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Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Verksnionių kaimo bendruomenės pirmininkė, pedagogė Lina Zolubienė birželį pradės eiti Kamajų seniūnės pareigas.                         Asmeninio archyvo  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

www.rokiskiosirena.lt
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Ledo aikštelė jau turi 
trečdalį stogo

Sparčiai vyksta ledo aikštelės stoginės įrengimo 
darbai. Šią savaitę pradėtas dengti jos stogas. Ir iki 
ketvirtadienio ryto specialia danga jau buvo už-
dengtas daugiau ne trečdalis stoginės. 

Kaip teigiama iškaboje, darbus planuota baigti 
kitų metų pirmąjį ketvirtį, tačiau rajono vadovai ne-
abejoja, kad jau šį ledo ritulio sezoną aikštelė bus su 
stogu.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

4 p.

Pro kietai sukąstus dantis (II)
arba buvo žmonės kaip
žmonės, kol nepasuko 
į politiką
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Kamajų seniūnė gerai žino šio krašto 
rūpesčius ir lūkesčius

Verksnionių kaimo (Ka-
majų sen.) bendruomenės 
pirmininkė, pedagogė Lina 
Zolubienė (nuotr.) nuo bir-
želio 22 d. pradės eiti Kama-
jų seniūnės pareigas. Pašne-
kovė neslėpė: gerai pažįsta 
šį kraštą, tad ir darbų bei 
idėjų netrūks.

Nebuvo sunku a
psispręsti
Pašnekovė prasitarė: tapti 

Kamajų seniūne ji norėjo jau 
senokai. Prieš septynerius me-
tus dalyvavo konkurse.  Vė-
liau norą pedagoninę veiklą 
keisti valdiška tarnyba atidėjo 
į šalį, keitėsi planai, rūpesčiai. 
„Kurį laiką apie tai net pamir-
šusi buvau. Tačiau kai seniūno 
vieta tapo laisva, sulaukiau 
ne vieno klausimo ar paska-
tinimo. Netgi seniūnijos dar-
buotojai klausė, ar nenorėčiau 
vėl pabandyti kandidatuoti“, 
– sakė L. Zolubienė.

Ji – pedagogė, nemažai 
darbo metų skyrusi Kamajų 
ir jų apylinkių mažiesiems. 
L. Zolubienė neslepia: dar-
bas jai patiko, ir su savaisiais 
auklėtiniais, darželinukais, 
atsisveikinti buvo nelengva. 
„Pasakiau, kad jie bet kada 

galės mane aplankyti“, – sakė 
pašnekovė.

Pasirengimas konkursui 
truko ne vieną dieną. Juolab, 
kad dėl karantino keitėsi kon-
kurso datos. Pašnekovė atvirai 
sako: ruošėsi atsakingai. „Ne-
buvo aišku, kokio „gylio“ bus 
klausimai“, – sakė ji. Komisi-
ja konkurso dalyvius vertino 
nuotoliniu būdu: septyni ko-
misijos nariai uždavė po tris 
klausimus. „Pats konkursas 

nebuvo sunkus“, – sakė L. Zo-
lubienė.

Darbą pradės birželį
Savo pareigas seniūnė 

planuoja pradėti eiti birželio 
22-ąją. Ji paprašė poros sa-
vaičių atostogų. Per jas norė-
tų sutvarkyti išėjimo iš darbo 
dokumentus su Kamajų A. 
Strazdo gimnazija. Ir šiek 
tiek pailsėti: pasirengimas 
konkursui užtruko ne vieną 

mėnesį.
Jau gauta specialiųjų tar-

nybų pažyma, leidžianti L. 
Zolubienei užimti Kamajų 
seniūnės pareigas.

Planų ir minčių yra
Kadangi L. Zolubienė yra 

šio krašto gyventoja, peda-
gogė, visos seniūnijos ga-
limybės ir problemos tarsi 
ant delno. Ji turi nemažai 
minčių, kaip kurti šios seniū-
nijos ateitį. O ir su bendruo-
menėmis ras bendrą kalbą: 
mat ji – Verksnionių kaimo 
bendruomenės siela. „Anks-
čiau veikėme gana aktyviai 
ir intensyviai. Dabar veiklos 
kiek sumažėjo. Juntame, kad 
mums, kaip ir daugeliui kai-
mo bendruomenių, aktyves-
nei veiklai ima trūkti ir žmo-
giškųjų išteklių“, – atvirai 
sako pašnekovė.

O darbų ir pareigų ji nesi-
baimina, ir tikisi, kad aktyvūs 
šio krašto žmonės, religinės 
bei kaimų bendruomenės siū-
lys idėjas, kaip geriau ir gra-
žiau rūpintis savuoju kraštu. 
„Kuo daugiau pasiūlymų, tuo 
geriau“, – sakė ji.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Beveik pusė registruotų 
Užimtumo tarnybos 
Rokiškio klientų skyriuje
vyresni nei 50 metų

Iki šio mėnesio pradžios 
beveik pusė Užimtumo 
tarnybos Rokiškio klientų 
skyriuje registruotų be-
darbių sudarė vyresni nei 
50 metų amžiaus asmenys. 
Jų nedarbo lygis siekia 
43,4 proc.

Per balandžio ir gegu-
žės mėnesius Užimtumo 
tarnybos Rokiškio klientų 
aptarnavimo skyriuje užsi-
registravo 228 vyresni nei 
50 metų asmenys, kuriems 
suteiktas bedarbio statusas.

Nuo metų pradžios iki 
gegužės 25 dienos kreipė-
si 549 vyresni nei 50 metų 
Rokiškio miesto ir rajono 
gyventojai. Per tą patį lai-
kotarpį pernai Užimtumo 
tarnybos Rokiškio klientų 
aptarnavimo skyriuje užsi-
registravo 212 šios amžiaus 
grupės asmenų, t.y. 38,6 
proc. mažiau nei šiemet.

Per šiuos pastaruosius du 

mėnesius padėta įsidarbinti 
78 Rokiškio miesto ir rajo-
no gyventojams (48 pagal 
neterminuotas sutartis, 30 
terminuotai). Įsidarbinę ne-
terminuotai asmenys rado 
darbą per vidutiniškai 7 mė-
nesius. Daugiau nei trečda-
lis iš jų pradėjo dirbti per 3 
mėnesius nuo registracijos 
Užimtumo tarnyboje dienos.

Tarp įsidarbinusių dau-
giausiai kvalifikuotų dar-
bininkų – jie sudaro 66,7 
proc. visų įsidarbinusių per 
balandžio ir gegužės mėne-
sius, asmenys su aukštuo-
ju išsilavinimu sudaro 5,9 
proc., 13,7 proc. - asmenys 
be kvalifikacijos.

Gegužės 18d. nedarbas 
Rokiškio rajone siekė 16,3 
proc. ir buvo aukščiausias 
Panevėžio apskrityje. Nuo 
metų pradžios nedarbo lygis 
išaugo 3,5 procentinio punk-
to (2020.01.01 - 12,8 proc.).

Enrika PAVILONIENĖ

Rokiškėnai į sporto klubus grįžti neskuba
Po dviejų mėnesių du-

ris atvėrę Rokiškio sporto 
klubai sulaukė žymiai ma-
žiau norinčių sportuoti nei 
kad buvo prieš karantiną. 
Nors yra reikalavimas ri-
boti srautus, tokio rūpesčio 
sporto klubai neturi. Darbo 
valandos pakankamai ilgos, 
prisiderinti gali kiekvienas, 
tačiau sportuojančių vienu 
metu tik keletas.

Jei gyvuos verslas, 
gyvuos ir sportas
Sporto klubo „Grizlis“ 

trenerė Ala Sketerienė sako, 
kad sportininkui svarbu pa-
stoviai palaikyti formą. Jei 
kyla rezultatai, sportininkai 
nori dalyvauti varžybose. 
Dėl karantino pavasarį turė-
jęs vykti čempionatas buvo 
atšauktas. Dalis sportavusių 
dėl to prarado motyvaciją ir 
į sporto klubą negrįžo. Yra 
sportuojančių abiturientų, tad 
jie šiuo metu susikoncentravę 
į mokslus. Šiuo metu nors ir 
ne visi, sportuoti grįžo rinkti-
nės nariai, kurie ruošiasi Lie-

tuvos čempionatui. Sportuoja 
ir pavieniai lankytojai. Šiais 
metais Tarptautinis čempio-
natas planuojamas organizuoti 
Rusijoje, tačiau dėl saugumo 
į čempionatą rinktinė nevyks.

„Esam suplanavę šių metų 
spalio mėnesį Rokiškyje orga-
nizuoti Lietuvos štangos spau-
dimo čempionatą. Pas mus 
yra rinktinė, todėl tie, kurie 
grįžo, intensyviai ruošiasi var-
žyboms. Nežinom kokios bus 
sąlygos. Jei viskas bus gerai, 
organizuosim iš karto du čem-
pionatus – su specialia apran-
ga ir be specialios aprangos. 
Išankstinėmis žiniomis var-
žybos turėtų vykti 2-3 dienas. 
Čempionatą organizuosim ku-
kliai, tik iš Federacijos lėšų. 
Žinom, kad verslas išgyvena 
sunkius laikus, todėl šiais me-
tais planuojam organizuoti be 
jų paramos. Tikimės, jog vers-
las atsistatys ir kaip anksčiau 
rems sporto entuziastus. Jei 
gyvuos verslas – gyvuos ir 
sportas“ - sakė pašnekovė.

„Svarbiausia yra darbas, 
noras ir motyvacija. Kas no-

rėjo, karantino metu buvo 
pasiėmę sporto inventorių ir 
sportavo namuose. Tai žino-
ma ne tas pats, kas sportuoti 
salėje, todėl daugelis skambi-
no, klausė, kada vėl atsidarys 
sporto klubas.

Sportuojantys ateina tuo 
metu kada tiksliai nurody-
ta. Vienu metu pas mus gali 
sportuoti iki 10 žmonių, todėl 
sportuojantys pagal laikus iš-
sidėstę visai dienai. Ateina ir 
nuo 8 ryto. Sporto klubas dir-
ba iki 22 val.“ - apie sporto 
klubo lankytojų srautus pasa-
kojo A.Sketerienė.

Esant poreikiui galim
dirbti visą parą
Sporto klubo „Rospo“ at-

stovas Raimondas Martinonis 
sako, kad kol kas nėra tokio 
lankytojų srauto, kokio norė-
tųsi.

„Žmonės dar įsibaiminę tų 
virusų, į sporto klubą neskuba. 
Sugrįžo gal koks trečdalis. Ku-
rie buvo motyvuoti, tie iš kart 
kai išgirdo, kad leis atnaujinti 
sporto klubų veiklą paskambi-

no ir susiderino dėl treniruočių 
laiko. Atstatėme kas anksčiau 
buvo išsipirkę abonementus ir 
jau savaitė kaip pas mus spor-
tuojama. Turime valytoją, kuri 
kiekvieną dieną viską išvalo. 
Pagal reikalavimus turime 
dezinfekcinio skysčio. Griež-
tai nurodome, kad kiekvienas 
turėtų savo rankšluostį. Darbo 
valandos ilgos. Dirbam nuo 6 
iki 23 val. Klube įdiegta siste-
ma, pritaikyta individualioms 
treniruotėms, galima ateiti 
savarankiškai ir sportuoti, tad 
kviečiam visus norinčius. Jei 
yra poreikis, galim dirbti kad 
ir visą parą, kad tik būtų tiek 
norinčių“- nuotaikomis dali-
nosi pašnekovas.

„Paskelbus karantiną ir už-
draudus sporto klubų veiklą, iš 
pradžių jautėme spaudimą, kad 
leistume individualiai treniruo-
tis. Žmonės skambino, prašė 
leisti sportuoti, tačiau sporto 
klubą uždarėme, kaip ir buvo 
reikalaujama. Dabar nežinom 
kada žmonės vėl sugrįš spor-
tuoti“ - sakė R.Martinonis.

Enrika PAVILONIENĖ

Rokiškio rajone – 
dar dvi vagystės

Gegužės 25-ąją rajone 
įvykdytos dvi vagystės.

Gegužės 25 d., 11.05 val. 
pranešta, kad Rokiškio r., Salų  
k., nulaužus pakabinamą spy-
ną, iš garažo pavogta žolia-
pjovė-krūmapjovė, benzininis 
pjūklas, aukšto slėgio plovi-
mo siurblys. Nuostolis – 1310 

eurų.
Gegužės 25 d., 16.18 val. 

pranešta, kad Rokiškio r., Bra-
desių k., iš garažo pavogtas 
traktorius-žoliapjovė, kulti-
vatorius su jam priklausančia 
įranga. Nuostolis – 4810 eurų.

Panevėžio apskrities 
vyriausiojo policijos
komisariato inform.

Neblaivus vairavo traktorių
Gegužės 26 d., 11.20 val. Rokiškio r., Sėlynės k., Dvaro g., 

neblaivus (1,71 prom. girtumas) vyras (gim. 1988 m.)  vaira-
vo traktorių „MTZ Belarus“.

Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos
komisariato inform.

Rokiškio rajono mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi 
poreikių, virtuali fotografijų paroda ,,Tobulas kadras‘‘

Gegužės mėnesį vyko 
Rokiškio miesto ir rajono 
mokyklų 1–10 klasių (I-II 
gimnazijos kl.) mokinių, tu-
rinčių specialiųjų ugdymosi 
poreikių, virtuali fotografijų 

paroda  „Tobulas kadras‘‘.

Paroda skirta supančios 
aplinkos saugojimo, puose-
lėjimo bei pažinimo nuosta-
toms ugdyti.

Parodos iniciatorė ir or-
ganizatorė – Rokiškio Sena-
miesčio progimnazijos spe-
cialioji pedagogė, logopedė 
Liudmila Pečiūrienė. Jai tal-
kino rajono specialiųjų pe-

dagogų, logopedų metodinis 
būrelis ir Rokiškio rajono sa-
vivaldybės švietimo centras.

Rajono savivaldybės 
švietimo centro

inform.

Dvidešimtmetį minintis 
lėlių teatras „ČIZ“: mus 
suburia vaikų džiaugsmo stebuklas

Per karantiną Rokiškio rajono lėlių teatro „ČIZ“ ak-
torės iš rankų nepaleido adatų. Šiais metais kolektyvas 
mini dvidešimtmetį.

Apie tai, kaip teatras susikūrė ir ką dabar kuria – Lie-
tuvos televizija sukūrė reportažą. Jo nuoroda – „Rokiškio 
Sirenos“ svetainėje www.rokiskiosirena.lt.
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Echoskopija
q Pilvo organų, inkstų, šlapimo pūslės, 
prostatos
q Širdies, krūtų
q Sąnarių
q Kaklo kraujagyslių
q Kojų arterijų, venų kraujotakos
q Nervų, pleuros ertmės, limfmazgių

IĮ „MedSem“, Panevėžio g. 16 A, Rokiškis
Tel. (8-676) 40903

Bendrystė vienija: 
Miliūnuose atnaujinta
vaikų žaidimų aikštėlė
ir įrengtas basų kojų takas

Dėkoja
Už nuolatinę pagalbą ir rūpestį karantino metu 

nuoširdžiai dėkojame Jurgitai ir Rolandui Adoma-
vičiams.

Birutė ir Petras Kavaliauskai

Miliūnų kaimo bendruomenė - tikras pavyzdys visiems, 
kad galima net tik burnoti ir laukti kol kas nors, ką nors 
padarys už mus, o imti ir vieningai padaryti patiems.

 
Belaukdami Sekminių bendruomenės nariai suvieniję jė-

gas kaip reikiant paplušėjo kaimo bendruomenės parke - pjo-
vė žolę, tvarkė laužavietės aplinką, atnaujino vaikų žaidimų 
aikštelę bei įsirengė basų kojų taką, kurio atidarymas įvyks 
gegužės 31 d., 11.00 val.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Seniūnės ultimatumas: arba iki pirmadienio prisiriša 
šunis, arba važiuosime su policija ir bausime

Į „Rokiškio Sireną“ 
kreipėsi skaitytojas dėl 
įsisenėjusios problemos: 
Juozapavos ir Vingerynės 
kaimuose (netoli Bajorų 
trasos, Rokiškio kaimiško-
ji sen.) neprižiūrimi laksto 
septyni šunys. Jie ne tik 
vaikšto po savo teritoriją, 
bet ir lenda į aplinkinių 
gyventojų kiemus. „Tik 
laiko klausimas, kada jie 
užpuls vaiką ar uogautoją, 
grybautoją“, – problemą 
kėlė skaitytojas. Jis pa-
brėžė, kad į Rokiškio kai-
miškąją seniūniją dėl to 
jau buvo kreiptasi, tačiau 
šunys kaip lakstė, taip ir 
tebelaksto. 

Sužalojo 
svetimą šunelį
„Rokiškio Sirenos“ skaity-

tojas pasakojo, kad minėtuo-
se kaimuose siaučianti šunų 
gauja problemų kelia jau nebe 
pirmus metus. Jie drąsiai jau-
čiasi svetimuose kiemuose, o 
į lauką išeiti sumanę šeimi-
ninkai turi juos baidyti rėki-
mu ir akmenimis. „Žmogus 
savo kieme nesijaučia sau-
gus“, – pabrėžė pašnekovas. 
Pasak jo, jau būta nelaimės: 
šunys sužalojo kito asmens 
šunelį, dėl patirtų traumų jis 
buvo užmigdytas.

Įdomu tai, kad šie šunys 
yra tarsi niekieno: juos mai-
tinantys asmenys ginasi, kad 
šunys yra ne jų. Tačiau paš-
nekovas sako: „Šeimininkai 
ginasi, kad tie šunys nėra jų, 
o tik atklydę ir prisidaugino 
jų ten. Bet jie maitina tuos 
šunis, šunys prižiūri tų šei-
mininkų avis, tai atsakomy-
bę kaip ir turėtų prisiimti“, 

– sakė jis.

Buvo įspėti
Rokiškio kaimiškosios 

seniūnijos seniūnė Dalia Ja-
nulienė (nuotr.), išgirdusi, 
kokiu reikalu į ją kreipėsi 
„Rokiškio Sirena“, tik liūdnai 
atsiduso: problema gerai ži-
noma. „Anąsyk, gavusi skun-
dą, nuvykau į vietą pasižiū-
rėti. Žiūriu, tie žmonės keliu 
važiuoja pas gyvulius. Juos 
pamatę per laukus atlėkė šu-
nys. Akivaizdu, kad jie laks-
to laisvėje. Pasikalbėjome su 
šeimininkais, įspėjau, kad jei 
neprisiriš šunų, bausime. Tai-
gi, įspėjimą jie jau turi. Jei 
iki pirmadienio jie nepririš ar 
neužtvers šunų taip, kad jie 
nelakstytų po svetimus kie-
mus, važiuosime su policija 
ir bausime“, – įspėjo seniūnė.

Ji kvietė „Rokiškio Si-
renos“ skaitytoją parašyti 
seniūnijai bent elektroninį 
laišką – jis būtų pagrindu pa-
tikrai.

Painūs reikalai
Seniūnė neslėpė: minėti 

žmonės, šeriantys šunis, tei-
sinasi nesą jų šeimininkai. Jei 
jie jais rūpinasi, kodėl tada 
nepririša ar neįrengia volje-
ro? „To paties ir mes klausė-
me. Jie aiškina, kad šunys pa-
laidi dėl to, kad puldinėjamos 
avys“, – sakė D. Janulienė. 
Pašnekovė neslėpė: nors šunų 
prižiūrėtojai ginasi, kad gy-
vūnai ne jų, de facto jie visgi 
yra šunų šeimininkai. „Gali-
ma sugalvoti įvairiausių pasi-
teisinimų“, – kalbėjo seniūnė.

Ji atvirai kalbėjo apie tai, 
kad minėti žmonės yra so-
dybos nuomininkai. Tad dėl 
šunų keliamos grėsmės gali 
būti baudžiamas ir sodybos 
šeimininkas. Mat tai jo val-
doje šie šunys gyvena. Bet 
kokiu atveju, palaidų šunų 
būti negali. Jie turi būti arba 
pririšti, arba būti aptvertoje 
teritorijoje ir neišklysti iš so-
dybos teritorijos. Jau nekal-
bant apie tai, kad šeiminin-

kautų svetimuose kiemuose ir 
gąsdintų žmones.

Ar gali seniūnija tiesiog 
atimti neprižiūrimus šunis? 
Seniūnės teigimu, šunys 
maitinami ir atrodo neblo-
gai. Vienintelė nepriežiūra 
– jie laksto laisvėje ir kelia 
grėsmę.

Problemų pasitaiko
Prieš gerą dešimtme-

tį palaidų šunų kaimuose 
problema buvo itin didelė. 
Seniūnai nuolatos įspėdavo 
prisirišti savo augintinius. 
Dabar situacija kiek page-
rėjo: daugiau žmonių yra 
sąmoningesni. „Tačiau pro-
blema lieka: palaidų šunų 
kaimuose yra. Ypač jų pa-
daugėja per rują“, – sakė se-
niūnė D. Janulienė. Gaudyti 
šunų seniūnija negali: nėra 
kur jų padėti. Tad belieka 
bausti augintinių neprižiū-
rinčius šeimininkus. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Energijos taupymo projektai viešiesiems pastatams 
išlaidas sumažino penktadaliu

Prieš porą savaičių ra-
jono savivaldybė paskelbė, 
kad Pirminės asmens prie-
žiūros centras bei Juozo 
Tumo-Vaižganto gimnazi-
jos Senųjų rūmų padalinys 
pasipuoš saulės baterijomis. 
Koks šių projektų tikslas, 
„Rokiškio Sirena“ klausė 
rajono mero Ramūno Go-
deliausko.

Pašnekovas teigė, kad šiuo 
metu yra galimybė projektų 
lėšomis įrengti saulės bate-
rijas viešiesiems pastatams. 
Todėl rajono savivaldybė ir 
pasinaudojo proga. „Skatinsi-
me ir kitas įstaigas dalyvau-
ti tokiuose projektuose. Jų 
esmė – energijos taupymas, 
aplinkosauga, technologinė 
pažanga. Turime į tai orien-
tuotis“, – pabrėžė jis. Pasak 
mero, saulės baterijų paga-
minta energija bus naudoja-

ma šių įstaigų reikmėms, taip 
prisidedant prie išteklių ir 
lėšų taupymo.

Meras pasidžiaugė, kad 
pasiteisino ir kitas energijos 
taupymui skirtas projektas 
– išmanioji šilumos varto-
jimo valdymo sistema. Ji 
buvo įdiegta trijose rajono 
ugdymo įstaigose: Juozo Tu-
mo-Vaižganto gimnazijoje 
(Senuosiuose rūmuose), Obe-
lių gimnazijoje bei Rokiškio 
pagrindinėje mokykloje. Pa-

sak mero, įdiegti šią sistemą 
kainavo apie 11 tūkst. Eur 
visiems trims pastatams, o 
per šildymo sezoną buvo su-
taupyta 10,5 tūkst. Eur, skir-
tų šildymui, arba 21 proc. 
minėtų įstaigų šildymo išlai-
dų. „Akivaizdu, kad sistema 
atsipirko per metus“, – sakė 
meras. Sistemos esmė ta, kad 
atsižvelgiant į poreikius, iš 
vidaus kontroliuojamas šil-
dymas. „Pavyzdžiui, numaty-
ta, kad patalpos temperatūra 

turi būti dvidešimt laipsnių 
šilumos. Tačiau diena labai 
šilta ir saulėta, ir pro langus 
patenkantys saulės spinduliai 
įšildo patalpą. Davikliai sure-
aguoja, kad pasiekta reikiama 
patalpos temperatūra, ir su-
mažina šildymą“, – sistemos 
principą aiškino meras.

Pašnekovas teigė, kad ana-
logiškos sistemos bus diegia-
mos ir kitose švietimo įstaigo-
se. Taip pat planuojama diegti 
ir panašias elektros energijos 
valdymo bei vandentiekio 
valdymo sistemas. Pasak 
mero, taip daroma ne tik tau-
pumo sumetimais. Švietimo 
įstaigose atsisakoma sargų 
etatų, bus diegiamos saugos 
signalizacijos, todėl tokios 
sistemos didins pastatų sau-
gumą, mažins vandentiekio 
avarijų tikimybę.  

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Paskutinė galimybė pamatyti 
įspūdingąjį Kryžiaus kelią

Įspūdingasis Kryžiaus kelias į Kamajų šv. Kazimiero pa-
rapiją vilioja tikinčiuosius ne tik iš mūsų, bet ir iš kitų rajonų. 
Norintieji pamatyti Sigitos Turkevičienės sukurtas Kryžiaus 
kelio instaliacijas, turėtų suskubti: jį apmąstyti bus galima 
gegužės 30-31 d. 10-19 val. bei birželio 7 d. 19 val.

Kunigo Andriaus Šukio apmąstymus išgirsti ir šį kryžiaus 
kelią taip pat galima pamatyti „Rokiškio Sirenos“ svetainėje 
www.rokiskiosirena.lt



Nepriklausomas rajono laikraštis

4 psl. 2020-05-29

BRYDĖS

Pro kietai sukąstus dantis (II) arba buvo žmonės 
kaip žmonės, kol nepasuko į politiką

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Kaip jau rašiau, savivaldą ga-
lima lyginti su troleibusu, kuris 
laisvės manevruoti turi tik tiek, 
kiek leidžia ūsai ir laidai. Tačiau 
ir troleibusų vairuotojai yra skir-
tingi: vieni manevruoja gatvėmis 
kaip žuvis vandenyje, kiti gi įsi-
gudrina kone kiekvienoje sankry-
žoje tai pamesti ūsus, tai įvažiuo-
ti į duobę. Kodėl taip nutinka? 
Žinoma, niežti nagai pasikasyti 
į atskiras asmenybes, tačiau tai 
atidėkime kitoms Brydėms. Prieš 
pradedant kalbėti apie asmeny-
bes, būtina kalbėti apie priežastis, 
kodėl tie žmonės atsiduria politi-
koje. Mat neišsiaiškinus priežas-
čių, manyti, kad pilietį A pakeitus 
piliečiu B, bus kitoks rezultatas – 
naivu ir kvaila.

Kodėl taip sakau? Prisiminkime, 
kiek mūsų rajonas pastaruoju metu 
išaugino bent jau regioninio lygio 
politikų? Apvalų nulį su skylute per 
vidurį. Nėra jų.

Ko trūksta mūsų politikams? 
Pirmiausia, trūksta pačių politikų. 
Daugelį esamų ir buvusių rajono 
tarybos narių pažįstu gana neblo-
gai. Kaip ilgamečius pašnekovus 
jų specialybių klausimais. Ir, kaip 
nemažai rokiškėnų, vis dar krapštau 
pakaušį: regis buvo žmogus, kaip 
žmogus, kol nepasuko į politiką. 
Ne vieną norisi nuoširdžiai papur-
tyti ir paklausti: ar tu save veidro-
dyje matei, žmogau? Ar tu žinai 
savo galimybių ribas? Aš tai vadinu 
veidrodžio testu. Atsistoji sau prieš 
veidrodį ir sąžiningai savęs paklau-
si: ir kur tu, kvaily, dabar susiruošei 

blūdyti?
Kyla kvailas klausimas, kaip, at-

rodytų, savo srityje visiškai adekva-
tus žmogus, užsivilkęs kostiumą ir 
pasirišęs šlipsą tampa, kaip mūsų 
krašte sakoma, pojuoku? Labai pa-
prastai. Pažiūrėkite, kiek politikų 
ateina iš verslo, ir kiek iš valstybi-
nio sektoriaus? Nebūtinai valdiškų 
institucijų, bet valstybinio sekto-
riaus: mokyklų, ligoninių, muziejų? 
Kodėl sėkmingi lyderiai nesiver-
žia tapti politikais? Atsakymų yra 
keli. Pirmiausia, atlyginimas. Štai 
žmogus, tapęs rajono tarybos na-
riu, negali dirbti tam tikro darbo, 
pavyzdžiui, būti žurnalistu, kariu 
savanoriu, dvasininku, valstybinės 
įmonės vadovu. Kitaip sakant prasi-
deda apribojimai. O ką už tai asmuo 
gauna mainais? Kišenpinigius.

Galimybę „užsidirbti“ – ironiš-
kai nusišypsosite. Faktas tas, kad 
rajono tarybos narys yra per smulki 
žuvytė rimtam „uždarbiui“. Na ne-
bent saldainių dėželei ar gero vyno 
buteliui. Tačiau joks normalus spe-
cialistas už tokį „atlygį“ nedirba, 
juolab, nerizikuos patekti į specia-
liųjų tarnybų akiratį. Be to, niekam 
nesinori tapti tuo, ant kurio sofos 
riteriai kars visus šunis. Privačio-
se struktūrose vidutinio lygmens 
profesionalas uždirba kelis kartus 
daugiau. Todėl politikos padangėje 
ir reiškiasi tie, kurie, dažnu atveju, 
iš privačios įmonės švilptų neįpu-
sėję bandomojo laikotarpio. Arba 
tie, kurie išėjo į užtarnautą poilsį 
ir politika jiems yra malonus lais-
valaikis greta gėlių auginimo, laivų 
modeliukų konstravimo ir anūkų 
čiūčiavimo. Todėl mes politikus, 
visuomenės lyderius renkamės iš 
maždaug 2 proc. šalies populiacijos 
(tiek žmonių statistiškai yra susiję 
su politinėmis partijomis). Visuo-
menė jas vertina kaip absoliutų blo-
gį, pasitikėjimo jomis reitingai nuo 
neatmenamų laikų yra žemiau plin-
tuso. Ir mes tokioje terpėje norime 
užauginti lyderius?

Vienas didžiausių mūsų valsty-
binio sektoriaus trūkumų yra tai, 
kad sėkmingai dirbti kokioje nors 
ramioje valdiškoje tarnyboje visiš-
kai nereiškia būti lyderiu ir eruditu. 
Tereikia būti vienu iš gerai (ar ne-
labai) funkcionuojančios sistemos 
dantračių. Atlikti tam tikras funkci-
jas. Geriau ar prasčiau išmanyti tam 

tikrą siaurą sritį. Šitai visgi per 10-
20 darbo metų daugiau ar mažiau 
įkerta bet kuri vidutinybė. Todėl 
siauroje srityje jam ima visai ne-
blogai sektis. Be to, už nugaros dar 
stovi ir kolegų komanda. Rajono ta-
rybos narys yra vienas iš 25, be to, 
vieną politinę partiją bent jau šioje 
taryboje atstovauja daugų daugiau-
sia keturi asmenys. Taigi, pasislėpti 
už kolegų nugarų jau sunkiai bepa-
vyksta. Be to, niekam nereikalingas 
tylintis ir nematomas politikas. Tai-
gi, nori ar nenori, anksčiau ar vė-
liau, dažniau ar rečiau, tenka lipti, 
kaip sakoma, ant bačkos. Ir pasisa-
kyti jau ne siauros srities, o dauge-
liu klausimų. O čia jau reikia šio to 
daugiau, matyti dėlionės visumą, o 
ne būti maža jos dalele. Turinčių 
puikų strateginį mąstymą rajono 
žmonių aš pažįstu tik tris, nė vienas 
jų – ne politikas. Jie lyderiai, jie 
ryškiai matomi rajono gyvenime. 
Nė vienas jų negali tapti politiku: 
du, nes nešioja vienokią ar kitokią 
uniformą, vienas kuria srityje, kuri 
iš esmės skirta kontroliuoti politi-
ką. Turinčių strateginio mąstymo 
užuomazgų yra ir politikoje, tačiau 
čia mažumą sudaro geri vykdyto-
jai, o daugelis politikų apskritai yra 
tie, kurie nesugeba numatyti vieno 
sprendimo pasekmių, ką jau kal-
bėti apie gebėjimą matyti bent tris 
žingsnius priekin. Ir pamačius „vir-
tuvę“, kaip yra priimami sprendi-
mai, belieka tik už galvos griebtis.

Mūsų politinė sistema nuste-
kenta. Jos lyderiai sparčiai sens-
ta. Pakeisti juos nėra kam, jau dėl 
minėtų priežasčių: politiko karjera 
nei finansine, nei moraline prasme 
nėra nei patraukli, nei viliojanti. 
Apie lyderių stoką kalbėjo jau Clive 
Staples Lewis savo garsiuosiuose 
„Kipšo laiškuose“: nebeliko nei di-
džių piktadarių, nei didžių šventųjų. 
Visur nykios vidutinybės. Daugelis 
partijų viltis deda į jaunimą. Tačiau 
bėda ta, kad ir ten stiprių lyderių, 
eruditų trūkumas. Jau akivaizdžiai 
akis bado mūsų švietimo sistemos 
ydos ir trūkumai: išleidžiami šim-
tai nekvalifikuotų bedarbių su di-
plomais, bet be akiračio ir žinių. 
Tokių jaunųjų „lyderių“, kuriems 
mano bičiulis sugalvojo kodinį pa-
vadinimą „kostiumėlis“. Jie gražūs, 
pasipuošę dalykiniais kostiumais 
ir baltadantėmis šypsenomis, bet 

kai reikia imtis darbų, jiems nie-
kas neišeina: trūksta elementaraus 
mąstymo, žinių ir patirties. Nes yra 
tik kiautas, įvaizdis, kostiumėlis. 
Baisiausia, kad dabar vyksta kartų 
kaita, ir valstybinėse įstaigose pa-
tyrusius darbuotojus, kurie yra ma-
žiau išvaizdūs, iškalbūs, prasčiau 
naudojasi kompiuterinėmis progra-
momis, sunkiau praeina valstybinei 
tarnybai būtinus psichologinius tes-
tus (kuriuos, beje, rengia tie patys 
„kostiumėliai“), keičia „kostiumė-
liai“. Skyrius veikia tol, kol eko-
loginės kavos gėrimo būrelis gali 
pasislėpti už 40-60 metų „senių“ 
nugarų. Nesakau, ateina ir jaunų, 
stiprių specialistų. Tačiau „kostiu-
mėlių“ dominavimas ilgainiui taps 
neišvengiamas. Ir į politines parti-
jas ateina tie patys. Šaunūs kavos 
gėrėjai ir sąskrydžių „pionieriško 
tinklinio“ sporto žvaigždės. Ne 
daugiau.

Apie lyderių stoką liudija ir ar-
tėjančių Seimo rinkimų aktualijos. 
Kiek Sėlos vienmandatėje kandida-
tuos politikų? Gūžčiojate pečiais. 
Aš žinau tris. Primenu, kad dabar 
jau gegužės pabaiga. Iš karto po Ve-
lykų prasidėjo oficialios rinkiminės 
kampanijos metas. Iki rinkimų liko 
keturi mėnesiai. Faktiškai ceitnotas. 
Ar kiti kandidatai tikisi į kampaniją 
įšokti kaip velniukai iš tabokinės? 
Ar ir vėl, kaip praėjusiuose Seimo 
rinkimuose, turėsime tokių „ufo-
nautų“, kurie ne tik nežino, kiek 
rajone yra seniūnijų, bet ir nemoka 
užrašyti tarnybos, kurioje kitados 
tarnavo, pavadinimo.

Kaip paprastai formuojamas par-
tijos savivaldos rinkimų sąrašas? 
Rašau apibendrintai, nes su ta situ-
acija susiduria (su šiokiomis tokio-
mis išlygomis socialdemokratams), 
visos politinės jėgos. Pačiu bana-
liausiu metodu, iš to, kas yra. Pir-
moji, atrodytų, teisinga, bet kvaila 
nuostata yra tai, kad į tą sąrašą rei-
kia būtinai įbrukti ne mažiau nei 25 
pavardes. Kitaip atrodys, kad parti-
ja (koalicija, judėjimas ar t.t.) neturi 
tiek narių, kurie tiktų būti tarybos 
nariais. Kitaip sakant, visiems pri-
kišamai parodyti, kad yra niekam 
neįdomūs. Todėl susidaro įspūdis, 
kad kai kurios politinės jėgos į tą 
sąrašą subruko visus narius. O rin-
kėjui ima niežėti nagai rinkimų die-
ną į būdelę atsinešti raudoną žyme-

klį ir „iškituoti“ bent trečdalį sąrašo 
atsitiktinių.

Kita sąrašo formavimo klaida 
manyti, kad jei į jį įtrauksite mo-
kytoją, tai už jį balsuos mokytojai, 
jei sportininką – sportininkai, akty-
vų bendruomenės narį, tai balsuos 
bendruomenė. Rinkėjo logika yra 
kitokia. Atsakingas rinkėjas gal-
voja, kad į rajono tarybą žmogus 
renkamas ne gražiai dainuoti, kepti 
skanų morkų pyragą, mokyti anglų 
kalbos ar spardyti kamuolį į vartus. 
Tas žmogus renkamas spręsti rajono 
problemas. Todėl tie vargšai „sąrašo 
puošmenos“ tampa lengvu žinias-
klaidos grobiu: tas žmogus net pats 
supranta, kad politiku jis nei nori, 
nei gali būti. Ir paklaustas, kaip jis 
atsidūrė sąraše, atvirai sako: „taip 
gražiai prašė“. Visa laimė, jei rin-
kėjai tokį nubruka į sąrašo pabaigą. 
Bet kartais, likimo ironija, jis visgi 
patenka į tarybą. Ir užima joje gar-
bingas vokiečių aviganio pareigas: 
akys protingos, bet ko paklausi, to 
negausi. Jis nemotyvuotas, jam ne-
įdomu. Kam tokį žmogų kankinti? 
Dar pikčiau ir juokingiau būna, kai 
koks nors aktyvus bendruomenės 
entuziastas ima ir sužino, kad jo nu-
mylėtoje, nuglostytoje ir nubučiuo-
toje apylinkėje už jį balsavo gerokai 
mažiau, nei tikėtasi. Čia jau, kaip 
sakoma, ne tai kad nuoskauda, bet 
jau nuoširdžiai aukštaitiškai „aby-
dna“. Tiek vargau, stengiausi, gėles 
sodinau, žolę pjoviau ir paminklus 
stačiau, o jie va – išgraužk.

Jei visuomenės simpatijas rajono 
lygmeniu bandoma pritraukti pro-
jekčiukais ar paminklais, tai šalies 
politikos atžvilgiu – sporto centrais 
ir bažnyčių remontais. Ir Seimo na-
rių darbas buvo vertinamas ne pagal 
tai, kiek ir kokių įstatymų jie išlei-
do (Seimas, primenu, yra įstatymų 
LEIDŽIAMOJI valdžia), o pagal 
tai, kiek valdžios koridoriuose su-
gebėjo iškaulyt. Vienas dalykų, už 
kuriuos galime padėkoti dabarti-
niam Seimui ir Vyriausybei yra tai, 
kad pagaliau buvo užraukti šitie 
„pageidavimų koncertaiׅ“ už mo-
kesčių mokėtojų pinigus.

Teoriškai, politika turėtų būti vi-
suomenės lyderių reikalas. Praktiš-
kai gi ten atsiduria žmonės, kurių ir 
per patrankos šūvį negalima prie jos 
prileisti. Tą bus proga aptarti trečio-
joje šio rašinio dalyje.

Gegužę – 0,5 proc. išankstinė 
mėnesio defliacija

Lietuvoje gegužės mėnesį, išankstiniais vertinimais, mėnesio defliacija, apskaičiuota 
pagal su kitomis Europos Sąjungos šalimis suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI), 
buvo 0,5 procento.

Suderinta išankstinė metinė (gegužę, palyginti su 2019-ųjų gegužės mėnesiu) infliacija 
buvo 0,1 proc., remdamasis negalutiniais duomenimis, pranešė Statistikos departamentas.
Statistikų teigimu, metinei infliacijai daugiausia įtakos turėjo maisto produktų ir nealkoho-
linių gėrimų, alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių kainų padidėjimas bei transporto prekių 
ir paslaugų, būsto, vandens, elektros, dujų ir kito kuro prekių ir paslaugų kainų sumažėji-
mas.

Balandžio mėnesį Lietuvoje buvo 0,2 proc. suderinta mėnesio defliacija, suderinta meti-
nė infliacija siekė 0,9 procento.

BNS inform.
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PERKA

• Perka senas monetas, banknotus, 
kapeikas, laikinuosius talonus 
(vagnorkes), medalius, ženkliukus. 
Senas nuotraukas, atvirutes, 
knygas. Statulėles, žvakides, 
varpelius, virdulius (samovarus), 
kolekcinį sidabrą. Senus žaislus. 
Propagandinius plakatus. Kariškus 
daiktus. Kitas senienas.  
Tel. 8 619 20 517. Rokiškis
• Perku namą Rokiškio mieste. Gali 
būti negyvenamas, apleistas, be 
remonto, neįrengtas ir t.t. Siūlyti 
įvairius variantus. Galimas keitimas 
į 2 kambarių butą pirmame aukšte. 
Tel. 8 674 78 935. Rokiškis
• Perku antikvariatą, sendaikčius, 

militaristiką, senus dokumentus, 
nuotraukas, apdovanojimus, 
pinigus. Tel. 8 610 21 765.  
Rokiškis
• Nupirksime važiuojančius 
automobilius. Gali būti be TA. 
Perku Rokiškio rajone, pasiūlymai 
sms žinute arba skambučiu.  
Tel. 8 625 12 233. Rokiškis

BALDAI

• Midi šašlykinę. 4 mm, su 
varstomu dangčiu ir stacionariomis 
kojomis. Skirta 8 iešmams. 
50x30x18 cm. Siuntimas kurjeriu - 
12 Eur. Kaina 85 Eur.  
Tel. 8 616 90 666. Panevėžys
• Du kompiuterinius stalus po 40 
Eur. Tel. 8 687 92 857.  
Rokiškis
• Sofą-lovą su patalynės dėže. 
Geros būklės. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 675 90 086. Rokiškis
• Sofą-lovą su patalynės dėže. 
Matmenys 205×120. Geros būklės. 
Kaina 65 Eur. Tel. 8 618 33 617. 
Rokiškis
• Išskleidžiamą valgomojo stalą 
„Evita“, puikios būklės, be defektų. 
Stalas pagamintas iš aukštos 
kokybės medžiagų. Ilgis-120-170 
cm, plotis-80 cm, aukštis-75 cm. 
Stalas parduodamas kartu su 
keturiomis kėdėmis arba be jų. 
Kaina 290 Eur. Tel. 8 623 09 495. 
Rokiškis
• Vaikišką maitinimo kėdutę su 
padėklu. Pirkta Ikea. Kaina 8 Eur. 
Tel. 8 687 30 638. Rokiškis
• Miegamojo komplektą Ieva. 
Geros būklės. Tel. 8 640 92 444. 
Rokiškis
• Lauko pavėsinę. Pavėsinė 
pagaminta iš tekintų rąstelių. 
Rąsteliai niekuo nepadengti. 
Pagal kliento reikalavimus galime 
impregnuoti ir nudažyti rąstelius. 
Pavėsinė turi stogą ir grindis. 
Stogas apkaltas plokšte ir padengtas 
bitumine danga. Kaina 2800 Eur. 
Tel. 8 682 57 282. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Dujų balioną. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• Naują, vokišką siuvimo mašiną 
Singer 2282. Tel. 8 693 01 505. 
Rokiškis
• Dulkių siurblį. Tel. 8 621 51 352. 
Rokiškis
• Skalbimo mašiną Whirlpool. 
Kaina 51 Eur. Tel. 8 615 65 343. 
Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Vaikiškus batukus. Būklė gera, 
kaip nauji. Dydis 24, iš UK. Padų 
šonai mirksi. Kaina 12 Eur.  
Tel. 8 641 69 409. Kupiškis
• IRON HACK naują kuprinę. 
Labai patogi, viduje yra dar vienas 
skyrelis, pagaminta Prancūzijoje, 
15 Eur.  Kita kuprinė įdomaus 
stiliaus, rašto. Taip pat nauja, 15 
Eur. Abejų kuprinių kokybė tikrai 
gera. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 608 33 563. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Naują, neišpakuotą Andorid 
multimediją su visai laidais, kamera 
ir pulteliu. Daugiau informacijos 
telefonu arba SMS žinute. Kaina 
110 Eur. Tel. 8 655 12 035. 

Rokiškis
• AM/FM, stereo tiunerį SONY ST-
2950F. 1976 m. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Nauja magnetolą Sony, Škoda 
Octavia automobiliui. Kaina 55 
Eur. Tel. 8 685 21 400.  
Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Lietuvos juodagalves avis su 
ėriukais. Sveiki, žvalūs, prižiūrėti, 
skiepyti. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 621 69 732. Rokiškis
• Bičių šeimas kartu su aviliais. 
Kaina 90 Eur. Tel. 8 686 92 902. 
Kupiškis
• Ponį. 2 metų, su dokumentais 
ir čipuotas. 450 Eur. Susidomėję 
skambinkit. Tel. 8 646 73 322. 
Rokiškis
• Nedidelį kiekį, 3 savaičių (05 22 
d,) mėsinių kalakutų.  
Tel. 8 686 96 007, 8 686 99 116. 
Rokiškis
• Avieną ir ėrieną. 4,50 Eur.  
Tel. 8 612 02 334. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• 31m. vyras ieško gerai apmokamo 
darbo. Turiu B, C, CE kategorijų 
vairuotojo pažymėjimą. ir 95 kodą. 
Tel. 8 658 14 068. Rokiškis
• 34 metų vyras ieško darbo. 
Domina įvairūs variantai. Turiu 
automobilį. Darbo miške nesiūlyti. 
Tel. 8 670 82 022.  
Rokiškis
• 50 m., tvarkingas vyras, be 
žalingų įpročių, ieško darbo pas 
ūkininką. Būtų gerai su gyvenamąja 
vieta, dar galiu prižiūrėti sodybą. 
Tel. 8 648 52 574.  
Rokiškis
• 17 metų moksleivis ieško bet 
kokio darbo. Iš Rokiškio. Galiu 
pjauti žolę trimeriu, nešti ir skaldyti 
malkas, visokius ūkio darbus, dirbti 
pagalbiniu darbininku statybose. 
Galiu pradėti dirbti nuo birželio 
ar anksčiau. Skambinti, į sms 
neatsakau. Kaina 999999 Eur.  
Tel. 8 33  11 185. Rokiškis
• Ieškau darbo vasarai. Esu antro 
kurso odontologinės priežiūros 
studentė su darbo patirtimi. Visada 
atsakingai žiūriu į man paskirtą 
darbą, gilinuosi į darbo specifiką, 
moku dirbti tiek individualiai, 
tiek komandoje, dirbu greitai ir 
kruopščiai. Tel. 8 625 45 872. 
Rokiškis
• Ieškau ilgalaikio darbo. Lauksiu 
jūsų pasiūlymų. Kaina 750 Eur.  
Tel. 8 607 08 239. Rokiškis
• 17 metų moksleivė ieško darbo 
vasarai. Tel. 8 626 90 640.  
Rokiškis
• Ieškau bet kokio darbo. Galiu 
dirbti miške, moku pjauti medžius, 
galiu dirbti ūkyje. Turiu traktorinko 
Tr1 ir Tr2 pažymėjimą. Be žalingų 
įpročių. Tel. 8 624 53 501.  
Rokiškis
• Ieškau darbo vasarai. Galiu būti 
pagalbinis darbininkas statybose, 
moku su pjauti žolę trimeriu, dirbti  
benzopjūklu. Tinka bet koks darbo 
pasiūlymas. Tel. 8 609 92 779. 
Rokiškis
• 21-riu metų mergina ieško 
bet kokio darbo, ar tai būtų 
parduotuvėje ar kažkur kitur. 
Esu dirbusi konditere, gyvenau 
Anglijoje 2 metus, ten pildžiau 
dokumentus, tikrinau produkcijos 
kokybę ir dirbau dar daug įvairių 
darbų. Darbo tikrai nebijau.  
Tel. 8 623 26 173. Rokiškis
• 37 metų vyras ieško darbo. 
Turiu TR1, TR2, SZ, vairuotojo 
pažymėjimą. Be žalingų įpročių. 
Tel. 8 628 98 127. Rokiškis
• 20 metų vyras ieško darbo.  
Tel. 8 627 26 002.  
Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Reikalinga pardavėja, padėti 
prekiauti apatiniu trikotažu 
Rokiškio turguje. Tel. 8 612 84 285. 
Rokiškis
• Ieškau gerai savo darbą 
išmanančios valytojos su patirtimi, 
kuri galėtu išvalyti transportą.  
Tel. 8 615 10 050. Rokiškis
• Ieškomas vairuotojas darbui 
Lietuvoje. Vilkikas su savivarte 
puspriekabe. Reikalinga CE 
kategorija ir 95 kodas. Daugiau 
informacijos telefonu. 
 Tel. 8 650 23 641. Rokiškis
• Ieškau žmogaus, galinčio nuimti 
seną ir uždėti naują reklaminę 
iškabą parduotuvei.  
Tel. 8 656 51 800. Rokiškis
• Siūlome darbą ventiliuojamo 
fasado brigadoms Klaipėdoje. 
Fasado apšiltinimas, daugiabučių 
renovacija. Pastatų apšiltinimas 
ventiliuojamojo fasado, tai pat 
apdailos darbai, tinkuojamas 
fasadas. Brigados nuo 2 žmonių. 
Tel. 8 613 25 766. Klaipėda
• Ieškomi terasų meistrai Vilniuje. 
Dėl detalesnės informacijos kreiptis 
telefonu . Tel. 8 677 13 707. 
Rokiškis
• Ieškau staliaus, smulkiam, garažo 
durų remontui atlikti.  
Tel. 8 679 95 305. Rokiškis
• Reikalingi statybininkai, 
įvairiems statybos darbams atlikti. 
Tel. 8 650 44 434. Rokiškis
• Darbui lentpjūvėje reikalingi 
medienos pjovimo staklių 
operatoriai. Atlyginimas priklauso 
nuo išdirbio. Tel. 8 626 31 878. 
Rokiškis
• Darbui Aukštakalniuose ieškome 
autokrautuvo vairuotojo. Darbas 
pamaininis. Atlyginimas nuo 500 
Eur į rankas. Tel. 8 626 31 878. 
Rokiškis
• Ieškomas energingas ir 
kūrybingas mokytojas, darbui su 
1-4 metų vaikais, arba pradinių 
klasių mokiniais (ne visu etatu). 
Pedagoginis išsilavinimas 
nebūtinas. Tel. 8 687 52 809. 
Rokiškis

KITA

• Naują ir naudotą avilius. Obeliai. 
Tel. 8 677 79 571. Rokiškis
• Reaktyvinės elektros energijos 
skaitiklį. 380V, 5A. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Du trifazius elektros kirtiklius. 
100 A ir 250 A. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Lankstų, varinį kabelį 4x16, 4 m. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Bokštinės, vandens siurblinės 
valdymo skydą. 380 V, iki 20 A. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Elektrinį perjungėją, žvaigždė/
trikampis. 500 V, 25 A. Kaina 12 
Eur. Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis
• Naudotus magnetinius paleidėjus 
PME-211. 380 /230V, 25A.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Trifazius elektros automatus. AE 
tipo 63A - 1 vnt, 25A - 2 vnt. Kaina 
5 Eur. Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis
• Beržo briketų kaina su atvežimu į 
Jūsų kiemą 105 Eur. Uosio briketai 
115 Eur, medienos granulės nuo 
140 Eur. Kainos su 9 proc. PVM. 
Tel. 8 646 01 050. Rokiškis
• Daug išimtų langų stiklų. Kaina 
15 Eur. Tel. 8 685 21 400.  
Rokiškis
• Šiltnamio lankus. Kaina 55 Eur. 
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• Bičių spiečius. Tel. 8 671 89 551. 
Rokiškis
• 3 t. statinę. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Nebrangiai įvairius sendaikčius. 
Tel. 8 600 26 446. Rokiškis
• L dydžio sauskelnes, pakuotėje 28 
vnt. Tel. 8 626 41 324.  
Rokiškis
• Sausas skaldytas malkas. Uosis+ 
ąžuolas - 9.5 metro.Spygliuotis 
- 3.5 metro. Kaina už viską su 
pristatymu Rokiškio rajone. Jei 
pasiimate patys, kaina mažesnė. 
Kaina 420 Eur. Tel. 8 677 08 977. 
Rokiškis
• Nebrangiai, aliuminius bidonus 
po 40 l. 3 vnt. Tel. 8 679 95 305. 
Rokiškis
• Skaldytas juodalksnio malkas. 
Supjautos su skaldykle, maždaug 
36 cm ilgio. Vežu su mašinine 
priekabėle po 3 erdv.m. Kaina 90 
Eur. Tel. 8 675 03 048.  
Rokiškis
• Medžio apdirbimo stakles Eglutė. 
Tel. 8 640 92 444. Rokiškis
• Naujus, medinius magazinus 
(meduves). Tel. 8 640 92 444. 
Rokiškis
• Aliuminio bidonus. Talpa 50 litrų. 
Tel. 8 640 92 444. Rokiškis
• Dujų balionus su reduktoriais. 
Tel. 8 640 92 444. Rokiškis
• Pigiai, senovines akėčias ir 
cinkuotos skardos, didelę vonią. 
Tel. 8 600 26 446. Rokiškis
• Kokybiškus šiaudų ritinius. 
Laikyti pastogėje. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 615 29 342. Rokiškis
• Nebrangiai, cinkuotos skardos 
naudotus lietvamzdžius.  
Tel. 8 600 26 446. Rokiškis
• Avižas. Maišas 6 Eur. Kaina 6 
Eur. Tel. 8 610 19 607.  
Rokiškis
• Malkas. Skaldytas ir kaladėmis. 
Galiu pristatyti į vietą.  
Tel. 8 670 84 095. Rokiškis
• Metalo detektorių Garrett Ace 
250. Kaina derinama. Kaina 170 
Eur. Tel. 8 627 35 996.  
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Kompiuterį. Su dėže ir 
monitoriumi. Visa informacija 
telefonu. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 629 82 377. Rokiškis
• Kompiuterį. Windows 10 Pro 64 
bit, Intel Pentium G3250 3.20GHz, 
4,00GB DDR3, MSI H81M-P33, 
2047MB NVIDIA GeForce GT 730 
(MSI). Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 693 58 895. Rokiškis
• Lenovo nešiojamą kompiuterį. 
Juodas. CPU:i3-6006UGPU: Intel 
HD Graphics 520RAM: 4GB 
2133MHzHHD: 1 TB seagate 
HDD. Ekranas: 1366 x 768. Vidinė 

būklė 10/10. Išorinė būklė 9/10. 
Yra pelė, kroviklis, dėžė. Kaina 
250 Eur. Tel. 8 627 26 002.  
Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Taffel kukurūzus. Galiojimas 
iki 6 mėn. Dėžė (18 vnt.) tik 9 
Eur. Prašom skambinti. Rokiškyje 
nemokamas pristatymas.  
Tel. 8 675 10 812. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Oppo A9. Veikia kuo puikiausiai, 
šių metų. Noriu keisti į kitą 
telefoną. Priedai: dėžutė, kroviklis. 
Tik Rokiškis. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 684 15 808. Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Pianiną Lirika. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 674 22 239. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Gal kas gali padovanoti 2 
virtuvines spinteles, pastatomą ir 
pakabinamą. Tel. 8 627 85 403. 
Rokiškis
• Šeimai skubiai reikia šaldytuvo 
ir dujinės viryklės. Jei kas turi 
nenaudojamą ir galėtų padovanoti 
būtumėme labai dėkingi. Tik 
Rokiškio rajone. Tel. 8 625 53 137. 
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Mažai naudotą vežimėlį. Yra 
neišpakuotas lopšys. Rankena 
reguliuojama. Pripučiami ratai 
garantuoja didelį pravažumą. Kaina 
60 Eur. Tel. 8 600 31 030.  
Rokiškis
• RECARO automobilinę kėdutę. 
Būklė gera. Kaina 75 Eur.  
Tel. 8 625 50 495. Rokiškis
• Vaikišką dviratuką Frozen, Ratai 
16 colių. Būklė gera. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 625 50 495. Rokiškis
• Plastikinę čiuožyklę Smoby XL. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 656 39 239. 
Rokiškis
• Vaiko automobilines kėdutes. 
Labai patogu naudojant du 
automobilius. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 692 53 557. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• MTZ motobloką. 2 cilindrų, 
užsiveda, dirba kaip laikrodis. 
Mažai naudotą. Ant padangų, 
nauji spygliai. Su visais padargais, 
priekabėle. Yra plūgas, vagotuvas, 
freza, akėčios, kultivatorius, 
ravėtuvas. Nauja šienapjovė. 
Pridėsiu 2 naujas dalges. Kaina 850 
Eur. Tel. 8 684 20 231.  
Kupiškis
• Honda vejapjovę. 2 pavarų, 
didelis peilis, aliuminė deka su 
surinkimo krepšiu. Variklis labai 
galingas. Tel. 8 605 26 260. 
Rokiškis
• Žoliapjoves. Visos važiuojančios, 
geros, naujos, kelius kartus tik 
pravažiuotos. Visos benzininės, 
kaina 210-300 Eur. Daugiau 
informacijos telefonu arba SMS 
žinute. Tel. 8 655 12 035.  
Rokiškis
• Naują žoliapjovę. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 621 51 352. Rokiškis
• Kultivatorių, kaupiką, akėčias 
prie T-25. Geros būklės, vienos 
ašies priekabą be dokumentų. 
Reikia pakeisti dugną ir bortus. 
Žaliapjovę McCULLOCH. 
Savaeigė, priekis varomas, nauja, 
tik išbandyta, 56 cm darbinis plotis. 
Tel. 8 612 94 820.  
Rokiškis
• Naują, nenaudotą Oregon šalmą. 
Būklė puiki. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 641 69 409.  
Kupiškis
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PASLAUGOS

• Žemės ūkio technikos (traktorių, 
įvairių padargų) remonto darbai. Techninių aptarnavimų atlikimas. 

Metalų suvirinimas. Nestandartinių 
gaminių iš metalo gamyba.  
Tel. 8 634 49 677. Rokiškis
• Žolės pjovimas Rokiškyje ir 
Rokiškio rajone. Vejos pjovimas, 
gyvatvorių karpymas, medžių 
genėjimas, apleistų sklypų, 
šlaitų pjovimas. Vejos nelygiose 
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Rokiškio rajono savivaldybės 
administracija skelbia konkursą Ro-
kiškio miesto seniūnijos vyriausiojo 
specialisto viešajai tvarkai pareigoms 
užimti (koeficientas – 7,1, karjeros 
valstybės tarnautojas). 

Išsamesnė informacija Rokiškio 
rajono savivaldybės interneto svetainėje adresu 
http://www.rokiskis.lt. 

Užs.1026

vietovėse pjovimas trimeriu.  
Tel. 8 637 52 470. Rokiškis
• Žolės pjovimas Rokiškyje ir 
Rokiškio rajone. Pjauname žolę 
trimeriu ir vejapjove. Galime 
reguliariai pjauti jūsų norimą plotą. 
Pjovimas trimeriu: nuo 3 Eur/a, 
vejapjove nuo 2 Eur/a. Dirbame 
ir savaitgaliais. Galite skambinti 
nuo 8 iki 18 val. Tel. 8 623 01 627. 
Rokiškis
• Mini ekskavatoriaus nuoma 
su operatoriumi. Dirbame ir 
savaitgaliais. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 663 53 032. Rokiškis
• Namų, butų generalinis, 
vienkartinis ir periodinis valymas. 
Po remonto, statybų ar po 
nuomininkų. Langų valymas.  
Tel. 8 624 79 191. Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Mažai naudotą, inversinį stalą 
Insportline. Naudojamas stuburo 
ligų gydimui. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis

• Nenaują, važiuojantį, vokišką 
dviratį paaugliui. Tel. 8 686 26 668. 
Rokiškis
• Elektrinį Specializet Turbo 
Levo dviratį ir  paprastus: vyrišką 
ir moterišką. Tel. 8 693 01 505. 
Rokiškis
• Vežiojamą, naują, stabilią, gerą 
valtį su irklais. Ilgis 3 m, plotis 
1 m, bortų aukštis 40 cm. Galiu 
atvežti. Kaina 290 Eur.  
Tel. 8 624 81 488. Anykščiai
• Velkiavimo laivelius. Runos 
kairės ir dešinės pusės. Kaina 15 
Eur. Tel. 8 692 53 557.  
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Dvejas, naudotas buto duris. 
Vienos duris su stiklu. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis
• Naują kampinį šlifuoklį. 23 cm, 
2800W. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• Medienos apdirbimo stakles.  

Tel. 8 621 51 352. Rokiškis
• Raudonas plytas, šamotines 
plytas. Tel. 8 662 27 088.  
Rokiškis
• Lentas. Tel. 8 614 32 843. 
Rokiškis
• Diskinio pjūklo (zeimerio) diską. 
Kaip naujas, mažai naudotas. Kaina 
35 Eur. Tel. 8 650 70 663.  
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Butą Rokiškyje, Taikos g. 21. 
2 aukštas, tvarkingi kaimynai. 

Už renovaciją sumokėta. Maži 
mokesčiai. Reikalingas remontas, 

visa informacija telefonu. Kaina 
10500 Eur. Tel. 8 628 04 434. 
Rokiškis
• Sodybą- vienkiemį Steponių k. 
Geras privažiavimas, iki Rokiškio 
5 km. Šalia miškas. Didelis 
tvenkinys. Graži, rami vieta. Kaina 
14000 Eur. Tel. 8 620 15 919. 
Rokiškis
• 1 kambario, 36,43 kv.m butą 
su daliniais patogumais (šaltas 
vanduo, tualetas) Rokiškio 
senamiestyje. Reikalingas 
remontas. Daugiau informacijos 
telefonu. Tel. 8 643 60 333. 
Rokiškis
• Tvarkingą, suremontuotą, 2 
kambarių butą. Šiltas, mūriniame 
name, 3 aukštas, ne kraštinis. 
Jaunystės g.,10. Kaina 32000 Eur. 
Tel. 8 677 09 334. Rokiškis
• Dvigubą garažą Pagojės 
kvartale. Kraštinis, puiki vieta 
verslui. Naujas stogas, betonuoti 

įvažiavimai, šildymo krosnelė, 
signalizacija. Galima pirkti garažus 
ir atskirai. Kaina 5600 Eur.  
Tel. 8 606 12 490. Rokiškis
• 1 kambario butą Taikos g. 
5 aukštas, kampinis. Namas 
renovuotas. Butui reikia kapitalinio 
remonto. Kaina 12000 Eur.  
Tel. 8 626 20 195. Rokiškis
• 3 kambarių butą. 5 aukšte. 
Aukštaičių gatvėje.  
Tel. 8 640 41 864. Rokiškis
• Sodybą. 6 km nuo Rokiskio, 1 
ha namų valda, ūkiniai pastatai. 
Kaina 5000 Eur. Tel. 8 622 06 975. 
Rokiškis
• Sodybą Panemunėlio geležinkelio 
stotyje, 2 bičių avilius ir 
bitininkystės inventorių.  
Tel. 8 695 69 495. Rokiškis
• Sodą Rokiškio mieste. Yra 
mūrinis namelis bei elektra. 
Erdvi pavėsinė ir vaikų žaidimų 
aikštelė. 11 a žemės, netoli bendro 
naudojimo tvenkinys. Smagi vieta 
šeimai su vaikučiais   ištrūkti iš 
namų. Tel. 8 629 59 731.  
Rokiškis
• Tvarkingą namą, gražioje 
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30 05:05 Šoka Lietuva 

05:15 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:05 Daiktų istorijos
07:00 Proto džiunglės
07:25 Po pamokų. Apie 
mus supantį pasaulį – 
suprantamai ir žaismingai
07:40 Mokytojas Keisas 
stato spektaklį
09:00 Labas rytas, 
Lietuva
12:00 Didžiųjų kačių 
žaidynės 
12:45 Neįtikėtinos gyvūnų 
draugystės 3
13:30 Klausimėlis
13:50 Džesika Flečer 
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų 
koncertas
17:30 Žinios

18:00 Langas į valdžią
18:30 Vakaras su Edita
19:30 Stilius
20:30 Panorama
21:00 Dainuokim kartu! 
22:50 Toks gyvenimas!
00:50 Šindlerio sąrašas
04:00 Didžiųjų kačių žaidynės
04:45 Mokytojas Keisas stato 
spektaklį

05:15 APB 
06:30 Ančiukų istorijos 
07:00 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia
07:30 Supermergaitės 
08:00 Ančiukų istorijos 
08:30 Virtuvės istorijos 
09:00 Skaniai ir paprastai 
09:30 Tėvų darželis 
10:00 Būk sveikas! 
10:30 Penkių žvaigždučių būstas 
11:00 Alfa ir Omega

12:45 Veiverlio pilies burtininkai
14:40 Aš ir Erlas, ir mirštančioji
16:45 Ekstrasensų mūšis 
18:30 TV3 žinios 
19:30 galvOK 
21:00 Mančesteris prie jūros
23:55 Fanatikė
01:45 Devintojo legiono erelis 
03:40 Ginkluotas atsakas 
05:15 Paskutinis žmogus 
Žemėje

05:05 Rosenheimo policija 
06:55 Tomas ir Džeris 
07:25 Saugokis meškinų 
07:45 Ogis ir tarakonai 
08:05 Neramūs ir triukšmingi 
08:30 Tomo ir Džerio 
šou 
08:55 Obuolys ir Svogūnas 
09:25 Avelės ir vilkai
11:05 Šnipų vaikučiai 2. Prarastų 
svajonių sala

13:15 Kas aš esu?
15:45 Tai kur po velnių tie 
Morganai?
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Žvėrelių maištas
21:20 Vagių karalius
23:30 Traukinys į 
Holivudą
01:25 Aviatorius

06:00 Pričiupom! 
07:30 Kvapų detektyvas 
08:30 Pričiupom! 
09:00 Sveikatos kodas
10:00 Varom! 
10:30 Bero Grilso kelionės
 po Britaniją 
11:30 Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi 
12:35 Gordonas Ramzis. Iki 
pragaro ir atgal 
13:35 Reali mistika 

14:40 Ekstrasensų mūšis 
17:20 Amžiaus nusikaltimai 
18:20 Kvapų detektyvas 
19:30 Lietuvos balsas
21:50 Tamsioji banga
00:05 Bijok jo vardo
01:45 Rokis 4

05:15 Protų kovos 
su Robertu Petrausku
06:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
06:20 „Pone prezidente” 
07:20 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje“ 
07:55 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
09:00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
10:00 Vantos lapas
10:30 Pagaliau savaitgalis
11:00 Gyvenimas
12:00 „Kelrodė žvaigždė“

14:00 „Dvaro rūmai” 
15:00 Laikykitės ten
16:00 Žinios
16:30 Pinigų karta
17:00 Skyrybos
18:00 Žinios
18:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
19:30 TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje 
20:00 Žinios
20:30 „Gluchariovas“ 
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. Pokalbiai
00:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
01:00 „Kelrodė žvaigždė“ 
02:50 „Pasaulis iš viršaus“
03:15 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi
03:55 Gyvenimas
04:35 Pinigų karta
04:55 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
05:15 Skyrybos
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1 06:00 Himnas
06:05 Gyvenimo spalvos 
07:00 Šventadienio mintys
07:30 Klausimėlis
08:00 Į sveikatą! 
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite
09:00 Brolių Grimų 
pasakos. Henzelis ir 
Grėtel 
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 Šventadienio mintys
12:30 Sekminės iš Vilniaus 
Kalvarijų. Šv. Mišių 
tiesioginė transliacija.
13:50 Puaro
15:30 Žinios
15:45 Istorijos detektyvai

16:35 Pasaulio puodai
17:30 Žinios
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“
21:30 Bloga mergaitė
22:30  Meilė be pavadėlio
00:00 Nesaugus prieglobstis 
01:50 Šoka Lietuva
02:05 Vieno buto istorija. 
V. Mykolaitis-Putinas
03:35 Šventadienio mintys
04:05 Toks gyvenimas!

05:15 Paskutinis žmogus 
Žemėje
07:00 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia 
07:30 Supermergaitės 
08:00 Ančiukų istorijos 
08:30 Svajonių ūkis 

11:35 Agentas Kodis 
Benksas. Užduotis 
Londone
13:40 Bukas ir bukesnis. 
Kai Haris sutiko Loidą
15:25 Moteris-Katė
17:30 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Džekas milžinų nugalėtojas
21:45 Slaptas keleivis
23:55 Laukinės aistros
01:50 Vagių karalius

06:30 Tarptautinis galiūnų turnyras 
"Savickas Classic". Panevėžys
07:30 Kvapų detektyvas 
08:30 Tauro ragas
09:00 Lietuvos galiūnų čempionato 
finalas. Šilalė
10:05 Varom! 
10:35 Bero Grilso kelionės po 
Britaniją 
11:40 Spec. būrys. 

Išlieka stipriausi 
12:50 Gordonas Ramzis. Iki 
pragaro ir atgal 
13:55 Reali mistika 
14:55 Ekstrasensų mūšis 
17:15 Amžiaus nusikaltimai 
18:20 Kvapų detektyvas 
19:30 Trumano šou
21:35 Narkotikų prekeiviai 
22:40 Karo vilkai. 
Likvidatoriai VII 
23:40 Tamsioji banga
01:40 Bijok jo vardo

05:15 Skyrybos
06:00 „Gluchariovas“ 
08:00 Pagaliau savaitgalis
08:30 Kaimo akademija
09:00 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
10:00 Šiandien kimba
11:00 „Jūreivio keliai.Krepšinio 
uoste”

12:00 „Kelrodė žvaigždė“ 
14:00 „Dvaro rūmai” 
15:00 Laikykitės ten
16:00 Žinios
16:30 „24/7“
17:30 Nauja diena
18:00 Žinios
18:30 Protų kovos su Robertu 
Petrausku
19:30 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje“ 
20:00 Žinios
20:30 Oponentai
21:30 „24/7“
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. Pokalbiai
00:00 Protų kovos su Robertu 
Petrausku
01:00 „Kelrodė žvaigždė“ 
02:50 „Pasaulio turgūs“ 
03:15 „24/7“
03:55 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
04:35 Kaimo akademija
05:30 4 kampai
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:00 Džesika Flečer
09:50 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:35 Komisaras Reksas 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Stilius
13:00 Įdomiosios pamokos 
tiesiogiai. Specialus 
„Lietuvos tūkstantmečio 
vaikų“ projektas
14:00 Žinios
16:30 Šoka Lietuva
16:40 Ponių rojus 
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Daiktų istorijos
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Nacionalinė 
ekspedicija

22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. Kostiumuotieji
23:45 Komisaras Reksas
00:35 Stop juosta. Šokolado 
pramonė
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
04:45 Stop juosta
05:15 Ponių rojus

06:25 Keršytojų komanda
06:55 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
07:55 Svajonių sodai
09:00 Šviesoforas
10:00 Nuo likimo nepabėgsi
12:00 Tikroji žvaigždė
13:00 Parduotas gyvenimas

14:30 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Gyvenimo išdaigos
20:30 Prakeikti II
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Gerumo stebuklas
00:15 Kalėjimo bėgliai
01:15 X mutantai
02:05 Rouzvudas
02:55 Tėvynė
03:50 Kalėjimo bėgliai
04:40 Paskutinis žmogus 
Žemėje
05:25 Rouzvudas

06:00 Iš širdies į širdį
07:30 Tomas ir Džeris
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
10:00 Rosenheimo policija
11:00 Būrėja 
13:30 Turtuolė varguolė
14:30 Našlaitės

15:30 Laukinis miestas
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:30 Stebuklas
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Turtuolė varguolė
21:00 Atsargiai - moterys!
21:30 Žinios 
22:30 Pradink 
00:40 Antrininkas
01:40 Slaptas keleivis
03:20 Volkeris, Teksaso
 reindžeris
04:50 Rosenheimo policija

06:40 "Mano virtuvė geriausia" 
08:00 "Sudužusių žibintų gatvės" 
09:00 "Pėdsakas" 
10:00 "Įteisintas faras" 
11:00 "Reali mistika" 
12:00 "Nusivylusios namų 
šeimininkės" 
12:55 "Mano virtuvė geriausia"  
14:55 "Sudužusių žibintų gatvės" 
16:00 "Pėdsakas" 

17:00 Info diena
17:30 "Kobra 11" 
18:30 "CSI. Majamis" 
19:30 "Paskutinis laivas" 
20:30 "Pričiupom!" 
21:00 Rūkstantys tūzai 
23:10 Trumano šou 
01:10 "Narkotikų prekeiviai" 
02:10 "Karo vilkai. Likvidatoriai 
VII" 
03:00 "Kobra 11" 
03:45 "Nusivylusios namų 
šeimininkės" 

05.30 4 kampai
06.00 Šiandien kimba
07.00 „24/7“
08.00 Mentų karai: Kijevas. Laisva 
valia
09.00 Ginkluota meilė
11.00 Pinigų karta. 
Laisvės TV laida
11.30 Pagaliau savaitgalis
12.00 TV parduotuvė
12.15 Tiek žinių

12.30 Kaimo akademija
13.00 Nauja diena
15.00 Mentų karai: Kijevas. Laisva 
valia
16.00 Reporteris
16.30 Alfa taškas
17.00 „Kelrodė žvaigždė“
18.00 Reporteris
18.30 „24/7“
19.30 Alfa taškas
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“ 
21.30 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
22.30 Reporteris
23.00 Alfa taškas
23.30 Protų kovos su Robertu 
Petrausku
00.30 „Reali mistika“ 
01.30 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
02.30 Alfa taškas
02.50 „Mentų karai: Kijevas. 
Laisva valia“ 
03.35 „24/7“
04.20 „Kelrodė žvaigždė“
05.00 Alfa taškas
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:00 Džesika Flečer
09:50 Miuncheno 
kriminalinė policija 
10:35 Komisaras Reksas 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Daiktų istorijos
13:00 Įdomiosios pamokos 
tiesiogiai. Specialus 
„Lietuvos tūkstantmečio 
vaikų“ projektas
14:00 Žinios
16:30 Šoka Lietuva
16:40 Ponių rojus
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 (Ne)emigrantai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Nacionalinė 
ekspedicija

22:30 Dviračio žinios
23:00 Kostiumuotieji
23:45 Komisaras Reksas 
00:30 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Istorijos detektyvai
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Kostiumuotieji
04:45 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija
05:15 Ponių rojus

06:25 Keršytojų komanda
06:55 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis
07:55 Gyvenimo išdaigos
09:00 Šviesoforas

10:00 Nuo likimo 
nepabėgsi
12:00 Tikroji žvaigždė
13:00 Parduotas gyvenimas
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Gyvenimo išdaigos
20:30 Prakeikti II
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Apgaulinga aistra
00:05 Kalėjimo bėgliai
01:05 X mutantai
01:55 Rouzvudas
02:45 Tėvynė

06:00 Iš širdies į širdį
07:30 Tomas ir Džeris 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
10:00 Rosenheimo policija
11:00 Meilė gydo
11:30 Būrėja
13:30 Turtuolė varguolė

14:30 Našlaitės
15:30 Laukinis miestas
16:30 Labas vakaras, 
Lietuva
17:30 Stebuklas
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Turtuolė varguolė
21:00 Atsargiai - moterys!
21:30 Žinios
22:30 Amerikos gangsteris
01:30 Pradink
03:20 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
04:50 Rosenheimo policija

06:40 "Mano virtuvė 
geriausia" 
08:35 "Sudužusių žibintų 
gatvės" 
09:40 "Pėdsakas" 
10:35 "Įteisintas faras" 
11:35 "Paskutinis laivas" 
12:35 "Nusivylusios namų 
šeimininkės" 

13:30 "Mano virtuvė 
geriausia"  
14:55 "Sudužusių žibintų 
gatvės" 
16:00 "Pėdsakas" 
17:00 Info diena
17:30 "Kobra 11" 
18:30 "CSI. Majamis" 
19:30 "Paskutinis laivas" 
20:30 "Pričiupom!" 
21:00 Misija "Neįmanoma"
23:15 Rūkstantys tūzai
01:20 "Kobra 11" 
02:10 "Iš visų jėgų"  
03:00 "Nusivylusios namų 
šeimininkės"

05.30 Nauja diena
07.30 Alfa taškas
08.00 „Mentų karai: Kijevas.
 Laisva valia“
09.00 „Ginkluota meilė“ 
10.00 „Vieno nusikaltimo i
storija“ 
11.00 „Reali mistika“ 

12.00 TV parduotuvė
12.15 Tiek žinių
12.30 Alfa taškas
13.00 Nauja diena
15.00 „Mentų karai: Kijevas. 
Laisva valia“ 
16.00 Reporteris
16.30 Alfa taškas
17.00 „Kelrodė žvaigždė“ 
18.00 Reporteris
18.30 Protų kovos su Robertu 
Petrausku
19.30 Alfa taškas
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“ 
21.30 Oponentai
22.30 Reporteris
23.00 Alfa taškas
23.30 „24/7“
00.30 „Reali mistika“ 
01.30 Oponentai
02.30 Alfa taškas
02.50 „Mentų karai: 
Kijevas. Laisva 
valia“
03.35 Protų kovos su Robertu 
Petrausku

09:00 La Maistas
10:00 Pasaulis pagal 
moteris
11:00 Svajonių sodai
12:00 Netikras princas
13:55 Ponia Dautfajė
16:25 Havajai 5.0
17:25 Tai – mes 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Lietuvos talentai. 
Supervaikai. Superfinalas
22:00 Žudikas
00:15 Insurgentė
02:20 Kryžminė ugnis

06:55 Tomas ir Džeris 
07:25 Saugokis meškinų 
07:55 Ogis ir tarakonai 
08:15 Neramūs ir triukšmingi 
08:40 Tomo ir Džerio šou 
09:05 Obuolys ir Svogūnas 
09:35 Bunikula 
10:00 Sniego karalienė 2
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Juodupės vietoje, šalia pušyno. 
Vieno aukšto, yra rūsys, du garažai. 
Šildomas kietuoju kuru. Yra 
šiltnamis. Kaina 29000 Eur.  
Tel. 8 698 26 424. Rokiškis
• Sodybą Steponių k. Sklypo plotas 
0,92 ha. Namų valda. Gyvenamasis 
namas su ūkiniais pastatais. Graži 
ir patogi vieta gyventi. 3 km iki 
Rokiškio miesto. Kaina 27000 Eur. 
Tel. 8 606 48 794. Rokiškis
• Garažą Gruodžio g.  
Tel. 8 693 01 505. Rokiškis
• 2 kambarių butą Vytauto g., 
Rokiškyje. Buto plotas 62 kv. 
m, todėl galima perplanuoti į 3 
k. butą. Atskiras įėjimas, vieta 
automobiliui. Miesto vanduo, 
centrinis šildymas. Patogi vieta, 
autobusų stotelė, parduotuvė. 
Parduodamas be tarpininkų. Kaina 
15500 Eur. Tel. 8 606 48 794. 
Rokiškis
• Namą Pandėlyje, su 22 a žemės. 
Yra ūkinis pastatas, garažas. Arti 
parduotuvės. Kaina 7000 Eur.  
Tel. 8 646 90 708. Rokiškis
• Sklypas Kazliškio seniūnijoje, 
2.6947. Kaina 7000 Eur.  
Tel. 8 629 00 004. Panevėžys
• Dviejų aukštų gyvenamąjį namą 
Obeliuose. Yra ūkinis pastatas, 
garažas. Asfaltuotas privažiavimas. 
Tel. 8 693 12 362. Rokiškis
• Medinį namą Kamajų sen., 
Nevieriuose. Ūkinis pastatas, klėtis, 
lauko virtuvėlė, garažas, pirtelė, 
yra iškastas tvenkinys, 75 arų 
žemės sklypas. Tel. 8 693 12 362. 
Rokiškis
• Aukštaičių g., 2 kambarių butą 
penktajame aukšte.  
Tel. 8 682 40 757. Rokiškis
• Butą Vilties g. 14. Butas 37,29 kv. 
m. Reikia remonto. Kaina 14000 
Eur. Tel. 8 616 39 197.  
Rokiškis
• 2 kambarių butą. 1 aukštas, 
50,26 kv. m, Jaunystes g.,4. Namas 
renovuotas, butui reikia remonto. 
Kaina sutartinė. Tel. 8-45852017 
ir 861018368. Tel. 8 621 22 539. 
Rokiškis
• Garažą Taikos g., 3 d. Kaina 6000 
Eur. Tel. 8 680 31 951.  
Rokiškis
• Įvairių dydžių namų valdos 

sklypus už miškų urėdijos. Graži 
vieta, geras susisiekimas, šalia yra 
autobusų stotelė. Kaimynystėje bus 
statomi nauji namai.  
Tel. 8 657 75 999. Rokiškis
• 2 kambarių butą Rokiškyje, 
mikrorajone. 2 aukštas, mūrinis 
namas, tvarkingas butas. Namas 
nebus renovuojamas. Butas 
strategiškai geroje vietoje. Kaina 
galutinė. Kaina 48500 Eur.  
Tel. 8 600 46 265. Rokiškis
• 20 a sklypus Jakšto ir Janulionio 
gatvėse. Visos komunikacijos. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• Žemės sklypus gyvenamųjų namų 
statybai už Rokiškio dvaro parko. 
Tel. 8 686 72 412. Rokiškis

NUOMA

• Ūkininkas išsinuomotų žemę 
Rokiškio rajone. Domina įvairus 
variantai. Tel. 8 606 07 881. 
Rokiškis
• Išnuomojama darbo vieta kirpėjai. 
Yra reikiama kirpyklos įranga. 
Karantino metu (2-3 mėn.) bus 
taikoma 50 proc. nuomos kainos 
nuolaida. Tel. 8 612 94 783. 
Rokiškis
• Dviejų asmenų šeima išsinuomotų 
2 kambarių butą su baldais ir 
buitine technika. Ilgesniam laikui. 
Tel. 8 681 58 849. Rokiškis
• Skubiai ieškau išsinuomoti 1-2 
kambarių butą. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 684 01 260. Rokiškis
• Išnuomosiu gerą 30k v. m, 1 
kambario butą be patogumų miesto 
centre. Uždaras kiemas. rami vieta. 
Tel. 8 687 16 351. Rokiškis
• Tvarkinga, dirbanti pora 
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Gegužės 29-oji, 
penktadienis, 

22 savaitė
Iki Naujųjų liko 216 dienų.
Tarptautinė Jungtinių Tautų 

taikos saugotojų diena
Europinė kaimynų diena
Nacionalinė vyrų diena

Saulė teka 4.53 val., 
leidžiasi 21.40 val. 

Dienos ilgumas 16.47 val. 
Mėnulis – priešpilnis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Algeda, Algedas, Algedė, Erdvilė, 
Magdalena, Mažrimas, Mažrimė, 
Tautvilė, Teodosija, Teodosijus, 

Teodota, Teodotas.
Rytoj: Ferdinandas, Fernanda, 

Fernandas, Joana, Vyliauda, 
Vyliaudas, Vyliaudė, Žana, Žanas.
Poryt: Angelė, Anelė, Gintautas, 

Petronėlė, Rimvilas, Rimvilė.

Dienos citata
„Laikas yra gėrio auklė

 ir motina“ 
(V. Šekspyras).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1453 m. 12 tūkst. turkų karei-
vių po ilgos apsiausties užgrobė 
Konstantinopolį, puolimo metu 
nužudytas imperatorius Kons-
tantinas XI. Šią datą istorikai laiko 
Viduramžių pabaiga.

1500 m. keliaudamas pa-
skendo portugalų keliautojas ir 
tyrinėtojas Bartolomėjus Diasas 
(Bartolomeu Diaz), be kita ko, at-
radęs Gerosios Vilties kyšulį.

1914 m. laineris „Empress of 
Ireland“, kuriuo vyko 1477 kelei-
viai bei įgulos nariai, Kanadoje Šv. 
Lauryno upėje susidūrė su Nor-
vegijos krovininiu laivu „Storsta-
dt“ - per šią vieną iš tragiškiausių 
nelaimių pasaulio jūreivystės is-
torijoje žuvo 1012 žmonių. 

1917 m. gimė 35-asis JAV 
prezidentas Džonas F. Kenedis. 
Prezidentu jis tapo 1961 metais, 
tačiau jau po dvejų metų buvo 
nušautas.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1861 m. Paryžiuje mirė Jo-
achimas Lelevelis, lenkų istori-
kas, visuomenės veikėjas, pa-
laidotas Rasų kapinėse Vilniuje.

1981 m. Širvintose praūžė 
stipriausias iki tol Lietuvoje 
užregistruotas viesulas.

1988 m. popiežius Jonas 
Paulius II vyskupą Vincentą 
Sladkevičių paskelbė kardinolu.

Post scriptum
Visi savi, nėra kam.

LAISVALAIKIUI Raugintų kopūstų sriuba su vištiena
Ingredientai:
• Vištiena, 300 gramų
• Rauginti kopūstaui, 500 
gramų
• Bulvės, 4-5 vnt.
• Morka, 1 vnt.
• Svogūnas, 1 vnt.
• Lauro lapai, 3 vnt.
• Druska, pagal skonį.
• Pipirai, pagal skonį
• Cukrus, žiupsnelis
Gaminimo eiga:
Vištieną supjaustykite nedi-
deliais gabaliukais ir virkite. 

Putas gerai nugriebkite, sudėkite kopūstus, pjaustytas bulves. Virkite 10 minučių.
Sudėkite tarkuotą morką, lauro lapus, nuluptą, bet nepjaustytą svogūną (baigus virti jį 
išgriebkite). Pagardinkite pipirais, druska ir cukrumi. 
Virkite dar 10 minučių.

išsinuomotu 1 kambario butą 
su baldais ir buitine technika. 
Mikrorajone, ilgesniam laikui. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 628 75 022. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• 2004 m. Opel Zafira. Su TA. 
Jokių investicijų nereikia, sėdi ir 
važiuoji. Kaina 1300 Eur.  
Tel. 8 611 78 562. Rokiškis
• VW Golf IV 2000 m., 1,9 l, 
dyzelis, 4 durų. TA dar metams. 

Kaina 800 Eur. Tel. 8 627 44 259. 
Rokiškis
• Vokišką el. dviratį Magura 
Schachner. Mažai naudotas, 42 V, 
15 Ah. El. variklis priekiniame rate, 
7 vidinės pavaros. Kaina 460 Eur. 
Tel. 8 606 12 498. Rokiškis
• 2002 m.  Mercedes-benz E220. 
2,2 l, CDI, dyzelis, 110 kW., TA iki 
2021 m. Kaina 2700 Eur.  
Tel. 8 686 23 382. Rokiškis
• Peugeot 407 TDI, 2005 m. 
Tvarkingas. Rida 264900 km, 
universalas, juodas, odinis dramblio 
kaulo spalvos salonas, R17 diskai 
su 2019 m. naujomis padangomis. 
Pakeisti valiklio diržai, sutvarkyta 
važiuoklė, pakeisti tepalai filtrai. 
TA iki 2021-04-14. Naujas 
akumuliatorius. Kaina 2100 Eur. 
Tel. 8 612 71 051. Rokiškis
• 2007 m., tvarkingą Toyota Yaris. 
Dyzelis, automatinė greičių dėžė, 
su TA. Kaina 2500 Eur.  
Tel. 8 673 67 681. Rokiškis
• Audi 80. 1989 m., 1,8 l, benzinas/
dujos, nėra TA. Tel. 8 610 70 408. 
Rokiškis
• Opel Zafira. Geros būklės, 7 
vietų. TA iki 2021.09. Juodas, 1.9 
l, 88 kW, dyzelis. Kaina 2000 Eur. 
Tel. 8 607 28 577. Rokiškis
• Audi A4. 1.8 l, 92 kW, TA iki 
2021.01. Kaina 400 Eur.  
Tel. 8 622 52 582. Kaunas
• Audi A4 dalimis. 1996 m., 1.9 
l, TDI, 66 kW. Tel. 8 671 51 396. 
Rokiškis
• 1997 m. Opel Corsa. Benzinas, 
galiojanti TA. Kaina 220 Eur.  
Tel. 8 625 67 440. Rokiškis
• Renault Scenic. 2001 m., 1,9 l, 
dyzelis, 80 kW, mėlynos spalvos, 
su TA. Tel. 8 603 91 575.  
Rokiškis

• 2001m. Citroen Xsara Picaso. 
1,6 l, benzinas, TA iki 2021.06. 
Kaina 375 Eur. Tel. 8 674 92 644. 
Rokiškis
• 1996 m. VW Passat. Benzinas-
dujos, 1,6 l, 74 kW, juodas. TA iki 
2022.05. Lieti ratlankiai, geros 
padangos. Tiesiogines dujos, 
nesenai pakeistas dujų komplektas. 
Dujų patikra 5 metams. Šviesus 
salonas su medžio imitacijos 
apdaila. Yra kablys. Kaina 900 Eur. 
Tel. 8 605 03 189. Rokiškis
• 2010 m. automobilį Škoda 
Fabia. Iš Vokietijos, Lietuvoje 
neeksploatuotas. Tvarkingas. 
Vokietijoje pakeistas pagrindinis 
diržas. 1.4 l, TDI, labai 
ekonomiškas variklis. Pridėsiu 
žieminių ratų komplektą. Kaina 
2700 Eur. Tel. 8 692 23 719. 
Rokiškis
• 2004 m. Opel Astra 2 l, dyzelis, 
universalas.  VW Golf 2001 m. 
universalas ir 2000 m. VW Golf 
hečbekas (1,9 l, TDI). 2001 m. VW 
Golf 1,6 l, benzinas, hečbekas. 
Lietuvoje nevažinėti +apžiūra.  
Tel. 8 699 19 182. Rokiškis
• 2010 m. Opel Astra 1,7 l, dyzelis, 
hečbekas. Opel Zafira 1,9 l, dyzelis: 
2009 m., 2007 m., 2006 m. VW 
Golf+ 2008 m., dyzelis. 2008 
m. Opel Astra 1,6 l, benzinas. 
Lietuvoje nevažinėti +apžiūra.  
Tel. 8 699 19 182. Rokiškis
• Audi 80 B4. 2 l, 85 kW, benzinas-
dujos, 1994 m., be TA. Važiuojanti. 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 605 09 113. 
Rokiškis
• Tvarkingą 2004 m. Opel Zafira. 
Dyzelis, TA iki 2021.04.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• 2003 m. Citroen Berlingo. 1,9 
l, dyzelis. Supuvę slenksčiai, 
užsiveda, važiuoja, nėra 
akumuliatoriaus, be TA. Kaina 265 
Eur. Tel. 8 674 92 644.  
Rokiškis
• 2001 m. Toyota Yaris Verso. 
1,3 l, benzinas, TA iki 2022.05. 
Kaina 850 Eur. Tel. 8 674 92 644. 
Rokiškis
• 2009 m. Suzuki Alto. 1 l, 
benzinas. Euro 5. Kaina 2350 Eur. 
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• Audi A4. Sedanas, 1,9 l, TDI, 
2003 m. Kaina 1950 Eur.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• 2003 m. VW Passat. 1,9 l, TDI. 
Variklis ir sankaba geri, reikia 
kėbulo remonto. Kaina 950 Eur. 
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• Gilera Runner 50 motociklą. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Kaina 380 Eur. Tel. 8 626 54 474. 
Rokiškis
• Tvarkingą, važiuojančią Audi 80. 
1994 m., 1.9 l, TDI. Dveji rakteliai, 
lieti ratlankiai, signalizacija, 
žieminių ratlankių komplektas, 
liukas, tamsinti stiklai. Kaina 399 
Eur. Tel. 8 647 55 957.  
Rokiškis
• Peugeot 406. 2 l, HDI, 1999 
m., TA iki 2021.01, universalas. 
Kaina 650 Eur. Tel. 8 627 71 312. 
Rokiškis
• Geros būklės bėginį dviratį su 
amortizatoriais. Kaina 40 Eur.  

Tel. 8 676 78 801. Rokiškis
• VW Passat B5. 1.9 l, TDI, 66 
kW, TA iki 2021. Važiuojantis, 
tvarkingas. Pakeisti diržai, tepalai, 
filtrai, yra signalizacija, el.langai, 
el. liukas. Domina keitimas. 
Kaina 600 Eur. Tel. 8 629 78 838. 
Rokiškis
• Tvarkingą, prižiūrėta VW Sharan. 
2000 m., 1.9 l, TDI, 81 kW. TA 
praeita prieš mėnesį. Kaina 1100 
Eur. Tel. 8 623 30 115.  
Rokiškis
• Beveik naują olandišką, elektrinį 
dviratį Batavus. Odinės rankenos 
ir sėdynė. Naujo kaina 2000 Eur. 
Kaina 550 Eur. Tel. 8 670 80 750. 
Rokiškis
• 2008 m., 125 kub. cm. 
motorolerį Tauris (Rumba125). 
Karbiuratoriaus defektas. Kaina 
120 Eur. Tel. 8 698 16 564. 
Rokiškis
• Balansinį tvirtą dviratį  metaliniu 
rėmu, Rėmas apverčiamas pagal 
vaiko ūgį ir amžių. Tinka vaikams 
iki maždaug iki 6 metų. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 692 53 557.  
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• R16, 5/112, Audi ratlankius. 

Kaina 100 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• R16, originalius, 2014 m. Toyota 
Verso (tinka ir Corolla Verso) 
ratlankius su slėgio davikliais. 
Kaina 99 Eur. Tel. 8 687 75 157. 
Rokiškis
• Naudotą, VW Passat B5+ variklio 
dangtį. Pilkos spalvos. Kaina 30 
Eur. Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis
• Padangas. M+S, 195,65, R15, 
Yokohama, 2016 m., su skardomis, 
5/112. Galima pirkti ir atskirai. 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Multilock, bėgio svirčiai 
užrakinti. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• Du Peugeot purkštukus. 1,6 l, 
dyzelis. Tel. 8 685 21 400. 
 Rokiškis
• Peugeot variklį. 1,6 l, rida 
130000km. Kaina 260 Eur.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• VW Golf 4 sankabą. Kaina 55 
Eur. Tel. 8 685 21 400.  
Rokiškis
• 2008 m. Opel Zafira ir 2011 m. 
Opel Astra bagažinės uždangalus. 
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• 2004 m. benzininį, 1,2 l variklį su 
dėže, kompiuteriais, generatoriais, 
katalizatoriais. Kaina 550 Eur.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• 2004 m. VW Polo stabdžius. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• VW Bora generatorių. Kaina 35 
Eur. Tel. 8 685 21 400.  
Rokiškis
• Nenaudotą, traktoriaus DT kuro 
baką. Kaina 105 Eur.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• 1996 m. VW Golf dalimis. 1,9 l,  
66 kW, TDI. Geras priekinis stiklas, 
kablys, lieti ratai ir kita.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• R17 ratus nuo VW Golf 4. 5 
stipinų, su padangomis. Kaina 90 
Eur. Tel. 8 662 27 088.  
Rokiškis
• Keturračius 49cc  ir 110cc 
dalimis. Tel. 8 621 51 320.  
Rokiškis
• Motociklo Iž lopšelį.  
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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

Ieškokite
prekybos centruose!

Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibli-
otekoje organizuojami nemokami kursai 
IRT įgūdžių neturintiems asmenims,  įgy-
vendinant projektą „Prisijungusi Lietuva“: 
efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skai-
tmeninė bendruomenė“. 
Mokymų pradžia: birželio 8 d., trukmė: 5 
dienos (18 akad. val.). Registracija telefo-
nais: (8-458) 52824; (8-458) 26912 arba 
bibliotekoje (Nepriklausomybės a. 16).

PARODOS
Viešojoje bibliotekoje
Spaudinių parodos:
„Iškilių kraštiečių metai (Vladui Mironui, Juozui Tūbe-
liui, Antanui Tumėnui – 140)“, Informacijos ir kraštoty-
ros skyriuje.
„Dievo tarnas Jonas Paulius II  (2020-ieji Šv. Jono Pau-
liaus II metai)“, Skaitytojų skyriuje.

Informacijos ir kraštotyros skyriuje veikia literatūros paroda
Viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje
Spaudinių paroda „Smagiau kurti vaikams", skirta Lietuvos rašytojos, literatūros kritikės 
Renatos Šerelytės 50-osioms gimimo metinėms.

Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Mėlyną Audi 80 B4 ir baltą VW 
Golf 4 dalimis. Tel. 8 612 74 047. 
Rokiškis
• Pigiai Audi 80 skardinius ratus su 
padangomis. 4 skylių.  
Tel. 8 600 26 446. Rokiškis
• 205/70, R14, 2 vnt. padangų. 
Daug projektoriaus.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Pigiai Moskvich ratus. Tinka 
priekaboms. Tel. 8 600 26 446. 
Rokiškis
• Opel Meriva vasarines beveik 
naujas padangas su ratlankiais. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 630 88 132. 
Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480.  
Rokiškis
• 1998 m. VW Sharan kablį. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 646 82 607.  
Rokiškis
• 1998m. VW Sharan dalimis. 1,9 
l, TDI, 81 kW. Tel. 8 646 82 607. 
Rokiškis
• Geros būklės, Michelin, 295/80, 
R22.5, ICE GRIP padangas. 4 vnt. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 682 77 421. 
Kupiškis
• Geros būklės autobuso varikliį 
OM 421 su ZF greičių dėže ir 
retarderiu. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 682 77 421. Kupiškis
• Kuro purkštukus, tinkančius 
Renault Laguna, 2,2 l, dyzelis, 
Espace, 2,2 l, dyzeis, VelSatis, 2,2 
l, dyzelis, Avantime, 2,2 l, dyzelis. 
Kodas 0445110084. Atitinka visus 
parametrus. Analogai 0986435173. 
Yra 3 vnt. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Kuro purkštukus, tinkančius 
Volvo S60, S80, V70, XC70, 
XC90 2.4 l, dyzelis, 96-136 
kW. Kodas 0445110078. Du 
restauruoti, pakeisti Bosch 
išpurškėjai. Kaina po 60 Eur. Kiti 
trys išplauti, patikrinti. Atitinka 
visus parametrus. Kaina po 40 Eur. 
Analogai 0445110077.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis

• Kuro purkštuką, tinkantį Bmw-
525, dyzelis, 120 kW. Kodas 
0445110048. Tikrintas. Atitinka 
visus parametrus. Analogai: 
0445110040, 0986435094. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 636 00 696.  
Rokiškis
• Kuro purkštuką, tinkantį 
Mercedes A160, 1.7 l, dyzelis, 44 
kW, 55 kW, Mercedes A170, 1.7 
l, dyzelis, 66 kW, 70 kW. Kodas 
0445110015. Tikrintas. Atitinka 
visus parametrus. Analogai 
0445110003,0445110004. Kaina 40 
Eur. Tel. 8 636 00 696.  
Rokiškis
• UAZ469 padangas. Skirtos 
purvui. Geru rupiu protektoriumi. 
Yra vidinės. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Ratlankius. R15, 5/112. Tinka 
audi, VW automobiliams. Su 
padangomis . Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Opel Frontera dalimis. 2,2 l, 
dyzelis, 85 kW. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 620 70 069. Rokiškis
• VW Passat B5 dalimis. 1,9 l, 81 
kW,  85 kW. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• Geros būklė, Maz V8 variklį. 
Galima užvesti. Taip pat yra 
galimybė pristatyt į vietą. Kaina 
1600 Eur. Tel. 8 682 77 421. 
Kupiškis
• Renault Clio, 1998.04 dalis.  
Tel. 8 682 55 593. Rokiškis
• Padangas. 235/60, R18. 4 vnt. 
Už visas 50 Eur. Tel. 8 612 97 912. 
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Geros būklės LG televizorių. 43 
cm įstrižainė. Tel. 8 605 98 819. 
Rokiškis
• Vaizdo grotuvą Samsung. Geros 
būklės, dovanų vaizdo juostos. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 624 30 118. 
Rokiškis
• Viasat palydovinės antenos 
komplektą. Tel. 8 600 26 446. 

Rokiškis
• Fotoaparatą  Zorkij 4.  
Tel. 8 687 30 638. Rokiškis
• Televizorių LG. 42 colių. Kaina 
150 Eur. Tel. 8 683 27 149. 
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• 4 vnt. apynaujų PTS4 priekabos 
ratų su būgnais. Vnt. kaina 80 Eur. 
Tel. 8 615 29 342.  
Rokiškis
• Sėjamąją Amazone D7 Super S, 
3 m, su belaipsne pavara. Reikia 
tvarkyti užžėrimo aketėles. Kaina 
1000 Eur. Tel. 8 615 29 342. 
Rokiškis
• Dviejų korpusų plūgą. Kaina 180 
Eur. Tel. 8 625 81 278.  
Rokiškis
• Veikiantį, naudotą, pakabinamą 
purkštuvą JAR-MET. Talpa - 600 
l, darbinis plotis - 12 m. Kaina 470 
Eur. Tel. 8 682 20 385.  
Rokiškis
• Naudotą, visiškai veikiantį grėblį 
- vartytuvą Dobilas-3. Kaina 470 
Eur. Tel. 8 682 20 385.  
Rokiškis
• Naudotą, rotacinę šienapjovę 
Z-178. Kaina 320 Eur.  
Tel. 8 682 20 385. Rokiškis
• Naudotą arklinį plūgą, 
skriemulius: 22 cm., 20 cm., 1 
3cm. diametro. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Gerą grūdų malūną. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 684 70 346. 
Rokiškis
• Padangas japoniškam 
traktoriukui. Priekinės, protektorius 
Eglutė. Tel. 8 621 51 320.  
Rokiškis

Lietuvos žiniasklaidoje bandyta išplatinti melagingą 
pranešimą, susijusį su JAV kariais

Lietuvos žiniasklaidoje 
trečiadienį bandyta išpla-
tinti melagingą pranešimą, 
susijusį su Jungtinių Ame-
rikos Valstijų karių buvimu 
Lietuvoje.

Suklastotas elektroninis 
laiškas Lietuvos kariuomenės 
atstovo vardu buvo nusiųstas 
naujienų portalų delfi.lt ir ve.lt 
redakcijai, melagingai nuro-
dant, kad jis platinamas per 
naujienų agentūros BNS spau-
dos centrą.

„Per pirmas porą valandų 
dvi redakcijos kreipėsi į Lietu-
vos kariuomenės Strateginės 
komunikacijos departamentą 
ir perklausė, ar buvo platinta 
tokia informacija, ar neplatin-
ta. Šios melagienos taikinys 
yra NATO ir sąjungininkų so-
lidarumas“, – BNS sakė Lie-

tuvos kariuomenės atstovas 
Strateginės komunikacijos 
departamento atstovas Laimis 
Bratikas.

Melagingame pranešime 
teigiama, jog Krašto apsaugos 
ministerija reiškia susirūpini-
mą JAV pajėgų Europoje vado 
žodžiais, esą Baltijos šalys 
nevykdo sąjunginių įsiparei-
gojimų.

Tuo pačiu melagingame 
pranešime prašoma vado atsi-
prašyti, nes kitu atveju Lietuva 
bus priversta reikalauti išvesti 
JAV karius iš šalies. Melagin-
game pranešime cituojamas 
tiek Lietuvos kariuomenės 
atstovas Laimis Bratikas, tiek 
krašto apsaugos ministras 
Raimundas Karoblis.

„Mūsų redakcijos ben-
druoju paštu buvo atsiųstas 
pranešimas, atrodantis kaip iš 

BNS spaudos centro. Iš pirmo 
žvilgsnio – identiškas įpras-
tiems BNS spaudos centro 
pranešimams“, – BNS sakė 
delfi.lt vyriausioji redaktorė 
Rasa Lukaitytė-Vnarauskienė.

„Jį pamatę mano kolegos 
sudvejojo, nes pakankamai 
neįprasta, kad tokia informaci-
ja platinama per BNS spaudos 
centrą, ji turėtų būti platinama 
arba institucijos pranešimu 
spaudai arba kaip naujienų 
agentūros žinutė, todėl kole-
gos nenaudojo ir informaciją 
patikrino“, – teigė ji.

„Toks pranešimas per BNS 
spaudos centrą trečiadienį pla-
tintas nebuvo. Iš laiško matyti, 
kad tokį įspūdį buvo mėginta 
sudaryti“, – sakė BNS vyriau-
siasis redaktorius Vaidotas 
Beniušis.

BNS inform.

Moterų vidutinis darbo užmokestis Lietuvoje 
toliau atsilieka nuo vyrų algų

 Vyrų paskaičiuotasis 
(bruto) darbo užmokestis 
Lietuvoje šių metų pirmąjį 
ketvirtį 189,6 euro viršijo 
moterų atlyginimą, rodo 
Statistikos departamento 
duomenys.

Vidutinis paskaičiuotas 
moterų darbo užmokestis ša-
lies ūkyje, išskyrus individu-
alias įmones, pirmąjį ketvirtį 
sudarė 87,2 proc., o išmokėtas 

(neto) – 88,4 proc. vyrų algos.
Statistikų duomenimis, 

pirmąjį ketvirtį vidutinis pa-
skaičiuotas moterų darbo už-
mokestis Lietuvoje (be indi-
vidualių įmonių) buvo 1285,9 
euro, vyrų – 1475,5 euro, 
o išmokėtas – atitinkamai 
824,9 euro bei 933,1 euro.

Vien viešajame sektoriu-
je vidutinis moterų paskai-
čiuotas atlyginimas sausio–
kovo mėnesiais siekė 1347,3 

euro, privačiame sektoriuje 
– 1242,3 euro ir buvo atitin-
kamai 225,8 euro bei 207,9 
euro mažesnis už vyrų darbo 
užmokestį.

Vidutinis išmokėtas mote-
rų atlyginimas valstybės sek-
toriuje pirmąjį ketvirtį siekė 
859,9 euro, privačiame – 800 
eurų ir nuo vyrų darbo užmo-
kesčio atsiliko atitinkamai 
129 eurais bei 118,7 euro.

BNS inform.

Žmonės labai aktyviai keliauja po Baltijos šalis, 
sako pasieniečių vadas

Sušvelnėjus karantino ri-
bojimams ir atvėrus sienas 
su Baltijos šalimis, žmonės 
labai aktyviai naudojasi ga-
limybe po jas keliauti, sako 
Valstybės sienos apsaugos 
tarnybos vadas Rustamas 
Liubajevas.

„Labai aktyviai keliauja, 
aišku, srautai labai stipriai 
priklauso nuo savaitės dienos, 
tie srautai didėja savaitės pa-
baigoje. Mes pastebėjome au-
gimą dvidešimt kartų asmenų 
ir transporto, kurie vyksta per 
Lietuvos ir Latvijos sieną. Tai 
yra intensyviausia kryptis šiuo 
metu, tai tikrai tų srautų nema-
žėja“, – LRT radijui ketvirta-
dienio rytą sakė R. Liubajevas.

Keliavimas tarp Baltijos ša-

lių neribojamas nuo gegužės 
15 dienos.

Nuo birželio 1-osios įsiga-
lioja ir daugiau atlaisvinimų: 
bus galima atvykti iš tų šalių, 
kur sergamumas infekcija per 
pastarąsias dvi savaites nevir-
šijo 25 atvejų 100 tūkst. gy-
ventojų.

Atvykusiems iš tokių šalių 
nebus privaloma savęs izoliuoti 
dvi savaites. Šalių sąrašą skelbs 
Sveikatos apsaugos ministras 
Aurelijus Veryga kiekvieną pir-
madienį.

Į šį sąrašą šiuo metu galėtų 
pretenduoti Islandija, Slovėni-
ja, Graikija, Kroatija, Kipras, 
Norvegija, Vengrija, Šveicarija, 
Čekija, Austrija. 

Nors išvykti apribojimai ne-
taikomi, pasieniečių vadas ragi-

na pasidomėti, ar jų nėra šalyje, 
į kurią vykdoma.

„Vis dėlto siūlyčiau pilie-
čiams, kurie planuoja savo 
keliones į užsienio valstybes, 
pasitikrinti, kokia situacija yra 
būtent savo kelionės tikslo vals-
tybėje, kadangi vis dėlto labai 
daug Europos Sąjungos vals-
tybių, pasaulio valstybių taiko 
nemažai apribojimų“, – ketvir-
tadienį sakė R. Liubajevas.

Siekiant suvaldyti korona-
viruso plitimą, Lietuvoje ka-
rantinas paskelbtas kovo 16 
dieną.

Naujienų agentūros BNS 
informaciją atgaminti visuo-
menės informavimo priemonė-
se bei interneto tinklalapiuose 
be raštiško UAB BNS sutikimo 
draudžiama.

Norintiems įgyti naują profesiją siūloma GPM lengvata
Vyriausybė pritarė siūly-

mui sudaryti palankesnes są-
lygas gyventojams persikva-
lifikuoti ar įgyti papildomą 
profesiją, suteikiant pajamų 
mokesčio (GPM) lengvatą. 

Finansų ministerijos teigi-
mu, ministrų kabinetas pritarė 
įstatymo pataisoms. Dėl jų to-
liau spręs Seimas.

Jei Seimas priims pataisas, 
bus galima susigrąžinti dalį 
sumokėto pajamų mokesčio už 
2020 metų išlaidas už profesi-
nį mokymą ar studijas, neatsi-
žvelgiant į tai, kelintas aukšta-
sis išsilavinimas ar profesinė 
kvalifikacija įgyjama, taip pat 
už profesinį mokymą, kai su-
teikiama tik kvalifikacijos da-
lis, pavyzdžiui, išklausius siau-

resnį mokymo kursą.
Ministerija nurodo, kad dėl 

tokios pataisos valstybės ir sa-
vivaldybių biudžetai netektų 
apie 2 mln. eurų per metus.

Šiuo metu gyventojas gali 
susigrąžinti dalį pajamų mo-
kesčio, jei moka už profesinį 
mokymą arba  aukštojo moks-
lo studijas.

BNS inform.



Neturint raštiško UAB Rokiškio Sirena sutikimo, bet kokią laikraščio „Rokiškio Sirena” informaciją kopijuoti ir platinti griežtai draudžiama

Leidžiamas antradieniais ir
penktadieniais
Laikraščio tiražas – 938 egz.
Laikraščio elektroninės versijos 
tiražas – 1822 egz.
Redakcija už skelbimų, reklamos 
ir užsakomųjų straipsnių turinį 
neatsako

Leidėjas - UAB „Rokiškio Sirena”
Spausdina - UAB „AL grupė”

Skelbimai priimami:
www.rokiskiosirena.lt
UAB Zirzilė, Panevėžio g. 12-1
Rokiškis

ISSN 2669-1639
Nepriklausomybės a. 12, Rokiškis
Tel. 8 666 76777
reklama@rokiskiosirena.lt

12 psl. 2020-05-29

Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Gegužės 29 d. Naktį 8

Dieną 20
Š, 
6-12 m/s

Gegužės 30 d. Naktį 10
Dieną 16

Š,
5-10 m/s

Gegužės 31 d. Naktį 13
Dieną 20

ŠR, 
7-15 m/s

Vėjuota.

Birželio 1 d. Naktį 8
Dieną 21

ŠR,
2-7 m/s

DIREKTORIUS
Simonas Tuska
info@rokiskiosirena.lt

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

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

ANEKDOTAI
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pasiimsiu. 
– O paskui?
– Paskui bus matyt.
***
Klumpiabaliuose buvo 

tokia audra, kad keli 
„Klumpiabalių avialinijų“ 
lėktuvai atnaujino skrydžius.

***
Suvalkiečiai diskutuoja:
– Petrai, tarkim, kad tu 

radai lagaminą, pilną eurų. Ką 
tu darytum?

– Parduočiau. Nes daug 
eurų į prastą lagaminą juk 
nedės.

***
Apklausa:
– Kas jūsų šeimoje užsiima 

poilsio organizavimu: jūs ar 
žmona?

– Sofa.
***
Jei mėnuo nebūtų toks 

ilgas, tai ir alga neatrodytų 
tokia maža.

***
Padedu sūnui ieškoti 

šokoladuko, kurį prieš valandą 
radau ir suvalgiau.

***
Sąmokslo teoretikams: 

visuomenė čipuojama tam, 
kad pagaliau būtų aišku, kur 
senutės važiuoja troleibusais 
7.30 darbo dienomis.

***
Barasi sutuoktiniai. Vyras:
– Tik nesakyk, kad 

nakvojai pas draugę. Aš pats 
pas ją nakvojau ir tavęs ten 
nebuvo!

***
Ir kam reikalingos tinklinės 

kojinės? Nešioti jas – vulgaru, 
o svogūnai pro akutes iškrenta.

***
Įdomu, jei pastatytume 

paminklą balandžiams, kaip 
jie su juo elgtųsi?

***
Ne tokia baisi krizė, kaip 

tie, kurie ją skelbia.
***
Nusprendęs dalyvauti 

realybės šou „Vienišius“ 
sultonas niekaip 
neapsisprendė, todėl 
nusprendė imti į žmonas 
visas dalyves urmu.

***
– Mano žmona kasdien 

eina į barą.
– Ir tu jai leidi?
– O kas man belieka? Kas 

kitas mane namo partemptų?
***
Tylėjimas – auksas. Iki 

tol, kol šeimoje neatsiranda 
vaikų. Tuomet tyla – didelės 
problemos pranašas.

***
Jei jums reikalingi žmonės, 

nepatyrę gėdos jausmo, 
ieškokite jų artimiausiame 
karaokės klube.

***
– Kaip atpažinti 

tikrą bitininką nuo 
perpardavinėtojo?

– Pagal ištinusį veidą.
***
Mūsų prezidentas – kaip 

saulė. Sunku žiūrėti į jį be 
ašarų.

***
Skiriasi tėvai. Teisėjas 

klausia mažylio:
– Su kuo tu norėtum 

gyventi?
– Su tuo, kuriam priteisite 

kompiuterį.

Kiekvienas tikras 
savarankiškas vyras gali 
pats nuspręsti, kuris radijo 
bangomis valdomos 
mašinytės modelis yra 
geriausias.

***
Rusijos Federacijos 

vyriausioji rinkimų 
komisija 2010-aisiais pažėrė 
ugninigos kritikos Ukrainos 
rinkimų komisijos darbui:

- Kas čia per nesąmonės? 
Rinkimai jau rytoj, o 
nugalėtojas dar neaiškus!

***
– Ar čia galima maudytis?
– Nepatarčiau. Čia pilna 

krokodilų.

Orų prognozė gegužės 29-birželio 1 d.

– O ten, kur upė įteka į 
jūrą?

– Ten galima. Nėra nė 
vieno krokodilo - jie bijo 
ryklių.

***
Profesorius filologijos 

studentui, niekaip 
nesugebančiam gauti įskaitos:

– Na, tiek jau to, prieš 
savo valią aš jums pasirašysiu 
įskaitą, jeigu pasakysite, 
kokius du žodžius dažniausiai 
vartoja studentai.

– Aš nežinau.
– Visiškai teisingai! Duokit 

savo knygelę!
***
– Tavo žmona, matyt, labai 

supyko, kad bare gėrėme iki 
trečios ryto?

– Ne... Nelabai... Tuos 
dantis vis tiek reikėjo rauti...

***
Tėvai grįžta po savaitgalio 

sodyboje:
– Klausyk, sūnau, ar kartais 

nebuvai namo parsivedęs 
merginų, kol mūsų nebuvo?

– Ne.
– Nevykėlis.
***
Vyras skambina savo bosui 

ir sako:
– Šiandien dėl oro sąlygų 

negalėsiu atvykti į darbą.
Bosas:
– Bet juk lauke saulė 

šviečia.
Vyras:
– Būtent!
***
Grįžusi iš atostogų moteris 

skundžiasi draugei:
– Košmariškos atostogos. 

Visą laiką lijo...
– Bet gi tau vistiek pavyko 

įdegti!
– Tai ne įdegis. Tai rūdys.
***
Kalbasi du:
– Įsivaizduok, kai pradėjau 

mokytis groti smuiku, 
kaimynas išdaužė man langą.

– Na ir kvailys. Juk jis 
dabar tave dar geriau girdi.

***
– Mums būtinai reikia 

peržiūrėti savo santykius.
– Gerai. Ir nuo kurios 

serijos?
***
Suvalkiečiai karantine:
– Petrai, tu kodėl naują 

vienkartinę kaukę pasiėmei?
– Bet, mama, aš ją jau antrą 

mėnesį nešioju, va raištelis 
nuplyšo.

– Tai jei raištelį prisiūsi, 
rankos nutrūks?

***
Vienkartinė kaukė 

suvalkiečiui reiškia vienkartinę 
kaukę vienkartinei epidemijai.

***
Škotas: 
– Geriau viskis rankoj, nei 

kengūra lankoj.
– Gal briedis lankoj?
– Gal. Bet viskis rankoje 

geriau.
***
– Kokie dienos planai?
– Nueisiu į optiką, akinius 

8-699-606608-699-60660

Picos ir burgeriai Picos ir burgeriai 
įį namus: namus:

AUGALAI

• Kviečius, miežius.  
Tel. 8 610 49 843. Rokiškis
• Gėles, kanų ūglius. Auga dideli ir 
vešlūs. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 686 26 668. Rokiškis
• Grikius. Tel. 8 618 48 374. 
Rokiškis
• Kviečius. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 620 31 551. Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanoju labai mylėtą kalytę. 
Maždaug 2 metų amžiaus. Labai 
draugiška ir mylinti vaikus. Mažo 
ūgio. Tel. 8 610 60 015.  

Rokiškis
• Už kavos pakelį ar saldainių 
dėžute atiduodu lovytę, kuri tinka 
vaikučiui nuo gimimo iki 4-5 
metukų. Pasiimti patiems. Tel. 8 
602 78 866. Rokiškis
• Dovanoju šaldytuvus. Vieno 
veikia tik šaldytuvas, kito – tik 
šaldiklis. Tel. 8 656 51 800. 
Rokiškis
• Dovanoju statybinį laužą: betono 
gabalai, plytgaliai.  
Tel. 8 687 56 724. Rokiškis
• Atiduodu pievas nusišienauti. 
Kaimiškoji seniūnija.  
Tel. 8 621 51 320.  
Rokiškis

Rokiškis
• Dovanoju seną, bet veikiantį 
šaldytuvą. Kameroje -7, šaldytuve 
+7. Tel. 8 618 30 715.  
Rokiškis
• Dovanojame sekciją. Išsivežti 
patiems. Rokiškio mieste.  
Tel. 8 613 49 024.
• Dovanojame dekoratyvinį 
triušiuką. 1 metų amžiaus, 
draugiškas, mėgsta būti glostomas, 
labai draugiškas vaikams.  
Tel. 8 626 42 427.  
Rokiškis
• Už kavos pakelį ar vaisių krepšelį 
dovanočiau ir atvežčiau geros 
būklės čiužinį. 200×90x8. Kaina 5 
Eur. Tel. 8 605 94 994.  


