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Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Rajono meras Ramūnas Godeliauskas tikisi, kad Obelių „Žaliosios“ statybos darbus paskubins naujas techninis prižiūrėtojas.  
 „Rokiškio Sirenos“ nuotr.

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

www.rokiskiosirena.lt

Langinės miestą puošia, bet jas 
reikia mylėti, saugoti ir restauruoti

4 p.

Rokiškio autobusų parkas 
turi naują direktorių

Naujasis Rokiškio autobusų parko direktorius Antanas Taparauskas.
„Rokiškio Sirena“ koliažas

2 p.

3 tūkstančius pakelių nelegalių rūkalų kontrabandos gabenime dalyvavo 
du rokiškėnai.                                                                                  VSAT nuotr.

Du rokiškėnai sulaikyti 
su kontrabanda

2 p.

2 p.
Neblaivių tėvų automobilyje –
nepilnamečiai vaikai

10 p.
Antanašėje plaukiojo 
auksinė žuvelė

11 p.
Kava su pienu – šokoladinio 
skonio pomidoras

Obelių „Žalioji“ nuosekliai virsta auksine

2 p.

Apleisto ir neprižiūrimo 
nekilnojamojo turto sąraše – 
18 objektų

Apleistų statinių savininkams teks gerokai didesnis mokestis.   
                                      Rajono savivaldybės nuotr.

2 p.
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Rokiškio autobusų parkas turi naują direktorių
Rugpjūčio 10 d. paskelbtas 

naujasis UAB Rokiškio autobusų 
parko direktorius. Konkursą į šią 
poziciją laimėjo vienintelis kon-
kurse dalyvavęs kandidatas.

Naujasis Rokiškio autobusų par-
ko direktorius - 28-erių metų rokiš-
kietis, Antanas Taparauskas. 

A. Taparauskas išėjus ankstes-
niam direktoriui, V. Matulkai, jau 

laikinai vadovavo Rokiškio au-
tobusų parkui,  o prieš tai užėmė 
įmonės viešųjų pirkimų specialisto 
pareigas. 

A. Taparauskas yra baigęs viešojo 
administravimo bakalauro studijas 
Mykolo Riomerio universitete, taip 
pat aktyviai dalyvauja politikoje, yra 
socialdemokratų partijos narys.

„Rokiškio Sirena“ 
inform.

Du rokiškėnai sulaikyti su kontrabanda
Pasieniečiai sulaikė per apsau-

ginę tvorą iš Baltarusijos į Lie-
tuvą permestą kontrabandinių 
rūkalų krovinį – 3 tūkstančius 
pakelių nelegalių rūkalų. Sulai-
kyti jų pasiimti atėję trys vyrai.

Šeštadienį vakare Vilniaus pa-
sienio rinktinės Švenčionių užkar-
dos pasieniečiai, žvalgydami savo 
atsakomybės ruožą, vaizdo stebėji-
mo sistema užfiksavo per apsaugi-
nę tvorą mėtomas dėžes.

VSAT pareigūnai reagavo ne-
delsiant: link Švenčionių rajono 
Jančiūnų kaimo buvo nusiųsti pa-
trulių ekipažai, kurie blokavo vie-
tovę, pasitelktas kinologas su tar-
nybiniu šunimi.

Tris vyrus, kurie Lietuvos pusė-
je gaudė iš Baltarusijos metamus 
rūkalus pasieniečiai sučiupo už 
keliasdešimties metrų nuo sienos. 

Paaiškėjo, kad tai 18 ir 24-erių 
Rokiškio gyventojai bei 33 metų 
jonavietis.

Šalia sulaikytų vyrų rasti 8 ryšu-
liai, kuriuose buvo 3 tūkst. pakelių 
cigarečių „Minsk City QS“ su Bal-
tarusijos akcizo ženklais. Rūkalų 
pakuotės buvo sudėtus į tvirtus po-
lietileninius maišus, kurie surišti tar-
pusavyje ir, sumeistravus savadarbes 
petnešas, pritaikyti nešti ant pečių.

Visi trys vyrai po apklausų buvo 
uždaryti į areštinę. Sekmadienį 
jiems skirtos kardomosios priemo-
nės rašytiniai pasižadėjimai neiš-
vykti bei dokumentų poėmiai.

Dėl kontrabandos Vilniaus pa-
sienio rinktinės pareigūnai pradėjo 
ikiteisminį tyrimą. Vyrams už pa-
darytą nusikalstamą veiką gresia 
piniginė bauda arba laisvės atėmi-
mas iki ketverių metų.

VSAT inform.

Neblaivių tėvų automobilyje –
nepilnamečiai vaikai

Rugpjūčio 10-sios naktį, apie 23 val., Rokiškio rajone, Juodupėje ne-
blaivus (2,87 prom. girtumas), neturintis teisės vairuoti vyras (gim. 1987 
m.) vairavo automobilį „AUDI 80“, kartu važiavo neblaivi (2,80 prom. 
girtumas) moteris (gim. 1981 m.) su savo nepilnamečiais vaikais (gim. 
2006 ir 2009 m.). Įtariamasis sulaikytas.

Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato inform.

Obelių „Žalioji“ nuosekliai virsta auksine
Rajono meras Ramūnas Gode-

liauskas žada: eilinį kartą įstrigę 
Obelių bendruomenės pastato 
statybos artimiausiu metu vėl pa-
judės į priekį. Tačiau iki spalio, 
kaip tikėtasi, akivaizdu, kad pas-
tatas nebus baigtas. Tačiau tai dar 
maža bėda – įkurtuvių terminus 
bus galima atidėti. Kur kas nema-
lonesnė žinia yra tai, kad ankstes-
nės valdžios „istorinis žingsnis“: 
100 tūkst. Eur avansas rangovams 
pripažintas netinkamomis finan-
suoti lėšomis.  Tą nusprendė Cen-
trinės projektų valdymo agen-
tūra, tačiau rajono savivaldybė 
šį sprendimą apskundė teismui. 
Deja, Lietuvos vyriausiasis admi-
nistracinis teismas nusprendė, 
kad agentūros sprendimas teisin-
gas ir rajono valdžiai teks sumo-
kėti ne tik juos, bet dar 24 tūkst. 
Eur baudos.

Laikė grubiu pažeidimu
Problema kilo dėl to, kad anks-

tesnioji savivaldybės administra-
cijos direktorė Nataša Aleksiejeva 
pasirašė sutartį dėl Obelių bendruo-
menės namų statybos su UAB „Vir-
tualūs namai“ ir toje sutartyje buvo 
numatytas 100 tūkst. Eur avansas. 
Tai pirmas rajono savivaldybės is-
torijoje atvejis, kai rangovams buvo 
sumokėtas avansas.

Tačiau ši sutartis skyrėsi nuo 
preliminariosios, kurioje nebuvo 
nė užuominos apie avansą. CPVA 
nustatė, kad projekto vykdytojas, 
pasirašydamas Sutartį, faktiškai pa-
keitė pagrindinės sutarties sąlygas, 
t.y. į pagrindinę Sutartį įrašė naujas 
sąlygas, kurių nebuvo Preliminario-
je sutartyje, šiuo nagrinėtinu atveju 
įrašė konkrečią išankstinio mokėji-
mo sumą (100 000 Eur) ir išanksti-
nio mokėjimo terminą 15 dienų bei 

kitų mokėjimų terminą – 30 dienų, 
pakeitė esmines pagrindinės sutar-
ties nuostatas, ir tokiu būdu pasikei-
tė ekonominė pagrindinės Sutarties 
šalių pusiausvyra rangovo naudai, 
taip, kaip nebuvo numatyta Prelimi-
narioje sutartyje.  Ir CPVA manymu, 
šis pakeitimas buvo esminis.

Lietuvos aukščiausiasis teismas 
yra nurodęs, kad perkančioji organi-
zacija po konkurso vokų atplėšimo 
negali keisti konkurso sąlygų, ir to-
kių sąlygų keitimas pažeidžia lygia-
teisiškumo bei skaidrumo principus.

Dar daugiau: 100 tūkst. Eur buvo 
išmokėta, nors įmonė nepateikė to-
kiam veiksmui būtinų dokumentų: 
išankstino mokėjimo užtikrinimo 
dokumento, o tik žadėjo pateikti po 
2019 m. lapkričio 11 d. bei nurodė, 
kad turi daug objektų, todėl limitai 
išnaudoti. Plačiau apie tai straips-
nyje „Obelių „Žalioji“ tampa auk-
sine“, 2020 02 13 d., https://www.
rokiskiosirena.lt/naujiena/politika/
obeli-alioji-tampa-auksine

 Rajono meras R. Godeliauskas 
tąkart komentavo, kad rajono savi-
valdybė kreipsis į teismą, tikėda-
masi sumažinti netinkamų finan-
suoti išlaidų sumą ir baudą. Tačiau 
teismas nieko nepakeitė: rajono sa-
vivaldybei teks sumokėti priteistą 
sumą iš rajono biudžeto. „Rokiškio 
Sirena“ primena, kad visa projekto 
vertė buvo 496 482 Eur. Taigi, iš ra-
jono biudžeto teks grąžinti maždaug 
ketvirtadalį projekto vertės.

Keitė ir techninį prižiūrėtoją
Obelių „Žaliosios“ statybos dar-

bai „tempėsi“ ir dėl rangovo konf-
likto su techniniu prižiūrėtoju. Tą 
dabar atvirai įvardino rajono meras 
R. Godeliauskas. Jis sakė, kad rajo-
no savivaldybė nuolatos buvo arbi-
tru tarp nesutariančių šalių. Konflik-

tas įsiplieskė tiek, kad pasak mero, 
techninis prižiūrėtojas liepė stabdyti 
darbus net nebenurodęs konkrečių 
priežasčių. Tada savivaldybė netgi 
pasamdė nepriklausomus ekspertus, 
kurie įvertino, kad statybos darbai 
yra atlikti tinkamai. Galą nesantai-
kai padėjo pasibaigusi sutartis su 
techniniu prižiūrėtoju. Ji nebebuvo 
pratęsta, todėl skelbti viešieji pirki-
mai, ir dabar statinį jau yra naujas 
techninis prižiūrėtojas. Pasak mero, 
jis apžiūrėjo statinį ir rugpjūčio 10 
d. pasirašė darbų priėmimo aktus. 
Remiantis jais, rangovams bus su-
mokėta už jau atliktus darbus ir jie 
toliaus tęs statybas. Pasak mero, jau 
dabar aišku, kad spalį pastatas ne-
bus baigtas. Tačiau dėl to problemų 
neturėtų kilti. Mat Centrinė projek-
tų valdymo agentūra apie tai infor-
muota, statybų terminai gali būti 
pratęsiami. 

Kam apskritai reikėjo pastato?
Kam Obeliams, nepaisant sen-

timentų buvusiai mokyklai „Žalia-
jai“, apskritai reikėjo naujo pastato? 
Argi bendruomenė negalėtų rinktis, 
organizuoti renginių, pavyzdžiui, 
tuštėjančioje mokykloje, Obelių is-
torijos muziejuje, kitose erdvėse? 
Pasak mero, šis klausimas lieka be 
atsakymo. „Pastato norėjo bendruo-
menė“, – sakė jis.

Analogišką projektą vykdžiusi 
Juodupė jau senokai džiaugiasi jo 
rezultatais. Dar pernai pavasarį buvo 
sutvarkytas paplūdimys, miestelio 
centrinis parkas, šaligatviai, įrengtos 
vaizdo kameros ir dar daug reikalin-
gų dalykų. „Juodupėnai rinkosi ge-
rinti miestelio infrastruktūrą, rinkosi 
mažesnius darbus, todėl jau naudo-
jasi projekto vaisiais“, – sakė meras.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Apleisto ir neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąraše – 18 objektų
Rokiškio rajono savivaldybė 

paskelbė žinią „DĖL NEKIL-
NOJAMOJO TURTO ĮTRAU-
KIMO Į PRELIMINARŲ AP-
LEISTO AR NEPRIŽIŪRIMO 
NEKILNOJAMOJO TURTO 
SĄRAŠĄ“. Ir pateikė pirmų-
jų 18-kos tokių pastatų sąrašą. 
Apleistų, gyvenvietės vaizdą 
darkančių pastatų galima ras-
ti kiekviename rajono mieste, 
miestelyje ar kaime. Tačiau griu-
venų savininkus savivaldybė 
žada „auklėti“ smūgiu per kiše-
nę – jei nesitvarkys, augs nekil-
nojamojo turto mokestis iki 3 
proc. 

Daugiausia – 
iš Kriaunų seniūnijos
Įdomu tai, kad daugiausia pasta-

tų sąrašui pateikė Kriaunų seniūni-
ja. Antai Buniuškių g. 11, Buniuš-
kių k. yra net šeši tokie statiniai. 
Vienas jų – gyvenamasis pastatas, 
keturi – pagalbiniai ūkio statiniai, 
dar vienas – kitas inžinerinis sta-
tinys. Kam priklauso šis pastatas, 
taip pat nurodyta – pateikti savi-
ninko inicialai E. K.

Dar penki į sąrašą įtraukti pasta-
tai yra taip pat Kriaunų seniūnijos, 
jie taip pat registruoti vienu adresu: 
Baršėnų kaime, Mielėnų g. 14. Jie 
priklauso dviems šeimininkams: 
O.V. ir V. V.

Trys statiniai yra Obeliuose.Tai 
gyvenamosios paskirties pastatas 
Vytauto g. 57, kurio savininkai L. 
M. ir M. D. Taip pat J. Zaukos 16 
esantis gyvenamosios paskirties sta-
tinys, kurio savininkai A. G. ir M. J. 
Dirbtuvių g. 14 esantis daugiabutis 
gyvenamosios paskirties namas taip 
pat įtrauktas į sąrašą. N. V., M. P., O. 
P., V. V., T. S.

Daugiau nei trijų butų apleistas 
statinys yra ir Rokiškyje, Upės Tako 
gatvė 10. Jis priklauso N. B.

Taip pat apleisti namai yra Kons-
tantinavoje, Skaistės g. 2. Šio pasta-
to paskirtis: gyvenamoji (įvairioms 
socialinėms grupėms), jis priklauso 
E. M.

Taip pat tokie pastatai yra Ske-
muose bei Onuškyje. 

Kas gresia?
Rajono savivaldybės pranešime 

teigiama: „Pažymime, kad fiziniai 

asmenys, kurių turtas išvardintas 
priede, per nustatytą terminą ne-
pateikus šių dokumentų, Jų val-
domas nekilnojamasis turtas bus 
įtrauktas į Savivaldybės tarybos 
sprendimu tvirtinamą Sąrašą. Pa-
tvirtintame Sąraše esančiam ne-
kilnojamajam turtui, kuris vado-
vaujantis Įstatymu yra mokesčio 
objektas, bus taikomas 3 proc. 
nekilnojamojo turto mokesčio ta-
rifas, o nekilnojamojo turto, kuris, 
vadovaujantis Įstatymu nėra mo-
kesčio objektas, savininkui (val-
dytojui) bus taikoma administra-
cinė atsakomybė“.

Apleisti pastatai – 
opi problema
„Rokiškio Sirena“ primena, kad 

apleistų pastatų klausimas rajone 
yra labai aktualus. Bene garsiausi 
jo pavyzdžiai: Konstantinavos mo-
kyklos bendrabučiai, „Pentagonas“ 
Juodupėje, statinių kompleksas ša-
lia Valstybinės mokesčių inspekci-
jos pastato. Ką jau bekalbėti apie 
apleistus statinius kaimuose.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Lietuvos keliuose įrengs 112 vidutinio 
greičio matuoklių

Už 1,9 mln. eurų valstybinės 
reikšmės keliuose bus įrengta 
112 vidutinio greičio matuoklių, 
ketvirtadienį pranešė Lietu-
vos automobilių kelių direkcija 
(LAKD).

Direkcija rangos darbų sutartį 
pasirašė su konkursą laimėjusia 
įmone „Fima“. 

Vidutinio greičio matavimo sis-
temas 56 ruožuose įrengti planuo-
jama per maždaug septynis mėne-
sius.

„Greičio viršijimo pasekmės 
gali būti itin skaudžios, todėl kom-
pleksiškai, kartu su Lietuvos kelių 
policijos tarnyba, Lietuvos trans-
porto saugos administracija, savi-
valdybėmis, diegiame saugaus eis-
mo prevencines priemones, kurios 
padeda ugdyti vairuotojų įpročius 
važiuoti saugiu greičiu ir priside-
da prie eismo įvykių mažinimo“, 
– pranešime cituojamas laikinasis 
LAKD direktorius Remigijus Lip-
kevičius.

Direkcijos teigimu, naujieji ma-
tuokliai matuos ne tik greitį, bet ir 
tikrins techninės apžiūros galioji-
mą, civilinės atsakomybės draudi-
mą, ar sumokėtas kelių naudotojo 
mokestis. 

Šiuo metu, pagal anksčiau pasi-
rašytas sutartis, valstybinės reikš-
mės keliuose jau įrengiama 70 
naujos kartos momentinių greičio 
matuoklių ir 100 vidutinio greičio 
matuoklių.

Greičio matuoklių įrengimo 
vietos nustatomos atsižvelgus vi-
dutinį metinį paros eismo inten-
syvumą, eismo įvykių skaičių bei 
kitus kriterijus.

Metų pradžioje Lietuvos valsty-
binės reikšmės keliuose veikė 50 
vidutinio greičio matuoklių, kurie 
automobilių greitį matavo 25 ruo-
žuose.

Naujienų agentūros BNS in-
formaciją atgaminti visuomenės 
informavimo priemonėse bei in-
terneto tinklalapiuose be raštiško 
UAB BNS sutikimo draudžiama.
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BRYDĖS

Mieli „abiturijantai“

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Ne, čia ne rašybos, ir ne korek-
tūros klaida. Tai citata komentaro 
feisbuke prie straipsnio, kuriame 
siūloma išbandyti matematikos 
egzamino uždavinius. Viso komen-
taro citata štai: „Va,va tegul pasiti-
krina visi tie kurie rėkavo,kad abi-
turijantai dundukai,nemokšos,kad 
lengva ir kaip čia galima neišlaiky-
ti.Tegul parodo ką sugeba.Ant kitų 
,,važiuot"lengviausia“. Taip parašė 
šių metų abiturIEntė, kaip matyti 
iš jos viešų komentarų, pati augi-
nanti moksleivę, ir šiemet išlaikiusi 
lietuvių kalbos egzaminą. Bent tuo 
ji giriasi...

Ši citata tik menkutis lašas van-
denyne, rodantis mūsų švietimo 
realijas. Mokyklą paliko žmogus, 
nesugebantis jį patį apibūdinančio 
žodžio parašyti... Kokybė šviečia 
pro ausis, kaip sakant. Mandagiai 
priminus, kad šis žodis rašomas 
šiek tiek kitaip, žmogytis mane 
užblokavo. Bet klaidos neištaisė. 
Didžiuojasi ja, matyt. Tuo tarpu 
tarpukario gimnazistui viešai įvelti 
klaidą buvo didžiulė gėda.

Feisbukas, kaip ir skaitytojų ko-
mentarai, yra tiesiog temų ir faktų 
Klondaikas, kalbant apie beviltišką 
švietimo situaciją. Ir apie devalvuotas 
mūsų visuomenės vertybes.

Labai smagu būtų pamindyti nuos-
paudas vargšams dvyliktokams ir ant 
jų sukarti visus ožius. Tai jie, mūsų 
manymu, lindi iki išnaktų kompuose 
ir telefonuose, tai jie, pasakę tėvams, 
kad eina mokytis, šiuršia būriais mak-
simkėje ir durpynkėje. Tai jie nesimo-
ko, tai jie...

Bet problema yra ne jie. Šie vargšai 
vaikai yra tik skaudi pasekmė. Aplan-
kę savo bičiulių „euroremontuotus“ 
butus, pažiūrėkite jų knygų lentynas. 
Kai kuriuose butuose, namuose jų ne-
rasite. Nereikia. O mes pykstame, kad 
vaikai neskaito. Mes reikalaujame, 
bet nieko jiems neduodame. Jei paso-
diname pomidorą, tai lyg ir savaime 
suprantama jį laistyti, tręšti, pariš-
ti kuoliuką, formuoti. O štai vaikai, 
mūsų manymu, gali augti savaime.

Mes pykstame, kad auga beraščių 
karta. Kurią, prisipažinkime, augina 
tokių pat beraščių karta. Pereikite per 
30-40 komentarų, kad ir po „Brydžių“ 
paskutiniuoju tekstu. Kai kurie jų yra 
labai iliustratyvūs, tiksliau, labai tipi-
niai. Pirmasis pastebėjimas: bent 10 
proc. komentuotojų tekstą skaito iki 
pirmojo trigerio. Pamatė jį – pykš-
telėjo komentarą. O trigerius tekste 

mėtyti aš mėgstu kaip tik dėl to. Kiti, 
jei straipsnis apie ratus, būtinai pako-
mentuos apie batus. Vadinasi, nėra 
elementaraus susikaupimo ir gebė-
jimo skaityti (ką jau kalbėti, kad su-
prastų) tekstą. Trečioji, labiausiai man 
patinkanti, grupė yra tie, kurie sako, 
kad „per daug raidžiųׅׅ“. Negali pykti. 
Kai dirbau viešųjų ryšių specialis-
te, baisiausiai kliūdavo už kuriamus 
tekstus feisbukui. Mat jie vis būdavo 
per ilgi. „Daugiau trijų sakinių niekas 
neskaito“, – vis mėgdavo kartoti nau-
jai iškepti šios srities a la „specialis-
tai“. Į klausimą, kam viešoje erdvėje 
flūdinti tris per sekundę užmirštamus 
sakinius be esmės ir prasmės, papras-
tai šie jaunuoliai atsakydavo: „kad 
pamatytų“. O kam tas pamatymas be 
esmės reikalingas? Ir kartais labai no-
risi tuos „pamatymus“ atmatyt.

Mes tapome feisbuko postų ir ži-
nučių karta. Kalbanti trumpiniais ir 
ikonėlėmis. Štai senovės egiptiečiai 
piešė hieroglifus: stilizuotas ikonėles. 
Apsukome istorijos ratą ir grįžome į 
civilizacijų priešaušrį. Oj kokia didelė 
laimė ir pažanga. Mes dėl tų ikonėlių 
vis barame vaikus. Bet pažiūrėkit, 
kiek suaugusiųjų postuose tų paveiks-
liukų pripaišaliota? O juk vaikai pa-
vyzdžiu mokosi...

Pernai mūsų kieme kaimynų katė 
Vanilė vis auklėdavo savo mažąją 
Matildą. Mažiukė, kaip antra maža 
trispalvė uodegytė, visur sekiodavo 
motiną. Nemačiau, kad Vanilė būtų 
pusdienio miauzgimu auklėjusi savo 
atžalą ar mokiusi ją pelių gaudymo te-
orijos. Peles Matilda mokėsi gaudyti 
iš savo mamos: toji tempdavo kasdien 
po kelias, kad mažoji įgytų praktikos, 
kaip sugauti ir papjauti graužiką. Jei 
pernelyg įkyrėdavo ar išdykaudavo, 
Matilda kaip mat gaudavo letena per 
ausį – kačių teisės, matyt, gerokai 
kitokios nei žmonių. Ir per nepilną 
vasarą mažė išaugo į šaunią, drąsią ir 
puikiai medžiojančią katę. Lygiai taip 
ir vaikai mokosi iš savo tėvų. Ne vel-
tui anksčiau būdavo garsios gydytojų, 
mokytojų, mokslininkų dinastijos.

Štai viena garsiausių Lenkijos 
mokslininkių Marija Sklodowska-Cu-
rie. Ši miela moteris yra dukart Nobe-
lio premijos laureatė. Jos vyras Pjeras 
Curie yra taip pat Nobelio premijos 
laureatas. Ir jų vyresnioji dukra Irene 
su vyru Frederiku Joliot-Curie taip pat 
Nobelio premijos laureatai. Ir šios šei-
mos vaikai taip pat mokslininkai. O 
dabar pasakykite, už ką ši šeimynėlė 
rinko Nobelio premijas? Nesufleruo-
siu, patys susirasite. Galiu tik pasaky-
ti, kad Marija Sklodowska-Curie savo 
gimtąją Lenkiją įamžino Mendeleje-
vo lentelėje.

Mus kuria aplinka. Mūsų šeimos 
ratas. Mūsų perskaitytos knygos, da-
lyvavimai pokalbiuose, diskusijose. 
Jei mažasis tai girdi, jis mokosi sklan-
džiai reikšti mintis, argumentuoti, 
plėtoti akiratį, vaizduotę. Jei vietoj 
knygų lentynoje dulka plastmasiniai 
meškiai, jei mamos feisbuko vardas 
Nika gelynei nagučei ar tėčio leksi-
ka kupina keiksmažodžių, o žodynas 
skurdus, tai ir mažiai kitaip nekalba. 
Štai jau dviejose mano pažįstamų šei-
mose ikimokyklinukams pripažinti 
raidos sutrikimai. Užtenka pusvalan-

džio suprasti, kodėl. Kalba yra inte-
lekto rodiklis. Kai mažylis ima kalbė-
ti, sparčiai formuojasi jo atmintis, jis 
ima žinias iš pasaulio gerti it kempi-
nė. Prisipažinkite, kaip užknisdavo tie 
amžini „kodėl?“ Tėvai (kurie yra be-
darbiai ir sėdi namuose kiaurą dieną), 
su savuoju vaiku bendrauti tiesiog 
neturi laiko: juk feisbukas liktų ne-
skaitytas, žaidimai nežaisti... Gyveni-
mo mokytoju tiems vargo mažyliams 
abiem atvejais tapo senas telefonas 
sudaužytu stikliuku, kiaurą parą gro-
jantis youtubės filmukus. Bėda ta, kad 
toks bendravimas labai jau vienpusis: 
ekranas pypsi ir žybsi, bet... Jis neat-
sakinėja į klausimus. Todėl nereikia 
stebėtis, kad ketverių-penkerių mažiai 
su pasauliu bendrauja... mykimu. Nes 
pypsėti ir žybsėti nesugeba...

Pakontroliuokime savo aplinką. 
Paklauskime savęs, ką girdi ir mato 
aplink mus esantys vaikai. Jei kny-
gas be paveiksliukų mažius pamato 
tik mokykloje, tai kodėl pykstame ant 
jo, kad nenori skaityti? Jeigu šeimoje 
pasakotojas ir mokytojas yra youtube 
ir televizorius, tai ir kalbama jų kalba. 
Jei mama ir tėtis tesurezga tik tris sa-
kinius, o ir tuos su klaidomis, tai į ką 
lygiuotis mažiukui? Jei tėvams klasi-
kinės muzikos koncertas yra keiksma-
žodis, tai kiek jų vaikas, per prievartą 
nutemptas „muzikalkėn“, kankins 
vargšą instrumentą? O juk vos prieš 
šimtą metų inteligentų šeimoje buvo 
normalu groti bent vienu instrumentu. 
Ir dauguma klasikinių muzikos kūri-
nių buvo prieinami eiliniams salono 
muzikuotojams. O dabar muzikuoja-
ma klaviatūromis.

Ir mokykla koja kojon su šeima 
žengia vaizduotės ir akiračio susini-
mo link. Pažiūrėkite, prie ko pratina-
mi mažiai nuo pirmųjų klasių? Prie 
pratybų. Vadovėliai verti keiksma-
žodžių. Fragmentiški ir nenuoseklūs. 
Ir, žinoma, testai. Kuriuose klausi-
mai dažnai tokio lygio: „Ar tik ne 
voltmetru matuojama įtampa“. Ir va 
taip striuokt pastriuokt per testus, per 
fragmentiškus gabalus praliuoksima 
visi dvylika metų. Dar didesnis pas-
triuokizmas yra tai, kad mūsų moks-
leiviai per metus praleidžia neįsivaiz-
duojamą skaičių pamokų. Tėvams dėl 
to galvos neskauda. Štai viena lietu-
vių emigrantų šeima skundėsi, kad 
Anglijoje jų šeimą mokykla apskundė 
vaikų teisėms už visišką nieką: vaiką 
išsivežė savaitės atostogoms į Lietuvą 
mokslo metų metu. Mokyklai „negro-
jo“, kad prieš kelis mėnesius nupirkti 
pigiausi bilietai, kad labai labai reikia. 
Tėvų atostogos ir įgeidžiai – ne prie-
žastis griauti mokymo procesą.

O pas mus jau ir taip fragmentiš-
kose programose ištisų savaičių „din-
gimai“ sukelia reiškinį, kurį dėsty-
tojai vadina „fazių skirtumu“. Fazių 
skirtumo reiškinio esmė: studentas 
eina laikyti egzamino su ausinėmis. 
Jis turi ne tik pranešti diktuotojui, 
kokius klausimus dėstytojas uždavė, 
bet ir stebėti, kad pastarasis nepaste-
bėtų „pagalbinių priemonių“. Tuo 
metu, kai egzaminą laikantis asmuo 
dairosi, kurioj vietoj stovi ir ką veikia 
dėstytojas, jo pagalbininkas, žinoma, 
diktuoja toliau. O rašantysis nespė-
ja visko užsirašyt ir dingsta gabalai 

teksto. Kadangi studentas yra visiškas 
„žlabas“ ir tokių spragų savarankiškai 
neužpildo, tai dėstytojas gauną darbą, 
kuriame klausimas atsakytas niekuo 
tarpusavyje nesusijusiais „gabalais“. 
Pauzė – gabalas – pauzė – gabalas 
dėstytojų žargonu ir vadinama „fazių 
skirtumu“. O dabar įsivaizduokite, 
kad visų mokomųjų dalykų žinios va 
tokios: „fazių skirtumai“. Taip ir išei-
na, kad moksleivis, kuris išmoko, kad 
K. Donelaitis yra lietuvių klasicizmo 
atstovas, laukia rašinio apie jį, bet jei 
istorijos egzamino klausime yra liepta 
nurodyti lietuvių klasicizmo autorių, 
K. Donelaičio jau neįrašo. Kodėl? 
Nes K. Donelaitis – tai lietuvių kalba, 
o prie ko čia istorija?

 Ir tuomet lietuvių kalbos ir lite-
ratūros, istorijos brandos egzaminai, 
kurių esmė yra žmogaus mąstymo ir 
gebėjimų analizuoti, argumentuoti, 
patikra, virsta farsu. Kai gerai iškalus 
klišes, galima „pralįsti“. Ir vos dvi-
trys dienos po egzamino jau save titu-
luoja „abiturijantai“.

Tarp tokių avigalvių ir pasipila am-
žini ginčai, kam matematikui istorija, 
o istorikui – matematika. Dauguma 
šiandienos mokslų nebėra (ir nieka-
da nebuvo) visiškai gryni. Istorikams 
reikia statistikos, tikimybių teorijos, 
ką jau bekalbėti apie gebėjimus ap-
skaičiuoti procentus. Matematikams 
reikia istorijos bei filosofijos, lingvis-
tikos pradmenų (jei pastebėjote, visi 
didieji matematikos tėvai buvo ir fi-
losofai). Anksčiau apskritai bet kurios 
srities profesorius kurdavo savo filo-
sofijos sistemą. Tai buvo būtinas tokio 
rango žmogui atributas (kaip, pavyz-
džiui, kaklaraištis). Žmonės kurdavo 
filosofijos sistemas, rašė knygas ir 
niekas net pyptelt nedrįso, kad tokio-
se knygose per daug raidžių. Jei nori-
te tuo įsitikinti, pasiimkite Imanuelio 
Kanto veikalus. Sėkmės juos skaitant! 
Ir kai kils noras trenkti knygą į sieną, 
patariu giliai įkvėpti ir prisiminti: šios 
knygos prieš šimtą metų buvo priva-
lomai įveikiamos kiekvienam studen-
tui. Todėl ir aukštosios mokyklos, ir jų 
absolventai buvo kitokie…

Jūs man, Naujųjų ir Naujausiųjų 
laikų istorijos specialistei, paaiškinki-
te, kaip galima išmanyti šių laikmečių 
istoriją be pramonės revoliuciją sukė-
lusių priežasčių? Kaip galime kalbėti 
apie II Pasaulinio karo baigtį ir Šalto-
jo karo trapią jėgų pusiausvyrą be tos 
pačios M. Sklodowskos-Curie ir jos 
šeimos atradimų? Kaip galima apeiti 
Nilsą Borą, Julių Robertą Openhei-
merį, „Manhatano projektą“, Etelę ir 
Julijų Rozenbergus? Ir kuo nacistinei 
Vokietijai tokie svarbūs buvo Nor-
vegijos fiordai? Patys matote, kaip 
greitai istorija tampa grynų gryniau-
sia fizika… Jei kalbame apie epide-
mijų, ypač buboninio maro, kitaip 
dar Juodosios mirties, istoriją, kyla 
klausimas, kodėl ši pasaulį siaubusi 
mirtina liga ištisus amžius nebuvo iš-
gydoma? Liga egzistuoja ir dabar: Ki-
nijoje, Meksikoje, JAV, Mongolijoje, 
azijinėje Rusijos dalyje. Bet nusineša 
nebe milijonus, o vos kelias gyvybes? 
Ir kodėl per geležinę uždangą ameri-
kiečiai pikčiausiems savo priešams 
sovietams kitados siuntė ką tik pradė-
to gaminti streptomicino siuntą? Kaip 

pasaulyje visiškai sunaikinta mirtina 
raupų liga? Štai istorija susiliečia su 
biologija. Ir matant žaliai elektri-
nės spalvos žymes ant Rokiškio šv. 
apaštalo evangelisto Mato bažnyčios 
šventoriuje atrastų skeletų, nekyla 
klausimas, iš kur tos dėmės. Prisimin-
kite maždaug 9-10 klasės chemijos 
pamokas. Iš ko atpažindavote vario 
druskas? Iš tos pačios spalvos ryškių 
nuosėdų mėgintuvėlyje. Va jums ir 
istorijos sąlytis su chemija. Kaip ne-
išmanydami matematikos ir ekonomi-
kos, paaiškintumėte Didžiąją krizę? 
Kaip suvoktumėte, kas yra infliacija, 
pražudžiusi tarpukario Vokietijos de-
mokratiją? Arba būdamas archeolo-
gu, skaičiuotumėte radinių amžių, 
naudodami radioaktyviosios anglies 
metodą? Arba pagal DNR pakitimus 
galėtumėte atsekti, iš kurios pasau-
lio dalies yra kilę mūsų protėviai? Ir 
mes vis dar galime drąsiai sakyti, kad 
norint būti geru istoriku, užtenka su-
skaičiuoti (ir vėl matematika), dova-
nokit, Vytauto žirgo uodegos ašutus? 
Lygiai taip pat ir kitų mokslų atstovai 
istoriją telkiasi sau į pagalbą. Tarpdis-
cipliniškumas yra šiandienino mokslo 
ir pažangos kasdienybė. O mes savo 
vaikus verčiame žinias pakuoti į stal-
čiukus: ten – istorija, šičia – lietuvių 
kalba.

Ir dabar, spręsdami dvyliktokų 
egzamino uždavinį apie tai, keliais 
variantais galime sudėlioti trijų par-
kų tvarkymo tvarkaraštį per penkias 
dienas, pagalvokime: jei mes, suau-
gusieji, nesugebame trijų suknistų 
parkų tvarkymo variantų suskaičiuoti, 
tai kaip mes galime tvarkyti savo ir 
valstybės gyvenimą? Ir prieš ko nors 
reikalaudami iš savo vaikų, pagaliau 
rodykime jiems deramą pavyzdį. Gal 
vietoj gelinių nagučių priauginimo 
ir bukų influencerių postų skaitymo, 
paimkime į rankas kokią vieną kitą 
gerą knygą? Pakalbėkime su vaikais 
apie tai, kokias etines dilemas iškėlė 
mokslo pasiekimai. Ir kodėl komu-
nizmo „atimti ir padalinti“ galimas tik 
vieną kartą? Kodėl susimauna visos 
revoliucijos? Ir kodėl K. Donelaitis 
yra svarbus ne tik lietuvių literatūrai. 
Išspręskime vieną kitą uždavinį, pa-
vyzdžiui, pabandykime kartu suskai-
čiuoti būsto paskolos palūkanas arba 
kiek pabrangs išperkamosios nuomos 
būdu įsigytas televizorius. Ir sudėtinių 
procentų pavyzdžiu iliustruokime, 
kodėl tokie pavojingi greitieji kredi-
tai. Mendelejevo periodinių elementų 
lentelėje suraskime aktinidus ir lanta-
nidus, ir prisiminkime, ką reiškia, jei 
elemento masė užrašyta laužtiniuose 
skliausteliuose. Suraskime toje lente-
lėje polonį, kiurį, kurčiatovį ar fermį. 
Patikėkite, bus įdomu. Ir naudinga. Ir 
jums, ir jūsų atžaloms. Ir skaitykime 
daugiau nei tris sakinius. Ir rašykime 
nebe paveiksliukais, o galvodami apie 
esmę ir prasmę, nuosekliai plėtoda-
mi temą ir dėliodami argumentus. Ir 
užuot apšaukę pašnekovą, kad jis tie-
siog durnius, pabandykime pasakyti: 
„kolega, jūs esate neteisus, nes…“. 
Skaitymas leis kalboms formuoti tu-
rinį, turinys – ieškoti esmės ir temų 
diskusijoms, diskusijos – plėtos vaiz-
duotę ir reakciją. Ir tada jau savaime 
nebeliks „abiturijantai“.
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Kaukių dėvėjimas: 
galbūt nepatogus, tačiau būtinas

Sutelktų Vyriausybės ir visuomenės pa-
stangų dėka sėkmingai atlaikėme pirmąją 
pandemijos bangą. Apmaudu, kad vietoj 
garbingo pripažinimo, jog valstybės ins-
titucijos su netikėtais iššūkiais susitvarkė 
gerai, opozicija ėmė kabinėtis, kaip drįso 
Premjeras ir Sveikatos apsaugos ministras 
išeiti atostogų. Visgi ir vėl pasirodė nerimą 
keliantys ženklai apie didėjantį susirgimų 
skaičių, todėl Vyriausybė nedelsdama rea-
gavo, įvesdama kai kuriuos apribojimus, 
pvz., privalomą kaukių dėvėjimą uždarose 
paslaugų bei prekybos, laisvalaikio ir pra-
mogų vietose bei viešajame transporte.

Nepatogu, sunku kvėpuoti, kalbėti... Ne-
galima nesutikti, kad yra ir diskomfortą ke-
liančių veiksnių, tad grįžti prie senų įpročių 
– nelengva. Tačiau šiuo atveju vertėtų prisi-
minti posakį „saugokis pats ir Dievas tave ap-
saugos“. Kaukių dėvėjimas dar nei vieno iš 
mūsų nepražudė. Pagalvokime apie medikus, 
chirurgus, kurie atlieka keletą valandų trun-
kančias sudėtingiausias operacijas dėvėdami 
kaukes ir negalvodami apie jų sukeliamus ne-
patogumus. Visa esmė slypi suvokime, kodėl 
tas kaukes dėvime. Šiandien ne tik medikai 
kovoja už žmonių gyvybes. Dėvėdami kau-
kes, respiratorius mes visi įnešame savo indė-
lį apsaugant vieniems kitus. Kiekvieną kartą 
užsidėdami nosies, burnos sritis dengiančias 
apsaugos priemones, mes gelbstime kažkieno 
gyvybę. Mažų mažiausiai – prisidedame prie 
visuotinės kovos su viruso plitimu. Tai savo-
tiškas kiekvieno iš mūsų pilietiškumo įrody-
mas, kad esame stiprūs tuomet, kai būname susitelkę ir solidarūs. 

Todėl, kad ir kaip būtų sunku, nepatogu, pirmiausia turime būti sąmoningi ir jausti atsa-
komybę prieš savo artimą, vyresnio amžiaus kaimyną, kolegą ar atsitiktinai sutiktą praeivį. 
Situacija tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje iš tiesų yra rimta. Nei vienas iš mūsų nenorime grįžti 
prie didesnių apribojimų ir karantino režimo, verslo įmonių suvaržymų klausimų. Būtent todėl 
pirmasis žingsnis, siekiant išvengti buvusio scenarijaus, kuomet gerai pagalvojame, ar tikrai 
verta eiti į parduotuvę, jau nebekalbant apie suplanuotus renginius, keliones bei kitus planus, 
kuriuos ne vienam teko atšaukti ar atidėti, yra kaukių dėvėjimas. Jeigu šiandien džiaugiamės, 
kad esame sveiki, negalime nuspėti rytojaus, kuomet netikėtai likimas pakryps kita linkme ir 
atsidursime visai kitoje barikadų pusėje. Nors jaučiamės saugūs ir atrodo, kad virusas kažkur 
toli ir mūsų nepasieks, tačiau visuomet turime būti pasiruošę ir budrūs.

Medicininių kaukių, respiratorių dėvėjimas – tai tik vienas iš būdų apsisaugoti nuo viruso 
plitimo. Turėtume nepamiršti ir kitų prevencinių priemonių: rankų higienos, kosėjimo ir čiau-
dėjimo etiketo, pirštinių naudojimo ir pan. Ypatingai atsižvelgti į tinkamą saugojimąsi reikėtų 
vyresnio amžiaus, taip pat sergantiems įvairiomis lėtinėmis ligomis žmonėms, kurie patenka į 
didesnės rizikos grupę.

Pastarosiomis savaitėmis viešumoje vis pasirodo informacija apie sudėtingą ar net neįma-
nomą patekimą į gydymo įstaigas. Kai kurios įstaigos atnaujino veiklą įprastinėmis apimtimis 
tik tuomet, kada iš Sveikatos apsaugos ministerijos gavo įspėjimus apie finansavimo apribo-
jimą. Noriu priminti, kad sveikatos apsaugos sistema turi veikti pilnu pajėgumu, o sveikatos 
priežiūros ir gydymo įstaigos privalo užtikrinti paslaugų teikimą visiems besikreipiantiems 
pacientams. Jei pastebėsite, kad paslaugas suteikti atsisakoma – nedelsdami kreipkitės: gavus 
tokį signalą, būtų aiškinamasi, ar tikrai yra objektyvių priežasčių, dėl kurių paslaugų teikimas 
nėra užtikrintas.

Kviečiu visus šiuo laikotarpiu nelikti abejingais, mylėti savo artimą ir tai išreikšti dėvint kaukes, 
ypač tose vietose, kur sunku išlaikyti fizinį atstumą. Tai labai nedidelis, bet reikšmingas žingsnis 
užtikrinant, kad mums brangūs žmonės liktų sveiki. Saugokime savo ir kitų žmonių gyvybes.

LR Seimo narys Jonas JARUTIS
Politinė reklama. Bus apmokėta iš LŽVS rinkimų sąskaitos. Užs.10

Langinės miestą puošia, bet jas 
reikia mylėti, saugoti ir restauruoti

„Tyzenhauzų paveldo“ 
organizacija surengė jau 
šešioliktąjį langinių tapy-
bos plenerą. Šiemet jis buvo 
kiek kitoks: miestas nepasi-
puoš naujomis langinėmis, 
tačiau naujau, ryškiau su-
spindės senosios.

Jau pernai 
imtos restauruoti
Pirmasis langinių pleneras 

vyko 2004 m. Nuo to laiko 
miestą papuošė jau daugybė 
langinių, jos iškeliavo ir į ki-
tus rajono miestelius. Langi-
nės – ne tik miesto puošme-
na, kuria, anot „Tyzenhauzų 
paveldo“ organizacijos vado-
vo Raimundo Sirgėdo, tapo 
savotišku Rokiškio ženklu, 
kuriuo galime didžiuotis. Ta-
čiau besigrožinti reikia nepa-
miršti, kad vėjas, lietus, saulė 
negailestingai niokoja šitą 
grožį.

Tad šešioliktasis pleneras, 
pasak jo, buvo labai minima-
listinis, bet labai reikalingas. 
Nes iš kai kurių langinių be-
liko tik kabantys rėmai su 
neaiškiomis dėmėmis vietoje 
piešinio. Organizatorius atvi-
ras: renginio formatą lėmė ir 
nepalankūs finansiniai me-
tai. O ir svečių dėl karantino 
kviesti nedrįstama. Svečiu 
buvo tik šiaulietis meninin-
kas Arūnas Uogintas, tačiau 
jis rokiškėnams kaip ir sa-
vas: yra „Tyzenhauzų pa-
veldo“ organizacijos narys. 
Tačiau iš suvaržymų gimusi 
idėja ne tik tapyti naujas, bet 
ir sutvarkyti senesnes langi-
nes labai sveikintina.

Rokiškėnai praeiviai ge-
rai prisimena Respublikos 
gatvėje medinį namuką 
puošusius įspūdingus latvių 
dailininkių piešinius: dailias 
šokėjas. Tai akivaizdžiau-
sias pavyzdys, kaip laikas ir 
oro sąlygos niokoja langinių 
grožį. Jos išsiklaipė, pieši-
niai išbluko taip, kad pasak 
dailininko Arvydo Bagdono, 
bebuvo likusios tik neryš-
kios dėmės.

O dar keturių langinių 
išgelbėti nebepavyko: jos 
buvo perdažytos, apsuktos 
kita puse ir tiesiog perpieš-
ti gėlių puokščių motyvai. 
A. Augutis pajuokavo, kad 
langinių neilgaamžiškumą 
lemia jų autoriai: prasčiau-
siai laikosi latvių menininkų 
tapytos, mat šie labai taupiai 
ir preciziškai naudoja dažus. 
Tai ne lietuvių dailininkai, 
kurie dažus tepa dosniai...

Taip pat restauruotos ir 
pirmojo plenero 2004 m. 
metu nutapytos langinės, 
puošusios „Darolos“ pastatą.

Atnaujinti ankstesnių ple-
nerų darbus pradėta jau per-
nai, penkioliktojo plenero 
metu. Įdomu tai, kad prižiū-
rimi patyrusių dailininkų, šį 
darbą, pasak plenero idėjos 
autoriaus dalininko Arūno 
Augučio, gali atlikti ir sava-
noriai. Taigi, šiemet plenere 
dalyvavo dvylika asmenų, 
tarp jų tik keturi – žinomi 
menininkai.

Langinių rėmai nebuvo 
keičiami, tik atnaujinti pie-
šiniai. Jos miestą vėl papuoš 
Rokiškio gimtadienio metu.

Sudėtinga įsiūlyti
Nors miesto svečiams lan-

ginės yra neabejotinas grožis, 
vadinamos lauko galerija. 
Tačiau namų savininkams 
taip neatrodo. Dailininkai jau 
seniai susigyveno su tuo, kad 
Rokiškyje namo savininkų 
skaičių sužinoti galima iš jo 
spalvų: kiekvienas savąją dalį 
iš principo dažo skirtingai. 
Tačiau A. Augutis neslėpė: 
tai menkiausia bėda – pama-
čius langines, nebekreipia-
mas dėmesys nei į namuko 
spalvą, nei į jo būklę. Daug 
skaudžiau, kai dailios langi-
nės nukabinamos ir išveža-
mos. Pasikeitus savininkams, 
ar tiesiog nusibodus... Kaip 
nutiko vieno namo Kauno ga-
tvėje puošmenoms.

R. Sirgėdas neslepia: kitų 
metų plenere planuojamos 
nutapyti 24 langinės. Jos 
namų savininkams dovanoja-
mos veltui, tik su sąlyga, kad 
jos kybos puošdamos miestą. 
Tačiau ir tokiomis sąlygomis 
padovanoti ne taip lengva. 
Tenka ilgai įkalbinėti. „Štai, 
įsivaizduokite, užeinu pas 
šeimininkę. Ta sako: ne, ne 
ir dar kartą ne. Jos kaimynė: 
negražu, nereikia. Pasikvie-
čia vyrą ir sako: ir tu pasakyk, 
kad negražu. Tas pasikaso pa-
kaušį ir sako: o man tai visai 
gražu“, – linksmai pasakojo 
R. Sirgėdas. Kad ir kaip sun-
ku būtų įkalbėti, bet jau ži-
noma, kuriuos namus papuoš 
kito plenero langinės.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Petriošiškio ežere įkliuvo du brakonieriai
Neteisėta žvejyba tinklais 

Petriošiškių ežere, Rokiškio 
rajone, dviem asmenims bai-
gėsi pažintimi su Aplinkos 
apsaugos departamento pa-
reigūnais.

Rugpjūčio 4-osios rytą 
buvo gautas pranešimas apie 
Petriošiškių ežere rastą tinklą. 
Panevėžio gyvosios gamtos 
apsaugos inspekcijos parei-
gūnai nusprendė ne ištraukti 
rastą draudžiamą ne mėgėjų 
žvejybos įrankį, o palaukti pa-
žeidėjų.

Pareigūnų kantrybė pasitei-

sino – apie 17 val. du asmenys 
atplaukė išsitraukti statomųjų 
tinklų.

Pažeidėjams buvo surašyti 
administracinio nusižengimo 
protokolai ir gresia baudos 
nuo 120 iki 300 eurų. Taip pat 
konfiskuoti nelegaliai pagauti 3 
lynai, ne mėgėjų žvejybos įran-
kiai – statomieji tinklai ir pažei-
dimo priemonė – medinė valtis. 
Nusižengusiems asmenims teks 
atlyginti gamtai padarytą žalą, 
siekiančia 180 eurų.

Pirmąją rugpjūčio savaitę 
Aplinkos apsaugos departa-
mentas apie galimus pažeidi-

mus gavo 508 pranešimus. 
Pranešimų priėmimo skyriaus 
darbuotojams apie žvejybos 
pažeidimus pranešta 46 kar-
tus, du kartus daugiau nei pra-
ėjusią savaitę. Apie medžio-
klės – 15 kartų. Dėl atliekų 
deginimo kreiptasi 31 kartą, 
netinkamo atliekų tvarkymo 
– 27, nuotekų – 17, vandens 
taršos – 19, oro taršos – 23, 
pakrantės apsaugos juostų 
pažeidimų – 8, vandens trans-
porto priemonių – 24, neteisė-
tų kirtimų – 7 kartus.

Aplinkos apsaugos 
departamento inform.

Rokiškio futbolo aistruolių laukia 
dvejos mūsų komandos rungtynės namuose

Šiandien, rugpjūčio 14 d. 
20 val. Juozo Tūbelio progim-
nazijos stadione numatomos 
žaisti Panevėžio apskrities 
futbolo federacijos 8x8 pir-
menybių rungtynės Rokiškio 
futbolo klubas – „SK Stop“ 
(Panevėžys).

Paklaustas, kokios nuotai-

kos rokiškėnai futbolininkai 
laukia varžovų, klubo prezi-
dentas Erikas Gaigalas buvo 
atviras: pernai šios komandos 
jau susitiko, ir tąsyk stipres-
ni buvo rokiškėnai. Ir dabar 
komanda tikisi parodyti gerą 
žaidimą. Juolab, kad aistruoliai 
jau pasiilgę futbolo, ir, tikima-
si, ateis gausiai palaikyti mū-

siškių. „Sėkmė priklausys ir 
nuo to, kaip varžovams pavyks 
surinkti savo žaidėjus“, – sakė 
E. Gaigalas.

Numatoma, kad ir rugpjūčio 
23-ąją pirmenybių rungtynės 
vyks Rokiškyje. Mūsiškių var-
žovais bus „FK Fokusas“. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Rokiškio rajono savivaldybės admi-
nistracija skelbia atranką Rokiškio 
kaimiškosios seniūnijos darbininko 
pareigoms užimti (darbuotojas pagal 
darbo sutartį (1 pareigybė, C lygis)) 
pastoviosios dalies koeficientas nuo 

4,0 iki 4,08 (pareiginės algos baziniais dydžiais, pri-
klausomai nuo profesinio darbo patirties (metais)). 

Išsamesnė informacija Rokiškio rajono savivaldy-
bės interneto svetainėje adresu http://www.rokiskis.lt. 

Užs. 1087

Rokiškio rajono savivaldybės adminis-
tracija skelbia atranką Kamajų seniūnijos 
darbininko pareigoms užimti (darbuo-
tojas pagal darbo sutartį (1 pareigybė, 
D lygis)), vietoje negalinčio eiti pareigų, 
terminuota darbo sutartis,  minimalus 

mėnesinis atlyginimas. 
Išsamesnė informacija Rokiškio rajono savivaldybės 

interneto svetainėje adresu http://www.rokiskis.lt.
Užs. 1088

Rugpjūčio 27 d. Rokiškio Juozo Keliuočio viešojo-
je bibliotekoje vyks seminaras-susitikimas, skirtas iš 
arčiau pažvelgti į išsėtinės sklerozės ligą bei susipa-
žinti su Rokiškio išsėtinės sklerozės asociacijos veikla, 
planais ir ateities vizijomis. Susitikime dalyvaus Lietu-
vos išsėtinės sklerozės sąjungos direktorė bei svečiai 
iš Kupiškio. 

Sergančiuosius, jų atimuosius bei visus norinčius 
artimiau susipažinti su šia liga, kviečiame regis-
truotis telefonu 8-672-78621. 

12.30 val. vyks dalyvių registracija, 13 val. semi-
naro pradžia.

AUGALAI

• Žieminius kviečius SEDULA DS 
C2. Tel. 8 684 14 283.  
Rokiškis
• Skaldytus, smulkesnius, švarius 
pašarinius kviečius. Kaina 7 Eur. 
Tel. 8 621 37 172. Rokiškis
• Vasarinius kviečius.  Maišas 
50 kg - 7 Eur. Tel. 8 622 89 592. 
Rokiškis
• Pašarinius kviečius, 500 kg - 50 
Eur. Tel. 8 614 69 505.  
Rokiškis

BALDAI

• Naują, išpakuotą, bet nė karto 
nenaudotą unitazą. Visiškai 
sukomplektuotas. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 674 12 217. Rokiškis
• Sekciją, 3 dalių. Yra stiklai, talpi. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 627 37 330. 
Rokiškis
• Sofą-lovą už simbolinę kainą. 
Pasiimti patiems. Tel. 8 672 73 326. 
Rokiškis
• Žurnalinį staliuką ir valgomojo 
stalą. Tel. 8 688 88 401.  
Rokiškis
• Naudotą 2 durų spintą (aukštis 1,8 
m, plotis 1,1 m, gylis 0,58 m) – 20 
Eur. Ir 3 durų spintą (aukštis 1,8 
m, plotis 1,66 m, gylis 0,58m) – 30 
Eur.  Obeliai.  
Tel. 8 686 87 492. 

GARSO TECHNIKA

• Senovinius radijo imtuvus Mende, 
Sakta, Iskra. Tel. 8 698 55 357. 
Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo automobilių servise, 
susijusio su padangų montavimu, 
balansavimu. Taip pat galėčiau 
pjauti ar skaldyti malkas savo 
įrankiais. Esu įgijęs automechaniko 
specialybę, turiu B kategorijos 
vairuotojo pažymėjimą.  
Tel. 8 621 23 357. Rokiškis
• Ieškau darbo, turiu traktorininko 
pažymėjimą ir B kategorijos 
vairuotojo pažymėjimą bei nuosavą 
automobilį. Darbas, susijęs su 
karvėmis, nedomina.  
Tel. 8 693 20 501. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu slaugyti 
ligonį ar prižiūrėti senyvo amžiaus 
žmogų. Tel. 8 626 90 489.  
Rokiškis
• Vyras ir moteris ieško darbo.  
Tel. 8 602 21 055. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu prižiūrėti 
senyvo amžiaus žmones arba 
vaikus. Galiu dirbti ryte, per 
pietus, vakarais ir per išeigines. 
Turiu patirties. Tel. 8 625 24 087. 
Rokiškis
• Ieškau darbo, turiu vairuotojo 
pažymėjimą. Tel. 8 695 28 930. 
Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Ieškomas padangų montuotojas. 
Lengvųjų ir krovininių transporto 
priemonių padangų montavimas, 
balansavimas, remontas. 

Reikalavimai: atsakingumas, 
sąžiningumas, noras dirbti ir 
užsidirbti. Privalumai: darbo 
patirtis šioje srityje. Nemokančius 
apmokome. Tel. 8 628 12 097. 
Rokiškis
• Ilgalaikiai darbai užsienyje: 
Norvegijoje, Vokietijoje, Olandijoje 
ir kitose šalyse. Reikalingi tiek 
pagalbiniai darbuotojai, tiek 
specialistai. Tiesioginė sutartis 
ir soc. garantijos. UAB Bimus. 
Panevėžys, Respublikos g. 15.  
Tel. 8 618 77 744. Rokiškis
• UAB Rokauta plečia veiklą 
ir skubiai ieško vairuotojų-
ekspeditorių vietiniams ir 
tarptautiniams pervežimams. 
Siūlome asmeninio augimo ir 
kvalifikacijos kėlimo galimybes; 
lanksčias darbo sąlygas. Perkūno 
5A, Rokiškis. Tel. 8 656 60 552. 
Rokiškis
• Ramundas GM, UAB reikalingas 
(-a) padėklų remontininkas 
(-ė)-krautuvo vairuotojas (-a). 
Reikalingas B kategorijos 
vairuotojo pažymėjimas.Darbo 
vieta - Panemunėlio gel. stotis, 
Rokiškio raj. Darbo užmokestis 
– nuo 607 Eur iki 964 Eur 
neatskaičius mokesčių.  
Tel. 8 612 26 202. Rokiškis
• Ramundas GM, UAB reikalingas 
(-a) padėklų remontininkas 
(-ė). Darbo vieta - Panemunėlio 
gel. stotis, Rokiškio raj. Darbo 
užmokestis – nuo 607 Eur iki 876 
Eur neatskaičius mokesčių.  
Tel. 8 612 26 202. Rokiškis
• Reikalingi vairuotojai ir keleiviai, 
važiuoti į Ukrainą. Reikia turėti 
pasą. Tel. 8 672 97 353.  
Rokiškis
• Siūlomas darbas miškavėžio 
vairuotojui. Reisams Lietuva 
- Latvija, taip pat reikalingas 
šaltkalvis-remontininkas.  
Tel. 8 687 33 067. Rokiškis
• Skubiai reikalingi autobuso 
vairuotojai darbui Vokietijoje, 
būtina mokėti vokiečių kalbą. 
Darbo užmokestis 12,60 Eur/val + 
priedai. Darbo valandų skaičius: 40 
val., galimi viršvalandžiai (vidurkis 
apie 185-190 val. per mėn.).25 
atostogų dienos per metus. Kaina 
2000 Eur. Tel. 8 611 45 080. 
Rokiškis
• Skubiai reikalingas tinkuotojas, 
dengiantis sienas purškiamuoju 
ir/arba rankiniu būdu. Darbas 
Danijoje, pagal danišką darbo 
sutartį. Darbo užmokestis 180 - 200 
DKK/val  (24,16 – 26,85 Eur/val), 
už kai kuriuos darbus mokama 
už kv. m, užmokestis 20 DKK.. 
Kaina 3000 Eur. Tel. 8 611 45 080. 
Rokiškis
• Skubiai reikalingas ūkio 
darbininkas-traktorininkas. 
Darbui ūkyje, Prancūzijoje. Darbo 
užmokestis 11,16 Eur/val bruto, 
galimi viršvalandžiai. Kaina 1500 
Eur. Tel. 8 655 17 365.  
Rokiškis
• Ieškau rangovo, paruošti projektą 
ir apsodinti mišku apie 3 ha žemės 
plotą, pagal ES paramos programą. 
Obelių seniūnijoje.  
Tel. 8 677 73 571.  
Rokiškis

KITA

• Naudotus UAZ priekinį bei galinį 
tiltus (karinis variantas, reduktoriai 
prie ratų). Aukšto slėgio rusišką 

kompresorių: markė PO-EP/JAR- 
6331. Tel. 8 698 15 394.  
Rokiškis
• Metalinę statinę kurui, 200 l. 
Kaina 12 Eur. Tel. 8 671 75 080. 
Rokiškis
• Talpą-konteinerį kurui, 1000 l. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 610 10 341. 
Rokiškis
• Šiaudus ritiniais.  
Tel. 8 609 95 180. Rokiškis
• Naują elektrinį žiebtuvėlį. 
Nereikalingos dujos, nebaisus 
vėjas, patogu uždegti viryklę, 
žvakes. Kaina 10 Eur. Tel. 8 636 00 
696. Rokiškis
• Kviečius, miežius, žirnius. Miltus. 
Galiu atvežti.  
Tel. 8 683 50 716. Rokiškis
• Naudotą 3 dienas kaitinančiąją 
cigaretę Kamry kecig 2.0 Plus. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 628 54 191. 
Rokiškis
• Dujų balionus, 2 vnt.  
Tel. 8 655 01 947. Rokiškis
• Storesnę, metalinę statinę kurui. 
200 l. Tel. 8 615 55 734.  
Rokiškis
• Bičių avilius. Tel. 8 615 55 734. 
Rokiškis
• Santechnikų spaustuvą.  
Tel. 8 615 55 734. Rokiškis
• Diagnostikos įrangą automobiliui. 
Tel. 8 681 55 002. Rokiškis
• 6 m pušies rąstus.  
Tel. 8 678 41 146. Rokiškis
• Stiklainius 0,5 l ir 0,7 l, po 50 
vnt. Tel. 8 610 49 507.  
Rokiškis
• Įvairius grūdus.  
Tel. 8 627 34 750. Rokiškis
• Augintus be chemijos žieminius 
česnakus. Kaina 4 Eur.  
Tel. 8 617 54 414. Rokiškis
• Vokišką nenaudotą mezgimo 
mašiną. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 608 04 630. Rokiškis
• 2 rūšių mišrias malkas. Skaldytas 
arba kapotas. Ir atraižas. Galiu 
atvežti į vietą. Tel. 8 670 84 095. 
Rokiškis
• Sauskelnes Tena Slip Maxi Large 
(100-150 cm). Didelis dydis ir 
didžiausias sugeriamumas. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 616 13 735.  
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Veikiančius Xbox 360 žaidimus. 
Kaina 5 Eur. Tel. 8 624 90 382. 
Rokiškis

• Monitorių LG, 22 colių. Kaina 30 
Eur. Tel. 8 683 27 149.  
Rokiškis
• Nešiojamąjį kompiuterį Dell. 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 683 27 149. 
Rokiškis
• 13 vnt. kompiuterinių žaidimų. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 641 69 409. 
Kupiškis
• Veikiantį spausdintuvą, tik nėra 
vienos spalvos dažų. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 641 69 409. Kupiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Darau keptos duonos tortus. 
Skambinti po 18 val.  
Tel. 8 627 68 469. Rokiškis
• Remontantines avietes. Didesnį 
kiekį galėtume atvežti į namus. 
0,5 kg/2 Eur.Tel. 8 678 23 929. 
Rokiškis
• Ekologiškai užaugintus rugius. 
Tel. 8 620 63 092. Rokiškis
• Šviežiai suktą medų. Kaina 4,5 
Eur/kg. Tel. 8 621 25 037.  
Rokiškis
• Valgomas bulves. Turim 950 kg. 
Rokiškio rajone galime atvežti. 
Maišai susverti po 20 kg. 1 kg/0,15 
Eur. Perkant didesnį kiekį kainą 
derinama. Tel. 8 615 53 934. 
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Tvarkingą Samsung A3 su dėžute. 
Kaina 45 Eur. Tel. 8 675 33 768. 
Rokiškis
• Naują laisvų rankų įrangą Rikya 
su energijos banku. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Geros būklės mobilųjį telefoną 
Oukitel wp2. Atsparus vandeniui, 
smūgiams. 4GB RAM. Pilnas 
komplektas. Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 683 06 559. Rokiškis
• Samsung S8 telefoną. Skilęs 
priekinio stiklo šonas. Veikia gerai. 
Pilnas komplektas. Kaina 90 Eur. 
Tel. 8 670 11 657. Rokiškis
• Mažai naudotą telefoną Huawei 
Y5p. Naudotas savaitę, su garantija. 
Yra dėžutė, kroviklis ir t.t. Kaina 
90 Eur. Tel. 8 627 91 571.  
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 20 a sklypus Jakšto ir Janulionio 
gatvėse. Visos komunikacijos. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• Negyvenamą sodybą-vienkiemį 
15 km nuo Rokiškio, Čedasų link. 

Tel. 8 618 33 452.
• Sodo namelį Uljanavos k., 
Žibučių g. Bendras plotas 63,15 kv. m, yra ūkinis, šiltnamis ir 6 a 
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Vežame žemę, 
gruntą. 

Tel. (8-677) 78512

Žemės kasimo darbai 
mini ekskavatoriumi. 

žemės. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 620 84 034. 
• Gerą 3-jų kambarių butą, 2 
aukšte, Panevėžio g. Bendras plotas 
65,01 kv. m. Butas suremontuotas, 
su baldais ir visa įranga. Namas 
renovuotas. Šalia mokykla, 
darželis, poliklinika, autobusų 
stotis ir PC Senukai, Aibė. Kaina 
sutartine. Tel. 8 620 84 034. 
Rokiškis
• Sodybą. Panemunėlio gelž. st., 
labai geroje vietoje, pigiai, galima 
eiti ir gyventi, Yra namas,  ūkiniai 
pastatai, pirtis, 28 a žemės.  
Tel. 8 614 19 157. 
• 2 kambarių butą Juodupėje, 
5 aukšte. Galimybė pirkti 
išsimokėtinai. Tel. 8 673 21 322.
• Tvarkingą garažą Pagojėje. Geros 
durys, yra elektra, erdvus rūsys po 
visu garažu. Kaina 2100 Eur.  
Tel. 8 613 21 715. Rokiškis
• Namo dalį. Antras aukštas, 
atskiras įėjimas, garažas, ūkinis 
pastatas, rami vieta. Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 29000 
Eur. Tel. 8 611 31 617.  
Rokiškis

• Sodą už Miškų ūkio, paskutinis 
įvažiavimas, Šilelio sodų bendrija. 
Sklypas 6 a. Ribojasi su tvenkiniu. 
Yra įrengtas mūrinis namelis su 
priestatu, ūkinis pastatas, didelis 
stiklinis šiltnamis. Saugu, šalia 
gyvena kaimynai. Kaina 10000 Eur. 
Tel. 8 670 17 618. Rokiškis
• Sklypą prie Sartų ežero ir 
Šventosios upės ištakų. 6,29 ha, 
prie gero kelio, kraštinis, 250 m 
ribojasi su upe, galimos statybos. 
Kaina 36000 Eur.  
Tel. 8 698 55 357. 
• Namą Pandėlyje, Liepų g. Ūkinis 
pastatas, garažas, pirtis, žemės 
sklypas. Arti parduotuvės, geroje 
vietoje. Kaina 6000 Eur.  
Tel. 8 646 90 708. 
• Dviejų  aukštų gyvenamąjį medinį 
namą Juodupėje su ūkiniu pastatu 
ir 6,6 a sklypu. Šildymas centrinis, 
kietojo kuro katilu pirmajame 
aukšte. Kaina 17500 Eur.  
Tel. 8 612 99 741. 
• Pusę namo Rokiškyje.  
Tel. 8 623 01 338. Rokiškis
• 2 aukštų, pusę gyvenamo namo 
Kupiškio rajone. Kaina sutartinė, 

išsamesnė informacija telefonu. 
Tel. 8 650 97 726.
• Naujai įrengtą 1 kambario butą 
Vilties g. Butas šiltas. Atliktas 
kapitalinis remontas. Nauja elektros 
instaliacija. Nauja santechnika. 
Integruotas virtuvės baldų 
komplektas su buitine technika. 
Namas per metus bus pradėtas 
renovuoti. Kaina 22000 Eur.  
Tel. 8 657 51 475. 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 
ilsėtis. Kaina 7000 Eur.  
Tel. 8 605 70 336. 
• Pigiai 1 kambario butą Jaunystės 
g. Mūrinio namo 4 aukštas, buto 
plotas 28 kv. m, kambarys 16 
kv. m. (su niša), virtuvė 6,5 kv. 
m, WC ir vonia kartu, mediniai 
langai, reikalingas pilnas remontas. 
Laiptinė suremontuota. Kaina 
12900 Eur. Tel. 8 611 12 458. 
Rokiškis
• Respublikos g. 2 kambarių butą. 
3 aukštas, 45 kv. m, visi patogumai, 
butas įrengtas. Yra balkonas, rūsys, 
vieta automobiliui. Išsamesnė 
informacija telefonu.  
Tel. 8 645 22 667. Rokiškis

• 18 a sklypą Bajoruose, Ežero g. 
6C, šalia Bajorų tvenkinio. Atvestas 
elektros įvadas, atlikti geodeziniai 
matavimai. Tel. 8 617 57 592.
• 3 kambarių, 54 kv.m butą 
Juodupėje, Pergalės 10. 4 aukštas, 
plastikiniai langai, šarvo durys, du 
sandėliukai. Kaina 5000 Eur.  
Tel. 8 684 08 935. 
• 3 kambarių butą devynaukštyje. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Kaina 31500 Eur.  
Tel. 8 603 57 369. Rokiškis
• Sklypą velniakalnio soduose. 
Sklypas apleistas. Be sodo namelio. 
Yra kelios obelys. Sklypo plotas 
4,9 a. Be geodezinių matavimų. 
Kaina 1000 Eur. Tel. 8 621 60 741. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą, be patogumų. 
Yra rūsys, malkinė, pigus 
išlaikymas. Kaina 6500 Eur.  
Tel. 8 688 88 401. Rokiškis
• Tvirtą sodybą itin ramioje vietoje, 
medžių apsuptyje Zarinkiškių k., 
Obelių sen., Rokiškio r. Priklauso 
ūkiniai pastatai: garažas, rūsys, 
pirtis, malkinė, du tvartai, sandėlis, 
lauko virtuvė. Sklypo plotas 70 a. 
Namo bendras plotas 122,71 kv. m. 
Kaina 24500 Eur.  
Tel. 8 605 32 452. 

• Salų mstl., Dviragio ežero saloje, 
universalios paskirties pastatą. 
52 kv. m, su 10 a žemės sklypu. 
Šalia išlikę pamatai – 40 kv. m 
Yra galimybė plėstis. Įvesta trifazė 
elektros instaliacija, komunalinis 
vandentiekis. Ežeras – 120 m. 
Kaina 4800 Eur. Tel. 8 698 72 865. 
• Erdvią, autentišką sodybą su 
0,6442 ha žemės sklypu. Iki 
Naktakės tvenkinio 135 m. Sodyba 
yra Noriūnų k., Kupiškio raj 
.Gyvenamasis namas rąstinis, 1939 
m., kurio bendras plotas 89,43 kv. 
m, 1 a. su 3 dideliais kambariais. 
Pirtis, ūkiniai pastatai. Kaina 26000 
Eur. Tel. 8 605 32 452. 
• 50,20 ha sklypą Baušiškių k. 
Idealus pirkinys ūkininkui. Žemės 
naudmenų našumo balas 36.7. 
Žemės ūkio naudmenų plotas 
38,580 ha, o 0,08 ha sodų plotas. 
0,13 ha pievų ir ganyklų plotas. 
Miškų ūkio žemės plotas net 9,52 
ha. Mišrus miškas, bet vyrauja 
lapuočiai. Kaina 158000 Eur.  
Tel. 8 605 32 452.

• Grūdų sandėlį su įrengimais 
Baršėnų k., Rokiškio raj. Grūdų 
sandėlis – mūrinis, 2 aukštų, 798.96 
kv. m. Pagrindinė naudojimo 
paskirtis – sandėliavimo. Pastatas 
mūrinis, pastatytas 1955 m., geros 
būklės, galintis talpinti iki 1000 
tonų grūdų. Kaina 43000 Eur.  
Tel. 8 605 32 452.
• Tvarkingą mūrinį namą ežerų 
apsuptyje, Duokiškio mstl, Kamajų 
sen., Rokiškio r. Namas pastatytas 
1989 m., vieno aukšto su mansarda. 
Bendrasis plotas 166,42 kv. m. 
Erdvus 34 a žemės sklypas. 5 
kambariai, erdvi virtuvė, po namu 
didelis rūsys. Kaina 27000 Eur.  
Tel. 8 605 32 452. 
• Rąstinę sodybą ramioje vietoje, 
šalia miško, netoli Dviragio ežero 
Krylių k., Kamajų sen., Rokiškio 
r. Iki Dviragio ežero vos 500 m. 
Artimesnis vandens telkinys vos 
už 200 m. Statyta1952 m., vieno 
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Laisvės g.13 m m Vilkikų DAF, MB, SCANIA,
 MAN, VOLVO remontas;
m m Žemės ūkio technikos remontas;
m m Statybinės technikos remontas
 ir kompiuterinė diagnostika;
m m DPF ir Adblue sistemų remontas.
m m Galios didinimas.
m m Eksploataciniai skysčiai,
 atsarginės dalys, alyvos 
visai technikai.

Sutarus atvykstame į vietą.
Bajorų k., Rokiškio raj.
Tel. (8-626) 24900; (8-693) 33878
uabmuhama@gmail.com

aukšto su mansarda. Bendrasis 
plotas 124 kv. m. Name 4 
kambariai. Kaina 41000 Eur.  
Tel. 8 605 32 452.
• Skubiai erdvų ir šiltą penkių 
kambarių butą. Bendrasis plotas 
– 88,66 kv. m. Namas pastatytas 
1977 m. mūrinis, 4 aukšte iš 5. 
Atskiri vonios ir tualeto kambariai. 
Du balkonai. Du tamsūs kambariai, 
rūsiai priklauso irgi du. Yra 
galimybė  didinti erdves. Kaina 
19500 Eur. Tel. 8 605 32 452. 
Kupiškis
• Ūkininko sodybą vienkiemyje su 
48,08 ha žemės sklypu Rokiškio 
r. Sklypas 1,8 km ribojasi su 
Nemunėlio upe, taipogi ir su 
Vyžuonos santaka. Žemės našumo 
balas net 42,1. balo. Sklype stovi 
tvirta ūkininko sodyba, kurios 
plotas yra 151,79 kv. m. Kaina 
165000 Eur. Tel. 8 605 32 452. 
Rokiškis
• Namą netoli Rokiškio ežero. 
Vieno aukšto su neįrengta 
mansarda, pastatytas 1975 m. 
Bendrasis namo plotas 138,45 kv. 
m. Po namu didelis rūsys. Vonios 
ir tualeto kambarys įrengtas rūsyje. 
Kieme yra garažas su duobe, ūkinis 
pastatas. 6 a namų valdos žemės 
sklypas. Kaina 53000 Eur.  
Tel. 8 605 32 452. Rokiškis
• 2 kambarių butą strategiškai 
patogioje Rokiškio vietoje, Vytauto 
g. Miesto komunikacijos. Atskiras 
įėjimas iš gatvės pusės. Pakeisti 
langai, aukštos lubos. Šalia maisto 
prekių parduotuvė, parkelis (žalioji 
zona), autobusų stotelė vos už 40 
m. Kaina 17000 Eur.  
Tel. 8 605 32 452. 
• Apsuptą miško rąstinę sodybą 
su 0,9282 ha namų valdos žemės 
sklypu. Sodyba yra Steponių kaime, 
Rokiškio kaimiškoje sen. Rokiškio 
r. Įvestos komunikacijos, trifazė 
elektros instaliacija. Šalia sklypo 
valstybinė žemė bei valstybinis 
miškas. Kaina 35000 Eur.  
Tel. 8 605 32 452. 
• Gamyklinį surenkamą metalinį 
garažą. Gali tilpti viena ar dvi 
mašinos. Kaina 350 Eur. Galiu 
atvežti į vietą ir surinkti.  
Tel. 8 687 73 343. Rokiškis
• Garažą prie autobusų stoties.  
Tel. 8 687 78 181. Rokiškis

PASLAUGOS
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15 05:05 Šoka Lietuva 

05:15 Seselė Beti
06:00 Himnas
06:05 Šoka Lietuva 
06:15 Pasaulio puodai
07:10 Bebė ir Tina. 
Mergaitės prieš 
berniukus
09:00 Labas rytas, 
Lietuva
12:00 Žolinės atlaidai. 
Šv. Mišių tiesioginė 
transliacija iš Pivašiūnų
13:45 Mėlynoji planeta 2: 
Į mėlynus tolius
14:35 Lotynų Amerikos 
platybėse
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 Kapitono Korelio 
mandolina 
00:40 Atgal į ateitį 2
02:25 Auklė. Misija 
Mauricijuje
03:55 Klausimėlis
04:10 Bebė ir Tina. 
Mergaitės prieš berniukus

06:30 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:00 Bakuganas. 
Kovos planeta 
07:30 Ilgo plauko istorija 
08:00 Galingasis 6 
08:30 Kitsy 
09:00 Sveiki atvykę 
09:30 Maisto kelias
10:30 Penkių žvaigždučių 

būstas 
11:00 Bembis
12:35 Boltas
14:25 G būrys
16:05 Narnijos kronikos: 
Aušros užkariautojo kelionė
18:30 TV3 žinios 
19:25 Eurojackpot
19:30 Šuns tikslas 2
21:45 Antrasis šansas
23:55 Kietas riešutėlis
02:25 Gražuolė 
04:20 Tironas
05:15 Naujakuriai

06:30 Stivenas Visata 
07:15 Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas 
07:40 Ogis ir tarakonai 
08:00 Monstrai prieš ateivius 
08:25 Tomo ir Džerio 
šou 
08:50 Neramūs ir triukšmingi 

09:15 Tinginių miestelis 
09:40 Drakoniuko Riešutėlio 
nuotykiai
11:20 Trys nindzės. 
Pusdienis pramogų parke
13:15 Ponas Bynas 
13:45 Žmogus-voras 3
16:35 Kelionė į paslaptingąją 
salą
18:30 Žinios
19:30 Smurfai 2
21:35 Brolis keistuolis
23:40 Brėkštanti aušra. 
01:45 Savižudžių būrys

06:30 Pričiupom! 
07:30 Juodasis sąrašas 
08:30 Lituanos Locos
10:00 Geriausi šuns 
draugai 
10:30 Nepaprastos žmogaus 
galimybės 
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 
16:05 Ekstrasensų mūšis 
18:20 Lemtingi skambučiai 
19:30 Jūrų pėstininkai
20:30 Juodasis sąrašas 
21:30 Ištrūkęs Džango
00:50 Mutantų pasaulis
02:25 Kriminalinė Maskva 
03:10 Išnykimas

05:35 Pagaliau savaitgalis
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 Kaip gyveni? 
Ačiū, Vilniuje
09:45 Keliauk su reporteriu
10:00 Vantos lapas
10:30 Pagaliau savaitgalis
11:00 Skonio reikalas
12:00 „Netikėtas teisingumas“ 
14:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
16:00 Žinios
16:30 Pinigų karta
17:00 Gyvenimas
18:00 Žinios
18:30 Komiko vakaras
20:00 Žinios
20:30 „Gluchariovas“ 
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. Pokalbiai
00:00 Skonio reikalas
01:00 „Netikėtas teisingumas“ 
02:50 Komiko vakaras
04:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“
05:20 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi
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6 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. Laimingasis 
Hansas
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 Mėlynoji planeta 2
12:55 Serengetis
13:50 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 Sutvirtinimas 
23:10 Aš esi tu
00:40 Kino žvaigždžių alėja.
 Į naktį 
02:30 Dokumentinė istorinė laida 
„Lietuvos kolumbai“
03:30 Šventadienio mintys
03:55 Kapitono Korelio 
mandolina

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 Ūkio šefas 

09:40 Tinginių miestelis 
10:05 Piratai! Nevykėlių
kompanija
11:50 Laikrodžių stabdytojai
13:45 Brangi Eleonora
15:35 Adamsų šeimynėlės 
vertybės
17:30 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Nepaprastas 
Žmogus-Voras
22:15 Auksas
00:35 Brolis keistuolis

06:30 Galiūnai. Pasaulio 
rąsto kėlimo čempionatas. 
Panevėžys
07:30 Juodasis sąrašas 
08:30 Tauro ragas
09:00 Galiūnų varžybos 
Lietuva – Latvija
10:00 Geriausi šuns 
draugai 
10:30 Arabijoje

 su Levisonu Vudu 
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 
16:05 Ekstrasensų mūšis 
18:20 Lemtingi skambučiai 
19:30 Jūrų pėstininkai 
20:30 Juodasis sąrašas 
21:30 Narkotikų prekeiviai. 
Meksika 
22:40 Sūnus paklydėlis 
23:35 Fargo 
01:35 Ištrūkęs Džango
04:15 Mutantų pasaulis

05:20 Kitoks pokalbis
 su Edvardu Žičkumi
06:00 „Gluchariovas“ 
08:00 Pagaliau savaitgalis
08:30 Kaimo akademija
09:00 Kryptys LT

09:30 Kaip gyveni? 
Ačiū, Vilniuje
09:45 Keliauk su reporteriu
10:00 Šiandien kimba
11:30 Krepšinio pasaulyje
12:00 „Netikėtas teisingumas“ 
14:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
16:00 Žinios
16:30 Kryptys LT
17:00 Dekonstrukcijos su 
Edmundu Jakilaičiu
18:00 Žinios
18:30 Komiko vakaras
20:00 Žinios
20:30 „Moteriškas apiplėšimas” 
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. Pokalbiai
00:00 Dekonstrukcijos su 
Edmundu Jakilaičiu
01:00 „Netikėtas teisingumas“ 
02:50 Komiko vakaras
04:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
05:20 Mažos Mūsų 
Pergalės

10:00 Pasaulis pagal moteris 
11:00 Žalioji byla 
11:30 Šuniškas gyvenimas
13:15 Orestas iš burtininkų 
giminės
15:25 Šuns tikslas
17:25 Tai – mes
18:30 TV3 žinios 
19:30 Grūdintas plienas
22:05 Universalioji korta
23:55 Tobulos kopijos
01:55 Antrasis šansas
03:45 Legendos 
04:35 Tai – mes
05:25 Naujakuriai

06:55 Stivenas Visata 
07:40 Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas 
08:05 Ogis ir tarakonai 
08:25 Monstrai prieš ateivius 
08:50 Tomo ir Džerio 
šou 
09:15 Neramūs ir triukšmingi 
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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 Ekspedicija „Nuo 
Baltijos iki Bengalijos“
22:30 Dviračio žinios
23:00 Kostiumuotieji
23:45 Čikagos policija 4
00:30 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
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Kostiumuotieji
04:50 Dienos tema 
05:15 Seselė Beti

06:25 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai
06:55 Žuvėliokai
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 Tamsos baikeris. 
Keršto demonas
23:55 Majų baikerių 
klubas
01:10 Einšteinas
02:00 Tironas
02:50 Imperija

06:30 Iš širdies į širdį
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
10:00 Kalnietis
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 Infiltruotas
01:00 Mirtinas ginklas
01:50 Auksas
03:40 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

06:25 CSI. Majamis
07:25 Mano virtuvė 
geriausia 
08:35 Sudužusių žibintų 
gatvės
09:35 Ekstrasensai tiria 
10:35 Kobra 11
11:35 Reali mistika 
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės
13:35 Mano virtuvė 
geriausia 
14:55 Sudužusių žibintų 
gatvės
16:00 Ekstrasensai tiria 
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11

18:30 CSI. Majamis
19:30 Greitojo reagavimo būrys
20:30 Pričiupom! 
21:00 Absoliutus blogis. 
Išnykimas
22:50 Jūrų pėstininkai
00:35 Narkotikų prekeiviai. 
Meksika
01:40 Sūnus paklydėlis
02:25 Nusivylusios namų 
šeimininkės
03:10 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 Kaimo akademija
09.30 Partizanų keliais
10.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“
11.00 „Reali mistika“ 
12.00 TV parduotuvė
12.15 Kaip gyveni? 

Ačiū, Vilniuje
12.30 Kaimo akademija
13.00 Nauja diena
14.00 „Paslaptys“ 
15.00 „Reali mistika“ 
16.00 Reporteris
16.30 Alfa taškas
17.00 Baltijos kelias
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“
19.30 Alfa taškas
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“ 
21.30 „Paslaptys“ 
22.30 Reporteris
23.00 Alfa taškas
23.30 Laikykitės ten. 
Pokalbiai
00.30 „Reali mistika“ 
01.30 „Paslaptys“ 
02.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03.20 Laikykitės ten. 
Pokalbiai
04.00 Alfa taškas
04.25 Kaimo akademija
04.45 „Reali mistika“

A
N

TR
A

D
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N
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 0
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18 06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:15 Džesika Flečer
10:00 Miuncheno 
kriminalinė policija 
10:45 Tarnauti ir ginti
11:40 Kas ir kodėl? 
12:05 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 Stilius
19:30 (Ne)emigrantai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Ekspedicija „Nuo 
Baltijos iki Bengalijos“
22:30 Dviračio žinios
23:00 Kostiumuotieji 

23:45 Čikagos policija 4 
00:30 Atspindžiai
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Istorijos detektyvai
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Stilius
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

06:25 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai
06:55 Žuvėliokai
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
07:55 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 Virtuvė. Karas 
dėl Viešbučio
20:30 Blogoms merginoms – 
viskas
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Pagrobti vaikai
23:55 Majų baikerių klubas
01:20 Einšteinas
02:10 Tironas

06:30 Iš širdies į širdį
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
10:00 Kalnietis
11:00 Nuo... Iki...
11:30 Būrėja 
13:30 Turtuolė varguolė
14:30 Našlaitės
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 Paskutinė kulka
00:20 Mirtinas ginklas
01:15 Infiltruotas
03:15 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
04:50 Kalnietis

06:25 CSI. Majamis
07:25 Mano virtuvė 
geriausia
08:35 Sudužusių žibintų 
gatvės
09:35 Ekstrasensai tiria
10:35 Kobra 11
11:35 Greitojo reagavimo 
būrys
12:30 Nusivylusios namų 
šeimininkės
13:25 Mano virtuvė geriausia 
14:55 Sudužusių žibintų 

gatvės
16:00 Ekstrasensai tiria 
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11
18:30 CSI. Majamis
19:30 Greitojo reagavimo būrys
20:30 Pričiupom! 
21:00 Žemės branduolys
23:45 Absoliutus blogis. Išnykimas
01:30 Būk ekstremalas 
02:20 Nusivylusios namų 
šeimininkės
03:05 Visa menanti

05.30 Nauja diena
06.30 Alfa taškas
07.00 Baltijos kelias
08.00 „Netikėtas teisingumas“ 
09.00 „Pone prezidente” 
09.30 Pagaliau savaitgalis
10.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
11.00 „Reali mistika“ 
12.00 TV parduotuvė

12.15 Tiek žinių
12.30 „Pone prezidente” 
13.00 Nauja diena
14.00 „Paslaptys“ 
15.00 „Reali mistika“
16.00 Reporteris
16.30 Alfa taškas
17.00 Baltijos kelias
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
19.30 Alfa taškas
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“
21.30 „Paslaptys“ 
22.30 Reporteris
23.00 Alfa taškas
23.30 Laikykitės ten. Pokalbiai
00.30 „Reali mistika“ 
01.30 „Paslaptys“ 
02.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03.20 Laikykitės ten. Pokalbiai
04.00 Alfa taškas
04.25 „Pone prezidente” 
04.45 „Reali mistika“
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PERKA

• Perku  sodybą (gali būti apleista) 
arba žemės sklypą prie bet kokio 
vandens telkinio (upė, ežeras, 

kūdra, karjeras ir kt.). Siūlyti 
visus variantus. Tel. 8 636 33 797. 

Rokiškis
• Nupirksime bet kokios markės 
automobilį.  Gali būti be TA ar su 
defektais. Svarbu važiuojantis.  
Tel. 8 670 69 390. Rokiškis
• Perku tvarkingą diskinę sėjamąją. 
Tel. 8 606 68 316. Rokiškis

NUOMA

• Ieškau išsinuomoti 1 kambario 
butą Rokiškyje. Gali būti su 
daliniais patogumais. Esu be 
žalingų įpročių. Tel. 8 654 26 472. 
Rokiškis
• Tvarkinga, trijų asmenų šeima 
ieško išsinuomoti butą ar namo 
dalį, gali būti be baldų. Domina 
įvairūs variantai. Tel. 8 678 48 759. 
Rokiškis
• Išsinuomočiau vieno kambario 
butą su patogumais. Pageidautina 
pirmasis, antrasis aukštai . Kaina 
100 Eur. Tel. 8 601 58 734. 
Rokiškis
• Šeima išsinuomotų 2-3 kambarių 
butą miesto centre arba šalia jo. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 632 92 334. 
Rokiškis
• Ieškomas butas nuomai. Jauna 
šeima, be žalingų įpročių. Būtų 
geriausia Juodupėje.  
Tel. 8 635 27 282. Rokiškis
• Mama su dviem vaikais ieško 
2 kambarių buto nuomai. Ilgam 
laikotarpiui. Tel. 8 665 73 396. 
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Maniežą, 1x1 m. Kaina 45 Eur. 
Tel. 8 688 09 949. Rokiškis
• Britax B-smart sportinį 
vežimuką su dideliu stogeliu. 
Stogelis nusileidžia žemai. Ratai 
kaučiukiniai. Sėdima dalis gali būti 
tvirtinama į abi puses. Naudotas, 
bet tvarkingas. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 624 81 488. Anykščiai
• Dvynukų vežimėlį. Yra kojų 
uždangalas. Pablukus spalva, yra 
dėmių. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 624 81 488. Rokiškis
• Sportinis Cappela vežimėlį, su 
kojų užklotu. Galima padaryti ir 
gulimą padėtį, pirkinių krepšelis, 
stogelis visiškai uždengiamas, 
reguliuojamas. Kaina 59 Eur.  
Tel. 8 624 81 488. Anykščiai
• Naudotą 3in1 vežimėlį. Yra 
lopšelis, automobilinė kėdutė. 
Kaina 55 Eur. Tel. 8 622 47 259. 
Anykščiai
• Naudotą 2 in 1  vežimuką. Kaina 

40 Eur. Tel. 8 641 69 409.  
Kupiškis

RASTA\PAMESTA

• Rokiškio mieste pamestas 
valstybinis automobilio numeris 
GZC 258.  Radusius labai prašome 
paskambinti. Tel. 8 671 76 301. 
Rokiškis
• Prieš savaitę Pagojės kvartale 
dingo gražiai rainas katinas. Jei yra 
mačiusių ar kas nors priglaudėte, 
labai prašome paskambinti.  
Tel. 8 623 36 666. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Trimerį Maruyama 4320, 1,8 kW, 
su garantija. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 614 91 573. Rokiškis
• Mažai naudotą lenkišką trimerį. 
Pirktas turguje. Tel. 8 614 19 157. 
Rokiškis
• Mechaninę stumdomą žoliapjovę. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 627 71 703. 
Rokiškis
• Traktoriuką-žoliapjovę. 2 
cilindrai. Kaina 900 Eur.  
Tel. 8 676 27 888. Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Naudotą, bet labai geros būklės, 
pilnos komplektacijos Bauer 
infraraudonųjų spindulių sauną. 
Kaina 500 Eur. Tel. 8 676 19 096. 
Rokiškis
• Paspirtuką triukams. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 676 08 687.  
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Įvairių išmatavimų, kokybišką 
pjautą statybinę medieną.  
Tel. 8 618 33 452. Rokiškis
• Naudotas plytas už simbolinę 
kainą, elektros variklius iki 3 kW. 
Tel. 8 687 89 378. Rokiškis
• Dvejas vidaus duris su stiklais. 
Be staktų, matmenys 200x80 cm. 
Po 10 Eur/vnt. Tel. 8 674 12 217. 
Rokiškis
• Trifazius elektros variklius.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Akmenines girnas. Nuo 50 iki 500 
kg. Tel. 8 627 71 703.  
Rokiškis
• Storasienį metalinį vamzdį. Storis 
8 mm, skersmuo 630 mm, ilgis 900 
mm. Tel. 8 698 55 357.  
Rokiškis
• Trifazį diskinį pjūklą (zeimerį) su 
obliavimo funkcija. Kaina 270 Eur. 
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Kompresorių. Tel. 8 621 51 352. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Opel Corsa 2009 m., 1,2 l, 
benzinas, 59 kW. Labai geros 
būklės, kuro sąnaudos 5 l/100 km, 

taršos mokestis 0 Eur! Kaina 1850 
Eur. Tel. 8 685 75 884.  
Rokiškis
• VW Passat visą arba dalimis. 
Nėra variklio komplekto. Kaina 85 
Eur. Tel. 8 622 11 457.  
Rokiškis
• 1999 m. Ford Fiesta. 1,2 l, 
benzinas, signalizacija, el. langai, 
veikiantis kondicionierius. Kaina 
220 Eur. Tel. 8 625 67 440. 
Rokiškis
• Moterišką dviratį. Ratai 28 
dydžio, kojiniai stabdžiai, 
tvarkingas. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 674 32 521. Rokiškis
• Audi automobilį. 2,5 l, TDI, 85 
kW, 1994 m. Visą arba dalimis, 
važiuojantis. Kaina 270 Eur.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Automobilį VW Golf V 2005 
m., dyzelis, 1,6 l, 66 kW. TA iki 
2022.05.15. Mažai važinėtas. 
Kaina 2500 Eur. Tel. 8 687 97 889. 
Rokiškis
• VW Passat automobilį. Variklis, 
sankaba, pakaba tvarkingi. 
Trauka gerą, padangos geros, 
akumuliatorius naujas, kėbulas su 
trūkumais  TA nėra. 1,9 l, 81 kW. 
Kaina 370 Eur. Tel. 8 619 32 390. 
Rokiškis
• Peugeot 407. 2004 m., 1,6 l, 
dyzelis, 80 kW. TA iki 2021.05. 
Kaina 1200 Eur. Tel. 8 652 39 564. 
Rokiškis
• Ford Galaxy. 2001 m., 1,9 l, 
dyzelis, 85kW. 7 sėdimos vietos. 
TA iki 2021.09. Kaina 1500 Eur. 
Tel. 8 652 39 564. Rokiškis
• Naudotą kalnų dviratį, turintį itin 
patvarias ir kokybiškas Shimano 
komponentes (stabdžiai ir t.t.). Ratų 
dydis R26, rėmas yra aliuminis, 
todėl dviratis nesunkus, taip pat yra 
vieta įsidėti buteliukui vandens. 
Kaina 140 Eur. Tel. 8 622 06 549. 
Rokiškis
• VW Passat B5. 1,6 l, benzinas, 
1998 m., mechaninė pavarų dėžė, 
74 kW, universalas. TA iki 2020-
11-26. Vietomis parūdijusi. Rida 
320105 km. Kaina 550 Eur.  
Tel. 8 655 67 831. Rokiškis
• Plentinį keturratį 250cc, su 
registracija Regitroje, aušinamas 
skysčiu. Kaina 1500 Eur.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Audi 80 B4. 1,9 l, TDI. dyzelis, 
66 kW. Tel. 8 603 09 633. 
Anykščiai
• Basix 28 dviratį. Sram S7 vidinės 
pavaros, Sram būgniniai stabdžiai, 
aliuminis rėmas. Kaina 120 Eur. 
Tel. 8 600 25 928. Rokiškis
• VW Passat B5+. TA metams. 
Kaina 1050 Eur. Tel. 8 662 59 237. 
Rokiškis
• 2002 m. 10 mėn. 31 d. Opel 
Astra. 2,2 l, DTI FL, universalas, 
pilkas, kablys, TA iki 2021.05. Rida 
242 000 km, trauka gera, ABS, 
SRS, ESP, investicijų nereikia. 
Kaina 700 Eur. Tel. 8 609 69 958. 
Rokiškis
• Labai tvarkingą automobilį 
Audi A4. Užsiveda puikiai, 

trauka labai gera, Nauja sankaba, 
kaladėlės, diskai, puikios būklės 
padangos, kablys, klimato kontrolė, 
kondicionierius. TA daugiau nei 
metams. Kaina 650 Eur.  
Tel. 8 619 32 390. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• 2 vnt. padangų. Restauruotos 
225/45 R17. Naudotos vieną 
sezoną. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 633 01 255. Anykščiai
• Dalimis Renault Espace.  
Tel. 8 672 20 201. Rokiškis
• Nissan Almera 2003 m., 2,2 l, 
dCi, 82 kW mechaninę pavarų dėžę 
dalimis. Dėžės kodas (RS5F50A). 
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Kuro purkštuką tinkantį 
Ford Mondeo 2 l, dyzelis. 
Kodas EJDR00301Z Delphi. 
Visiškai restauruotas. Atitinka 
visus parametrus. Analogai 
EJDR00002Z, EJDR00101Z, 
EJDR00001Z, HCR104. Kaina 70 
Eur. Tel. 8 636 00 696.  
Rokiškis
• Nissan visureigio stogo bagažinę. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 627 71 703. 
Rokiškis
• 1985 m. Mazda variklį.  
Tel. 8 679 95 305. Rokiškis
• 1978 m. automobilio Ford 
Grenada variklį, galinį tiltą, duris ir 
kita. Tel. 8 679 95 305.  
Rokiškis
• 1997 m. Audi A4 dalimis. 
Sedanas, benzinas. 1999 m. VW 
Passat B5 dalimis. 1,9 l, 81 kW, 
universalas, juodos spalvos, yra 
kablys. Tel. 8 614 87 836.  
Rokiškis
• Įvairias naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480.  
Rokiškis
• Visiškai naują, nepririštą raktą 
- kortelę Renaut Espace markės 
automobiliui, 2003 m. Kaina 45 
Eur. Tel. 8 682 12 829.  
Rokiškis
• Audi 80 B4. 1,6 l, benzinas, 74 
kW. Tel. 8 603 09 633.  
Rokiškis
• Audi 80 B4 dalimis. 2 l, benzinas, 
85 kW, sedanas. Tel. 8 603 09 633. 
Anykščiai
• VW Passat dalimis. 1998 m., 81 
kW. Tel. 8 629 45 390.  
Rokiškis
• Audi A3 dalimis. 1997 m., 1,9 
l, TDI, 66 kW. Tel. 8 612 67 305. 
Zarasai
• 2005 m. Opel Meriva dalimis. 1,3 
l, DTI, 51 kW. Tel. 8 619 11 054. 
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Rugpjūčio 14-oji, 
penktadienis, 

33 savaitė
Iki Naujųjų liko 139 dienos.

Saulė teka 5.52 val., 
leidžiasi 20.54 val. 

Dienos ilgumas 15.02 val. 
Mėnulis – delčia.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Euzebijus, Grintautas, Guostė, 

Minvydas, Pajauta.
Rytoj: Napalys, Napoleonas, 

Visvilas, Visvilė, Visvyda, Visvydas, 
Visvydė.

Poryt: Alvita, Butvirda, Butvirdas, 
Butvyda, Butvydas, Grasė, 

Grasilda, Jakimas, Joakimas, 
Jokimė, Rokas, Steponas.

Dienos citata
„Žmogaus charakterį 

geriausiai parodo jo elgesys 
lemiamą minutę“ 

(S. Cveigas).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1040 m. Makbetas nužudė 
Škotijos karalių Dunkaną, tapo 
karaliumi ir valdė 17 metų, kol 
žuvo mūšyje su Dunkano sūnumi 
Malkolmu.

1457 m. Johanesas Gutenber-
gas išspausdino pirmąją spalvotą 
knygą. „Mainco psalmynas“ buvo 
raudonos ir juodos spalvų.

1900 m. tarptautinėms pajė-
goms užgrobus Pekiną galutinai 
numalšintas vadinamasis boksi-
ninkų sukilimas - kinų valstiečių 
sukilimas, per kurį siekta iš Kinijos 
išvaryti visus užsieniečius.

1908 m. Anglijoje, Folkstouno 
hipodrome, įvyko pirmasis pa-
saulyje tarptautinis grožio kon-
kursas.

1945 m. Japonija Antrojo pa-
saulinio karo pabaigoje priėmė 
sąjungininkų sąlygas dėl besąly-
giškos kapituliacijos. Taip oficialiai 
baigėsi Antrasis pasaulinis karas.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1385 m. sudaryta Krėvos unija 
tarp Lietuvos Didžiosios Kunigaikš-
tystės ir Lenkijos Karalystės. Krėvos 
aktu Jogaila paskelbė apie savo 
ketinimą vesti Lenkijos karalienę 
Jadvygą ir kartu su nekrikštytais pa-
valdiniais priimti krikštą.

1940 m. sovietų valdžia paskel-
bė, jog nutraukiami Lietuvos diplo-
matiniai santykiai su Apaštališkuoju 
Sostu, panaikinama Lietuvos diplo-
matinė atstovybė Vatikane.

Post scriptum
Už teisybę nakvynės 

negausi.

LAISVALAIKIUI Keptos orkaitėje šviežios bulvės su česnaku
Ingredientai:
• 1 kilogramo bulvių
• 50 gramų sviesto
• ryšulėlio krapų: 
• druskos pagal skonį
• 1 arbatinio šaukštelio maltos papri-
kos
• 2 valgomųjų šaukštų aliejaus: 
• 3 skiltelių česnako: 
• maltų juodųjų pipirų: pagal skonį

Gaminimo eiga:
Pirmiausia nuplauname bulves, jas su-
beriame į puodą, užpilame vandeniu ir 
verdame maždaug 5-10 minučių pri-

klausomai nuo dydžio. Kai bulvės išverda, suberiame jas į gilų dubenį ir leidžiame šiek tiek 
atvėsti. Pabarstome bulves pipirais ir raudonąja paprika, pilame aliejų. Supurtome, kad 
prieskoniai pasiskirstytų tolygiai. Išberiame bulves ant skardos, užtiestos kepimo popie-
riumi. Kepame šviežias bulves orkaitėje 200 laipsnių temperatūroje maždaug 25 minutes.
Ištirpiname sviestą vandens vonelėje arba mikrobangų krosnelėje ir išspaudžiame tris 
česnako skilteles. Pasiruoštu česnakiniu sviestu apliejame bulves, o viršų pabarstome 
pjaustytais krapais. Jeigu jūs esate sūrio mėgėjas, galima pagardinti bulves tarkuotu sūriu 
ir palikite orkaitėje dar maždaug 3-5 minutes.

Rokiškis
• 2002 m. Opel Zafira, DTI, 
dalimis. Tel. 8 619 11 054.  
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Naują 4K veiksmo kamerą 
Goxtreme endure black. Daug 
priedų. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Gerą, veikiančią lauko anteną. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 674 12 217. 
Rokiškis
• Vaizdo grotuvus. Galiu atvežti. 
Tel. 8 663 83 003. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Elektros variklį 7,5 kW, didžiąsias 
ir mažąsias akėčias, lenkišką 
dalgę, arklinį grėblį, dujų balionus, 
Belarus kaminą, plūgą dviejų 
korpusų.  

Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Traktorių JUMZ 6 AL.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Savadarbę traktorinę priekabą. 
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• 4 m pločio kultivatorių su 
akėčiomis. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
• Traktorinių variklių A-41,A-01 
purkštuvus. Nauji purkštukai, 
sureguliuoti, 6 vnt. Kaina už visus 
50 Eur. Tel. 8 636 00 696.  
Rokiškis
• MTZ. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• GAZ-51 ratą. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Nebaigtą arpą. Nėra pridėta 
el.variklio ir mech. perdavimo 
mechanizmo separavimui. Korpusas 
iš tvirtos faneros, sietai, pernešimo 
rankenos, pervežimo ratai, Trūksta 
nedaug ir būtų geras daiktas. Kaina 

70 Eur. Tel. 8 611 22 383.  
Rokiškis
• T-40. Visą arba dalimis.  
Tel. 8 670 37 379. Rokiškis
• Arpą valyti grūdams. Kaina 340 
Eur. Tel. 8 686 58 729.  
Rokiškis
• Statinę vandeniui, galvijams 
girdyti. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 693 13 102. Utena

Rokiškėną Lietuvos aukščiausiasis 
teismas pripažino kaltu 
dėl neteisėto praturtėjimo

Lietuvos Aukščiausiasis 
Teismas galutine ir neskun-
džiama nutartimi pripažino, 
kad rokiškėnas A. V. pagrįstai 
nuteistas dėl neteisėto pratur-
tėjimo. Nuteistasis privalės 
sumokėti daugiau nei 16 tūkst. 
eurų baudą, o kratos metu jo 
namuose rasti 354 tūkst. eurų 
bus konfiskuoti ir papildys 
valstybės biudžetą.

2019 metų gegužę šioje by-
loje nuosprendį paskelbė pirmos 
instancijos teismas. Panevėžio 
apygardos teismas A. V. pripaži-
no kaltu dėl neteisėto disponavi-
mo akcizais apmokestinamomis 
prekėmis. Rokiškėnas buvo įsi-
gijęs ir neteisėtai laikė 9 tūkst. 
31 pakelį cigarečių be lietuviškų 
banderolių. Jų rinkos vertė – 21 
tūkst. 526 eurai. Už disponavimą 
kontrabandinėmis cigaretėmis 
pirmos instancijos teismas sky-
rė A. V. 250 MGL (9 tūkst. 415 
eurų) dydžio baudą.

Ikiteisminio tyrimo, kurį 
atliko Panevėžio apskrities vy-
riausiojo policijos komisariato 
pareigūnai, metu, per kratą A. 
V. namuose, seife buvo rasta 
įspūdinga suma grynųjų pinigų 
– beveik 355 tūkst. eurų. Kilo 
įtarimas, kad šie pinigai yra 
gauti verčiantis neteisėta veikla 
– prekyba kontrabandėmis ciga-
retėmis.

Ikiteisminiam tyrimui vado-
vavęs Panevėžio apygardos pro-
kuratūros Antrojo baudžiamojo 
persekiojimo skyriaus prokuro-
ras Aidas Amparavičius rokiš-
kėnui pateikė kaltinimus ir dėl 
neteisėto praturtėjimo. Tačiau 
pirmosios instancijos teismas A. 
V. išteisino dėl neteisėto pratur-
tėjimo konstatavęs, kad nepada-
ryta veika, turinti nusikaltimo ar 
baudžiamojo nusižengimo požy-
mių.

Šią nuosprendžio dalį proku-
roras A. Amparavičius apskundė 
Lietuvos apeliaciniam teismui.

Kaip rašoma prokuroro ape-
liaciniame skunde, A. V. pripaži-
no, kad namuose rastos cigaretės 
be lietuviškų banderolių priklau-
so jam, tačiau negalėjo logiškai 
paaiškinti, kam jam buvo rei-

kalingas toks didelis kiekis ci-
garečių (nuteistasis parodė, kad 
cigaretės buvo skirtos atsidėkoti 
darbininkams, padėjusiems bul-
viakasyje). Prokuroro teigimu, 
policijos pareigūnų parodymai, 
kratų metu rasti užrašai ir kratos 
protokolai patvirtina, kad A. V. 
Rokiškio mieste vertėsi neteisėta 
cigarečių prekyba.

Pirmosios instancijos teismas 
neįvertino, kad A. V. atžvilgiu 
2000-2009 metais buvo priimti 4 
teismo nuosprendžiai ir baudžia-
mieji įsakymai, kuriais jis pripa-
žintas kaltu dėl neteisėto etilo al-
koholio skiedinių laikymo, ir tai, 
pasak prokuroro, patvirtina, kad 
nelegali veikla galėjo būti vienas 
iš A. V. pajamų šaltinių.

Apeliaciniame skunde atkrei-
piamas dėmesys, kad A. V. nuo 
2005 metų nedirbo, paskutines 
apmokestinamąsias pajamas jis 
gavo 2005-ųjų rugpjūčio mėne-
sį, todėl neaišku, koks buvo jo 
pragyvenimo šaltinis.

Išnagrinėjęs prokuratūros 
skundą, 2019 metų spalio 11 die-
ną Lietuvos apeliacinis teismas 
paskelbė nuosprendį, kuriuo pri-
pažino A. V. kaltu dėl neteisėto 
praturtėjimo.

Nepalankų jam nuosprendį 
nuteistasis A. V. apskundė Lie-
tuvos Aukščiausiajam Teismui 
(LAT).

Šių metų liepą rokiškėno 
kasacinį skundą žodinio pro-
ceso tvarka išnagrinėjusi LAT 
Baudžiamųjų bylų skyriaus ko-
legija priėmė nutartį jį atmesti. 
Nutartyje konstatuojama, kad 
„visi bylos duomenys įvertinti 
ir aptarti, apeliacinės instancijos 
teismo išvados dėl įrodymų ver-
tinimo ir faktinių bylos aplinky-
bių yra išsamios ir logiškos“.

LAT taip pat nusprendė, kad 
apeliacinės instancijos teismas, 
pripažinęs A. V. kaltu dėl nusi-
kalstamo praturtėjimo, pagrįstai 
A. V. taikė baudžiamojo povei-
kio priemonę – jo namuose rastų 
pinigų konfiskavimą.

Generalinės prokuratūros 
Komunikacijos skyriaus

vyriausioji specialistė 
Rasa Stundžienė 

(Panevėžys)

Antanašėje plaukiojo auksinė žuvelė
Saulėtą sekmadienio po-

pietę į Antanašės bendruo-
menės kiemą rinkosi ne tik 
antanašiečiai, bet ir svečiai 
iš rajono bei kaimyninių 
bendruomenių: Obelių, 
Kairelių, Aleksandravėlės. 
Džiaugėmės nemažu būriu 
jaunimo. Juk šventė neeilinė 
– Antanašės bendruomenės 
jubiliejus -15-metis.

Ji prasidėjo iškilmingu ben-
druomenės vėliavos pakėlimu. 
Ją iškėlė mūsų bendruomenės 
bendraamžiai, penkiolikmečiai 
Gustas Kligys, Evelina Paukš-
tytė ir Julija Plikelytė. Obelių 
seniūnijos meninių projektų 
grupės „Obelija“ narės Viole-
ta Kazlauskienė bei Nomeda 
Idienė padovanojo antanašie-
čiams gražių dainų. Taip pat 
mus linksmino ir muzikantas 
Rimvydas Kirstukas iš Kupiš-
kio.

„Miesčioniška“ žuviene 

vaišino Kęstutis Kadūnas su 
drauge Zita. Jie – vilniečiai, bet 
visas vasaras gyvenantys An-
tanašėje. Renginio metu buvo 
pristatyta  ir Kęstučio Kadūno 
knyga „Gyvenimo mozaika. 
Pensininko užrašai“. Džiaugė-
mės ir jo nuotraukų paroda. 

Tai ne vienintelė paroda: 
šventės dalyvius žavėjo moterų 
paruošta „Gėlės iš lagamino“ 
ekspozicija. Šią parodą rengė 
Milda Mažeikienė, Gražina Pi-
trėnienė, Ritė Gernienė, Eliūnė 
Kubilienė, Rita Kulienė, Aldona 
Pudanienė.

Šie metai – Tautodailės me-
tai, tad bendruomenės salėje akis 
džiugino mūsų senolių rankdar-
biai ekspozicijoje – „Mezginių 
raštuose spalvų žaismas“. Tai 
kraštiečių Adelės Bunienės, 
Monikos Karvelienės artimųjų 
išsaugoti rankdarbiai. Lieka šil-
ti prisiminimai apie gyvenusius 
auksarankius žmones.

 Vaikai smagiai žaidė Burbu-

lų karalijoje arba šaškėmis, o 
visi norintys piešė auksinę sva-
jonių žuvį. Birutės Dapkienės 
„Pomėgių studijos“ narės su 
vaikais pasinėrė į spalvų pasau-
lį. Vaikai džiaugėsi nupieštais 
darbeliais, o didžiulis piešinys 
ant medžio buvo padovanotas 
mums, antanašiečiams. Jis pa-
puoš bendruomenės salę.

Renginį vedė Ritė Gernie-
nė ir Gražina Pitrėnienė. Jame 
skambėjo ir Gražinos Pitrėnie-
nės tarmiškos eilės.

Džiugino ne tik vasariška 
diena, bet ir šilta bendrystė. 
Padėkoję šventės rėmėjams 
ir visiems, kas prisidėjo, kad 
šventė džiugintų kiekvieno da-
lyvio širdį,ilgai šokome, šneku-
čiavomės. Senų obelų pavėsyje 
kvepėjo žuvimi,spalvinguose 
piešiniuose plaukiojo auksinės 
žuvelės.

LKRS  Rokiškio 
skyriaus  narė 

Gražina PITRĖNIENĖ

Metinė infliacija Venesueloje liepą viršijo 4 tūkst. proc.
Metinė infliacija krizės 

alinamoje Venesueloje liepą 
viršijo 4 tūkst. proc., pareiškė 
opozicijos kontroliuojamas 
parlamentas.

Gegužę metinė infliacija 
sudarė beveik 3,7 tūkst. proc., 
o birželį smuko iki 3,5 tūkst. 
proc., tačiau liepą vėl ėmė di-

dėti.
Nacionalinė Asamblėja inf-

liacijos rodiklius skelbia nuo 
2017 metų, nes prezidento Nico-
laso Maduro vyriausybė oficia-
lių duomenų neviešina.

Mėnesio infliacija liepą su-
darė 55 proc. ir buvo gerokai 
didesnė negu birželį, kuomet 
sudarė 19,5 proc.Venesuelą po 

septynerių metų recesijos yra 
ištikusi didžiausia ekonominė 
krizė šalies istorijoje.

Balandžio pabaigoje vy-
riausybė padidino mėnesinį 
minimalų darbo užmokestį 78 
proc., tačiau jo vertė tesudaro 
2,8 JAV dolerio, o kilogramas 
mėsos kainuoja 4 JAV dolerius.

BNS inform.
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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.
„Pasimatymas su  Mopasanu“ (Gi de Mopasanui -170), 
Skaitytojų skyriuje.

Astos Keraitienės tapybos darbų paroda, Kūrybinėje-industrinėje palėpėje.
Emilijos Klemkaitės tapybos darbų paroda Parodų galerijoje „Autografas“.
Viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje
Knygų paroda „Atostogauju ir skaitau“.
Spaudinių paroda „Ką veikti vasarą?“
„Svajonė – matyti skaitančius vaikus“, skirta fiziko, rašytojo Gendručio Morkūno 60-os-
ioms gimimo metinėms
RENGINIAI
Viešojoje bibliotekoje
Rugpjūčio 14 d. 15 val. – Rokiškio krašto kultūros žurnalo „Prie Nemunėlio“ naujo nu-
merio pristatymas. Literatūrinė-edukacinė programa „Linksminkimos“, skirta pirmajam 
meilės lyrikui Lietuvoje – Antanui Vienažindžiui:  Vienužio biografiją ir poeziją skaito 
Bajorų kultūros centro Mėgėjų teatro „Šnekutis“ aktoriai (rež. Nijolė Čirūnienė), Rokiškio 
Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Renginių salėje.
Viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje
Rugpjūčio 19 d. 14 val. – žaidimų dienelė ,,Būryje vaikų skaityti mums visiems smagu“.
Rugpjūčio 20 d. 15 val. – Kino diena. 
Iki rugpjūčio 31 d.  – dalyvavimas skaitymo iššūkyje „Skaitymas mus jungia“ 
Iki rugpjūčio 31 d. –  dalyvavimas iniciatyvoje „Atverk vasarai duris“. 
Iki rugsėjo 10 d. kviečiame dalyvauti Aukštaitijos regiono bibliotekų kūrybinių darbų 
konkurse ,,Su lėle ant pasakų sparnų“. Daugiau informacijos www.rokiskis.rvb.lt

LAISVALAIKIUI

Kava su pienu – šokoladinio skonio pomidoras
Šiemetinis pomidorų 

sezonas yra labai sudė-
tingas. Vėlyvas pavasaris, 
šaltoka liepa lėmė tai, kad 
derlius gerokai vėluoja. 
Kolegos pomidorų augin-
tojai skundžiasi trimis da-
lykais: pomidorų kekėse 
primegzta gausiai, jie auga 
dideli, tačiau nenori raus-
ti. Dėl saulės stokos, šaltų 
naktų pomidorai yra kur 
kas rūgštesni nei pernai. 
Ir, o taip, dėl šaltų naktų ir 
rūkų, tiems, kurie kaip ir 
aš, augina pomidorus lauke, 
jau tenka kovoti su pirmai-
siais fitoftorozės, kitaip dar 
pomidorų maro, požymiais.

Didieji pomidorininkų 
iššūkiai, arba kodėl 
nesodiname bulvių
Apie tai, kiek šiemet vėluo-

ja pomidorų sezonas, liudija 
tai, kad pernai pirmuosius sky-
niau kaip tik šv. Onos atlaidų 
Pandėlyje dieną. Ir per Žolinę 
Onuškyje jau į bažnyčią nusi-
vežiau pilną pintinėlę. Šiemet 
gi pomidorų derlius būtų ne-
prastas, jei ne keli bet...

Pomidorų augintojų grupė-
se dabar dvi einamiausios te-
mos: kodėl jie užaugo dideli, 
tačiau nerausta ir itin pavojin-
gos ligos – maro stabdymas. 
Su pirmuoju klausimu kaip ir 
viskas aišku: saulėtų dienų yra 
tik pastaroji savaitė, todėl, kad 
ir labai vėluodami, net ir lauke 
auginami pomidorai visgi ima 
rausti.

O štai su maru kovoti labai 
sudėtinga: jei dienos saulė-
tos ir šiltos, tai naktys labai 
vėsios, krinta šaltos rasos ir 
maždaug iki 7 val. ryto tvyro 
rūkas. Šaltis ir drėgmė – ide-
alios sąlygos plisti grybeli-
niams susirgimams. O po-
midorų maras – fitoftorozė 
kaip tik ir yra toks. Nenoriu 
pasirodyti šmaikštašiknė ir 
apgaudinėti savo skaitytojų: 
ir mano pomidorų plantacijoje 
intensyviai kovojama su šios 
ligos apraiškomis. Dalį der-
liaus liga jau pažeidė. Tačiau 
purškimo specialiu herbicidu 
dėka, plitimą kol kas pavyko 
sustabdyti ir viršutinių kekių 
liga kol kas nepažeidė. Neno-
riu nieko reklamuoti: visose 
sėklų parduotuvėse jums pa-
tars pirkti tą patį fungicidą. 
Taip pat padeda ir priemonės, 
savo sudėtyje turinčios va-
rio druskų. Žinoma, galima 
žaisti liaudiškomis priemonė-
mis, tačiau esant tokioms oro 
sąlygoms: šalčiui ir drėgmei 
naktį, vargu ar jos bus pavei-
kios. Kad fungicidas geriau 
laikytųsi prie lapų, reiktų į ki-
birą su juo nepagailėti skysto 
muilo arba indų ploviklio. Aš 
savuosius pomidorus purškiau 
praėjusį sekmadienį, kol kas 
panašu, kad situaciją pavyko 

stabilizuoti. 
Ar įmanoma apsisaugoti 

nuo fitoftoros? Atvirai sakant, 
ne. Ir, nors daugelis pomidorų 
augintojų įsitikinę priešingai, 
maro nesukelia rūkas. Fitofto-
ros sporų yra kiekviename dir-
vožemyje. Kai karšta ir sausa, 
joms tiesiog nepalankios sąly-
gos daugintis. Liga ima siausti 
tuomet, kai yra šalta ir drėgna. 
Rūkai yra ligos katalizatorius.

Kad ši liga padarytų kuo 
mažiau nuostolių, pirmiausia, 
imamasi prevencinių priemo-
nių. Jau sodinant pomidorus, 
būtina išlaikyti atstumus ir 
nesodinti per tankiai. Antra-
sis etapas – krūmo priežiūra ir 
formavimas, savalaikis ūglių 
šalinimas, kad pomidorai kuo 
daugiau vėdintųsi. Trečia: 
neturi būti arti pomidorams 
giminingų augalų, tokių kaip, 
pavyzdžiui, bulvės. Todėl mes 
jų ir nesodiname. Esant gi-
miningiems augalams, maro 
rizika išauga labai smarkiai. 
Ketvirta, reikia siekti, kad 
krūmas turėtų kuo mažiau są-
lyčio su dirva: patartina storai 
mulčiuoti šiaudais arba šienu. 

Kita prevencijos priemonė 
bus jau nuėmus derlių. Ge-
riausia būtų pakeisti žemę, ta-
čiau ten, kur  tai neįmanoma, 
reikia sėti sederatus, pavyz-
džiui, garstyčias. O šiltnamius 
patariama pavasarį rūpestin-
gai išplauti ir išdezinfekuoti 
specialia sieros dūmine prie-
mone (jų yra ir Rokiškio par-
duotuvėse). 

Ilgai lauktas 
juodukas
Taigi, vakar iš mūšio lauko 

parsinešiau pirmąjį laimikį. 
Šiemet geriausiai pasirodė 
„Kofe s molokom“ (Kava su 
pienu). Kaip rašoma, šokola-
dinis sibirietis. Apie šią veis-
lę girdėjau daug gerų atsilie-
pimų, tad šiemet džiaugiuosi 
ją išbandžiusi. 

Tai nors ir indeterminan-
tas, tačiau tinkamas ir lauke 
auginti pomidoras. Šie metai 
jiems sunkūs. Tačiau vaisius 
megzti ėmė vienas iš pirmųjų, 
o sunokino pirmasis. Teoriš-
kai krūmas turėtų išaugti iki 
1,8 m aukščio, tačiau lauke 
jis maždaug 1,2 m. Vidutinio 
ankstyvumo, pirmąjį derlių 
duoda praėjus maždaug 110 
dienų nuo tada, kai pasirodė 
daigelio kilpelė. Pirmoji žie-

dinė kekė mezgama po 7-8 
lapu. Sėklų gamintoja, „Si-
birskij sad“ pataria pomidorą 
formuoti vienu stiebu.

Rašoma, kad žiedinės ke-
kės gausios, 5-6 pomidorai. 
Iš tiesų taip ir yra. Vaisiai 
užauga 150-200 g. Gal dėl 
nepalankios vasaros, maniš-
kis pomidoras tiek neužaugo 
– svėrė 145 g. Sėklų gaminto-
jai teigia, kad jo derlingumas 
labai aukštas – 11 kg iš kva-
dratinio metro.

Spalva puiki: tamsiai ka-
kavinė su raudonu atspalviu. 
Forma: apvalus, šiek tiek 
suplotas. Pomidoras tvirtas, 
odelė nors plona, bet ragau-
jant juntama kaip tvirta. Tai-
gi, tokius patogu transportuo-
ti. Be to, nereikia baimintis, 
kad pomidoras suskils. 

Šokolado poskonis
Pomidoras sultingas, jame 

daug sėklų, jos ganėtinai 
stambios. Prapjovus juntamas 
švelnus šokolado kvapas ir 
šioks toks jo poskonis. Sko-
nis labai maloniai salstelėjęs. 
Juntama ir rūgštelė, šiemet 
ganėtinai stipri. Tačiau sal-
desnių pomidorų mėgėjams 
nereiktų atsisakyti šios veis-
lės: dėl nepalankios vasaros 
visi pomidorai rūgštesni, nei 
įprastai.

Šis pomidoras supjaustytas 
netęžta ir puikiai laiko formą. 
Taigi, jis tiks valgyti vienas, 
į salotas, prie mėsos. Puikus 
pasirinkimas iškyloms. Turė-
tų puikiai tikti ir konservuo-
ti, tačiau odelę tektų lupti. 
Ir šiaip pomidorai kiek per 
dideli, kad konservuotumėte 
nepjaustytus. Puikiai tiks sul-
tims. O štai padažams reiktų 
rinktis kitas veisles – šis po-
midoras per sultingas.

Verdiktas: tai puiki veislė. 
Be abejonės, auginsiu ją ir ki-
tąmet. Abejočiau, ar ją verta 
auginti šiltnamyje. Nebent, 
kai tokie nepalankūs metai, 
kaip šie.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Taksofonų Lietuvoje gali nelikti dar šiemet
Lietuvoje šiuo metu vis 

dar veikia daugiau nei du 
šimtai taksofonų, tačiau 
vėliausiai kitąmet jų neliks, 
praneša bendrovė „Telia“. 

Taksofonus aptarnauti ir 
išlaikyti įstatymų įpareigota 
telekomunikacijų bendrovė 
skaičiuoja, kad dauguma šių 
aparatų per visus metus pa-
naudojami vos kelis ar kelio-
lika kartų.

Pasak bendrovės, parengti 
Elektroninių ryšių įstatymo 
pakeitimai, kuriais į Lietuvos 
teisę perkeliamas Europos 
elektroninių ryšių kodeksas, 

– tam Lietuva turi laiko iki šių 
metų pabaigos.

Naujos redakcijos įstatyme 
taksofonai nebėra įvardijami 
kaip universalioji paslauga. 
Anot „Telia“, tai reiškia, kad 
ji nebeturės prievolės teikti 
ryšio paslaugų taksofonais.

„Taksofonų kaip universa-
lios paslaugos yra atsisakiu-
sios bent 12 Europos Sąjungos 
šalių. Ir ilgametė „Telia“ sta-
tistika vienareikšmiškai sako, 
kad Lietuva tam jau seniai 
pribrendo“, – pranešime sako 
„Telia“ Komunikacijos vado-
vė Birutė Eimontaitė.Ji paste-
bi, kad taksofonai jau daugiau 

nei dešimtmetį yra nuosto-
lingi. Jų visiškai atsisakyti 
neskubama argumentuojant, 
kad šiais aparatais galima pa-
skambinti Bendrajam pagal-
bos centrui (BPC). Vis dėlto 
„Telia“ statistika rodanti, kad 
skambučiai iš taksofonų pa-
galbos numeriu 112 per me-
tus yra tik pavieniai.

Pasak „Telia“, dar pernai 
Lietuvoje buvo 392 takso-
fonai, tačiau šiemet gegužę 
Ryšių reguliavimo tarnyba 
(RRT) leido sumažinti jų 
skaičių iki 213-os – tiek jų 
„Telia“ ir turi.

BNS inform.

Indonezijoje išsiveržęs Sinabungo ugnikalnis išspjovė aukštą pelenų stulpą
Indonezijos Sumatros sa-

loje stūksantis Sinabungo 
ugnikalnis aktyvus: jis savai-
tės pradžioje išspjovė iki 5 
km aukščio pelenų debesį.

Per pirmadienio ryte įvykusį 
išsiveržimą žmonės nenukentė-
jo, nurodė Indonezijos vulka-
nologijos ir geologinių grėsmių 
mažinimo centras.

Aplinkinių kaimų gyvento-
jams buvo nurodyta nesilankyti 

teritorijoje 5 km spinduliu aplink 
kraterį, taip pat stebėti, ar neat-
slenka lavos srautai.

Per pastaruosius kelerius me-
tus šio ugnikalnio išsiveržimai 
priversdavo evakuotis apie 30 
tūkst. žmonių. Kelis kaimus, nu-
tolusius nuo kraterio iki 20 km, 
užklojo storas pelenų sluoksnis, 
sakė Sinabungo stebėjimo posto 
pareigūnas Armenas Putra.

Sinabungas, vienas iš dviejų 
šiuo metu Indonezijoje besiver-

žiančių ugnikalnių, snaudė ke-
turis šimtmečius iki 2010 metų, 
kai per sprogstamą išsiveržimą 
žuvo du žmonės. 2014 metų 
išsiveržimas pareikalavo 16 
žmonių gyvybių; dar septyni 
žuvo 2016-aisiais. Indonezijoje, 
patenkančioje į Ramiojo vande-
nyno „ugnies žiedu“ vadinamą 
vulkaniškai ir seismiškai akty-
vią sritį, yra daugiau kaip 120 
veikiančių ugnikalnių.

BNS inform.
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ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

kabliuko, kaip žmona įskimba į 
meškeres!

***
Turistas klausia:
– Kodėl šito karvedžio 

paminklas toks įdomus? Tokia 
keista poza?

Gidas:
– Suprantate, pirminis 

paminklo projektas buvo 
karvedys ant žirgo. Bet 
patvirtinus projektą paaiškėjo, 
kad pinigų žirgui nepakanka.

***
Reklama: perpildė kantrybės 

taurę? Mūsų parduotuvėje 
akcija cinkuotiems kibirams!

***
Lygybė: ir mersedeso, 

ir zaporožiečio vairuotojai 
vienodai ilgai įstrigę kamštyje.

***
Gera būti drąsiu. Bet baisu.
***
Skelbimas: „Kiekvienam 

vyrui, kuris žmonai 
gimtadienio proga nupirks 
keptuvę, padovanosime 
šalmą“.

***
Lotynų Amerikos futbolo 

mokykla: kad būtų gražu. 
Europos futbolo mokykla: 
kad būtų efektyvu. Lietuvos 
futbolo mokykla: kad būtų kuo 
pasiteisnti.

***
Ar ekstrasensas tikras, 

patikrinti paprasta. Tiesiog 
trinktelkit jam per veidą: jei 

Nusprendžiau susirasti 
darbą. Parašiau savo 
gyvenimo aprašymą, 
atsispausdinau... 
Perskaičiau... Ir apsiverkiau... 
Nejaugi toks nuostabus 
žmogus turi dirbti?

***
– Mama, man šiandien 

pasisekė mokykloje, – 
džiaugiasi sūnus.

– Kodėl?
– Mokytoja mane norėjo 

pastatyti į kampą, bet visi 

Orų prognozė rugpjūčio 14-17 d.

PRAŠO PADOVANOTI

kampai jau buvo užimti...
***
Kalbasi dvi kaimynės:
– Ką gi jūs darote, kad jūsų 

rankos tokios išpuoselėtos?
– Nieko.
***
Mokytoja sako mokiniams:
– Šiandien mes mokysimės 

veiksmažodžių asmenavimo. 
Asmenuosim veiksmažodį 
„dainuoti“. Petriuk, jeigu tu 
dainuoji, kaip tu pasakysi?

– Aš dainuoju.

– Teisingai. O jeigu dainuoja 
tavo sesuo, kaip tu pasakysi?

– Nutilk, gyvate.
***
Moteris kreipėsi į policiją 

dėl dingusio vyro. Papasakojo, 
kaip jis atrodo, kaip gali būti 
apsirengęs ir t.t. Galų gale 
policininkai paklausė:

– Sakykite, ką jam perduoti, 
jei jį surastume?

- Pasakykite jam, kad mano 
mama pas mus neatvažiuos.

***

Padavėjas:
– Kava, arbata, alus, vynas?
Klientas:
– Keistas kokteilis, bet 

pabandysiu!
***
Pinigai, parsivežti 

iš atostogų – prarastas 
malonumas.

***
Karinių ir turistinių 

reikmenų krautuvėje:
– Atleiskit, o jūs kompasų 

turite?
– Taip. Eikite du skyrius į 

Šiaurės Vakarus, o paskui tris 
skyrius į Rytus.

***
Pirmoji politikos taisyklė: 

niekada netikėk, kol nepasirodė 
oficialus paneigimas.

***
– Kažin koks to pono 

vardas? Multiešerys? 
Hipersterkas?

– Polikarpas.
***
Barzdų kirpykloje:
– Ar jus papudruoti?
– O tai įskaičiuota į 

paslaugos kainą?
– Taip.
– Gerai. Tada suvyniokite tą 

pudrą. Žmonai parnešiu.
***
Snaiperio dėsnis: kuo 

ryškesnė asmenybė, tuo 
lengviau į ją taikytis.

***
Jei žuvis taip kibtų ant 

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.

matė ateitį, tai išsisuks, o jei 
ne – toks jis ir ekstrasensas.

***
Didžiausi kačių priešai – 

jas dievinantys vaikai.
***
Kai kurie žmonės iš 

beždžionių išsivystė gerokai 
vėliau.

***
Mokslininkai išsaiškino, 

kodėl kai kuriems 
valdininkams rankos dygsta 
iš užpakalio: jie taip už krėslų 
laikosi.

***
Petraičiui pasakambino 

telefoninis sukčius. Ir padėjo 
gauti greitąjį kreditą.

***
– Jūs labai panašus į mano 

penktąjį vyrą.
– O kiek kartų jūs apskritai 

buvote ištekėjusi?
– Kol kas keturis.
***
Auksinė žuvelė labai 

sunerimo, išgirdusi 
pirmuosius du Petro norus: 
laikraštis ir alaus.

***
Du suvalkiečiai 

sekmadienį tiesiai iš 
bažnyčios atėjo į barą. 
Barmenas sako:

– Jei jūs būtumėte trise, 
tuomet atneščiau tris gėrimus, 
o mokėti reiktų tik už du.

Abu suvalkiečiai duetu:
– O su mumis – Dievas!

BUITINĖ TECHNIKA

• Seną, bet geraiveikiančią 
skalbimo mašiną Gorenje.  
Tel. 8 614 19 157.  
Rokiškis
• Bulvių tarkavimo mašiną. Kaina 

30 Eur. Tel. 8 683 27 149.  
Rokiškis
• Sulčiaspaudes. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 627 71 703.  
Rokiškis
• Šaldytuvą Blomberg, 180 cm 
aukšcio, be šaldymo kameros. 

Kaina 62 Eur. Tel. 8 683 27 149. 
Rokiškis
• Šaldytuvą Sharp. Dramblio kaulo 
spalvos, šaldiklis viršuje, 2 skyrių, 
180 cm aukštis, 65 cm plotis. Labai 
geros būklės. Tel. 8 688 88 401. 
Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanoju pasakiškai išskirtinės 
spalvos katinėlį. Apie 2 mėnesių 
amžiaus. Judrus, savarankiškas, 
mėgsta būti prie žmogaus.  
Tel. 8 692 65 078.  
Rokiškis
• Dovanoju triušių narvus. Išsivežti 
patiems. Tel. 8 600 77 605. 
Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Odinius, aulinius batus (kerzus). 
43-44 dydis. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 681 55 002.  
Rokiškis
• Naują J. Tūbelio progimnazijos 
uniformą mergaitei. Megztinis 164 
cm - 25 Eur, sarafanas 152 cm - 20 
Eur. Dėvėtus: sijoną - apimtis 70 
cm, ilgis 40 cm - 8 Eur, sarafaną 
134 cm - 10 Eur. Dėvėtą megztinį 
dovanoju. Tel. 8 614 46 863. 
Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Gerai prižiūrėtas 5 bičių šeimas 
su aviliais. Tel. 8 618 33 452. 
Rokiškis
• Pekino antis. Yra didžiosios po 
7 Eur, truputį mažesnės po 5 Eur. 
Mėsytė ekologiška, nes augintos 
be chemijos. 5 didžiosios ir 10 
mažesnių. Tel. 8 624 20 809. 
Rokiškis
• 3 veršių karvę. Tel. 8 615 70 862. 
Rokiškis

• Gal kas turi išaugtą vežimėlį-
skėtuką mergaitei. Tel. 8 621 27 
025. Rokiškis
• Gal gal turi padovanoti veikiantį 
siurblį. Tel. 8 613 31 097. Rokiškis

www.rokiskiosirena.lt


