštes. 
4 vienetai. Tel. 8 600 26 451. 
Rokiškis
• Tvarkingus, dažytus langų rėmus 
su stiklais. Aukštis 1,38 m, plotis 
nuo 0,63 m. Įvairių dydžių.  
Tel. 8 458 33 355. Rokiškis

Laukia ypatinga pirmoji liepos mėnesio savaitė – ką pasirinksi?
Nuo elektroninės muzi-

kos kūrybinių dirbtuvių ir 
spektaklio „Mindaugas“.

Liepos 4-5 d. Kultūros 
ir Meno festivalis „Vasaros 
naktys. Mūsų naktys“. Aikš-
tė prie Rokiškio kultūros 
centro

Visa festivalio idėja atsi-
remia į mūsų krašto jaunimą. 
Rokiškio kultūros centras, 
kurdamas šį projektą, atsi-
žvelgė į jaunų žmonių po-
mėgius ir pasiūlymus: buvo 
surengtos apklausos, kokius 
muzikos atlikėjus išgirsti 
norėtųsi labiausiai, kokios 
dirbtuvės sutrauktų didesnes 
grupes žmonių, kokie žymūs 
žmonės, filmai ir muzika po-
puliari jaunimo tarpe. Sie-
kiama, kad festivalis būtų 
ne tik pramoga, bet ir puiki 
galimybė išmokti, išgirsti 
kažką naujo, susipažinti su 

įdomia veikla užsiimančiais 
žmonėmis, tokiais kaip filmų 
režisierius Arūnas Matelis ar 
edukatorė Ernesta Šimkienė, 
su kuria susipažinsite ko-
miksų dirbtuvėse.

Festivalio programa
Liepos 4 d.
17.00 val. Teatro dirbtu-

vės, aktorius Mantas Ben-
džius

18.00 val. Dizaino dirbtu-
vės „Rokiškio ženklai“, edu-
katoriai Dovilė ir Aurimas 
Gaižauskai

19.00 val. Elektroninės 
muzikos kūrybinės dirbtu-
vės, „Muzikalkės“ mokyto-
jas, DJ, elektroninės muzi-
kos kūrėjas Kristupas Gikas

20.00 val. MANTAS 
BENDŽIUS

21.00 val. JAUTI
22.30 val. FREE FINGA
23.30 val. DJ AIVARASK

1.00 val. Atvira ekskursija 
- atmosferinis dangaus ste-
bėjimas „Signalai“, meno ir 
mokslo laboratorija

ERDVINIS KINAS
SOTO
ELLOS FOOD
FAMILY COFFE

Liepos 5 d.
17.00 val. Cianotipija. 

Mėlynųjų saulės atspaudų 
dirbtuvės, edukatorė Ernesta 
Šimkienė

18.30 val. Kūrybinė ko-
miksų laboratorija, edukato-
rė Ernesta Šimkienė

20.30 val. Kūrybinio mąs-
tymo laboratorija, edukatorė 
Ernesta Šimkienė

22.00 val. Diskusija su re-
žisieriumi Arūnu Mateliu

23.00 val. Kino filmas 
„Nuostabieji lūzeriai. Kita 
planeta“ (rež. Arūnas Mate-
lis).

Liepos 6 d.
Lietuvos Karaliaus Min-

daugo karūnavimo šventė. 
Velykalnio bendruomenės 
parke

18 val. Amatininkų, tau-
todailininkų mugė. Žaidimų 
slėnis.

21 val. Tautiškos giesmės 
giedojimas. Anykščių kul-
tūros centro teatro jungtinis 
spektaklis su 

Rokiškio kultūros centro 
meno kolektyvais

„Mindaugas“ (pagal Just. 
Marcinkevičiaus dramą). 
Režisierius Jonas Buziliaus-
kas

Trečias kartas nemelavo 
– po ilgo laukimo spektaklis 
„Mindaugas“ atkeliauja į 
Rokiškį. Velykalnio erdvėse 
išvysime jungtinį anykštėnų 
ir rokiškėnų spektaklį.

Visi renginiai nemokami.
Organizatorių inform. 

Liepos 4 d. Plungės kultūros centro kamerinio choro (vadovas Alfonsas Vildžiūnas, kon-
certmeisterė Edita Zizaitė) koncertas, skirtas Lietuvos valstybės dienai paminėti. Progra-
moje – lietuvių kompozitorių ir klasikų kūriniai. Renginys nemokamas. Kvietimus prašome 
atsiimti muziejaus kasoje

Liepos 6 d. – Valstybės dieną – Rokiškio krašto muziejus dirbs. Kviečiame lankyti eks-
pozicijas ir paroda:

Archeologijos rekonstrukcijų paroda „Nuo medžiagos iki dirbinio” . Paroda veiks iki 
rugsėjo 1 d.

Eugenijaus Strockio akvarelinės grafikos paroda „Iš debesų“. Paroda veiks iki liepos 15 d.
Visą vasarą dvaro aplinkoje antradienį–sekmadienį 11–18 val.  kviečiame žaisti lauko 

žaidimų!

Rokiškio krašto muziejus kviečia

Viena ryškiausių lietuviškų istorinių dramų – 
Justino Marcinkevičiaus „Mindaugas“ – 
Velykalnio bendruomenės parke

Liepos 6-osios, Valstybės die-
nos vakarą, lietuviai visame pa-
saulyje tradiciškai giedos savo 
himną „Tautišką giesmę“. Rokiš-
kėnai šiais metais giedoti himną 
kviečiami Velykalnio bendruome-
nės parke.

Jau nuo 18 valandos parke šur-
muliuos Amatininkų ir Tautodaili-
ninkų mugė bei džiugins Žaidimų 
slėnis.

21 val. himno giedojimą savo 
balsais sustiprins Rokiškio kultūros 
centro moterų choras „Medeina“ 
(vadovė Giedra Markevičienė).

Po šios iškilmingos dalies am-
žinas dilemas atskleis Justino Mar-
cinkevičiaus istorinė drama „Min-
daugas“.

Spektaklio ištakos - 2012 metais 
liepos 6-ąją prie Rokiškio kultūros 
centro  parodytas Jono Buziliausko 
režisuotas spektaklis „Mindaugas“. 
Po spektaklio režisierius džiaugėsi: 

bendradarbiaujant su kunigo švietė-
jo Jono Katelės labdaros ir paramos 
fondu (valdytojas Leonardas Ša-
blinskas), vos per savaitę repeticijų 
su Rokiškio liaudies teatro aktoriais 
ir Kamajų, Juodupės bei Panemunė-
lio 13-18 metų moksleiviais, iki tol 
neragavusiais teatro duonos, pavyko 
pasiekti puikų rezultatą.

Viena ryškiausių lietuviškų is-
torinių dramų - Justino Marcinke-
vičiaus „Mindaugas“ Anykščiuose 
atgimė 2016 metais. Spektaklis 
buvo rodomas miesto parke, pasta-
tyme dalyvavo apie pusšimtis ak-
torių. 2018 metais su didžiuliu pa-
sisekimu spektaklis parodytas šalia 
istorinio Vorutos piliakalnio.  Na-
tūrali aplinka suteikė  nenusakomo 
savitumo ir išskirtinumo: natūralios 
dekoracijos, nuolat skambanti fo-
ninė muzika, degantys laužai ir fa-
kelai padėjo sukurti nepakartojamą 
atmosferą. Tuomet spektaklį žiūrėjo 
per tūkstantį žiūrovų, o negalėjusieji 

pamatyti apgailestavo ir klausinėjo 
– kada gi vėl?..

Ir pagaliau, trečia kartas neme-
lavo, po būtent tiek metų trukusių 
organizacinių derinimų,vienintelis 
Lietuvos karalius Mindaugas, kurį 
žino ir mažas, ir senas, šį kartą Ro-
kiškyje, Velykalnyje.

Kokį jį sukūrė Justinas Marcin-
kevičius, kokį Mindaugą pamatė 
rokiškėnų išsiilgtas režisierius Jonas 
Buziliauskas, Anykščių kultūros cen-
tro teatro aktoriai kartu su Rokiškio 
kultūros centro kolektyvais, rokiškė-
nai  privalo pamatyti liepos 6 d.

Spektaklio režisierius Jonas Buzi-
liauskas, kompozitorius Žilvinas Baro-
nas, dailininkas Valentinas Žalkauskas. 
Vaidmenis kuria Linas Pauliukas, Jovi-
ta Povilavičienė, Donaldas Vaičiūnas, 
Žilvinas Pranas Smalskas, Gintautas 
Eimanavičius ir kiti Anykščių teatro 
aktoriai bei Rokiškio kultūros centro 
kolektyvų nariai.

Rokiškio KC inform.
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Vežame žemę, 
gruntą. 

Tel. (8-677) 78512

Žemės kasimo darbai 
mini ekskavatoriumi. 

PASLAUGOS

• Atnaujiname minkštus baldus, 
sofas, lovas, čiužinius, fotelius, 
kėdes, kampus ir kt.  Keičiame 
spyruokles, poroloną, aptraukiame 

gobelenu, eko oda ar natūralia 
oda. Gaminame čiužinius 

pagal užsakymus. el. paštas  
atnaujinkbaldus@gmail.com.  
Tel. 8 610 10 341. Rokiškis
• Liepos 13-17 d.  dienos stovykla 

Zoro kviečia 6-12 metų vaikus į 
didžiausią vasaros nuotykį. Vieta: Leokordis. Stovyklos kaina: 75 Eur. 

Išsamesnė informacija telefonu. 
Kaina 75 Eur. Tel. 8 612 30 595. 
Rokiškis
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Laisvės g.13

Informuojame žemės sklypų  Nr.7363/0009:135 
ir Nr.7363/0009:141 esančių Juodupės mstl., Juo-
dupės sen., Rokiškio r. savininkus ir paveldėtojus, 
kad R. Barono žemėtvarkos darbų įmonės matinin-
kas Eugenijus Mikulėnas (kvalifikacijos pažymėjimo 
Nr.2M-M-328) 2020-07-16 d. 10 val. vykdys P. Cvir-
kos g. 3., Juodupės mstl., Juodupės sen., Rokiškio r., 
ribų ženklinimo darbus. 

Prireikus išsamesnės informacijos, 
prašome kreiptis į R. Barono žemėtvarkos 

įmonės matininką E. Mikulėną adresu Taikos g. 5, 
Rokiškis el. paštu kavolzeme@parok.lt. 

arba telefonu 861295721; 861295720

Informuojame žemės sklypo  Nr.7330/0010:126 
esančio Žiūkeliškių k., Južintų sen., Rokiškio r. sa-
vininko I.K paveldėtojus, kad R.Barono žemėtvar-
kos darbų įmonės matininkas Justinas Keliuotis 
(kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-2406) 2020-
07-17d. 10 val. vykdys žemės sklypo (kadastro 
Nr.7330/0010:125), esančių Žiūkeliškių k. 2, Južintų 
sen., Rokiškio r. ribų ženklinimo darbus. 

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

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

arba telefonu 868355319

• Teikiame fasadų, stogų, 
lietvamzdžių valymo paslaugą.  
Tel. 8 644 04 409.  
Rokiškis

• Atliekame paciento gydymą po 
ilgalaikio alkoholio vartojimo bei 
esant sunkiam pagirių sindromui 
(detoksikacija, išblaivinimas), 

išsekusio organizmo atstatymą. 
Garantuojamas konfidencialumas. 
Tel. 8 638 00 253. Rokiškis

• Atlieku statybos darbus. Vidaus 
apdaila: santechnika, gipsas, 
plytelės, įvairių paviršių grindų 
klojimas (laminatas, parketlentės, 
linoleumas), glaistymas 
(špakliavimas), dažymas, fasado 
apdailos darbai ir t.t. 
Tel. 8 665 09 282. Rokiškis
• Stogų, sienų dangos, lietaus 
surinkimo sistemos. Greitai ir 

kokybiškai dengiame stogus, 
atliekame skardinimo darbus, 
gaminame skardos lankstinius, 
tvoras, tvoralentes. Jaunystės g. 12, 
(8-673) 85181. Tel. 8 683 48 737. 
Rokiškis

PERKA

• Nupirksime bet kokios markės 
automobilį. Mokame grynaisiais, 
atsiskaitome vietoje. Mašina gali 
būti be techninės apžiūros.  
Tel. 8 622 94 107.  
Rokiškis
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Ieškokite  prekybos centruose!
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04 05:05 Šoka Lietuva 

05:15 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:05 Euromaxx
06:35 Pasaulio puodai
07:25 Linkėjimai nuo 
Maiko 
09:00 Labas rytas, 
Lietuva
12:00 Keisčiausi 
pasaulyje 3 
12:50 Neįtikėtinos gyvūnų 
draugystės 4 
13:35 Klausimėlis
13:50 Džesika Flečer 
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų 
koncertas
17:30 Žinios
18:00 Euromaxx
18:30 Vakaras su Edita

19:30 Stilius
20:30 Panorama
21:00 „Vakarėja“ su Martynu 
Starkumi
22:30 Negalvok dukart 
00:00 Hobitas: nelaukta 
kelionė 
02:45 Geriausia proga
04:25 Linkėjimai nuo Maiko

05:10 Paskutinis iš vyrų 
06:30 Ančiukų istorijos 
07:00 Bakuganas. Kovos 
planeta
07:30 Ilgo plauko istorija 
08:00 Ančiukų istorijos
08:30 Kitsy 
09:00 Skaniai ir paprastai 
09:30 Maisto kelias 
10:30 Penkių žvaigždučių 
būstas 
11:00 Išdykėlis Danstonas

12:45 Dantukų fėja 2
14:35 Šokis hip-hopo ritmu
16:45 Ekstrasensų mūšis 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Dantukų fėja
21:40 Adelainos amžius
23:55 Audrų karas
01:40 Atkeršyti bet kokia
 kaina 
03:15 Deganti žemė 
04:50 Iš Los Andželo
 į Vegasą 
05:15 Paskutinis iš vyrų

06:55 Tomas ir Džeris 
07:25 Saugokis meškinų 
07:55 Ogis ir tarakonai 
08:15 Berniukas Blogiukas 
08:40 Tomo ir Džerio šou 
09:05 Nuotykių metas 
09:30 Tinginių miestelis 
09:55 Slaptoji komanda

11:55 Lino. Nuotykiai katino 
kailyje
13:45 Tiltas į Terabitiją
15:40 Ponas Bynas 
16:10 Normanas
18:30 Žinios
19:30 Haris Poteris ir Fenikso 
brolija
22:20 Drilbitas
00:25 Skautai prieš zombius
02:05 5-oji banga

06:00 Geriausi šuns
draugai 
07:00 Pričiupom!
07:30 Juodasis sąrašas 
08:30 Pričiupom! 
09:00 Sveikatos kodas
10:00 Geriausi šuns draugai 
10:30 Laukinė karalystė 
11:35 Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi 

12:30 Pričiupom! 
13:00 Gordonas Ramzis. Iki 
pragaro ir atgal 
14:00 Pragaro virtuvė 
15:00 Reali mistika 
16:00 Ekstrasensų mūšis 
18:20 Kas žudikas? 
19:30 Jūrų pėstininkai 
20:30 Juodasis sąrašas 
21:30 Titanų susidūrimas
23:35 Mačetė
01:35 Kriminalinė Maskva 
02:25 Absoliutus blogis

06:00 „Pone prezidente” 
07:20 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje“ 
07:55 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
09:00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2019"
09:30 4 kampai

10:00 Vantos lapas
10:30 Pagaliau savaitgalis
11:00 Grilio skanėstai
12:00 „Kelrodė žvaigždė“ 
14:00 „Merginos iš Ukrainos“ 
15:00 Laikykitės ten
16:00 Žinios
16:30 Pinigų karta
17:00 Gyvenimas
18:00 Žinios
18:30 „Šerlokas Holmsas ir 
daktaras Vatsonas. Pažintis“ 
20:00 Žinios
20:30 „Gluchariovas“ 
22:30 Žinios
23:00 „Laikykitės ten. Pokalbiai
00:00 Grilio skanėstai
01:00 „Kelrodė žvaigždė“ 
02:50 „Šerlokas Holmsas ir 
daktaras Vatsonas. Pažintis“ 
04:00 „Merginos iš Ukrainos“ 
04:40 Gyvenimas
05:20 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi
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5 06:00 Himnas
06:05 Beatos virtuvė
07:00 Šventadienio mintys
07:30 Klausimėlis
08:00 Į sveikatą! 
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite
09:00 Brolių Grimų 
pasakos. Šešetas traukia 
per pasaulį 
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 Didieji Žemaičių 
Kalvarijos atlaidai. 
Šv. Mišių tiesioginė 
transliacija.
13:50 Puaro 
15:30 Žinios
15:45 Istorijos detektyvai
16:35 „Lietuvos kolumbai“

17:30 Žinios
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“
21:30 Vairavimo pamokos
23:00 Edeno sodas
00:40 Kino žvaigždžių alėja. 
Ulzanos reidas
02:20 Narsutis Dumbauskas. 
Dviračių sporto profesorius
03:25 Etnos
03:50 Šoka Lietuva
04:05 Šventadienio mintys
04:30 Negalvok dukart

05:15 Paskutinis iš vyrų 
06:30 Ančiukų istorijos 
07:00 Bakuganas. Kovos 
planeta 
07:30 Ilgo plauko istorija 
08:00 Galingasis 6
08:30 Kitsy 

09:40 Tinginių miestelis 
10:05 Mažasis riteris 
Trenkas
11:45 Viena diena Niujorke
13:35 Mielas Diktatoriau
15:25 Sutrikusi mafija
17:30 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Transformeriai
22:20 Čapis
00:40 Kelyje 2. Alaus tenisas
02:20 Drilbitas

06:30 Galiūnai. Pasaulio taurė. 
Kaunas
07:30 Juodasis sąrašas 
08:30 Tauro ragas
09:00 Galiūnai. Mačas Lietuva-
Latvija. Skuodas
10:00 Geriausi šuns draugai 
10:30 Laukinė karalystė 
11:35 Spec. būrys. Išlieka stipriausi 
12:30 Pričiupom! 
13:00 Gordonas Ramzis. Iki 

pragaro ir atgal 
14:00 Pragaro virtuvė 
15:00 Reali mistika 
16:00 Ekstrasensų mūšis 
18:20 Kas žudikas? 
19:30 Jūrų pėstininkai 
20:30 Juodasis sąrašas
21:30 Narkotikų prekeiviai. 
Meksika 
22:55 Sūnus paklydėlis 
23:50 Fargo 
02:05 Titanų susidūrimas
03:40 Mačetė

05:20 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
06:00 „Gluchariovas“ 
08:00 Pagaliau savaitgalis
08:30 Kaimo akademija
09:00 Kryptys LT
09:30 4 kampai
10:00 Šiandien kimba
11:00 Pinigų karta
11:30 Partizanų keliais

12:00 „Kelrodė žvaigždė“ 
14:00 „Merginos iš Ukrainos“ 
15:00 Laikykitės ten
16:00 Žinios
16:30 Kryptys LT
17:00 Dekonstrukcijos su 
Edmundu Jakilaičiu
18:00 Žinios
18:30 „Šerlokas Holmsas ir 
daktaras Vatsonas. Kruvinas 
užrašas“ 
20:00 Žinios
20:30 „Viešnia iš ateities“ 
22:00 Pinigų karta
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. Pokalbiai.
00:00 Dekonstrukcijos su 
Edmundu Jakilaičiu
01:00 „Kelrodė žvaigždė“ 
02:50 „Šerlokas Holmsas ir 
daktaras Vatsonas. Kruvinas 
užrašas“ 
04:00 „Merginos iš Ukrainos“ 
04:40 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
05:20 Mažos Mūsų Pergalės

09:00 Ūkio šefas 
10:00 Pasaulis pagal moteris 
11:00 Žalioji byla 
11:30 Daktaras Dolitlis 5. Lakis 
keliauja į Holivudą!
13:10 Slaptasis agentas Maksas
15:05 Princas ir aš
17:25 Tai – mes 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Bibliotekininkas 3: 
Judo taurės prakeiksmas
21:20 Perl Harboras
01:05 Galingieji reindžeriai
03:15 Audrų karas
04:45 Iš Los Andželo į Vegasą
05:10 Paskutinis iš vyrų

06:50 Tomo ir Džerio šou
07:15 Tomas ir Džeris 
07:35 Saugokis meškinų 
08:05 Ogis ir tarakonai 
08:25 Berniukas Blogiukas 
08:50 Tomo ir Džerio šou 
09:15 Nuotykių metas 

PI
R

M
A

D
IE

N
IS

 0
7.

06 06:00 Himnas
06:05 Gražiausios poetų 
dainos
07:30 Džudė Mudė ir 
nenuobodi vasara
09:00 Labas rytas, 
Lietuva
12:00 Iškilmingas 
valstybės vėliavos 
ir istorinės vėliavos 
pakėlimas. 
12:30 Valstybės diena. 
Šv. Mišių tiesioginė 
transliacija iš Vilniaus 
arkikatedros bazilikos.
13:45 Šoka Lietuva
14:00 Dalinkimės istorija. 
Valstybės dienos renginys. 
17:00 Radviliada. 
18:30 Aš tikrai myliu 
Lietuvą. 
20:00 „Tautiška giesmė 

aplink pasaulį“. Renginys–
koncertas tiesiogiai nuo Mindaugo 
tilto 
21:05 Panorama
21:35 Baltų gentys. 
23:15  Kostiumuotieji. JAV. 
00:00 Čikagos policija 3.
00:40 Stop juosta.
01:05 Savaitė. 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Aš tikrai myliu Lietuvą. 
03:30 Šventinis koncertas 
iš Lietuvos nacionalinės 
filharmonijos. 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Kostiumuotieji. Serialas. 
04:45 Stop juosta.
05:15 Kelionės su „Istorijos 
detektyvais“.

05:35 Paskutinis iš vyrų 
06:30 Transformeriai. Kibernetinė 
Visata

07:00 Stičas 
07:30 Heraklis 
09:15 Septyni varnai.
11:25 Džiunglių karalius,
13:10 Trys muškietininkai.
15:25. Narnijos kronikos. Princas 
Kaspijanas.
19:30 Tautiškos giesmės 
giedojimas HIMNO BANGA
21:05 Karalius Artūras 
23:40 Grąžinti nepriklausomybę
01:00 Kobra 
01:55 Rezidentas 
02:45 Vieniši tėvai 
03:40 Kobra 11 
04:30 Kietuoliai
04:55 Naujakuriai

06:05 Berniukas Blogiukas 
06:55 Tomo ir Džerio šou 
07:20 Dzeusas ir Roksana
09:15 Princesė gulbė. Princesė 
rytoj, piratė - šiandien

10:45 Megamaindas
12:35 Ant bangos
14:20 Kaukė
16:25 Turistas
18:30 Žinios
19:30 Adelė ir mumijos 
paslaptis
21:40 Ir visi jų vyrai
22:30 Tęsinys Ir visi jų vyrai
00:00 Draugiškas seksas
02:00 Čapis

06:00 Gordonas Ramzis. Iki 
pragaro ir atgal
06:55 Spec. būrys. I
šlieka stipriausi 
08:55 Laukinė karalystė 
11:05 37-asis Pasaulinis rytojaus 
cirkas
13:00 Nuostabieji lūzeriai. Kita 
planeta
14:35 Fantomas
16:45 Fantomas įsisiautėja

18:50 Fantomas prieš Skotland 
Jardą
21:00 Spaidervikų kronikos
22:50 Jūrų pėstininkai 
00:40 Narkotikų prekeiviai. 
Meksika 
02:00 Sūnus paklydėlis 
02:45 Visa menanti 

06:30 „Pone prezidente” 
07:00 4 kampai
07:30 Kaimo akademija
08:00 Pinigų karta
08:30 Pagaliau savaitgalis
09:00 Partizanų keliais
10:00 Grupės „Vairas” gyvo garso 
koncertas.
11:00 Laikykitės ten
12:00 TV parduotuvė
12:15 Tiek žinių
12:30 „Pone prezidente” 
13:00 Atėjo. Sabas 
15:00 Laikykitės ten

16:00 Reporteris
16:30 „Černobylis. 
Juodoji gėlelė“
18:00 Reporteris
18:30 „Černobylis. 
Juodoji gėlelė“ 
20:00 Reporteris
20:30 „Černobylis. 
Juodoji gėlelė“ 
21:30 Laikykitės ten 
su Andriumi Tapinu. 
22:30 Reporteris
23:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
23:30 Grupės „Išjunk šviesą” 
gyvo garso koncertas.
00:30 Grupės „Rondo” 
gyvo garso koncertas.
01:30 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu. 
02:20 Kaimo akademija
02:40 Laikykitės ten
04:00 Atėjo. Sabas
05:30 „Merginos iš Ukrainos“
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05:15 Kelionės su 
„Istorijos detektyvais“. 
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:15 Džesika Flečer.
10:45 Hadsonas ir Reksas.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Stilius. 
13:00 Įdomiosios 
atostogos. 
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:30 Šoka Lietuva
16:45 Ponių rojus.
17:30 Žinios. 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Istorijos perimetrai. 
19:30 (Ne)emigrantai.
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 Atspindžiai. 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Istorijos detektyvai. 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Istorijos perimetrai. 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios. 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Kostiumuotieji. 
04:45 Atspindžiai. 
05:15 Ponių rojus

05:15 Naujakuriai 2, 2
05:40 Vieniši tėvai 
06:25 Transformeriai. Kibernetinė 
Visata 
06:55 Stičas 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Pasaulis pagal moteris 
09:00 Šviesoforas 
10:00 Palaužti sparnai 
12:00 Tikroji žvaigždė 
13:00 Parduotas gyvenimas 

14:30 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios
19:30 Viešbutis 
20:30 Blogoms merginoms – viskas 
21:00 TV3 vakaro žinios 
22:00 Kaip išsirinkti vyrą 
23:55 Skubi pagalba 
00:55 Kobra 
01:50 Rezidentas
02:40 Vieniši tėvai 
03:30 Skubi pagalba 
04:20 Kietuoliai 
04:45 Naujakuriai 

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

Lietuva
17:30 Stebuklas 
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Turtuolė varguolė 
21:00 Nuo... Iki...
21:30 Žinios
22:30 Ikaras
00:20 Rivjera
01:25 Draugiškas seksas
03:15 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
04:45 Rosenheimo policija

06:25 Gordonas Ramzis. Iki 
pragaro ir atgal 
07:25 Mano virtuvė geriausia
08:35 Sudužusių žibintų 
gatvės 
09:35 Pėdsakas 
10:35 Įteisintas faras 
11:35 Reali mistika 
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 Įstatymo tarnai
23:40 Spaidervikų kronikos
01:20 Kobra 11
02:10 Ekstremalūs išbandymai 
03:00 Nusivylusios namų 
šeimininkės 
03:45 Visa menanti

06:30 Pinigų karta
07:00 Laikykitės ten
08:00 „Kelrodė žvaigždė“
09:00 „Pone prezidente” 
09:30 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
10:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
11:00 „Reali mistika“ 
12:00 TV parduotuvė
12:15 Tiek žinių
12:30 „Pone prezidente” 
13:00 „Merginos iš Ukrainos“ 

14:00 „Meilės lygtis“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 Pinigų karta
17:00 Laikykitės ten
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19:30 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Meilės lygtis“ 
22:30 Reporteris
23:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
23:30 Laikykitės ten. 
00:30 „Reali mistika“ 
01:30 „Meilės lygtis“ 
02:20 Pinigų karta
02:40 „Vieno nusikaltimo 
istorija“
03:30 Laikykitės ten
04:10 „Brangioji, aš 
perskambinsiu”
04:30 „Pone prezidente” 
04:50 „Reali mistika“ 
05:29 Programa
05:30 „Merginos iš Ukrainos“
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TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Volvo S70. 2.5 l, TDI, 103 kW. 
Važiuojanti, be TA. Kaina 280 Eur. 
Tel. 8 698 55 357. Rokiškis
• Labai geros būlės, vyrišką ir 
moterišką dviračius.  
Tel. 8 693 01 505. Rokiškis
• Nissan Almera visą arba dalimis. 
2002 m., 2,2 l, dyzelis. Kaina 140 
Eur. Tel. 8 627 71 703. 
 Rokiškis
• Audi 100 C4 visą arba dalimis. 
1994 m., 2,5 l, 85 kW, TDI. 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 627 71 703. 
Rokiškis
• Ford Mondeo Mk3 2002 m. 
Nenaujas, tačiau prižiūrėtas. 
Reikėtų keisti priekinius stabdžių 
diskus, nes stabdant muša vairą. 
Yra kėbulo defektų. Kaina su rimtu 
pirkėju derinama. Kaina 800 Eur. 
Tel. 8 696 54 263. Rokiškis
• Naudotą, moterišką, bėginį 
dviratį. Tvarkingas, geros 
būklės. Siauros padangos. 
Prie jo dovanojame kitą 
tvarkingą, moterišką dviratį, 
kuriam reikalingas kosmetinis 
pagražinimas. Kaina 45 Eur.  

Tel. 8 605 03 189. Rokiškis
• Volvo V70 automobilį. 2005 
m., 2,4 l, 120kW. FL modelis. 
Techniškai tvarkingas, yra kėbulo 
trūkumų. TA iki 2022.06.04. Kaina 
1400 Eur. Tel. 8 622 94 107. 
Rokiškis
• Peugeot 307. 2 l, dyzelinas, 66 
kW, 2004.09.  TA iki 2021.05. 
Kaina 460 Eur. Tel. 8 613 17 079. 

Rokiškis
• Seat Alhambra. Geros būklės. 1.9 
l, TDI, 81 kW. Tel. 8 612 21 760. 
Rokiškis
• VW Passat. 1997 m., dyzelinas, 
81 kW, techninė apžiūra iki 
2023.03.26. Kaina 750 Eur.  
Tel. 8 693 41 868. Rokiškis
• Automobilį Opel Astra. 1.6 l, 
55 kW, 2000 m. TA iki 2022.02. 

Kaina 350 Eur. Tel. 8 624 55 670. 
Rokiškis
• Peugeot 406. 2 l, HDI, 
universalas, 7 vietų. TA nėra. 
Kaina 450 Eur. Tel. 8 687 81 555. 
Rokiškis
• ZIL-130 turbodyzelis su MTZ 
varikliu D-245. Gamyklinis 
įdėjimas. savivartis, nėra 
TA. Galima dalimis. Variklį 

parduodame atskirai, savivartę 
važiuoklę galima perdaryti į 
priekabą. Tel. 8 641 57 036. 
Kupiškis
• Septynių vietų Toyota Corola 
Verso. 2007 m., 11 mėn., TA iki 
2022 m., pilkos spalvos, dyzelinas, 
2,2 l, 100 kW, tvarkinga. Kaina 
3650 Eur. Tel. 8 621 72 907. 
Rokiškis
• Chrayler Voyager. 2.8 l, dyzelis, 
2005 m. Išsamesnė informacija 
telefonu. Kaina 1000 Eur.  
Tel. 8 622 41 298. Rokiškis
• Seat Leon. Automobilis geros 
būklės, 2012 m., rida 97660 km. 
1,9 l, 140 AG (103 kW), dyzelinas. 
Hečbekas 4/5. Priekiniai varomieji 
ratai, pavarų dėžė mechaninė. TA 
iki 2021.08. Kaina 5900 Eur.  
Tel. 8 611 82 243. Rokiškis
• Vaikišką 7 bėgių dviratį. Ratų 
aukštis 20 colių, tinka 7-9 metų 
amžiaus, 120 -135 cm ūgio vaikui. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 616 07 141. 
Rokiškis
• VW Passat. 1998 m.,1,9 l, TDI, 
81 kW. TA iki 2021.03. Kaina 500 
Eur. Tel. 8 654 29 300.  
Rokiškis
• Audi A3. TA iki 2020.10.27. 
Skilęs priekinis stiklas. Važiuoja 
gerai, niekas nebraška, netarška. 
1.8 l, 92 kW. Buvo prijungta 
prie kompiuterio. Pakeistas holo 
daviklis, pridedu naujus stabdžių 
diskus, pakeistas kuro filtras. Kuro 
sąnaudos nedidelės. Kaina 450 Eur. 
Tel. 8 676 27 828. Rokiškis
• Kalnų dviratį, L dydžio. Važinėjo 
vyras, prižiūrėtas. Kaina 250 Eur. 
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Tvarkingą 1995 m. Audi. 
Užsiveda, važiuoja ir traukia gerai. 
Kaina derinama prie automobilio. 
Kaina 600 Eur. Tel. 8 602 13 688. 
Rokiškis
• Audi A4 su TA. Kaina 900 Eur. 
Tel. 8 682 74 567. Rokiškis
• VW Passat B5. 2004 m., 1,9 l, 
TDI, 74 kW. Klimato kontrolė, 
šildomos sėdynės, autopilotas. TA 
iki 2021.11. Kaina 1100 Eur.  
Tel. 8 629 15 101. Rokiškis
• 1999 m., Ford Fiesta. 1,2 
l, 55 kW, 16 V. Veikiantis 
kondicionierius, el.langai, 
signalizacija. Kaina 270 Eur.  
Tel. 8 693 34 834. Rokiškis
• 1995 m. Audi A4. 1,9 l, TDI, 66 
kW. TA galioja. Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 693 34 834. Rokiškis
• Nissan x-Trail 2002 m., 2,2 
l, CDI, 84 kW (114AG), TA iki 
2020.09. 4x4, 16 colių 215/65 m+s 
ratai, elektra, centrinis užraktas, 
gera būklė. Kaina 1240 Eur.  
Tel. 8 624 39 429. Rokiškis
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Liepos 3-oji, 
penktadienis, 

27 savaitė
Iki Naujųjų liko 181 diena.

Tarptautinė diena 
be plastikinių maišelių

Saulė teka 4.48 val., 
leidžiasi 21.58 val. 

Dienos ilgumas 17.10 val. 
Mėnulis – priešpilnis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Abdonas, Anatolijus, Heliodoras, 
Liaudbaras, Liaudmantas, 
Liaudmantė, Liaudmina, 

Liaudminas, Liaudminė, Rytė, 
Rytis, Tomas, Vaidilas, Vaidilė.
Rytoj: Berta, Birutė, Gedenė, 
Gedenis, Gedgailas, Gedgailė, 

Malvina, Skalvis, Teodora, 
Teodoras, Ulrika, Ulrikas.

Poryt: Butgina, Butginas, 
Butginė, Butgintė, Butgintas, Filė, 

Filomena, Filomenas, Karolina, 
Mantmilas, Mantmilė.

Dienos citata
„Laikas yra gėrio auklė

 ir motina“ (V. Šekspyras).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1608 m. prancūzų keliautojas 
Samuelis de Šamplenas dabarti-
nėje Kanadoje įkūrė Kvebeką.

1775 m. generolas Džordžas 
Vašingtonas, Amerikoje kilus re-
voliucijai, perėmė vadovavimą 
sukilėlių armijai.

1883 m. Prahoje gimė rašyto-
jas Francas Kafka. Jo kūriniai, tarp 
jų - po autoriaus mirties paskelbti 
romanai „Procesas“ ir „Pilis“, darė 
didelį poveikį Vakarų šiuolaikinei 
literatūrai.

1928 m. Džonas Logis Berdas 
Londone pademonstravo pirmąją 
spalvoto vaizdo televizijos laidą.

1962 m. Prancūzijos prezi-
dentas Šarlis de Golis paskelbė 
Alžyro nepriklausomybę.

1971 m. Paryžiuje mirė JAV 
roko grupės „The Doors“ lyderis 
Džimas Morisonas.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1914 m. Argentinos sostinėje 
Buenos Airėse įsteigta išeivijos lie-
tuvių organizacija - Susivienijimas 
lietuvių Argentinoje. Tai seniausia 
lietuvių organizacija Pietų Ameri-
koje.

1941 m. Jurbarke hitlerininkai 
sušaudė skulptorių Vincą Grybą.

Post scriptum
Draugų prie stikliuko 

niekada netrūksta

LAISVALAIKIUI Tortas „Vasara“ su uogomis
Ingredientai:
Biskvitui:
• 3 kiaušiniai
• 60 gramų rudojo cukraus
• 60 gramų baltojo cukraus
• 70-90 gramų miltų 
Biskvitų sulaistymui:
• 200 mililitrų vandens
• pusės citrinos sultys
• 2 valgomieji šaukštai cu-
kraus
Kremui:
• 3 valgomieji šaukštai želati-
nos
• 150 mililitrų pieno
• 700 gramų 30% riebumo 
grietinės 

• 60 gramų rudojo cukraus
• 60 gramų baltojo cukraus
• ketvirtadalio arbatinio šaukštelio citrinos rūgštelės 
•700 gramų mėgstamų uogų
Gaminimo eiga:
Biskvito paruošimas: 
Kiaušinius su cukrumi gerai išplakite (maždaug 10 minučių). Suberkite pusę persijotų 
miltų, maišykite itin atsargiai, keliais mostais, suberkite likusius miltus ir dar pamaišykite.
Stenkitės padaryti kuo mažiau judesių, kad iš kiaušinių išeitų kuo mažiau oro, nes kitaip 
mūsų gaminamas biskvitas neiškils. Kepimo formą išklokite kepimo popieriumi. Joje pa-
skirstykite tešlą, orkaitę nustatykite 180 laipsnių temperatūros kepimo režimu ir kepkite 
biskvitą maždaug 40 minučių (biskvitas keliauja į šaltą orkaitę). Iškeptą biskvitą atvėsinki-
te ir perpjaukite į dvi dalis.
Sulaistymas: Vandenyje ištirpinkite cukrų, supilkite citrinos sultis ir išmaišykite.
Kremas: Želatiną užpilkite pienu ir palikite išbrinkti. Suplakite grietinę su cukrumi, kol 
masė taps puri. Maždaug viduryje plakimo suberkite citrinos rūgštį.
Išbrinkusią želatiną ištirpinkite garų vonelėje ir plona srovele nuolatos maišydami supil-
kite į grietinės masę. Įmaišykite uogas (kurias reikia - supjaustykite). Atsargiai išmaišykite, 
kad nesutrintumėte uogų. 
Formuokite tortą: Kepimo formą išklokite kepimo popieriumi, šonus išklokite acetato 
juostele. Ant kepimo formos išdėliokite perpjautas braškes, tai ir bus mūsų torto papuo-
šimas. Ant jų atsargiai (kad braškės neišsilakstytų) supilkite pusę kremo, sudėkite pirmą 
biskvitą, lengvai paspauskite ir jį sulaistykite. Ant viršaus sudėkite likusį kremą,
Antrą biskvitą ant stalo sulaistykite ir šlapia puse dėkite ant kremo. Lengvai paspauskite.
Tortą palikite šaldytuve kelioms valandoms, kad šis sutvirtėtų.
Kai jau tortas sustingsta, išimkite iš formos aukštyn kojomis. Nuimkite kepimo popierių ir 
galite lepintis nuostabiu tortu!

• Audi A4. 1997 m., 1,9 l, TDI, 81 
kW. Visą arba dalimis. Kaina 380 
Eur. Tel. 8 629 45 390.  
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Audi buferį. Tel. 8 627 71 703. 
Rokiškis
• VW Passat dangtį, kapotą ir 
buferį. Tel. 8 627 71 703.  
Rokiškis
• VW Caravelle priekinį kilimą. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 627 71 703. 
Rokiškis
• VW Passat B5 dalimis. 1,9 l, 81 
kW,  85 kW.  
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• Mažai naudotą automagnetolą-
navigaciją. Tel. 8 608 47 310. 
Rokiškis
• Dalimis 2002 m. BMW. Galinis 
tiltas, reduktorius, stabdžių diskai, 
granatos. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• Lietus ratus su padangomis. 
BMW 5, R16, Volvo, R15, Nisan, 
R17. Tel. 8 614 87 836.  
Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480.  
Rokiškis
•  3 pralaidas. 2 metrų ilgio, 
30 cm skersmens ir du ratus su 
padangomis. Tel. 8 627 58 218. 
Rokiškis
• Dalimis 2000 m. Opel Astra, 
Zafira 2 l,74 kW. Žibintus, sėdynes, 
dėžę, spyruokles, kuro siurblį  ir 
kitas dalis. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• 205/50/R16, vasarinių padangų 
komplektą. Beveik naujos, 
važinėtos nevisiškai vieną sezoną. 
Kaina 45 Eur. Tel. 8 611 33 413. 
Rokiškis
• R17, Opel ratlankius su palange. 
5/110, galima uždėti ir 112. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• R18 ratlankius. Audi, originalūs, 
5/112. Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• R16, 5/112, Volkswagen 
ratlankius su padangomis. Kaina 
150 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• R15, 5/112, Audi, Volkswagen 
ratlankius. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Dalimis 1998 m. VW Pasat B5. 
Juodas,. Dėžę, vairo kolonėlę, 
kablį, starterį ir kitas dalis.  
Tel. 8 614 87 836.  
Rokiškis
• Ratus R18. M+S naujos padangos. 
Kaina 550 Eur. Tel. 8 608 20 518. 
Rokiškis
• VW Passat B5, VW Passat B3, 
VW Golf 3 universalo, VW Sharan, 
Ford Galaxy, Audi A4, Toyota 
Celica ir visų kitų automobilių 
naudotas dalis. Tel. 8 600 54 331. 
Rokiškis
• VW Passat dalimis. 1998 m., 
universalas, 1,9 l, TDI., 81 kW.  
Tel. 8 612 67 305.  
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Senesnio nešiojamojo 
kompiuterio DDR3 RAM nuo 10-
15 Eur. Tel. 8 609 57 194.  
Rokiškis
• Televizorių Hitachi, 80 cm 
įstrižainės, plonas. Kaina 70 Eur. 
Tel. 8 646 49 930. Rokiškis
• Televizorių Šilelis su 
skaitmeniniu imtuvu. Kaina 85 Eur. 
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Traktorių T-25 1992 m. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 699 19 989. 
Rokiškis
• Traktorių trosus. 4,6 m ir 20 m 
ilgio. Tel. 8 627 71 703.  
Rokiškis
• Jumz 6. Yra tik 1 ir atbulinis 
bėgiai. Variklis geras, spaudimas 
4. Tvarkinga šviesų instaliacija. 
Tiltas nekaukia. Kaina derinama. 
Galiu atvežti. Dusetos Tel.nr. 
+37069955273. Kaina 850 Eur.  
Tel. 8 679 44 231. Rokiškis
• Spudulinį presą ir mėšlo kratytuvą 
Rou-6, visiškai paruoštą darbui. 
Kaina 450 Eur. Tel. 8 622 69 546. 
Rokiškis
• Senovišką grėblį. Tinkamas 
naudoti pagal paskirtį arba sodo 
puošimui. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 611 33 413. Rokiškis
• MTZ variklį D-245 iš ZIL 
sunkvežimio. Originalus, mažai 
pdirbęs, pilnas komplektas. Kaina 
1500 Eur. Tel. 8 641 57 036. 
Rokiškis
• Lenkišką  šieno rinktuvą, vokišką 
grūdų sėjamąją, purkštuvą 600 
l, 2-jų vagų bulvių sodinamąją, 
vibracinę bulvių kasamąją, 
šienapjovą KSF, 2.1l. Technika 
yra Panemunėlio gel. st, Rokiškio 
rajone. Tel. 8 688 94 476.  
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Namo dalį (antrą aukštą). 
Statybos g. Plotas 98,5 kv. m. 
Yra du garažai, šiltnamis, ūkinis 
pastatas. Žemės plotas 3 a. Namas 
mūrinis. Vandentiekis, kanalizacija 

– miesto. Šildomas kietuoju kuru. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 659 15 825. 
Rokiškis
• Dviejų kambarių butą. 43 kv. m, 
4 aukštas. Rokiškio raj. Juodupė. 
Kaina 4000 Eur. Tel. 8 611 43 448.
• 5x2 m kioską. Kilnojamas, 
išvedžiota nauja elektros 
instaliacija. Kaina 3200 Eur.  
Tel. 8 674 16 031. Rokiškis
• 2 kambarių butą 3 aukšte, 
blokiniame name, Jaunystės g. 
50,65 kv. m. Reikia remonto, 
kaina sutartinė. Tel. 8 624 28 222. 
Rokiškis
• Rąstinį namą Rokiškio rajone, 
Obeliuose. Yra 22 a žemės, sodas. 
Dokumentai tvarkingi. Namui 
reikia remonto. Kaina 2900 Eur. 
Tel. 8 685 57 120. Rokiškis
• 1 kambario butą Taikos g. 
5 aukštas, kampinis. Namas 
renovuotas. Butui reikia kapitalinio 
remonto. Kaina 11000 Eur.  
Tel. 8 626 20 195. Rokiškis
• Pusę namo Panemunėlio gelž. 
stotis, Pergalės g., 24. Kaina 1500 
Eur. Tel. 8 610 40 802.
• Sodybą Mickūnų kaime. Medinis 
namas 81 kv. m, tinkamas gyventi 
žiemą. Sklype dvi nemažos kūdros 
(reikia valyti), ūkinis pastatas. 
Sodybai priklauso 91 a žemės. 
Už  2 km yra Aukštakalnių ežeras. 
Kaina 15800 Eur.  

Tel. 8 600 98 909.
• 2 kambarių butą Vytauto g. 
Rokiškyje. Plotas 62 kv. m. 
Atskiras įėjimas, centrinis 
šildymas, vanduo. Vieta 
automobiliui. Butas yra mediniame 
vieno aukšto name. Plastikiniai 
langai. Galimybė įsirengti 
mansardą. Kaina 16000 Eur.  
Tel. 8 606 48 794. Vievis
• Sodybą Steponių k.  Labai geras 
susisiekimas su Rokiškiu. Sklypas 
92 a, namų valda. Rąstinis namas, 
vanduo, elektra (trifazė elektros 
instaliacija). Ūkiniai pastatai. Rami 
vieta, šalia miškai. Kaina 27000 
Eur. Tel. 8 606 48 794.  
Vievis
• Dalį namo Rokiškyje, 
Respublikos g. Tel. 8 671 23 042. 
Rokiškis
• Tvarkingą 3 kambarių butą. 57 
kv. m. Jaunystės g.,6. ketvirtasis 
aukštas. Domina keitimas į 
panašaus ploto butą renovuotame 
name. Galima priemoka, domina 
tik keitimas. Tel. 8 645 19 976. 
Rokiškis
• Sodą Steponyse  6 a. Tel. 8 611 
31 595. Rokiškis

• 3 kambarių butą, 5 aukšte iš 5. 
Sutvarkyta laiptinė. Su baldais. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Kaina 33900 Eur.  
Tel. 8 652 62 755. Rokiškis
• 20 a sklypus Jakšto ir Janulionio 
gatvėse. Visos komunikacijos. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• Sodą su nameliu. Yra 2 sklypai 
po 6 a, sodo bendrijoje „Ramunė“. 
Viename sklype – namelis, kitame 
galima statyti namą. Šalia Steponių 
autobusų stotelė. Sodas ribojasi 
su vieno kaimyno sklypu, kitoje 
pusėje upelis ir miškas. Aplinka 
ekologiška, graži, yra kūdra.  
Tel. 8 458 51 395.  
Rokiškis
• Sodybą 16 km nuo Rokiškio, 
netoli pagrindinio kelio Rokiškis-
Panevėžys. Prie sodybos yra 3,68 
ha žemės, ūkinis pastatas klėtis 
medinė pirtis šulinys netoliese 
tvenkinys ir upė Šetekšna. Rami 
graži vieta. Kaina 20000 Eur.  
Tel. 8 695 74 290.
• Sodybą nuostabioje vietoje. 1 ha 
žemės, Rokiškio rajone, Kriaunų 
seniūnijoje, Mičiūnų kaime. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Tel. 8 606 25 534.
• Mišką prie Notigalės ežero. 5 
ha. Kaina už hektarą 1100 Eur. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
tel. 865062437. Tel. 8 676 48 598. 
Rokiškis



 2020-07-0311 psl.

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

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

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

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimą

PARODOS
Viešojoje bibliotekoje
Spaudinių parodos:
„Iškilių kraštiečių metai (Vladui Mironui, Juozui Tūbe-
liui, Antanui Tumėnui – 140)“, Informacijos ir kraštoty-
ros skyriuje.
„Valdove, Mindaugai, visų mūsų kelias - Lietuva“, Skai-
tytojų skyriuje.

Viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje
Knygų paroda „Atostogauju ir skaitau“.
Spaudinių paroda „Mindaugas ir Lietuvos valstybė“, skirta Valstybės (Lietuvos Karaliaus 
Mindaugo karūnavimo dienai).
„Ką veikti vasarą?“
RENGINIAI
Viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje
Liepos 7 d. 10.30 val. – lėlių teatro „Padaužiukai“ kūrybinės dirbtuvėlės.
Liepos 8 d. 14 val. – žaidimų dienelė „Būryje vaikų žaisti mums visiems smagu“.
Liepos 9 d. 15 val. – 3D animacinis filmas „Paslaptinga karalystė“.

NUOMA

• Išnuomosiu vieno kambario butą 
Jaunystės gatvėje, 4-tame aukšte. 
Tel. 8 646 10 831. Rokiškis
• 3 asmenų šeima ieško 2 kambarių 
buto nuomai. Skubiai. Siūlyti 
įvairius variantus, gali būti ir 
namas arba pusė namo. Galime ir 
sodybą prižiūrėti. Tel. 8 621 27 
025. Rokiškis
• Ieškau dviejų kambarių buto 
nuomai. Esu mama, gyvenu su 
dukryte.  Su baldais. Skubiai. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 683 27 441. 
Rokiškis
• Nuo rugpjūčio 1 dienos bus 
išnuomojamas 1,5 kambario butas 

Rokiškyje, Jaunystės gatvėje, 4 
aukšte, renovuotame name. Maži 
mokesčiai. Su baldais ir buitine 
technika, po kapitalinio remonto. 
Trumpą CV siųsti el. paštu 
ivanauskiener@gmail.com.  
Tel. 8 674 12 217. Rokiškis
• Išnuomoju 1 kambario butą 
mikrorajone. Pirmasis aukštas.  
Tel. 8 621 30 924. Rokiškis
• Dviejų asmenų šeima išsinuomotų 
tvarkingą 2 kambarių butą su 
buitine techniką ir baldais.  
Tel. 8 646 74 986. Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanojame 2 mėn. kačiuką. 
Obelių sen. arba Rokiškis.  

Tel. 8 681 55 002.
• Atiduodu nusišienauti pievas 
Sniegių k., Rokiškio km. Sen., ir 
Čeičių k., Juodupės sen.  
Tel. 8 678 81 317. 
• Dovanojame baldus, 18 km nuo 
Rokiškio, Čedasuose. Yra ir pora 
sofų. Tel. 8 600 98 909. 
• Pievą nusišienauti Panemunėlio 
gelž. st. 2,55 ha.  
Tel. 8 615 10 050. 
• Atiduodu keturių durų spintą. 
Norintieji ją pasiimti, prašomi  
kreiptis vakare.  
Tel. 8 675 90 086. Rokiškis
• Dovanoju pievą nusišienuti. Prie 
Lašų kaimo, apie 2 ha.  
Tel. 8 650 96 552. 
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Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Liepos 3 d. Naktį 13

Dieną 23
PV, 
3-8 m/s

Liepos 4 d. Naktį 12
Dieną 22

PV,
5-10 m/s

Liepos 5 d. Naktį 15
Dieną 24

PV, 
6-12 m/s

Liepos 6 d. Naktį 14
Dieną 20

PV,
6-12 m/s
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ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

gi, kad močiutė – patinėlis.
***
– Ką geri?
– Čeliabinsko mohito.
– Tas mohito tai mėta ir 

romas?
– Nea, degtinė ir krapai.
***
Idealiai lygi oda, didelės 

blizgančios akys... Niekas 
taip nepuošia moters, kaip 
dujokaukė.

***
Močiutė nuvažiavo pas 

anūkę į Vilnių. Grįžusi pasakoja 
kaimynėms:

– Kaip sunkiai ten žmonės 
gyvena, kad net supelijusį sūrį 
valgo.

***
Sėdi liūtas karalius soste. Į 

menę atvarė kiškis ir šaukia:
– Kas čia nori gauti į snukį?! 

Kas čia nori gauti į snukį?!
Liūtui nusibodo jo rėkavimai 

ir sako:
– Na, aš noriu. Ir ką?
Kiškis ir sako:
– Tai, jūsų didenybe, eikit į 

koridorių. Ten man ką tik davė.
***
Ledo ritulio statistika: mūsų 

regiono pirmenybėse puolėjas 
Petraitis lenkia puolėją Jonaitį 
trimis įvarčiais. Užtat Jonaitis 
lenkia Petraitį trimis dantimis.

***
Ūkininkui sudegė daržinė. 

Jis, žinoma, tikėjosi išmokos, 
tačiau draudimo agentas 
pranešė, kad įmonė tiesiog 
atstatys jam daržinę.

– Tuomet aš norėčiau 
nutraukti žmonos gyvybės 
draudimo sutartį, – įspėjo 
ūkininkas.

Praeivį užpuola chuliganai. 
Tas jiems sako:

– Atsargiai su manim. Aš 
moku kung fu, karate, dziudo, 
taiči...

Chuliganai išsigąsta ir 
pabėga, o tas priduria jiems 
nubėgant:

– Ir dar kelis japoniškus 
žodžius...

***
Čiukčis pasakoja žmonai 

apie medžioklę:
– Einu einu, žiūriu – 

briedis. Pykšt pykšt – ragai, 
mėsa. Einu toliau, žiūriu – 
lokys. Pykšt pykšt – kailis. 
Einu toliau, žiūriu – geologas. 
Pykšt pykšt - degtukai...

Orų prognozė liepos 3-6 d.

***
Petriukas klausia:
– Mama, ar Ramusis 

vandenynas visada ramus?
– Ar negali paklausti ko nors 

protingesnio? - nepatenkinta 
sako mama.

– Galiu. Tada pasakyk nuo 
ko numirė Negyvoji jūra?

***
Turguje prie pardavėjo 

prieina žmogus ir sako:
– Prašom pasakyti, kas šis 

gražuolis: katytė ar katinėlis?
– Tai ką, jūs iš ausų 

neskiriate?
– Ne, neskiriu...
– Čia juk triušis!
***

– Mama, man mokykloje 
visi sako, kad aš labai 
išsiblaškęs...

– Berniuk, tavo mama 
gyvena kitame name.

***
– Brangusis, ar nemanai, kad 

agurkų kaukė gerokai pagražino 
mano veidą?

– Žinoma, bet niekaip 
nesuprantu, kodėl tu ją vėl 
nusiėmei.

***
Atsistojus ant svarstyklių 

ji suprato - ant saldainių 
popierėlių užrašas „Karvutė“ 
yra ne pavadinimas, o 
įspėjimas...

***

Apsipylusi ašaromis pas 
mamą atbėga dukra.

– Kas nutiko, Onute?
– Tėtis plaktuku pataikė sau 

į pirštą!
– Tai kodėl verki tu?
– Aš iš pradžių juokiausi!...
***
Civilinės metrikacijos biuro 

darbuotojas:
– Vedybos į vyro gyvenimą 

įneša muzikos...
Nuotakos tėvas sumurma:
– Taip. Tada išmoksti groti 

antruoju smuiku.
***
Ko reikia, kad tavęs nekęstų 

ir vairuotojai, ir pėstieji? 
Nusipirkti dviratį.

***
Skrenda slibinas virš miesto 

ir murma: 
– Kas per laikai... Anksčiau 

ir oras buvo švaresnis, ir 
žmonės skanesni...

***
Mandagus žmogus 

žiovaudamas burną pridengia 
ranka. Netgi dėvėdamas kaukę.

***
Petras giriasi:
– Aš šachmatų čempionatą 

laimėjau per 5 minutes. Visgi 
pravertė tos karatė pamokos 
universitete.

***
Ateina Petriukas pas močiutę 

ir klausia:
– Močiut, o tu gali turėti 

vaikų?
Močiutė, išraudusi:
– Žinoma, kad ne.
Petriukas atsisuka į sesutę 

ir pirštu rodydamas į močiutę 
sako:

– O ką aš tau sakiau. Aišku 

8-699-606608-699-60660

DIENOS BBQ! DIENOS BBQ! 

Staliukų rezervacija bei  užsakymai į namus tel.
Darbo dienomis 11-15 val.Darbo dienomis 11-15 val.

***
Naujas įmonės vadovas 

liepė į jo kabinetą prisistatyti 
visiems biuro darbuotojams 
ir atsinešti klaviatūras. Tie, 
kurių klaviatūrų raidės buvo 
nutrintos, buvo palikti darbe, 
o kurių klaviatūrų rodyklės 
nutrintos - atleisti.

***
Koldūnas – tai tešlos 

kriauklė, slepianti mėsos perlą.
***
Tupi vilkas pakrūmėj, 

koja ausį kasosi. Pro šalį kiek 
kojos neša, skuodžia zuikis. 
Vilkas:

– Ei, žvairy! Kas? 
Medžiotojai?!

– Nea.
– Tai gal šunys?!
– Irgi ne, – atsako kiškis, 

nerdamas į krūmus.
– Čia aš, senas asile, – 

atsiduso uždususi vilkė.
***
Negalima sakyti „elgeta“, 

reikia sakyti: asmuo su 
ribotomis finansinėmis 
galimybėmis.

***
Advokatas klientui:
– Jūsų atveju geriausia 

išeitis būtų tiesiog susitaikyti 
su žmona.

Klientas:
– Gal tuomet galėčiau 

sužinoti, kokios yra blogesnės 
išeitys.

***
Šeimyninis barnis. Ji:
– Man atrodo, kad tu kažko 

iki galo nepasakai.
Jis:
– Man atrodo, kad tu šiek 

tiek iki galo neišklausai.

Ieškokite prekybos
centruose!

• Dovanoju šulinio viršutinį ritinį 
su geležimis velenui.  
Tel. 8 458 51 215. Rokiškis
• Dovanojami mažaūgiai šuniukai, 
augs nedideli, ėda savarankiškai, 
maždaug 2 mėn. amžiaus. Yra 
šuniukas ir kalytė. Atiduodame tik 
į geras rankas. Tel. 8 601 49 181. 
Rokiškis
• Dovanoju šaldiklį, skalbimo 
mašiną, televizorius su defektais. 
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Gal kas turi padovanoti spintą ir 

lauko duris. Jūžintai.  
Tel. 8 620 55 998. Rokiškis
• Gal kas turi nebenaudojamą, 
vaikišką lovytę ir gali padovanoti? 
Tel. 8 625 53 137. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Žaislą – interaktyviają pandutę, 
beveik nauja. Tinka vaikams nuo 2 
m amžiaus. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 675 33 768.  
Rokiškis
• Vaikišką lovytę-maniežą. 
Naudota, bet geros būklės. Atvežta 
iš Norvegijos. Kaina 30 Eur.  

Tel. 8 682 11 257. Rokiškis
• Gultuką. 3 padėčių. Kaina 33 Eur. 
Tel. 8 612 47 934. Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Riedučius. 37 dydis. Kaina 25 
Eur. Tel. 8 688 16 223.  
Rokiškis


