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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

Bulių kautynės  – kol kas masiškiausias 
renginys rajone po karantino

Daugiausia virtimų buvo lengvųjų „bulių“ važiavimuose.                                                       L. Dūdaitės-Kralikiėnės nuotr.
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išgėrus (statistika)Rokiškiečiai iš lengvosios atletikos 

Lietuvos jaunučių čempionato parsivežė 7 medalius

Orinta Navikaitė iškovojo pirmąją vietą ieties metimo sektoriuje.                                                Asmeninio archyvo nuotr.
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Išaugusios baudos Rokiškio rajono vairuotojų neatgraso 
nuo vairavimo išgėrus (statistika)

Statistika rodo, kad ne-
blaivūs vairuotojai vis dar 
kelia problemų šalies keliuo-
se. Policijos pateikiamose 
ataskaitose kaskart šmė-
žuoja informacija apie už 
vairo sulaikytus neblaivius 
vairuotojus. Kaip ir visoje 
Lietuvoje, taip ir Rokiškio 
rajone, už vairo sėstis ne-
blaiviems neatgraso nei nuo 
praeitų metų išaugusi atsa-
komybė, nei skiriamos bau-
dos.

Panevėžio apskrities vy-
riausiojo policijos komisari-
ato Rokiškio rajono policijos 
komisariato viršininkas Ri-
mantas Čepulis sako, kad re-
zultatai dažnai priklauso nuo 
policijos pajėgumų, bet tuo 
pačiu džiaugiasi, kad visuo-
menė darosi sąmoningesnė, 
auga nepakantumas girtiems 
vairuotojams. Policija dažnai 
sulaukia gyventojų skambu-
čių apie kelyje pavojingai 
manevruojančius, neblaivius 

vairuotojus, kurie kelia grės-
mę eismo saugumui.

Per pirmą šių metų pusmetį 
Rokiškio rajono keliuose su-
stabdyta 60 neblaivių vairuo-
tojų. Per tą patį laikotarpį pra-
eitais metais buvo sustabdyti 
62 neblaivūs vairuotojai.

Daugiau nei pusei, t.y. 32 
asmenims nustatytas didesnis 
nei 1,5 promilės girtumas ir jų 
atžvilgiu pradėtas ikiteisminis 
tyrimas. 

Per pirmąjį šių metų pus-
metį įvyko 136 eismo įvykiai, 
10 iš jų padarė asmenys, kurie 
buvo neblaivūs. Per tą patį lai-
kotarpį praeitais metais įvyko 
169 eismo įvykiai – 11 jų pa-
darė asmenys, kuriems nusta-
tytas neblaivumas.

Nemažai nustatyta ir ne-
blaivių dviračių vairuotojų. 
Per pirmą šių metų pusmetį 
nustatyti 89 neblaivūs dvira-
tininkai, palyginimui per 2019 
metų pirmą pusmetį tokių as-
menų buvo 77.

Nuo vairavimo būnant ne-

blaiviam nesulaiko sugriež-
tintos baudos bei baudžia-
moji atsakomybė. Nuo 2019 
m. balandžio 1 d. įsigaliojo 
Lietuvos Respublikos Bau-
džiamojo kodekso pataisos, 
kuriose numatyta, kad vai-
ruotojas, kuriam nustatytas 
1,51 ir daugiau promilės ne-
blaivumas, taip pat tas, kas 
mokė praktinio vairavimo, 
būdamas neblaivus ir kuriam 
nustatytas 1,51 ir daugiau pro-
milės neblaivumas, taip pat 
tas, kuris vengė neblaivumo 
patikrinimo, kai jam buvo nu-
statyta neblaivumo požymių 
arba vartojo alkoholio po eis-
mo įvykio, baudžiamas bauda 
arba areštu, arba laisvės atė-
mimu iki 1 metų, taip pat gali 
būti konfiskuotas automobilis 
ir atimama teisė vairuoti iki 5 
metų.

Administracinių nusižen-
gimų kodekso pataisomis, 
piniginė bauda vairuotojams, 
kuriems buvo nustatytas 
0,41–1,5 prom. neblaivumas, 

padidinta kone 2,5 karto. Nuo 
2019 metų balandžio 1 d. 
bauda siekia 800–1 100 eurų, 
taip pat taikant teisės vairuoti 
transporto priemones atėmimą 
nuo 1 metų iki 1 metų 6 mėne-
sių. Jeigu toks vairuotojas su-
kelia eismo įvykį, kuris sukėlė 
kitų asmenų nežymų sveika-
tos sutrikdymą ar lėmė ki-
tiems asmenims priklausančių 
transporto priemonių, krovi-
nių, kelių, kelio ir kitų įrengi-
nių arba kito turto sugadinimą 
(apgadinimą), piniginė bauda 
siekia 1 200 –1 500 eurų (tei-
sės vairuoti atėmimo terminas 
lieka nepakeistas, nuo trejų iki 
penkerių metų, taip pat gali 
būti skiriamas transporto prie-
monės konfiskavimas).

Pasak Panevėžio apskrities 
vyriausiojo policijos komisa-
riato komunikacijos grupės 
vyriausiojo specialisto Tado 
Martinaičio neblaivūs vairuo-
tojai - opi problema visiems 
apskrities rajonams.

Enrika PAVILONIENĖ

Rokiškio rajono savivaldybės admi-
nistracija skelbia konkursą Statybos ir 
infrastuktūros plėtros skyriaus vyriau-
siojo specialisto (koeficientas – 7,20, 
karjeros valstybės tarnautojas) parei-
goms užimti.

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

Užs. 1070

Padėka 
prisidėjusiems prie Janinos Kirstukienės paieškų

Nuoširdžiai dėkojame Rokiškio policijos komisariato polici-
ninkams, ypač skyriaus viršininkui Rimantui Čepuliui, kurie 
sumaniai organizavo paiešką, rokiškėnams Krašto apsaugos 
savanorių pajėgų kariams, gelbėtojams, narams, kinologams, 
giminaičiams, Degsnių k. tėvelių kaimynams, Rokiškio Kalnų 
gatvės kaimynams, Audriaus draugams ir darbo kolegoms, 
motociklininkams, keturratininkams.

Taip pat dėkojame parasparnininkams: Vilmantui, Pauliui, 
Kostui, taip pat Simonui, kuris ieškojo apylinkes dronu. 

Dėkojame Žiobiškio kaimo bendruomenei bei seniūnaitei.
Ypatingą padėką reiškiame žiobiškėnui Gintarui Varnui, 

kuris pastebėjo mamą ir pargabeno ją namo.
Vaikai – Vida, Raimonda bei Audrius su šeimomis 

Ūkinkams lietingi orai užvilkino pjūties darbus
Rajono laukuose ne vie-

nas pastebėjo verpetais iš-
guldytus javų plotus. Kokie 
nuostoliai laukia rajono 
ūkininkų, „Rokiškio Sire-
na“ klausė Rokiškio ūkinin-
kų sąjungos vadovės Linos 
Meilutės-Datkūnienės.

Laukuose ne taip blogai, 
kaip atrodo
Iš pirmo žvilgsnio lietingi 

vėjuoti orai padarė daug ža-
los rajono ūkininkams. Žala 
akivaizdžiai matyti važiuojant 
Panemunėlio, Pandėlio krašto 
keliais. L. Meilutė-Datkūnie-
nė sako, kad baimintis ne-
verta. Apklaususi visų rajono 
seniūnijų ūkininkų atstovus, ji 
kalba atvirai: verpetai laukuo-
se atrodo įspūdingai, tačiau 
taip išguldyti tik nedideli, ke-
lių kvadratinių metrų ploteliai. 
Taip, žalos yra, tačiau ji nėra 
didelė. „Kalbėjau su daug 
ūkininkų, buvo mūsų susirin-
kimas, niekas dėl to labai ne-
siskundė“, – sakė pašnekovė.

Praėjusią savaitę jau pra-
dėta pjauti miežius. Kol kas 
nedrąsiai: nuolatiniai lietūs, 
manoma, javapjūtę atidės 
bent iki kitos savaitės. Mat į 
primirkusius laukus sudėtin-
ga įvažiuoti sunkiasvoriams 
kombainams, o ir grūdai yra 

drėgni, todėl nepatogu juos 
kulti ir saugoti. 

Didžiausia žemdirbių bai-
mė – kad ir toliau laikysis šalti 
ir lietingi orai – kol kas nepa-
sitvirtino. L. Meilutė-Datkū-
nienė neslepia: baimės būta, 
nes esant drėgniems ir šal-
tiems orams, javus gali pulti 
grybelinės ligos. O tai atsi-
lieptų ir derliui, o tuo pačiu – 
ir ūkininkų pajamoms.

Kas nesuspėjo, 
tiems palaistė
Rajono laukuose šienapjūtė 

faktiškai baigta. Pasak paš-
nekovės, šiemet laimėjo tie, 
kurie ją pradėjo anksčiau, kol 
buvo sausa. Pavėlavusiesiems 
pradalgės buvo gausiai palais-
tytos. 

Nelinksmos naujienos va-
dinamųjų „sofos ūkininkų“ 
fronte, kurie išmokas ima už 
pievų šienavimą. Mat šiemet 
rajono pievose gausu šieno.  
Ir net dovanai siūlomų šie-
nauti plotų ūkininkai nepuola 
tvarkyti.„Esant prastesniems 
metams, tokie pievų plotai 
yra tikras išsigelbėjimas tiems 

galvijų augintojams, kuriems 
trūksta šieno. Šiemet šieno 
pakanka, todėl nereikia stebė-
tis, kad dovanai šienauti pievų 
niekas neskuba“, – sakė paš-
nekovė.

Kiek toks „sofos“ ūkinin-
kavimas naudingas rajonui? 
Pašnekovė tokių ūkininkų 
teisti neskuba: viena vertus, 
trūksta žemės ją norintiems 
dirbti jauniesiems ūkinin-
kams, o kita vertus, ji nuolatos 
prižiūrima, nėra apleista.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Kviečių laukas netoli Šetekšnų (Panemunėlio sen.).                                                               L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

100–osioms P. Širvio gimimo metinėms – 
eilės ant medžių ir renginiai visus metus

2020–aisiais Lietuva 
švenčia garsaus poeto Pau-
liaus Širvio 100–ąsias gi-
mimo metines. Rokiškio 
rajono savivaldybės J. Ke-
liuočio viešosios bibliote-
kos direktorės pavaduotoja 
Daiva Vilkickienė pasakojo 
apie šia gražia proga Rokiš-
kio rajone vykdomą biblio-
tekos projektą „ŠIRVIADA 
Rokiškio –  P. Širvio tėviš-
kės, gyvenimo ir kūrybos 
krašte“.

 
Neseniai Rokiškio Rotary 

parke ant beržų atsiradusios 
lentelės kviečia visus rokiš-
kėnus ir svečius posmas po 
posmo surinkti visą P. Širvio 
eilėraštį „Aš – beržas“, kuris 
žinomas kiekvienam lietuviui. 
„Šiai idėjai įgyvendinti ieš-
kojome beržynėlio, esančio 
netoli Pauliaus Širvio gatvės, 
kuris gražiai atspindėtų visą 
eilėraštį. Tam puikiausiai tiko 
Rotary klubo parkas. Eilėraš-
čio posmeliai sunumeruoti ir 
iškabinti atsitiktine tvarka, 
kad užklydęs skaitytojas po 
vieną posmą mintyse sudėtų 
visą eilėraštį. Projektą remia 
Lietuvos kultūros taryba ir 
Rokiškio rajono savivaldybė", 
– pasakojo projekto vadovė D. 
Vilkickienė. 

 Penkios lentelės su eilė-
raščio „Aš - beržas“ tekstu 
prigludo prie beržų rajono 
vietose, sietinose su poetu: 
Degučiuose, poeto tėviškėje, 
Aleksandravėlėje, kur jis lankė 
pradinę mokyklą, Salose, kur 
1938–1940 m. mokėsi Salų že-
mės ūkio mokykloje, Pandėly-
je, kur 1950–1952 m. vadova-
vo Pandėlio rajono  laikraščio 
redakcijai, ir Rokiškyje, kur 
laikraščio redakcijoje dirbo 
1946–1950 metais. Rokiškio 
mieste poeto atminimui  pa-
sodintas berželis bibliotekos 

kiemelyje.
J. Keliuočio viešoji biblio-

teka kviečia į visus renginius, 
vyksiančius P. Širvio gimimo 
metinėms paminėti. Vyks dvi 
didelės šventės: rugpjūčio 29 
d. 17 val. – tradicinė ŠIRVY-
NĖ Degučiuose, poeto tėviš-
kėje (programoje: aktoriaus 
Petro Venslovos monospekta-
klis „Dialogas su Pauliumi“, 
Utenos kraštiečių klubo cho-
ras „Indraja" (vadovė Daina 
Abariūtė-Lazauskienė), Alek-
sandravėlės kultūros namų 
ansamblis "Šypsena" (vadovė 
Jurgita Raugienė), dainuoja-
mosios poezijos atlikėjai, lite-
ratai, ir daug kitų staigmenų), 
o rugsėjo 6d. 13 val. – poeto 
gimtadienio dieną – Rokiškio 
Juozo Keliuočio viešosios bi-
bliotekos kiemelyje, kuris iki 
tos dienos virs unikalia Pau-
liaus Širvio erdve (programo-
je: Anykščių kultūros centro 
kompozicija „Tik ilgesį pa-
lik...“ pagal P. Širvio poeziją, 
laiškus ir atsiminimus, rež. J. 
Buziliauskas), dainuojamoji 
poezija ir skaitymai).

Poeto keliais Rokiškio 
krašte bus keliaujama ir Tarp-
tautinio festivalio „Poezijos 
pavasaris 2020“  metu. Liepos 
31 d. vyks skaitymai Pandėlio 
miesto bibliotekoje (10 val.), 
Salų dvare (13 val.), Aleksan-
dravėlės kaimo bibliotekoje 
(15 val.), Rokiškio Juozo Ke-
liuočio viešosios bibliotekos 
kiemelyje (18 val.).

Poeto savaitė „Skambantys 
P. Širvio eilėraščiai“. 

Visą jubiliejinę rugsėjo sa-
vaitę Rokiškio mieste ir rajone 
įvairiose miesto erdvėse skam-
bės P. Širvio poezija, kuri ne-
nutils, kasmet sugrįždama per 
tradicinę šventę „ŠIRVYNĖS" 
Degučiuose ir skaitymus bibli-
otekos kiemelyje.

Evelina JASIULIONYTĖ

VMI paskelbė naujausius turto deklaracijų išrašus
Valstybinė mokesčių 

inspekcija (toliau – VMI) 
informuoja, jog interneto 
svetainėje www.vmi.lt pa-
skelbti nauji metinių gy-
ventojų (šeimos) turto de-
klaracijų išrašų duomenys 
už 2019 metus. Šiemet gali-

ma susipažinti su beveik 48 
tūkst. viešai skelbiamų turto 
deklaracijų išrašų. Sąrašas 
skelbiamas čia: www.vmi.lt/
cms/metines-gyventojo-sei-
mos-turto-deklaracijos-duo-
menu-israsai .

Gyventojų (šeimos) turto 

deklaracijų duomenis už 2019 
m. pateikti turėjo apie 105 
tūkst. gyventojų - naujausiais 
duomenimis iš jų pareigą atli-
ko daugiau nei 102 tūkst., ki-
taip tariant  - apie 97 proc. tai 
privalančių padaryti asmenų.

VMI atkreipia dėmesį, kad 

priminimus apie nepateiktą 
turto deklaraciją gavusiems, 
tačiau jos vis dar nepateiku-
siems asmenims ši pareiga 
išlieka, o ateityje gali laukti 
tiek įspėjimas, tiek atitinkama 
bauda

BNS inform.



3 psl.  2020-07-17

Nepriklausomas rajono laikraštis

Poetės Matildos Olkinaitės kūrybinis palikimas 
net po beveik šimto metų tebetelkia visuomenę

Prieš knygos pristatymą jos kūrybinei komandai (iš kairės): vertėjai Laimai Vincei, profesorei Irena Veisaitei ir 
kultūros ministrui Mindaugui Kvietkauskui – pats darbymetis: maloni pareiga pasirašyti kalną knygų, kurios buvo 
padovanotos žmonėms, prisidėjusiems įamžinant Matildos Olkinaitės atminimą.

Dvi jaunosios aktorės, pirmuoju asmeniu pasakojusios Matildos Olkinaitės istoriją.

Tyli pagarba ir malda hebrajiškai Olkinų ir Jofių šeimos nužudymo vietoje. Ją ženklina paminklinis akmuo.

Matildos Olkinaitės atminimą 
įamžinę žmonės turi specialų 
ženklą: pakabuką su jos kūryboje 
taip dažnai minimomis lelijomis.

L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Kas gali suteklti draugėn 
kultūros ministrą ir kelininką, 
profesorę ir liaudies teatro ak-
torių, karį ir verslininką? Žmo-
nes, kurie kitomis aplinkybė-
mis niekada nebūtų sutikę vieni 
kitų. Kas gali paskatinti į sceną 
išeiti žmones, kurie joje iki tol 
nebuvo? Kas gali pakviesti 
žmones iš tolimiausių pasau-
lio kampelių tylų sekmadienio 
vakarą atlėkti į Rokiškį? Tai 
jaunosios tragiško likimo po-
etės Matildos Olkinaitės atmi-
nimas. Ir jos didžioji svajonė, 
šviečianti tarp seno dienoraščio 
eilučių: kad pasaulį išvystų jos 
pirmoji eilėraščių knyga. Ilgai 
lauktas jos gimimas: praėjus 
98 metams nuo poetės gimimo, 
ir 79-eriems po jos žūties miške 
prie senojo Panemunėlio-Ka-
voliškio kelio...

Iš užmaršties sugrįžęs
dienoraštis
Apie Matildos Olkinaitės 

kūrybą iki šiol liudijo tik pavie-
niai, išbarstyti eilėraščiai. Sim-
boliška: kad ir poetės atminimui 
skirtoje literatūrinėje kompozi-
cijoje jie rankraščiais keliauja iš 
rankų į rankas. Keliavo... Dabar 
jie – unikalaus dizaino knygoje 
„Matilda Olkinaitė. Atrakintas 
dienoraštis“. Knyga dienos švie-
są išvydo prieš pat svarbiausią 
literatūrinį metų įvykį – Vilniaus 
knygų mugę, ir joje sulaukė di-
džiulio dėmesio. O štai jos pri-
statymo Rokiškyje teko palaukti 
gerokai: mat vos dienai praėjus 
nuo pristatymo  sostinėje, buvo 
paskelbtas karantinas, ir knygos 
autorių komandai bei Matildos 
Olkinaitės atminimo įamžinimo 
sutelktai bendruomenei teko pa-
laukti net keletą mėnesių.

Žingsnis į plačiuosius 
vandenis
Kalbėti apie šios knygos 

reikšmę yra sudėtinga dėl kelių 
aspektų. Ji – daugialypė ir dau-
giasluoksnė, kurioje kiekvienas 
skaitytojas gali rasti ir pritaikyti 
sau tinkančius dalykus: poezijos 
gerbėjams, literatūros specia-
listams – tai puikus talentingo, 
pirmuosius žingsnius į litera-
tūros pasaulį žengiančio jauno 
žmogaus autoportretas. Su jo 
emocijomis, baimėmis, ateities 
viltimis ir kasdieniais rūpesčiais. 
Istorikui – tai galimybė pažvelg-
ti į dviejų totalitarinių režimų 
susidūrimo vietoje atsidūrusį 
žmogų. Apie „Stalino saulės“ iš-
degintus gyvenimus: finansines 
tėvų problemas (skaudų gimtųjų 
Matildos namų pardavimo klau-
simą), šios įtampos sukeltas tėvų 
sveikatos problemas, šaltą nuo-
mojamą butą, maisto trūkumą 
ir būtinybę ieškotis „valdiškos 
tarnybos“. Apie literatūros švie-
sulių Salomėjos Neries, Liudo 
Giros kolaboravimą, kurį M. 
Olkinaitė priėmė labai kritiškai 
ir skaudžiai. Apie sunkų pasirin-

kimą: kurti šeimą su vaistininkų 
šeimos jaunuoliu Šėru (dieno-
raštyje užsimenama apie neįky-
rius  mamos Asnos Olkinienės 
klausimus) ir užsidaryti jaukia-
me šeimos lizde, ar toliau leisti 
skleistis talentui. Kad ir tokiomis 
sunkiomis, skurdžiomis aplin-
kybėmis, kai aplink buvo žada-
ma visuotinė gerovė ir laimė.

Dienoraštis, knygos sudary-
tojo kultūros ministro Mindaugo 
Kvietkausko atrasti dokumen-
tai, bei ypatingo grožio ir jėgos 
eilėraštis „Mėlynas paukštis“, 
atrastas tik rengiant šią knygą. 
Galimybė jaunos poetės akimis 
pamatyti tai, kas sunaikinta am-
žiams: mūsų krašte šimtus metų 
gyvenusią ir kūrusią žydų ben-
druomenę.  Ir rasti daug jungčių, 
kurios rišo dviejų skirtingų kalbų 
ir religijų žmones nedideliame 
Panemunėlio miestelyje. Kas 
draugystei jungė verslininkų 

Neniškių šeimą, kunigą Juozapą 
Matulionį bei Olkinų šeimą.

Būtent ši draugystė ir lėmė, 
kad Matildos eilės ir dienoraštis 
visgi pasiekė ateities kartas. Kada 
jis buvo perduotas kunigui J. Ma-
tulioniui, tebėra paslaptis. Mano-
ma, kad tuomet, kai visa Olkinų 
šeima buvo paslėpta klebonijoje. 
Paslėpta tol, kol Naomas Olki-
nas nepamatė skelbimo, kuriame 
rašoma, kas laukia tų, kurie slėps 
žydus. Šeima nepanoro užtraukti 
grėsmės kunigui, ir paliko saugų 
prieglobstį. O dienoraštis, ma-
noma, buvo paliktas klebonijoje, 
atiduotas pačios Matildos arba N. 
Olkino, bandant išsaugoti dukters 
kūrybą...

Olkinų ir Jofių šeimų likimai 
tragiškai nutrūko 1941-ųjų rug-
pjūčio viduryje. Diena anksčiau, 
nei buvo sušaudyti Panemunėlio 
žydai (1941 08 15-16 d.).  Mat 
nacių talkininkai klaidingai 

manė, kad šios šeimos turi pi-
nigų ir aukso, tad nusprendė jas 
apiplėšti ir nužudyti. 

Kunigas M. Olkinaitės dieno-
raštį paslėpė Panemunėlio bažny-
čioje. Po didžiuoju altoriumi. Čia 
dienoraštis išbuvo iki tol, kol iš 
tremties Sibire grįžo kunigas. Po 
to rankraštis buvo atiduotas var-
gonininkui Alfredui Andrijaus-
kui. Jis perdavė jį savo disertaci-
jos apie Frydrichą Šilerį vadovei 
profesorei Irenai Veisaitei. 

Audringi Atgimimo metai, 
kaip pasakojo pati profesorė, 
šiek tiek atitolino dienoračio pu-
blikacijas. Tačiau M. Olkinaitės 
atminimas nebuvo pamirštas. Jis 
lygiagrečiai ėjo ir per sostinės 
kultūros žmonių bendruomenę, 
ir leido šaknis Rokiškio kraš-
te. Nuo amžininkų atsiminimų 
apie M. Olkinaitę, kuriuos rinko 
ir I. Veisaitė, ir kraštotyrininkė 
Vilija Aleknienė, iki pirmųjų 

Raimondos Stankevičiūtės-Vi-
limienės siūlymų režisierei Ne-
ringai Danienei sukurti pjesę ir 
spektaklį „Nutildytos mūzos“, 
iki Rokiškio krašto muziejaus 
išleistos knygelės „Rokiškis Sa-
nos Meleraitės ir Matildos Olki-
naitės akimis“, rajono biblioteki-
ninkų publikacijų žurnale „Prie 
Nemunėlio“. Dabar jau apie M. 
Olkinaitės šeimą pasakoja antro-
ji teatralų grupė – jos kraštiečiai 
Panemunėlio žmonės.

Didžiuoju postūmiu veikti 
tapo didžiulė spektaklio „Nu-
tildytos mūzos“ sėkmė. Ji kėlė 
daug naujų idėjų. Asociacija 
„Rokiškio teatras“ ėmėsi žygių 
toliau įamžinti jaunosios poetės 
atminimą. Pirmiausia reikėjo 
rasti jos žūties vietą. Čia tea-
tralams į pagalbą atėjo Krašto 
apsaugos savanorių pajėgų Vy-
čio apygardos 5-osios rinktinės 
506-osios pėstininkų kuopos ka-
riai. Neinvaziniais tyrimo meto-
dais buvo nustatyta apytikslė Ol-
kinų ir Jofių šeimų palaidojimo 
vieta. Po maždaug metų karių 
ir teatralų prielaidas patvirtino 
JAV Hatfordo universiteto tyrė-
jai, skanavę šią vietą specialiu 
sonaru. Ši ekspedicija į Lietuvą 
atkeliavo didžiulio mūsų krašto 
bičiulio Philo Shapiro dėka.  Po 
to teatralų, verslo žmonių, keli-
ninkų dėka buvo sutvarkyta ši 
vieta, pastatytas paminklas. 

Tačiau svajonės tuo nesibai-
gė: kilo mintis išleisti M. Olki-

naitės kūrybos knygą. Akivaiz-
du, kad ši knyga gerokai pranoko 
pačias drąsiausias rokiškėnų 
teatralų viltis. Ir davė tai, apie 
ką buvo tik nedrąsiai svajojama: 
stiprios kūrybinės komandos 
dėka M. Olkinaitės palikimas 
Rokiškį išvedė į tarptautinius 
vandenis. M. Olkinaitės įdomu-
mą pasauliui liudija tai, kad Lie-
tuvos ambasados JAV parengtą 
diskusiją su knygos autoriais 
stebėjo per 23 tūkst. žiūrovų.

M. Olkinaitės kūryba į pa-
saulį keliauja ne tik lietuvių, bet 
ir anglų kalbomis. Jau išversta 
N. Danienės pjesė, o šiuo metu 
verčiama ir ši knyga. Jos vertėja 
JAV lietuvė Laima Vincė pasi-
dalino su pristatymo dalyviais 
M. Olkinaitės poezijos vertimo 
subtilybėmis, ir perskaitė ypač 
stiprų jos eilėraštį „Mėlynas 
paukštis“ anglų kalba.

N. Danienė užsiminė, kad jau 
sulaukiama ir pasiūlymų kurti do-
kumentinius filmus apie M. Olki-
naitę lietuvių ir anglų kalbomis.

O knyga apie M. Olkinai-
tę jau keliauja po Rokiškį – ji 
buvo padovanota visiems, kurie 
prisidėjo prie jaunosios poetės 
atminimo įamžinimo.  Simbo-
liška, kad pačius artimiausius jos 
bičiulius vienys ir pakabukas su 
lelija, kuri taip dažnai sutinkama 
M. Olkinaitės kūryboje. 

Ministras kvietė prisiminti
Knygos leidėjų komanda 

apsilankė Olkinų ir Jofių šei-
mų žūties vietoje. Ph. Shapiro 
sukalbėjo hebrajišką maldą, 
susirinkusieji padėjo gėlių, bei 
akmenukus – atminimo ženklą. 
Ministras M. Kvietkauskas pa-
brėžė: kitąmet rugpjūtį bus 80 
metų nuo M. Olkinaitės žūties, 
o 2022-aisiais bus šimtosios jos 
gimimo metinės. Jis ragino ir 
toliau nepamiršti poetės atmini-
mo. Vargu ar ji bebus užmiršta: 
tiesiog to neleis jaunosios poetės 
atminimo sutelkta bendruome-
nė. Atvirkščiai, M. Olkinaitės 
kūryba greičiausiai taps tuo Ro-
kiškio išskirtinumo ženklu, ku-
ris įdomus daugelio šalių žmo-
nėms. Tai, kad ši knyga atveria 
ne tik poetės kūrybos klodus,  
unikalius istorinius šaltinius, bet 
ir  telkia skirtingų profesijų, pa-
tirčių, kalbų, religijų žmones, ir 
yra didžioji M. Olkinaitės talen-
to vertė.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Bulių kautynės – kol kas masiškiausias renginys rajone po karantino

Gerokai pavėluotai dėl 
karantino startavo Lietuvos 
autokroso ir bulių kauty-
nių čempionatas. Pirmasis 
jo etapas, surengtas Bajorų 
trasoje, tapo kol kas ma-
siškiausiu šių metų rajono 
renginiu. Renginio vedė-
jas teigė, kad susirinko per 
tūkstantį žiūrovų, tačiau 
patys žiūrovai juokavo, kad 
vien automobilių čia suva-
žiavo maždaug tiek.

Tarsi gyvenimo būdas
Bajorų trasa, kaip ir kas-

met, sutraukė ne tik rajono 
sporto aistruolius, bet ir sve-
čius iš visos Lietuvos. Ka-
dangi šios varžybos trunka 
maždaug 5-6 val., tai į jas 
žiūrovai susirengė kaip į iš-
kylą. Su šeimomis, auginti-
niais. Atsivežė ir šašlykinių, 
nešiojamų šaldytuvėlių su 
gaiviaisiais gėrimais. Auto-
mobilių stogai ir bagažinės 
tapo tribūnomis. O tie, kurie 
norėjo stebėti varžybas nuo 

šlaitų, atsivežė patiesalus ar 
sulankstomas kėdeles. Tra-
diciškai šventėje buvo gausu 
vaikų.

Varžybų organizatoriai di-
delį dėmesį skiria saugumui. 
Todėl visa trasa buvo aptver-
ta stop juostomis, posūkiuose 
išdėliotos krūvos senų padan-
gų. Kai kurie žiūrovai iš jų 
įsigudrino netgi krėsliukus 
pasidaryti. Pavojingiausiose 
vietose trasa buvo aptverta 
spygliuota viela, kad drąsuo-
liams nekiltų noro sutrumpin-
ti kelią link viešojo maitinimo 
įstaigų palapinių ar lenktynių 
metu „pamedžioti“ įdomes-
nių kadrų mobiliaisiais.

Žiūrovai drausmingėja: 
renginio vedėjui vos porą 
kartų teko priminti, kad žiū-
rovai pasitrauktų toliau nuo 
trasos.

Plius dešimt taškų 
ir rizika teisėjams
Kaip įprasta tokiose lenk-

tynėse, buvo du važiavimai ir 

finalinės lenktynės. Tik gau-
siausioje – automobilių, kurių 
variklio tūris 1,6 l, – autokro-
so grupėje prireikė trečiojo 
papildomo važiavimo: pir-
mieji aštuoni lenktynininkai 
kelialapius į finalą gavo po 
dviejų važiavimų, o dėl dar 
dviejų lėtesniems teko kovoti 
persirungime.

Visuomet tokiose varžy-
bose laukiamiausia rungtimi 
būdavo sunkiųjų „bulių“ var-
žytuvės specialiai paruoštais 
automobiliais. Deja, šiemet 
šios varžybos kiek nuvylė. 
Mat sunkiųjų bulių varžėsi tik 
trys. Nors faktiškai tik du, nes 
rokiškėnas Aidas Kandroš-
ka vairavo paprastą volvo 
markės automobilį. Kadangi 
automobilių buvo tik trys, 
tai didžiąją važiavimo dalį 
jie vieni kitus vaikė po trasą. 
Kupiškėnas sportininkas „pa-
gavo“ ir apvertė A. Kandroš-
kos volvo tiesiojoje trasos 
viršuje. A. Kandroškos auto-

mobilio virtimas buvo efek-
tingas: jis taip ir liko demons-
truoti savo dugną. Renginio 
vedėjas paskelbė, kad jį ap-
vertusiam vairuotojui skiria-
ma dešimt taškų. O žiūrovai 
pridūrė: „dešimt taškų minus 
vienas teisėjas“. Mat auto-
mobilis nuvirto kaip tik ten, 
kur stovėjo du trasos arbitrai. 
Laimė, jie spėjo akmirką iki 
virtimo pasitraukti iš inciden-
to vietos, ir nenukentėjo.

Kur kas įdomesnės buvo 
lengvųjų bulių kautynės: jose 
netrūko ir susidūrimų, ir vir-
timų.

Finaluose – 
ir rokiškėnų dvikovos
Moterų ir jaunimo grupėje 

dėl pirmosios vietos kovo-
jo rokiškėnė, kuri šią trasą 
gali vadinti gimtąja – Eglė 
Strumskytė. Deja, ji turėjo 
pripažinti, kad uteniškė Mo-
nika Tutinaitė buvo greitesnė. 
O trečioji atvažiavo šiaulietė 

Ema Vitkauskaitė. 1,6 l kla-
sės varžybose po atkaklios 
kovos pirmas atvažiavo Da-
rius Januševičius, aplenkęs 
Dmitrijų Prokopovą, o trečias 
finišo liniją kirto Aidas Pu-
kėnas. 2 l klasėje rokiškėnai 
sirgo už Vytautą Strazdauską. 
Jis atvažiavo antras, nusilei-
dęs tik Andriui Lagunovui. 
Open klasės lenktynių pir-
mieji važiavimai rokiškėnui 
Žilvinui Lingei atrodė tik len-
gvas pasivažinėjimas: jau pir-
majame rate nuo artimiausių 
persekiotojų jis atsiplėšdavo 
puse rato, o važiavimo pabai-
goje kelis lėtesnius varžovus 
aplenkdavo visu ratu. Tačiau 
finale jis sutiko labai rimtą 
pasipriešinimą. Jis leido save 
aplenkti Artūrui Matuliui, o 
vėliau ir rokiškėnui Lukui 
Kirilovui. Ž. Lingė tik pasku-

tiniajame rate susigrąžino 
lyderio poziciją, o antrasis at-
važiavo L. Kirilovas, trečioje 
vietoje palikęs A. Matulį.

Lengvųjų bulių varžybos 
daugeliui sportininkų baigė-
si anksčiau laiko. Kai kurie 
automobiliai po susidūrimų 
tiesiog nebevažiavo, o vienas 
netgi iš po kapoto „papylė“ 
baltų dūmų debesį. Išvaži-
nėtoje trasoje net tokia men-
ka problema, kaip atplėštas 
bamperis, kai kuriems lenk-
tynininkams padarė nema-
žai bėdų. Nerijaus Petriškio 
„bulius“ apsivertė visai prie 
starto finišo linijos. Jis žiū-
rovų pastangomis vėl buvo 
pastatytas ant ratų. Tik tam, 
kad apsukęs ratą, vėl apvirs-
tų, lygiai toje pačioje vietoje.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Rokiškiečiai iš lengvosios atletikos 
Lietuvos jaunučių čempionato parsivežė 7 medalius

Iš šeštadienį Marijampo-
lėje vykusio Lietuvos jau-
nučių lengvosios atletikos 
čempionato Rokiškio kūno 
kultūros ir sporto centro 
sportininkai grįžo su pui-
kiais rezultatais – parsi-
vežė 7 prizinius medalius. 
Iškovoti 4 aukso, 2 sidabro 
ir 1 bronzos medaliai. Tre-
neris Valentinas Čereška 
sako, kad, nors šiais metais 
į čempionatą vyko ne pilnos 
komplektacijos ir dalyvavo 
čempionato grupėje su me-
tais vyresniais sportininkais 
(gimę 2005-2006 metais) tiek 
daug prizininkų dar nėra 
turėję.

Varžybų nugalėtojais kūjo 
(4 kg) metime tarp vaikinų 
tapo Justas Meilus, įrankį 
numetęs 45.77 metrus (trene-
ris R.Šinkūnas), kūjo (3 kg) 
metime tarp mergaičių - Ga-
bija Marčiulionytė, kūjį nu-
metusi 42.45 metrus (treneris 
V. Čereška). Šioje rungtyje 

antrą vietą iškovojo Austė-
ja Skvarnavičiūtė, numetusi 
įrankį 33.13 metrus (treneris 
V. Čereška). Disko (750 g) 
metimo rungtyje mergaitėms 
antrą vietą iškovojo Aurėja 
Streikutė (trenerė I. Nagelė). 
Jos rezultatas 35.47 metrais. 
Disko (1 kg) metimo rung-
tyje tarp vaikinų nugalėto-
ju tapo Eitvidas Turčinskas, 
įrankį numetęs 49.56 metrus 
(treneris R.Šinkūnas). Jis taip 
pat dalyvavo ir rutulio (4 kg) 
stūmimo rungtyje. Nustumęs 
rutulį 14.16 metrus iškovojo 
trečią vietą. Ieties (400 g) me-
time tarp mergaičių nugalėtoja 
tapo Orinta Navikaitė, jos re-
zultatas 46.33 metrai.

Kaip sako Orintos Navi-
kaitės trenerė Ina Nagelė, tai 
labai aukšto lygio rezultatas. 
“Visą karantino laikotarpį ne-
galėjome treniruotis. Dirbome 
nuotoliniu būdu. Turėjome 
labai mažai laiko pasiruošti 
varžyboms, todėl pasiektais 
rezultatais labai didžiuojamės. 

Orinta Navikaitė pagerino 
savo asmeninį rezultatą dau-
giau nei keturiais metrais“- 
sako trenerė I.Nagelė.

Rajonų grupėje Rokiškio 
komanda užėmė 3-ią vietą ir 
nusileido Kėdainių ir Raseinių 
rajonams.

„Dažnai lyginame save su 
panašaus pajėgumo sporti-
ninkais iš kaimyninių rajonų. 
Šiais metais Utenos komanda 
užėmė 5 vietą, Biržų 27 vietą, 
sportininkai iš Pasvalio rajono 
nedalyvavo. Viso dalyvavo 
sportininkų komandos iš 28 
rajono savivaldybių“ - sako 
treneris V.Čereška.

6 jaunieji sportininkai pri-
zininkai Justas Meilus, Gabija 
Marčiulionytė, Austėja Skvar-
navičiūtė, Eitvydas Turčins-
kas, Orinta Navikaitė, Aurėja 
Streikutė pakviesti į šalies 
rinktinę. Jie dalyvaus Balti-
jos šalių jaunučių čempiona-
te, kuris vyks liepos 28 dieną 
Ogrėje (Latvijos respublika).

Enrika PAVILONIENĖ

Trylikametis motokrosininkas Mykolas Stundžia 
toliau siekia puikių rezultatų

Kiek anksčiau Rokiškio 
Sirenoje rašėme apie pui-
kius jaunojo motokroso 
entuziasto Mykolo Stun-
džos pasiekimus. Norime 
pasidžiaugti, jog jaunasis 
sportininkas ir toliau sie-
kia puikių rezultatų.

Liepos 5 dieną, Biržuose 
vyko Selijos taurės II etapas, 
kur Mykolas Stundžia 85cc 
klasėje užėmė trečiąją vietą 

(nuotr. viršuje pirmasis iš de-
šinės).

Liepos 12 d., Utenoje, 
Alių trasoje vyko Lietuvos 
taurės III etapas ir Mykolas 
85cc klasėje iš 10 dalyvių 
liko ketvirtas, labai netoli 
paleidęs prizininkus.

Šį savaitgalį Mykolas star-
tuos Latvijoje, Jaunpilyje, La-
tvijos čempionate, o liepos 25 
d. Rokiškyje - Lietuvos moto-
kroso čempionato II etape.

 „Rokiškio Sirenos“ 
inform.
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qNaujienos
qSkelbimai
q Video 
ir fotogalerijos

Rokiškio rajono savivaldybės admi-
nistracija skelbia atranką Kriaunų se-
niūnijos vairuotojo pareigoms užimti 
(darbuotojas pagal darbo sutartį (pa-
reigybės lygis - C) koeficientas nuo 4,0 
iki 4,08 priklausomai nuo profesinio 

darbo patirties (metais)). 
Išsamesnė informacija Rokiškio rajono savival-

dybės interneto svetainėje adresu http://www.
rokiskis.lt. 

Užs. 1069

BALDAI

• Dvigulę lovą. Lovos matmenys 
1,60x2 m. Su čiužiniu, išardyta. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 652 63 591. 
Rokiškis
• Sofą-lovą. Ištiesiama, su 
patalynės dėže. Tel. 8 611 55 318. 
Rokiškis
• Dvivietį miegamą fotelį  ir 
patogią ovalią sofą su miegamuoju 
mechanizmu. Tel. 8 673 58 688. 
Rokiškis
• Staliuką. Ilgis 120 cm, plotis 60 
cm. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 670 67 115. Rokiškis
• Tvarkingą tachtą. Miegama dalis 
80x200 cm, išskleidus 160x200 cm. 
Yra ištraukiami stalčiai. Ištraukus 
stalčius, atvertus viršutinę dalį 
galima padaryti dvigulę lovą. Kaina 
95 Eur. Tel. 8 612 77 470.  
Rokiškis
• Dvivietį fotelį. Be miegojimo 
mechanizmo. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 648 31 363. Rokiškis
• Grafų baldų minkštą kampą 
su miegojimo mechanizmu ir 
patalynės dėže. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 648 31 363. Rokiškis

• Automatinę skalbimo mašiną 
Ignis, 5 kg. Drabužiai dedami iš 
viršaus. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 683 27 149. Rokiškis
• Naudotą skalbimo mašiną Miele. 
Suteikiama 2 metų gamyklinė 
garantija. Išsamesnė informacija 
telefonu. Kaina 220 Eur.  
Tel. 8 685 63 999. Rokiškis
• Naudotą elektrinį sviesto mušimo 
aparatą. Kaina 40 Eur, derinama. 
Tel. 8 610 46 476. Rokiškis
• Šaldytuvą Elenberg. Veikiantis, 
1,45 m. Kaina 59 Eur.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Elektrinę viryklę su griliumi.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Geros būklės naudotus Beko 
dujinę viryklę ir Beko šaldytuvą. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 683 83 647. 
Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

DOVANOJA

• Dovanojami kačiukai. Turime du 
neseniai atvestus, juos bus galima 
pasiimti rugpjūčio pabaigoje 
arba rugsėjo pradžioje. Vienas 
visiškai juodas, kuris, atrodo, bus 
pūkuotas,o kitas pilkas su baltu. 
Tel. 8 652 29 709. Kupiškis
• Gal kam reikės trispalvės katytės? 
Ji bus atiduodama po dviejų 
mėnesių. Dar maža.   
Tel. 8 620 36 503. Rokiškis
• Dovanojame kačiukus. Du broliai, 
2 mėnesių. Visiškai savarankiški, 
be galo mieli ir žaismingi. 
Tamsesnis šiek tiek ramesnis. Būtų 
labai smagu jei nereiktų jų išskirti 
ir priglaustumėte abu.  
Tel. 8 629 88 514. Rokiškis
• Dovanoju 3 šuniukus, augs 
nedideli. 1,5 mėn.  
Tel. 8 624 30 370. Rokiškis
• Dovanoja bulves pašarui. Pasiimti 
patiems. Tel. 8 615 78 695. 
Rokiškis
• Dovanoju didelę gėlę - fikusą. 
Pasiimti patiems iš Aukštaičių 
gatvės. Tel. 8 620 62 834. Rokiškis
• Dovanoju sekciją, geros būklės. 
Tel. 8 673 48 030. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Mlžiamas karves. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 623 31 100. Rokiškis
• Siamo kačiukus. Liepos pabaigoje 

bus galima pasiimti. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 687 16 079. Rokiškis
• Žalmargę telyčią. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 683 49 065. Rokiškis
• Kovo mėnesį gimusį ožiuką. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 610 46 476. 
Rokiškis
• Paršelius auginti.  
Tel. 8 672 92 384. Rokiškis
• Ramų, darbinį arklį. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 683 49 065. 
Rokiškis

IEŠKO DARBO

• 34 metų vyras ieško darbo. Turi 
vairuotojo pažymėjimą, nuosavą 
automobilį. Domina įvairus 
variantai. Tel. 8 646 60 895. 
Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu slaugyti 
ligonį, prižiūrėti senyvo amžiaus 
žmogų, padėti buityje, tvarkyti 
namus, turiu patirties.  
Tel. 8 681 58 849. Rokiškis
• Vyras ir moteris ieško darbo.  
Tel. 8 607 91 925. Rokiškis
• Ieškau darbo, kur nors aplink 
Rokiškio rajoną su apgyvendinimu. 
Tel. 8 608 42 783. Rokiškis
• Ilgametę patirtį turintis 
vairuotojas ieško darbo. 
Kategorijos - B, C ir CE. Visi 
dokumentai yra. Amžius - 53 m. 
Tel. 8 683 10 105. Rokiškis
• 36m. vyras ieško darbo. 
Skambinti. Tel. 8 645 84 278. 
Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Siūlau darbą miško pjovėjams ir 
jų padėjėjams. Tel. 8 686 02 397. 
Rokiškis

• UAB Ramundas GM reikalingas 
(-a) padėklų remontininkas (-ė). 
Darbo vieta - Panemunėlio gel. 
stotis, Rokiškio raj. Iš Rokiškio 
darbuotojai vežami įmonės 
transportu. Darbo užmokestis – nuo 
788 Eur. neatskaičius mokesčių. 
Tel. 8 612 26 202. Rokiškis
• Reikalingas vadybininkas (-ė) su 
aukštuoju išsilavinimu. Darbas su 
personalu. Informacijos teikimas 
telefonu, el.paštu, tiesiogiai. 
Dokumentų tvarkymas. Pagalba 
įmonės darbuotojams. Tvarkos 
priežiūra ir kiti pavesti darbai. CV 
siųsti: cv@laudenta.lt.  
Tel. 8 675 88 814. Rokiškis
• Šeimos klinikai Ginmedika 
reikalinga bendrosios praktikos 
slaugytoja. Tel. 8 615 42 472. 
Rokiškis
• Reikalinga mokytoja 5 metų 
vaikui. Tel. 8 654 18 800.  
Rokiškis
• Reikia žmogaus, galinčio 
susmulkinti šieną Minkūnuose, 3 
ha. Tel. 8 674 32 521.  
Rokiškis
• UAB RIVONA siūlo  darbą 
vairuotojui (CE kategorija). Darbo 
pobūdis: maršrutas - krovimas 
Kėdainiuose, krovinio išvežiojimas 
po Lietuvos miestus, grįžimas į 
Kėdainius. Darbas savaitinėmis 
pamainomis. Galimybė pradėti ir 
pabaigti pamainą Rokiškyje.  
Tel. 8 625 37 457. Rokiškis
• Reikalingi vairuotojai važiuoti į 
Ukrainą. Reikia turėti pasą.  
Tel. 8 672 97 353. Rokiškis
• Ieškau, kas gali nupjauti ir 
susmulkinti žolę. Tel. 8 645 84 278. 
Rokiškis
• Ieškomi vyrai, naudotų šaldytuvų 
ardymui Vokietijoje. Atlyginimas - 
10,15 Eur./val. Tel. 8 676 74 941. 
Rokiškis
• Reikalingi metalo rūšiuotojai 
Vokietijoje. Išvykimas skubus. 
Atlyginimas 1200 Eur/mėn. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Tel. 8 676 74 941. Rokiškis
• Reikalingas statybininkas-
pagalbinis darbininkas, dirbti 
įvairius statybų darbus. Rokiškio r. 
Nuolatinis darbas. Turėti vairuotojo 
pažymėjimą. Atlyginimas 800 Eur. 
Tel. 8 683 46 338. 
• Reikalingi darbininkai atlikti 
įvairius statybos darbus. Darbas 
Rokiškio rajone. Tel. 8 605 09 028. 
Rokiškis

KITA

• Geros kokybės, įvairių matmenų 
statybinę medieną.  
Tel. 8 618 33 452. Rokiškis
• Rankinį laikrodį RETOX.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Statinę 15 l ir lagamino formos 
vandens talpą, 10 l.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Sausas skaldytas lapuočių malkas. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 625 81 278. 

Rokiškis
• Vasarinius kviečius.  Maišas 
50 kg - 7 Eur. Tel. 8 622 89 592. 
Rokiškis
• Sausas medžio atraižas. Lapuotis 
bei spygliuotis, supjautos. Atvežu 
mašinine priekabėle, po 2 m. Kaina 
60 Eur. Tel. 8 602 87 040.  
Rokiškis
• Sausas, skaldytas malkas. 
Išsivežti patiems. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 625 53 137. Rokiškis
• Įvairias skaldytas malkas. Atvežu. 
Tel. 8 612 38 237. Rokiškis
• Avižas. Maišas 3,5 Eur.  
Tel. 8 610 19 607. Rokiškis
• Kultivatorių su grumstų 
trupintuvu, 2,3 m pločio. Naują 
keturtaktį 2 cilindrų variklį, 
Ziduką UD-25. Naujas profilinio 
vamzdžio-atramines kopėčias, 4 m. 
Suvirinimo transformatorių TDM-
250. Kainos sutartinės.  
Tel. 8 614 76 408. Rokiškis
• Mažai naudotą, geros būklės Iqos. 
Kaina 45 Eur. Tel. 8 673 59 331. 
Zarasai
• Naujus ketaus radiatorius.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Vokišką, nenaudotą mezgimo 
mašiną. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 608 04 630. Rokiškis
• Būdą mažam šuniui.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Girninį malūną (senovinio 
girninio malūno mažesnę kopiją). 
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Trifazį el. generatorių. Be 
variklio, rusiškas.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Stiklinius indus vynui ar sultims. 
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Malkas. Skaldytos, mažais 
kiekiais, atvežu. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Arklinį vežimą mediniais ratais. 
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Nešiojamąjį kompiuterį Dell, 
mažai naudotas. Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 646 49 930. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Ekologiškai augintas ankstyvąsias 
bulves Adora, Vineta. Kasame tik 
tada, kai užsakote, todėl šviežumas 
garantuotas. Vežame į Rokiškį ir 
aplink. Kaina 1 Eur/kg didelėms, 
mažoms 0,60 Eur/kg.  
Tel. 8 662 39 632. Rokiškis

• Miško mėlynes. Galiu pristatyti į 
namus. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 624 01 986. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Naują mobilųjį telefoną Nokia 
3310. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 665 02 825. Rokiškis
• 2017 m. Samsung A3. Pilnas 
komplektas, veikia puikiai. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 605 33 586.  
Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują 
mobilųjį telefoną iPhone 6, 16GB. 
Spalva Rose Gold. Dokumentai, 
dėžutė, dėkliukas, ausinės. Domina 
keitimas. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Geros būklės rusiškas armonikas. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Tel. 8 655 01 947. Rokiškis
• Vaikišką pianiną.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis

NUOMA

• Išnuomočiau 2 kambarių butą 
su buitine technika ir baldais. 
Balkonas, Respublikos g. (prie 
„Rato“). Baldai gali būti išgabenti. 
Depozitas 360 Eur. Gyventi galima 
nuo rugpjūčio 3 dienos. Kaina 180 
Eur. Tel. 8 629 07 425. Rokiškis
• Gydytojas išsinuomos tvarkingą 
butą (iki 3 kamb.) ar namo dalį 
ilgesniam laikotarpiui. Reikalingi 
visi patogumai, saugus parkavimas 
automobiliui. Tinka iki 20 km 
nuo Rokiškio. Tel. 8 613 03 833. 
Rokiškis
• Jauna šeima ieško išsinuomoti 
butą ar pusę namo.Skubiai.  
Tel. 8 625 76 501. Rokiškis
• Tvarkinga, trijų asmenų šeima 
ieško išsinuomoti butą ar namo 
dalį, gali būti be baldų. Domina 
įvairūs variantai. Tel. 8 678 48 759. 
Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Gal kas turi veikiančią skalbimo 
mašiną ir gali padovanoti.  
Tel. 8 625 53 137. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• 107 vnt.  sauskelnių. Kaina 9 Eur. 
Berniuko drabužėlius nuo gimimo 
iki 74 cm ūgio. Kaina simbolinė, 
vaikui į taupyklę.  
Tel. 8 608 04 155. Rokiškis
• Naudotą, vaikišką vežimėlį Tako 
Jumper 3in1. Spalva - salotinė. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 676 62 702. 
Rokiškis
• Naudotą vežimuką. Yra visos 
dalys. Guminės padangos, yra 
naudojimo žymių. Kaina protingai 
derinama. Neatsakius į skambučius 
galite rašyti sms. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 624 62 863. Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Putinų skersgatvyje ar Statybos 
gatvių kvartale dingo mėlynų 
akyčių, Siamo veislės, baltai pilkos 
spalvos su rudomis dėmelėmis 
katytė. Ką nors žinančius prašome 
informuoti. Tel. 8 686 49 301. 
Rokiškis
• Liepos 7-sios pavakarę kelyje prie 
Rokiškio, ties Sėlyne, rastas šuo su 
antkakliu ir grandine.  
Tel. 8 686 23 919. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Žoliapjovę-traktoriuką, 
stumdomas žoliapjoves, benzinines 
ir elektrines, elektrinius trimerius. 
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Naudotą, bet veikiantį trimerį. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 625 85 795. 
Rokiškis
• Naują benzininę starterinę 
savaeigę žoliapjovę. Kaina 130 Eur. 
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Motociklininko šalmą NOLAN. 
Itališkas. XL dydis. Su maišu. 
Kaina 65 Eur. Tel. 8 686 58 020. 
Rokiškis
• Echolotą Deeper pro+. 
Nenaudotas. Tel. 8 612 32 080. 
Rokiškis
• Naują grilių. Tel. 8 621 51 352. 
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Nenaudotą ketaus vonią.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Naują, 120 l surinktą betono 
maišyklę, parvežta iš Vokietijos. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 610 77 145. 
Rokiškis
• Trifazius elektros variklius.  
Tel. 8 698 55 357. Rokiškis
• Trifazį diskinį pjūklą su 
obliavimo funkcija. Kaina 170 Eur. 
Tel. 8 698 55 357. Rokiškis

www.rokiskiosirena.lt
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Vežame žemę, 
gruntą. 

Tel. (8-677) 78512

Žemės kasimo darbai 
mini ekskavatoriumi. 

PASLAUGOS
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Laisvės g.13

q KUBILO NUOMA
q SAUNOS NUOMA
q IRKLENČIŲ NUOMA
q PALAPINĖS 
3×6 m NUOMA
Tel. 860438157

Ieškokite prekybos
centruose!

PERKA

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Sodybą 15 km nuo Rokiškio, 
Čedasų link. Reikia remonto.  
Tel. 8 618 33 452. Rokiškis

• Sodą Velniakalnyje, Bokšto g. 20, 
0,0625  ha, yra mūrinis vasarnamis 
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Ieškokite  prekybos centruose!
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18 05:05 Šoka Lietuva 

05:15 Seselė Beti 
06:00 Himnas
06:05 Euromaxx
06:35 Pasaulio puodai
07:30 Raganų nebūna 
09:00 Labas rytas, 
Lietuva
12:00 Hipopotamai. 
Afrikos upių milžinai 
12:55 Neįtikėtinos gyvūnų 
draugystės 4
13:40 Šoka Lietuva 
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 Gana juokinga istorija 
00:10 Hobitas: penkių armijų 
mūšis 
02:30 Kestneris ir Mažasis 
Antradienis
04:10 Išsaugota istorija
04:35 Raganų nebūna

05:15 Naujakuriai 
06:30 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:00 Bakuganas. 
Kovos planeta 
07:30 Ilgo plauko istorija 
08:00 Galingasis 6
08:30 Kitsy 
09:00 Skaniai ir paprastai 
09:30 Maisto kelias 
10:30 Penkių žvaigždučių 
būstas
11:00 Jūrų dinozaurai 3D
11:50 Johanos paslaptis

13:35 Išrinktasis. Blogio 
imperijos iškilimas
15:40 Havajai 5.0 
16:45 Ekstrasensų mūšis 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Šuns kailyje
21:25 Pjūklo ketera
00:20 Tarnaitė
03:00 Žudymo žaidimai 
04:50 Kietuoliai
05:15 Naujakuriai

06:50 Stivenas Visata 
07:35 Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas 
08:00 Ogis ir tarakonai 
08:20 Berniukas Blogiukas 
08:45 Tomo ir Džerio šou
09:10 Pabaisiukas Bansenas 
09:35 Tinginių miestelis 
10:00 Drakono užkeikimas
11:45 Skūbis Dū 2. Monstrai 
išlaisvinti

13:35 Paskutinis veiksmo filmų 
herojus
16:20 Paskutinis jaunikio 
išbandymas
18:30 Žinios
19:30 Haris Poteris ir mirties 
relikvijos. 1 dalis
22:25 Meilės guru
00:10 Karštas kubilas - laiko 
mašina 2
01:50 xXx. Ksanderio Keidžo 
sugrįžimas

06:00 Geriausi šuns draugai 
07:00 Pričiupom! 
07:30 Juodasis sąrašas 
08:30 Pričiupom! 
09:00 Sveikatos kodas
09:30 Sveikatos kodas 
televitrina
10:00 Geriausi šuns draugai 
10:30 Gyvenimas. Pirmieji 
žingsniai 

11:30 Pričiupom! 
12:00 Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi 
13:00 Gordonas Ramzis. Iki 
pragaro ir atgal 
14:00 Pragaro virtuvė 
15:00 Reali mistika 
16:10 Ekstrasensų mūšis
18:20 Kas žudikas? 
19:30 Jūrų pėstininkai 
20:30 Juodasis sąrašas 
21:30 Gangsterių medžiotojai
23:45 Sapnų demonai
01:40 Kriminalinė Maskva 
02:30 Ekstremalus greiti

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 Krepšinio pasaulyje 
10:00 Vantos lapas
10:30 Pagaliau savaitgalis
11:00 Skonio reikalas
12:00 „Kelrodė žvaigždė“ 
14:00 „Merginos iš Ukrainos“ 
16:00 Žinios
16:30 Pinigų karta
17:00 Gyvenimas
18:00 Žinios
18:30 „Šerloko Holmso ir 
daktaro Vatsono nuotykiai. 
Agros lobiai“ 
20:00 Žinios
20:30 „Gluchariovas“ 
22:30 Žinios
00:00 Skonio reikalas
01:00 „Kelrodė žvaigždė“ 
02:50 „Šerloko Holmso ir 
daktaro Vatsono nuotykiai. 
Agros lobiai“ 
04:00 „Merginos iš 
Ukrainos“ 
05:20 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi
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9 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. Kaip jaunikaitis 
baimės ieškojo
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 Europos tyrai
12:50 Serengetis 
13:45 Puaro
15:30 Žinios
15:45 Istorijos detektyvai
16:35 Dokumentinė 
istorinė laida „Lietuvos 
kolumbai“

17:30 Žinios
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“
21:30 Dėl visko kalta meilė 
23:15 Apsimetėliai
00:55 Kino žvaigždžių alėja. 
Prisikėlimas 
02:35 Hipopotamai. 
Afrikos upių milžinai 
03:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite
03:55 Šventadienio mintys
04:20 Gana juokinga istorija

05:15 Naujakuriai 
06:30 Kempiniukas Plačiakelnis
07:00 Bakuganas. 
Kovos planeta
07:30 Ilgo plauko istorija 
08:00 Galingasis 6 
08:30 Kitsy 

09:00 Neramūs ir triukšmingi 
09:25 Tinginių miestelis 
09:50 Monstrų namai
11:40 Berniuko Rykliuko 
ir Lavos mergaitės nuotykiai
13:30 Nuogas ginklas: iš policijos 
metraščių
15:15 Paskutinės atostogos
17:30 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Transformeriai. Tamsioji 
Mėnulio pusė
22:30 Dvasia šarvuose
00:35 Demonas viduje
02:15 Meilės guru

06:30 Galiūnai. Europos dvejetų 
taurė. Lazdijai
07:30 Juodasis sąrašas 
08:30 Tauro ragas
09:00 Lietuvos galiūnų čempionato 
etapas. Alytus
10:00 Geriausi šuns draugai 
10:30 Gyvenimas. Pirmieji 

žingsniai 
11:30 Pričiupom! 
12:00 Spec. būrys. I
šlieka stipriausi 
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 
01:40 Gangsterių medžiotojai
03:25 Sapnų demonai

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 Partizanų keliais
11:30 Krepšinio pasaulyje 
12:00 „Kelrodė žvaigždė“ 
14:00 „Merginos iš Ukrainos“ 
16:00 Žinios
16:30 Kryptys LT
17:00 Dekonstrukcijos su 
Edmundu Jakilaičiu
18:00 Žinios
18:30 „Šerloko Holmso ir daktaro 
Vatsono nuotykiai. Agros lobiai“ 
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 „Šerloko Holmso ir daktaro 
Vatsono nuotykiai. Agros lobiai“ 
04:00 „Merginos iš Ukrainos“ 
05:20 Mažos Mūsų Pergalės

09:00 Ūkio šefas 
10:00 Pasaulis pagal 
moteris 
11:00 Žalioji byla 
11:30 Mano mažasis ponis
13:20 Kačių motina
15:15 Kadetė Kelė
17:25 Tai – mes 
18:30 TV3 žinios
19:30 Treniruočių pobūdžio 
krepšinio varžybos.
21:00 Transporteris
22:55 Mirtinas vėjas
00:45 Iksmenai. 
Žūtbūtinis mūšis 
02:35 Pjūklo ketera 
05:00 Naujakuriai

06:40 Stivenas Visata 
07:25 Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas
07:50 Ogis ir tarakonai 
08:10 Berniukas Blogiukas
08:35 Tomo ir Džerio šou 
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:15 Džesika Flečer 
10:00 Miuncheno 
kriminalinė policija  
10:45 Hadsonas ir Reksas  
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Stilius
13:00 Įdomiosios atostogos
14:00 Žinios
16:30 Šoka Lietuva
16:45 Seselė Beti 
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Daiktų istorijos
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 Nacionalinė 
ekspedicija
22:30 Dviračio žinios
23:00 Kostiumuotieji
23:55 Čikagos policija 3
00:35 Stop juosta 

01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Savaitė
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios
03:55 Kostiumuotieji 
04:50 Dienos tema 
05:15 Seselė Beti

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
15:00 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 Spartanas
00:10 Skubi pagalba
01:05 Einšteinas
02:00 Rezidentas
02:50 Amerikietiška siaubo 
istorija

06:30 Iš širdies į širdį"
08:00 "Volkeris, Teksaso 
reindžeris"
10:00 "Rosenheimo policija"
11:00 "Kvailiai šėlsta" 
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 Tylos zona 
00:20 "Mirtinas ginklas" 
01:15 Dvasia šarvuose 
03:00 "Volkeris, Teksaso 
reindžeris" 
04:35 "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 Greitojo reagavimo būrys
20:30 Pričiupom!

21:00 Dingusi 
23:55 Jūrų pėstininkai
01:35 Narkotikų prekeiviai. 
Meksika
02:45 Sūnus paklydėlis
03:30 Kobra 11
04:20 Nusivylusios namų 
šeimininkės
05:05 Visa menanti

05.30 Šiandien kimba
06.30 Kaimo akademija
07.00 Laikykitės ten. Pokalbiai
08.00 Pinigų karta
08.30 Pagaliau savaitgalis
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 Partizanų keliais
13.30 Pagaliau savaitgalis

14.00 „Paslaptys“ 
15.00 „Reali mistika“ 
16.00 Reporteris
16.30 Kaimo akademija
17.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
19.30 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“ 
21.30 „Paslaptys“ 
22.30 Reporteris
23.00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
23.30 Laikykitės ten. 
Pokalbiai
00.30 „Reali mistika“ 
01.30 „Paslaptys“ 
02.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03.20 Laikykitės ten. Pokalbiai
04.00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
04.25 „Pone prezidente”
04.45 „Reali mistika“
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21 06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
09:15 Džesika Flečer
10:00 Miuncheno 
kriminalinė policija 
10:45 Hadsonas ir Reksas
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Daiktų istorijos
13:00 Įdomiosios atostogos
14:00 Žinios
16:30 Šoka Lietuva.
16:45 Seselė Beti 
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 Premjera. 
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 
04:50 Dienos tema 
05:15 Seselė Beti

5:20 Einšteinas 
06:25 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai 
06:55 Stičas 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Viešbutis 
08:25 Viešbutis 
09:00 Šviesoforas 
10:00 Palaužti sparnai
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 Treniruočių pobūdžio 
krepšinio varžybos
21:00 TV3 vakaro žinios 
22:00 Dronų karai
23:40 Skubi pagalba
00:45 Einšteinas 
01:35 Rezidentas 
02:25 Amerikietiška siaubo istorija
03:25 Skubi pagalba 
04:15 Kietuoliai 
04:40 Naujakuriai 
05:25 Einšteinas 

06:30 "Iš širdies į širdį" 
08:00 "Volkeris, Teksaso reindžeris" 
10:00 "Rosenheimo policija" 
11:00 Nuo... Iki... 
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 Šarvuotis 
00:20 "Mirtinas ginklas" 
01:15 Tylos zona 
02:45 "Volkeris, Teksaso reindžeris" 
04:15 "Rosenheimo policija"

06:25 CSI. Majamis"
07:25 Mano virtuvė geriausia
08:35 Sudužusių žibintų gatvės
09:35 Pėdsakas
10:35 Įteisintas faras
11:35 Greitojo reagavimo būrys
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 Greitojo reagavimo būrys
20:30 Pričiupom!
21:00 Kitos 48 valandos 
22:55 Dingusi 
01:45 Kobra 11
02:35 Ekstremalūs išbandymai 
03:25 Nusivylusios namų šeimininkės
04:10 Visa menanti

05.30 „Merginos iš Ukrainos“ 
06.30 Pinigų karta
07.00 Laikykitės ten. Pokalbiai
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 „Paslaptys“
15.00 „Reali mistika“ 
16.00 Reporteris
16.30 Pinigų karta
17.00 Laikykitės ten. Pokalbiai
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“
19.30 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“ 
21.30 „Paslaptys“ 
22.30 Reporteris
23.00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
23.30 Laikykitės ten. Pokalbiai
00.30 „Reali mistika“ 
01.30 „Paslaptys“ 
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03.20 Laikykitės ten. Pokalbiai
04.00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
04.25 „Pone prezidente” 
04.45 „Reali mistika“
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(reikia keisti grindis), 11 kv. m, yra 
elektra, vaismedžių, iki maudyklos 
apie 150 m. Kaina 3500 Eur.  
Tel. 8 629 36 055. Rokiškis
• Žemės sklypą šalia Rokiškio, 
Pagrandžių k. Plotas – 10 a, bet 
norint yra ir daugiau arų. Atlikti 
geodeziniai matavimai. Šalia stovi 
gyvenamieji namai. Pirkimo atveju 
bus sutvarkyti dokumentai dėl 
žemės paskirties gyvenamųjų namų 
statybai. Kaina 8000 Eur.  
Tel. 8 678 55 817. Rokiškis
• Sodybą Rokiškio raj., šalia 
Juodupės. Didelis kiemas, 
tvarkinga. Išsamesnė informacija 
telefonu. Kaina 65000 Eur.  
Tel. 8 647 26 720. Rokiškis
• Sodybą 7 km nuo Rokiškio, link 
Žiobiškio, Buteikių k. 30 a žemės, 
ūkiniai  pastatai, rūsys, pirtis, šalia 
upė ir miškas. Graži vieta gyventi ir 
poilsiui. Kaina 7000 Eur.  
Tel. 8 605 70 336. Šiauliai
• 1 kambario butą Aukštaičių 
g. 3 aukštas, didelis balkonas, 
plastikiniai langai, butas tuščias, 
tvarkingas. Yra rūsys. Geri 
kaimynai, tvarkinga laiptinė. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 616 47 421. 
Rokiškis

• Tvarkingą 3 kambarių butą (64 
kv. m). Butas Panevėžio g. 4 a. 
Tvarkinga laiptinė. Plastikiniai 
langai. Šarvo durys. Galima pirkti 
su baldais ir buitine technika 
(viryklė, šaldytuvas, skalbimo 
mašina). Šalia prekybos centrai 
(Senukai, IKI), vaistinė. Kaina 
35000 Eur. Tel. 8 607 73 939. 
Rokiškis
• 3 kambarių butą 5 aukšte. 
Norintiems įsirengti pagal savo 
poreikius, Jaunystės ga. Butas yra 
puikioje vietoje, visiškai šalia yra 
vaikų darželis, netoli dvi mokyklos 
ir parduotuvės. Butas yra be baldų, 
reikia remonto. Kaina 35500 Eur. 
Tel. 8 624 99 396. Rokiškis
• 10 a žemės sklypą Pagrandžių k., 
visai šalia Rokiškio.Pirkimo atveju 
bus sutvarkyti dokumentai dėl 
žemės paskirties gyvenamųjų namų 
statybai. Kaina 8000 Eur.  
Tel. 8 678 55 817. Rokiškis
• Sodą Velniakalnyje, Medžių 
gatvė 26. Su nameliu, yra keletas 
vaismedžių. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 680 30 663. Rokiškis
• Garažą Panevėžio gatvėje, 1A, 
4 korpusas, į Norfos pusę. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 680 30 663. 
Rokiškis

• 2 kambarių butą, renovuotame 
name. Taikos 1B  5 aukštas, 
už renovaciją sumokėta, kaina 
sutartinė. Tel. 8 680 30 663. 
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
• Tvarkingą su baldais, vieno 
kambario butą, P. Širvio g. 6. 4 
aukštas iš  5, netoli mokyklos, 
baseinas, prekybos centrai. Kaina 
22500 Eur. Tel. 8 686 23 372. 
Rokiškis
• 20 a sklypus Jakšto ir Janulionio 
gatvėse. Visos komunikacijos. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• Juodupėje, 2 kambarių butą su 
patogumais, 1 aukšte.  
Tel. 8 646 08 162. Rokiškis
• Tvarkingą, 2 kambarių butą 
(54 kv. m) Skemuose. Mūrinis 
namas, antrasis aukštas, itin erdvi 
svetainė 24 kv. m, didelis įstiklintas 
balkonas, tvarkingas stogas, yra 
du rūsiai. Butui nereikia jokių 
papildomų investicijų. Tik 10 min.
iki Rokiškio. Kaina 9500 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Nebaigtą renuovuoti sodybą, 
Rokiškio raj., Jūžintų sen., Skierių 
k. Nuo Jūžintų miestelio 2 km. 
Sodyba ramybe dvelkiančioje 
vietoje, prie pat miško, esančio 
Lietuvos šiaurės rytuose. Kaina 
15000 Eur. Tel. 8 620 29 159. 
Rokiškis
• Sodybą Obeliuose. Gyvenamas 
plotas 90 kv.m, namų valda 15 a. 
Ūkinis pastatas, šulinys. Kaina 
12500 Eur. Tel. 8 675 24 546. 
Rokiškis
• Sodybą Rokiškio raj., 

Pandėlyje. 3 kambariai ir virtuvė. 
Gyvenamasis plotas 56 kv. m. 
Namų valda 18 a. Kaina 7000 Eur. 
Tel. 8 673 41 654. Rokiškis
• Žemės sklypus. 1) 3,85 ha 
prie Rokiškio miesto, kad. nr. 
7313/0003:532, našumo balas 
41,7. 2) 0,78 ha Juodupėje, kad. nr. 
7363/0006:0220, našumo balas 37. 
Kainos sutartinės.  
Tel. 8 614 76 408. Rokiškis
• 2 kambarių butą Juodupėje, 3 
aukšte. Šarvo durys, plastikiniai 
langai, stiklintas balkonas.  
Tel. 8 647 62 688. Rokiškis
• Nedidelį, ekonomišką namą. 
Name 4 kambariai, virtuvė, 

pagalbinė patalpa, vonia. 52 kv.m. 
Antrame aukšte galima įrengti 2 
kambarius. Erdvus 11,6 a sklypas. 
garažas, ūkinis pastatas. Namas 
atokioje, ramioje vietoje, Vyšnių g. 
Kaina 42000 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Aukštaičių gatvėje, 2 kambarių 
tvarkingą butą, 50 kv. m. Mūrinis 
namas, kambariai į dvi puses, 
plastikiniai langai, pirmasis 
aukštas, ne kampinis. Kaina 26200 
Eur. Tel. 8 600 98 909.  
Rokiškis
• 2 kambarių butą Miliūnų kaime. 
Galima pirkti išsimokėtinai.  
Tel. 8 608 62 038. Rokiškis

• 2 kambarių butą, pirmas aukštas. 
Pandėlys. Kaina 6000 Eur.  
Tel. 8 614 45 386. 
• Namą Rokiškio mieste. Mūrinis, 
7x8, 6 a žemės, malkinė, garažas, 
vanduo iš šulinio. Kaina 55000 Eur. 
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• 3 kambarių butą devynaukštyje. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Tel. 8 603 57 369. 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
• Garažą Kavoliškyje. Yra trifazė 
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Liepos 17-oji, 
penktadienis, 

29 savaitė
Iki Naujųjų liko 167 dienos.

Pasaulio lietuvių vienybės diena 
Dariaus ir Girėno žuvimo diena

Pasaulinė emociukų diena 
Saulė teka 5.04 val., 
leidžiasi 21.45 val. 

Dienos ilgumas 16.41 val. 
Mėnulis – delčia.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Aleksas, Darius, Darotas, 
Darutė, Darutis, Irma, Girėnas, 

Narimantas, Narimantė, 
Narvydas, Vaiga, Vaigailas, 

Vaigailė, Vaigė, Vaigys, Vytenis.
Rytoj: Arnoldas, Eimanas, Eimanė, 
Eimantas, Eimantė, Eimys, Ervinas, 
Kamilas, Kamilė, Kamilis, Tautvilas, 

Tautvilė.
Poryt: Aurė, Aurėja, Galiganta, 
Galigantas, Ksavera, Ksaveras, 

Mantgailas, Mantgailė, 
Mantgirdas, Mantgirdė, Sakalas, 

Vincenta, Vincentas.

Dienos citata
„Kai kurių principų žinojimas 

lengvai pakeičia kai kurių 
faktų nežinojimą“ 

(K. Helvecijus).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1453 m. tarp Prancūzijos ir 
Anglijos įvyko Kastiljono mūšis. 
Šis mūšis, kurį anglai triuškinan-
čiai pralaimėjo, buvo Šimtamečio 
karo tarp abiejų šalių pabaiga.

1917 m. Didžiosios Britani-
jos karališkoji šeima, per Pirmąjį 
pasaulinį karą šalyje sustiprėjus 
antivokiškoms nuotaikoms, at-
sisakė Saksų-Koburgų ir Gotos 
dinastijos vardo ir pasivadino 
Vindzorais.

1945 m. prasidėjo Potsdamo 
konferencija, kurioje spręstas po-
kario Vokietijos likimas.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1933 m. „Lituanikos“ lėktuvu 
perskridę Atlantą Soldino miške 
Lenkijoje žuvo lakūnai Steponas 
Darius ir Stasys Girėnas.

1941 m. nacistinės Vokietijos 
vadovo Adolfo Hitlerio nurodymu 
rytinėse okupuotuose teritorijose 
sudarytas Ostlandas, į kurio sudėtį 
įėjo Lietuva, Latvija, Estija ir Baltaru-
sija. Ostlando generalinis komisa-
ras rezidavo Kaune.

Post scriptum
Žuvis ir svečias 

trečią dieną dvokia.

LAISVALAIKIUI Kepenėlių tortas 
Ingredientai:
• 800 g vištų kepenėlių
• 200 g miltų
• 3 kiaušiniai
• 200 g morkų
• 2 svogūnai
• 250 ml pieno
• 200 g majonezo
• pagal skonį druskos ir mė-
giamų prieskonių
• sauja žalumynų
• keturi šaukštai aliejaus

Gaminimo eiga:
Kepenėles pamirkykite vandenyje, nusausinkite, nuimkite plėveles ir sutrinkite smulkintu-
vu. Į kepenėles sudėkite miltus, supilkite pieną, įmuškite kiaušinius, įpilkite šaukštą alie-
jaus ir išmaišykite. Įkaitinkite aliejumi išteptą keptuvę. Ir kepkite šiek tiek storesnius nei 
lietiniai blynai paplotėlius. Aliejumi tepkite keptuvę tik kepdami pirmąjį paplotėlį.
Svogūnus supjaustykite, morkas sutarkuokite. Apkepkite svogūnus, sudėkite į keptuvę 
morkas ir kepkite, kol gražiai pagels. 
Tuomet paplotėlius sutepkite majonezu, dėkite morkų ir svogūnų įdaro, ir taip sluoks-
niuokite visą tortą. Viršutinį paplotį patepkite majonezu ir puoškite žalumynais. Taip pat 
tinka puošti šviežiomis daržovėmis.elektros instaliacija, rūsys po visu 

garažu. Tel. 8 600 99 255.  
Rokiškis
• Garažą Gruodžio gatvėje. 1 
korpusas, 11 boksas. Kaina 4000 
Eur. Tel. 8 680 31 951.  
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Norvegijoje pagamintą moterišką 
dviratį DBS Metro. Aliuminis 
rėmas. Rėmo dydis M, 53 cm. 
Stabdžiai: galiniai - minant pedalus 
atgal, priekiniai - V Brake tipo, 
spaudžiant rankenėlę ant vairo.
Ratų dydis 28 coliai.Yra bagažinė, 
pastatymo kojelė. Kaina 85 Eur. 
Tel. 8 682 35 204. Rokiškis
• Nissan Primera. 2004 m., 1.9 l, 88 
kW. TA iki 2021-08-01, užsiveda, 
važiuoja. Kaina 550 Eur.  
Tel. 8 603 03 994. Rokiškis
• Dviratį Kross, L dydis, iki 185 cm 
ūgio žmogui. Stabdžiai – diskiniai, 
amortizatoriai hidraulika. Geros 
būklės. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Puikiai išlaikytą dviratį. Odinė 
sėdynė, geros padangos, kojiniai 
stabdžiai. Kaina 65 Eur.  
Tel. 8 674 32 521. Rokiškis
• 2004.07 Opel Astra. 1,7 l, 59 kW. 
Automobilis tvarkingas, TA iki 
2022-05. Yra keli kėbulo defektai. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Kaina 1350 Eur. Tel. 8 687 25 201. 
Rokiškis
• Volvo S80. 2001 m., 2,4 l, 
benzinas, pavarų dėžė –mechaninė. 
Kėbulas idealus, salonas 
tvarkingas. Visi agregatai dirba 
tinkamai. Išsamesnė informacija 
telefonu. Kaina 600 Eur.  
Tel. 8 622 94 107. Rokiškis
• Dviratį Scoot. Didelis rėmas, 
dideli ratai, tvarkingas. Kaina 220 
Eur. Tel. 8 670 33 765.  
Rokiškis
• Gerus tris dviračius. Perkant visus 
iš karto, kaina 200 Eur. Atskirai 
perkant vyriškas 95 Eur., mažesni 
dviračiai po 75 Eur.  
Tel. 8 698 03 364. Rokiškis
• Priekabą. Tel. 8 619 52 150. 
Rokiškis
• Audi A4 B5. 1997 m., 
universalas, 1,9 l, 81 kW, TA 2 
metams. Kaina 1050 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Audi 80 B3. 1991 m., 1,9 l, 
dyzelinas, TA tvarkinga. Kaina 460 
Eur. Tel. 8 675 47 620.  
Rokiškis
• Audi 80 B2. 1986 m., benzinas-
dujos, TA tvarkinga. Kaina 520 Eur. 
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Dviračius. Įvairūs. Yra 

sulankstomas užsieninis, rusiškas. 
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Keturratį 250 cc, mehaninė 
pavarų dėžė, 4+1.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• 1988 m. VW Golf automobilį. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Tel. 8 616 44 275. Rokiškis
• Priekabą žoliapjovei, traktoriukui, 
motoblokui, automobiliui, 
japoniškam traktoriukui.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Suzuki Grand Vitara. 2006 m., 
1,9 l, 95 kW. TA iki 2022.04.04. 
218000 rida, išsamesnė informacija 
telefonu. Kaina 2750 Eur.  
Tel. 8 601 92 760. Rokiškis
• Volvo S70 2,5 l, TDI, 103 kW. 
Važiuojanti. Kaina 280 Eur.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• R14, lietus ratus. 4 skylių, su 
padangomis, protektoriaus dar porai 
žiemų. Tinka VW, Seat, Mazda, 
Toyota. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 650 71 480. Rokiškis
• VW Golf 3, 1,9 l., TDI, 66 
kW dalimis . Tel. 8 603 87 554. 
Rokiškis
• Pigiai Citroen Xsara 1,9 l, TD, 66 
kW dalis. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 630 21 024. Zarasai
• R16 ratus su žieminėmis 
padangomis. Buvo naudojami 
Mersedes-benz automobiliui. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 620 48 692. 
Rokiškis
• Lietus ratus nuo Renault Trafic. 
Kaina 45 Eur. Tel. 8 620 14 023. 
Rokiškis
• VW Passat, Golf, Jetta, Audi, 
Peugeot įvairias dalis su akcija.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Naujai persiūtus vairus. BMW, 
VW, Toyota, Renault.  
Tel. 8 605 78 473. Rokiškis
• 2005 m. Opel Meriva dalimis. 1,3 
l, DTI, 51 kW. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• 2002 m. Opel Zafira, DTI., 
dalimis. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• Keturių skylių, lengvo lydinio 
ratlankius. R15, centrinė skylė 58 
mm, tarpas tarp skylių 108x76 mm. 
Tel. 8 615 55 734. Rokiškis
• Ratlankius – Opel Zafira. 195/65/
R15. Arba keičiu į  VW Passat B5 
ratlankius. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 683 89 079. Rokiškis
• R13, R14, R15 ratus su 
padangomis, ratlankius.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• VW Golf 3, 1997 m., universalas 
dalimis. Tel. 8 675 47 620.  
Rokiškis
• Keturratį 110cc  dalimis. 
Automatinė pavarų dėžė.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Niva, Vaz 2121 ratus ir kt. 
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Audi 80 B4, dyzelis, universalas 
dalimis. Ford Mondeo dalimis, 1,8 
l, dyzelis. Opel Kaddet dalimis, 1,3 
l, benzinas. Peugeot 306 dalimis, 

HDI. Tel. 8 621 51 320.  
Rokiškis
• Renault Espace 2,1 l, TDI ir 2,2 
l, b/d., dalimis. Ford Mondeo 1.8 l, 
TD, Opel Kadett. Ratus Audi B3, 
Ford Galaxy, VW Passat, Peugeot, 
Renault, L.A. priekaboms.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• R14, R15, R16 įvairių matmenų 
padangas ir ratlankius, ratus ir 
atskiras dalis lengvųjų automobilių 
priekaboms. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• GAZ-53, 51 padangas, dalis.
GAZ-66 ratus ir reduktorių, 
GAZ-63 ratus. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Dalimis VW Golf 4. 1,4 l, 
benzinas, mechaninė pavarų dėžė, 
hečbekas, mėlyna spalva.  
Tel. 8 603 09 633. Anykščiai
• Dalimis VW Vento 1,9 l, RDI, 66 
kW. Tel. 8 603 09 633.  
Anykščiai
• VW Passat B4 dalimis. 1995 m., 
1,9 l, TDI, 66kW.  
Tel. 8 603 09 633. Anykščiai
• Dalimis Audi 80 B3 1,8 l, 
benzinas. Tel. 8 603 09 633. 
Anykščiai
• Audi 80 B4 dalimis. 1.6 l, 
benzinas/dujos, avant.  
Tel. 8 603 09 633. Anykščiai
• Dalimis Audi 80 B4 1,9 l, TDI, 
66 kW, Avant. Tel. 8 603 09 633. 
Anykščiai
• Ford Galaxy dalimis. 1996 m., 
dyzelis, 66 kW. Tel. 8 687 52 401. 
Rokiškis
• Padangas. 195/65, R15, m+s, 
2018 m., su skardomis ir gaubtais. 
Mercedes Benz varžtus, galima 
pirkti atskirai. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Ratlankius. R18, Volkswagen 
Tuareg., originalūs, 5/130, 8J ET 
53. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• 1,9 l, TDI purkštukus. 2 vnt. 74 
kW ir 2 vnt. 96 kW.  
Tel. 8 606 02 944. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Mėšlo kratytuvą Rou-6 ir traliuką 
malkoms vežti. Tel. 8 622 69 546. 
Rokiškis
• T-40 AM traktorių.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Statinę. 3 t, neaukšta, ilga.  

Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Trąšų barstytuvą. Pakabinamas, 
rusiškas. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• 2PTS4 mažąją priekabą dalimis. 
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• SK 5 NIVA dalimis.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• ZIL padangas. Po 10 Eur.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Televizorių Hitachi. 32 cm 
įstrižainės. Kaina 60 Eur.  

Tel. 8 646 49 930.  
Rokiškis
• Samsung televizorių. 22 colių 
įstrižainės, plonas. Kaina 60 Eur. 
Tel. 8 683 27 149.  
Rokiškis
• Televizorių Samsung. 32 colių 
įstrižainės, plonas, mažai naudotas. 
Kaina 109 Eur. Tel. 8 648 41 007.  
Rokiškis
• Naują išmanųjį televizorių, 
įstrižainė – 123 cm. Kaina 260 Eur. 
Tel. 8 610 77 145.  
Rokiškis

Danijos ledų gamintoja atsisako 
pavadinimo „Eskimo“

Viena Danijos ledų ga-
mintoja nusprendė vieno iš 
savo produktų pavadinime 
atsisakyti žodžio „Eskimo“, 
kuris galėtų įžeisti inuitus ir 
kitus Arkties čiabuvius.

„Hansens Is“ trečiadienį 
pareiškė, jog anksčiau prieši-
nosi savo ledų ant pagaliuko 
pavadinimo „Eskimo“ kei-
timui, tačiau, kruopščiai ap-
svarsčiusi visas aplinkybes, 
nusprendė pasirinkti tinka-
mesnį pavadinimą.

Pasak bendrovės, dabar 
yra daugiau informacijos ir 
diskusijų „apie menkinantį ir 
nevienodą požiūrį į mažumas 
ir čiabuvius“.

Eskimai (Eskimo) yra 
sąlyginis ir apibendrinantis 
Arkties regiono čiabuvių pa-
vadinimas, tačiau kai kurie iš 
šių 140 tūkst. gyventojų dar 
8-ajame dešimtmetyje pradė-
jo jį kritikuoti.

Aaja Chemnitz Larsen, 
viena iš dviejų Grenlandijai 
Danijos parlamente atstovau-
jančių politikų, pabrėžė, jog 
šis žodis reiškia „žalios mė-
sos valgytojas“, nors ši teori-
ja yra ginčytina.

„Žodis „Eskimo“ dauge-
liui Grenlandijos gyventojų 
turi neigiamą reikšmę. Todėl 

manau, jog būtų natūralu 
parodyti mums bent tokio 
lygio pagarbą“, – pareiškė ji 
Danijos naujienų agentūrai 
„Ritzau“.

„Po diskusijų ir nagrinė-
jimų mums tapo aišku, jog 
žmonės jaučia, kad pavadini-
mas „Eskimo“ primena apie 
pažeminimo ir nesąžiningo 
elgesio laikus, ir anksčiau 
mes į tai neatsižvelgė“, – pa-
rašė „Hansens Is“ feisbuke.

A. Chemnitz Larsen pa-
lankiai įvertino tokį sprendi-
mą ir paragino kitus ledų ga-
mintojus pasekti bendrovės 
pavyzdžiu.

Tačiau žiniasklaidoje 
rašoma, jog Danijos ledų 
gamintoja „Premier Is“ ne-
ketina keisti savo ledų ant 
pagaliuko su šokoladiniu 
glaistu pavadinimo „Kaem-
pe Eskimo“ („Milžiniškas 
eskimo“).

Grenlandija, turinti apie 
55 tūkst. gyventojų, kurių 
dauguma yra inuitai, 19-aja-
me amžiuje tapo Danijos ko-
lonija, o 1953 metais – Dani-
jos provincija.

1979 metais Grenlandijai 
buvo suteikta autonomija, 
kuri po 2009 metais įvykusio 
referendumo buvo išplėsta.
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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.
Žalgirio mūšis, pakeitęs Europos istoriją“, Skaitytojų 
skyriuje.

Astos Keraitienės tapybos darbų paroda, Kūrybinėje-industrinėje palėpėje.
Paroda „100 Lietuvą kūrusių moterų portretai“, Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibli-
otekos parodų galerijoje „Autografas“.
Viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje
Knygų paroda „Atostogauju ir skaitau“.
Spaudinių paroda „Ką veikti vasarą?“
RENGINIAI
Viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje
Liepos 21 d. 10.30 val. – lėlių teatro „Padaužiukai“ kūrybinės dirbtuvėlės.
Liepos 22 d. 14 val. – žaidimų dienelė ,,Būryje vaikų žaisti mums visiems smagu“.
Liepos 23 d. 10.30 val. - lėlių teatro „Padaužiukai“ kūrybinės dirbtuvėlės.
Liepos 23 d. 15 val. – kino diena. 3D filmas ,,Juodoji pantera“. 

Juozo Tūbelio progimnazijai – naujas mokyklinis autobusas
Švietimo, mokslo ir spor-

to ministerija nupirko ir 
rugpjūtį savivaldybėms per-
duos 45 naujus mokyklinius 
autobusus. Ministras Algir-
das Monkevičius patvirtino 
mokyklų, į kurias šiemet iš-
riedės geltonieji autobusiu-
kai, sąrašus.  Tarp gausian-
čiųjų autobusą – ir Rokiškio 
Juozo Tūbelio progimnazija.

„Autobusai bus perduoti 
43 savivaldybėms. Mokykli-
nis autobusas taip pat atiteks 
lituanistinei mokyklai užsie-
nyje – jį gaus Punsko Dariaus 
ir Girėno pagrindinė mokykla 
Lenkijoje“, – teigia ministras 
A. Monkevičius.

Mokykliniams autobusams 
įsigyti skirta daugiau nei 2 
mln. eurų. Jiems pirkti pasi-
telkiamos ne tik valstybės biu-
džeto, bet ir ES struktūrinių 
fondų lėšos.

Autobusai skirti pavežti 
specialių ugdymosi poreikių 
turinčius mokinius, kaimuose 
ir miesteliuose toliau kaip 3 

km nuo mokyklos gyvenan-
čius moksleivius, kad kelio-
nė į mokyklą ar iš jos truktų 
trumpiau. Taip pat jais bus ve-
žami mokiniai, kurie pakeitė 
mokyklą dėl reorganizavimo 
ar struktūros pertvarkymo. 
Geltonaisiais autobusais mo-
kiniai gali vykti ir į būrelius, 
kultūros ir sporto renginius, 
ekskursijas.19 vietų mokykli-
niuose autobusuose dėl moks-
leivių saugumo įrengti vari-
klio užvedimą blokuojantys 
alkotesteriai, dėl patogumo – 

sumontuotos pneumatinės va-
žiuoklės, geresnės oro cirku-
liavimo ir šildymo sistemos.

Švietimo, mokslo ir sporto 
ministerija autobusais moky-
klas aprūpina nuo 2000 metų. 
Per šį laikotarpį iš viso nupirk-
ta 1156 geltonieji autobusai.

Iki metų pabaigos ministe-
rija numato įsigyti ir savival-
dybėms paskirstyti dar apie 40 
mokyklinių autobusų.

Švietimo, mokslo 
ir sporto ministerijos 

inform.

Ietininkai Vilniuje gerino sezono rekordus, bet liko nepatenkinti
Baigėsi dvi dienas Vil-

niaus Vingio stadione vy-
kusios LLAF disko ir ieties 
metimų taurės varžybos. 
Antradienį varžėsi ietinin-
kai, o geriausi Lietuvos 
sezono rezultatai buvo pa-
siekti tiek vyrų, tiek mote-
rų rungtyse.

Sėkmingai Vilniuje star-
tavo 2018 metų Europos 
čempionato prizininkė, Ro-
kiškyje sportinę karjerą pra-
dėjusi Liveta Jasiūnaitė. Te-
resės Nekrošaitės auklėtinė 
ietį net tris kartus numetė 
už 58 metrų ribos, o geriau-
sias jos rezultatas – 58,60 
m. Sportininkė tiek numetė 
neturėdama specialaus pasi-
ruošimo būtent šioms varžy-
boms.

„Mažai konkurencijos, 
visiškai jos nėra. Sunku be 
konkurencijos siekti mak-
simalių rezultatų. Po starto 
Birštone turėjome treniruo-
čių stovyklą Palangoje. Esu 

„krūvyje“, tik šeštadienį grį-
žome iš stovyklos. Manau, 
reikės savaitės, kad įeičiau į 
formą, – sakė L.Jasiūnaitė. 
– Neturiu šį sezoną visiškai 
jokio tikslo, tiesiog dalyvauju 
ir aukštų tikslų sau nekeliu. 
Šiemet pagrindinis startas bus 
Lietuvos čempionatas.“

Vyrų ieties metimo rungty-
je Edis Matusevičius taip pat 
metė toliau nei pirmose savo 
sezono varžybose. Jo pasiek-
tas rezultatas – 75,84 m. Tiesa, 
tokie skaičiai Tokijo olimpinį 
normatyvą pernai įvykdžiusio 
lengvaatlečio netenkina.

„Ir šiandien lieju apmaudą, 
nieko gero. Nesusitvarkau vėl 
su ta pačia technika, trūksta 
pasiruošimo – karantino pase-
kmės. Gal po truputį lengvė-
ju, greitėju, bet viskas atrodo 
sunkiai ir lėtai. Bet gal dar 
įsivažiuosiu, – vylėsi E.Ma-
tusevičius. – Žiemą reikės 
pridėti daugiau jėgos, greičio, 
sprogstamumo ir staigumo, o 
tada lipdyti po truputį techni-

ką. Manau, iki kitų metų vis-
ką susitvarkysiu.“

Šį sezoną Lietuvos rekor-
dininkas tikisi permesti 80 
metrų ribą. Jo asmeninis re-
kordas – 89,17 m.

„Visą laiką yra geras re-
zultatas planuose. Nors dabar 
nesimėto, bet vis tiek norisi 
mesti tą 80 metrų. Asmeni-
nį turiu 89 metrus, tai visai 
nesmagu mesti 75 metrus“, 
– šyptelėjo E.Matusevičius.

Pirmadienį LLAF disko 
ir ieties metimų varžybose 
varžėsi diskininkai. Favo-
ritai pateisino savo statusą: 
tarp moterų triumfavo as-
meninį rekordą (60,60 m) 
pakartojusi Ieva Zarankaitė, 
tarp vyrų – Andrius Gudžius 
(67,83 m).

Liepos 21 d. į tą patį Vin-
gio stadioną sugužės bemaž 
visas Lietuvos lengvosios 
atletikos elitas – čia vyks 
tarptautinės sporto klubo 
„Cosma“ taurės varžybos.
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Mongolijoje nuo buboninio maro mirė paauglys
Mongolijos sveikatos 

apsaugos pareigūnai pra-
nešė, kad nuo buboninio 
maro mirė 15 metų paau-
glys, šalyje ir kaimyninėje 
Kinijoje patvirtinus keletą 
šios ligos atvejų.

Atokioje Gobio Altajaus 
provincijoje šalies pietvaka-
riuose gyvenęs paauglys už-
sikrėtė suvalgęs sumedžioto 
švilpiko mėsos, skelbia mi-
nisterija.

„Mes karantinavome 15 
žmonių, turėjusių kontak-
tą su mirusiuoju,  visiems 
jiems skirtas gydymas an-
tibiotikais“, – ministerijos 
atstovas ryšiams su visuo-
mene Narangerelas Dordžas 
sakė žurnalistams.

Penkiuose provincijos ra-
jonuose įverstas šešių dienų 

karantinas.
Anksčiau šį mėnesį dar du 

buboninio maro atvejai buvo 
užfiksuoti Chovdo provicijo-
je. Tyrimai buvo atlikti dar 
140 žmonių, tačiau daugiau 
atvejų nerasta.

Kinijos šiauriniame Vidi-
nės Mongolijos regione už-
sikrėtus vienam piemeniui 
vietos valdžia uždraudė iki 
metų pabaigos medžioti ir 
valgyti žvėris, kurie gali ne-
šioti šią ligą. 

Nepaisant vyriausybės 
bandymo atpratinti žmones 
nuo švilpikų mėsos ir išmo-
kyti prie jų nesiartinti, Mon-
golijoje kasmet nuo maro 
miršta bent po vieną žmogų.

Kaimo vietovėse žmonės 
medžioti išmoksta dar vai-
kystėje, o kai kurie mano, 
kad valgyti švilpikų vidaus 

organus yra sveika. 
Pernai nuo maro mirė 

viena kazachų pora, suval-
giusi termiškai neapdorotus 
švilpiko inkstus.

Naujausi užsikrėtimo 
atvejai paskatino Rusijos 
Rytų Sibiro Buriatijos re-
giono pareigūnus pradėti 
tikrinti graužikus dėl bubo-
ninio maro ir raginti gyven-
tojus nemedžioti švilpikų ir 
nevalgyti jų mėsos.

Mongolijos sienos lieka 
uždarytos siekiant sustab-
dyti koronaviruso pandemi-
jos plitimą.

Naujienų agentūros 
BNS informaciją atgamin-
ti visuomenės informavimo 
priemonėse bei interneto 
tinklalapiuose be raštiško 
UAB BNS sutikimo drau-
džiama.

Savivaldybės prašo kompensuoti viešojo transporto nuostolius
Lietuvos savivaldybės 

prašo Vyriausybės kompen-
suoti miestų keleivių vežėjų 
nuostolius, patirtus per ka-
rantiną. Dėl to savivaldybių 
asociacija pirmadienį krei-
pėsi į Vyriausybę.

Kaip teigiama asociacijos 
kreipimesi, šalyje paskelbus 
karantiną buvo apribota au-
tobusų parkų veikla, o su-

mažėjus keleivių srautams, 
sumažėjo ir vežėjų gaunamos 
pajamos, tačiau išaugo savi-
valdybių išlaidos kompensuo-
ti nuostoliams.

Savivaldybės siekia, jog 
dėl šios situacijos visos šalies 
savivaldos vardu būtų inici-
juojama diskusija su Vyriau-
sybe.

Lietuvoje kovo viduryje 
įvedus karantiną, buvo nu-

matyta riboti keleivių srautus 
autobusuose, autobusų ir tro-
leibusų vairuotojai turėjo būti 
atitverti nuo keleivių, o kelei-
vių sėdėjimas turi būti išdės-
tytas šachmatiniu būdu, jiems 
drausta sėstis dviejose sėdimų 
vietų eilėse už vairuotojo. Sa-
vivaldybių teigimu, dėl ribo-
jimų ypač sumažėjo keleivių 
srautai.
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Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Liepos 17 d. Naktį 13

Dieną 26
Š, 
3-8 m/s

Liepos 18 d. Naktį 14
Dieną 27

R,
2-6 m/s

Liepos 19 d. Naktį 14
Dieną 27

R, 
4-9 m/s

Liepos 20 d. Naktį 16
Dieną 27

PR,
3-8 m/s

DIREKTORIUS
Simonas Tuska
info@rokiskiosirena.lt

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

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

ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

– Prašome pasakyti, koks, 
jūsų nuomone, mieliausias 
mitinis gyvūnas?

– Sąžiningas politikas.
***
– Žiūriu, ir jūs man Puškiną 

primenate.
– Savo garbanomis?
– Ne, jus, kaip ir jį, nušauti 

norisi.
***
– Atleiskite, ar ne jūs žadate 

atsilyginti, jei rasime jūsų 
dingusį šunį?

– Tikrai taip. Jūs jį radote?
– Dar ne, bet gal galėčiau 

gauti avansą.
***
Ginčai poliarinės 

ekspedicijos būstinėje.
– Mes į šiaurę eisim. 
– O kodėl būtent į šiaurę?
– Nes čia Pietų ašigalis. Ir 

nuo jo galima eiti tik į šiaurę.
***
Kuo labiau bijai viską 

sugadinti, tuo paprasčiau išeina 
tai padaryti.

***
Draugai kalbasi:
– Aš žiūriu naująjį serialą po 

dvi serijas per dieną.
– Tai gal tu dar ir šokoladą 

po kvadratėlį kasdien valgai?
***
Du sukčiai žirgų lenktynėse. 

Vienas:
– Statyk va už tą žirgą. Aš su 

žokėjumi susitariau, jie tiksliai 
bus pirmi. 

Antrasis:
– Su žokėjumi susitarei? 

O arklio paklausti, tikriausiai, 
pamiršai?

***
Tėtė Karlas giriasi 

Pacientas, drebėdamas 
iš baimės, ateina pas 
odontologą.

– Nesijaudinkite, – ramina 
jį gydytojas. – Nespėsite 
nė išsižioti, kaip aš jums 
ištrauksiu dantį.

– Tikrai? – dar labiau 
sunerimsta pacientas. – O 
pro kur, dovanokite, jūs jį 
ištrauksite?

***
Susitinka du draugai. 

Vienas klausia:
– Na, kaip laikaisi, kaip 

reikalai?
–  Nieko gero, viršininkas 

už tris verčia dirbti... Tai dar 
gerai bent tiek, kad esame 

Orų prognozė liepos 17-20 d.

penkiese.
***
Šiandien savo akimis mačiau 

patį greičiausią duomenų 
perdavimą. 16 GB per sekundę. 
Siurblys įtraukė atmintuką...

***
– Brangusis, ar nupirkai man 

dovaną Kovo 8-osios proga?
– Nupirkau.
– O ji man patiks?
– Na, jei nepatiks, galėsi 

atiduoti man. Apie tokį spiningą 
aš seniai svajojau.

***
Visgi ir mėšle yra kažkas 

gero. Na juk negali milijardai 
musių tiesiog klysti.

***

Du naujieji rusai plaukioja 
jachta po vandenyną, atseit 
žvejoja. Pamatė išneriantį 
banginį. Vienas puola 
fotografuot ir šaukia kitam:

– Fotkink, greičiau fokink, o 
tai korešai vėl nepatikės, kokia 
žuvis nutrūko.

***
Lietuvių kinas. Rodo, kaip 

du policininkai ieško lavono, 
vienas kalba per raciją:

– Nu ieškom mes to lavono, 
ieškom. Jis negalėjo toli nueiti.

***
Ginčas varžybose:
– Kokio velnio tu be 

kaukės?
– O dabar galima, atšaukė 

jas.
– Bet, Petrai, tu gi ledo 

ritulio vartininkas.
***
Kirpykloje įnoringa ponia 

sako kirpėjai:
– Prašau perskirti mano 

plaukus į dvi lygias dalis.
Kirpėja, pasimetusi:
– Bet, ponia, bet jūsų plaukų 

tai nelyginis skaičius...
***
Žmona atidžiai klauso vyro 

tik vienu atveju: jis su kažkuo 
kalba telefonu, o ji nežino, su 
kuo.

***
Viena instagramo jaunoji 

žvaigždė vis keldavo savo 
nuotraukas. Kaskart vis naujais 
kailiniais. Visi manė, kad ji 
turi labai turtingą gerbėją. Kol 
pavyduoliai neišsiaiškino, kad ji 
dirba teatro drabužinėje.

***
Kuo arčiau senatvė, tuo 

dažniau elementarus tingėjimas 
laikomas patirtimi ir išmintimi.

***
Skelbimas: „Parduodu mažą 

juodą suknelę. 68 dydžio“.
***
– Saulė, vanduo ir smėlis!
– Petraiti, liaukis šūkavęs, 

ir sparčiau kask smėlį į betono 
maišyklę!

***
– Gerbiamasis pastoriau. 

Kodėl Dievas liepė, kai tau 
suduoda per dešinį skruostą, 
atsukti ir kairįjį?

– Viskas labai paprasta, 
sūnau mano. Juk reikia kažkaip 
jūsų išmuštą žandikaulį grąžinti 
į vietą.

***

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.

draugams:
– Aš tuo pačiu ir medį, ir 

sūnų užauginau.
***
Charakterio tiesumas ir 

nepalenkiamumas būdingas 
geležinkelio bėgiams.

***
Pas psichiatrą kabinete ant 

stalo didelė šlepetė padėta. 
Žurnalistas klausia, kam 
gydytojui tokia šlepetė, ir dar 
ant darbo stalo.

– Kad jūs, gerbiamieji, 
žinotumėte, kokie pacientų 
galvose tarakonai veisiasi...

***
– Brangioji, aš po tavo 

kojom!
– Kelkis ir eik miegot, 

girtas kvaily!
***
Klausimas: ar galima 

sukurti socializmą tik vienoje 
valstybėje? Atsakymas: 
galima, bet tada teks gyventi 
kurioje nors kitoje.

***
Vyras tarptautinių 

žodžių žodyne ieško žodžio 
„žodynas“. Ir randa, o ten 
paaiškinimas: „žodynas yra 
tai, ką tu dabar laikai rankose, 
kvaily“. Tada ieško žodžio 
„kvailys“ reikšmės. Ir randa: 
„Tai ką, vis dar knaisiojiesi?“

***
Žmogus kreipiasi į turizmo 

agentūrą: „Noriu viešbučio 
su sauna, internetu, baseinu, 
treniruoklių sale, sveiku 
maitinimu. Nebrangiai“. 
Jam atsako, kad tai galima 
gauti ir veltui. „Kur“, – 
klausia žmogelis. „Kalėjime 
Švedijoje“, – gauna atsakymą.

 DĖMESIO!
Išpardavimas!

* Chlorofilas (spygliuočių eliksyras).
* Neolife produktai.
*Rankų darbo naminė duona.

*Vandens jonizatoriai.
*Himalajų druskos šviestuvai.
*Ekologiški produktai.

Darbo laikas I-V 10-18 val.
Tel.; +370 611 39023
J Gruodžio g. 2a, Rokiškis

MALONIAI  KVIEČIAME 
APSILANKYTI!

AUGALAI

• Avižas. Didelis kiekis. 50 kg - 5 
Eur. Tel. 8 625 44 940.  
Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• JBL žemų dažnių stiprintuvą. 
30 cm įstrižainės, groja smagiai, 
nepaisant to, kad smulkiai klijuotas, 
bet savo darbą atlieka puikiai. 
Galiu atvežti. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 608 33 563.  
Rokiškis
• Automobilinę garso aparatūrą. 
Žemų dažnių kolonėlė, 1800 
W. Stiprintuvas 1600 W. Kaina 

derinama. Groja gerai. Kaina 160 
Eur.  

Tel. 8 621 00 486.  
Rokiškis


