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Savaitgalį rajone 
dar trys vagystės
Gegužės 31 d., 10.16 val. praneša, kad 
Rokiškyje, Algirdo g., iš buto pavogti 
gryni pinigai ir juvelyriniai dirbiniai. 
Nuostolis – 3950 eurų žala.
Gegužės 31 d., 19.32 val., pranešta, 
kad Rokiškyje, Taikos g., iš buto 
pavogti įvairūs auksiniai ir sidabriniai 
juvelyriniai papuošalai. Nuostolis 
tikslinamas.
Gegužės 30 d., 08.40 val. pranešta, 
kad Rokiškio r., Laibgalių k., įsilaužta 
į garažą, pasikėsinta pavogti įvairių 

daiktų ir įrankių, kurių bendra 
vertė – 6895 Eur. Visi daiktai buvo 
išnešti iš garažo ir sukrauti kieme, 
prie garažo stovėjusio nerakinto, 
vyrui (gim.1987m.) priklausančio 
automobilio „OPEL VIVARO“. Iš 
automobilio pavogti automobilio 
rakteliai, kurie buvo daiktadėžėje. 
Viso šiuo metu vyro patirtas nuostolis 
- 250 Eur.

Rokiškėnas peiliu sužalojo 
sugyventinę
Gegužės 30 d., 14.32 val. pranešta, 

kad Rokiškyje, namuose, išgertuvių 
metu kilus žodiniam konfliktui 
neblaivus (2,40 prom. girtumas) 
vyras (gim. 1972m.) peiliu sužalojo 
neblaivią (2,41 prom. girtumas) 
sugyventinę (gim. 1983m.).
Po medikų apžiūros moteriai nustatyta 
durtinė nedidelė žaizda galvos srityje, 
pakaušyje. Įtariamasis sulaikytas.

Atakuoja grasinančiais 
laiškais
Gegužės 27 d. 13.41 val. pranešta, 
kad Rokiškyje, moteris (gim. 1988 

m.) elektroniniu paštu nuolat gauna 
grasinančius laiškus.

Nei vairuotojo pažymėjimo, nei 
blaivios galvos
Gegužės 29 d., 0.20 val. Kavoliškyje, 
Melioratorių g., neblaivus (1,90 
prom. girtumas), neturintis teisės 
vairuoti vyras (gim. 1988 m.) vairavo 
automobilį „Rover45“.

Panevėžio VPK ir Panevėžio 
apskrities priešgaisrinės gelbėjimo 

valdybosRokiškio priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos inform.

KRIMINALAI

Rokiškėnų pamėgtos maudyklos – saugios
Gegužės 28-ąją Rokiškio 

visuomenės sveikatos biuras 
gavo pirmuosius keturių rajo-
no maudyklų vandens ir smėlio 
tyrimų rezultatus. Kaip „Rokiš-
kio Sirenai“ sakė šio centro vi-
suomenės sveikatos stiprinimo 
specialistė Laimutė Narbutienė 
(nuotr.), Rokiškio, Vyžuonos 
bei Sartų ežerų paplūdimių bei 
Velniakalnio tvenkinio smėlyje 
bei dumble nerasta nei kirminų 
kiaušinėlių, nei lervų. O ir ežerų 
vandens mėginiai atitinka visas 
normas.

Tyrimai geri
Pasak pašnekovės, šiemet vandens 

mėginiai tyrimui imami keturiuose 
rokiškėnų pamėgtuose paplūdimiuo-
se. Tačiau yra pokyčių. Pirmiausia, 
pradėtas tirti Velniakalnio tvenkinio 
vanduo. L. Narbutienė sakė, kad idė-
ja tirti ir Velniakalnio paplūdimio 
vandenį bei smėlį kilo pernai prieš 
Pirties šventę. Šiemet ji įgyvendinta. 
Rajono savivaldybė tam skyrė lėšų. 

Priežastis tirti šio tvenkinio vandenį 
buvo ta, kad Velniakalnio paplūdi-
mys vasarą sutraukia daugybę poil-
siautojų.

Pakito ir Sartų ežero vandens mė-
ginio ėmimo vieta. Dabar tai daroma 
arčiau poilsiavietės, o ne nuo kaimo 
pusės.

Pasak L. Narbutienės, nėra ko ste-
bėtis, kad tyrimai yra geri. „Vandens 
taršos tyrimai mano darbo sritis jau 

dešimt metų. Per juos buvo tik vienas 
atvejis, kai vandens tarša viršijo nor-
mą“, – sakė pašnekovė.

Kaip sužinoti, 
ar galima maudytis
Tą, pasak L. Narbutienės, žymi 

speciali lentutė paplūdimyje. Joje 
pavaizduotas plaukikas ir šalia jo – 
žvaigždutės. Kuo daugiau žvaigždu-
čių, tuo tyrimų duomenys geresni. 
„Anksčiau bandėme klijuoti prane-
šimų lapelius skelbimų lentose. Ši 
priemonė nepasiteisino: poilsiautojai 
arba lapelių tiesiog neskaitydavo, 
arba juos dar ir nuplėšdavo. O dabar 
informuojame paprastai ir aiškiai. 
Kol yra lentelė, maudytis saugu“, – 
sakė ji.

Paplūdimių vanduo bus tiriamas 
ne mažiau dviejų kartų per mėnesį. 
Ir tikrinimai bus atliekami iki mau-
dynių sezono pabaigos maždaug rug-
sėjo pradžioje.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Už neteisėtai sumedžiotą briedį 
pažeidėjas sumokės 7 tūkst. eurų

Aplinkos apsaugos departa-
mento Panevėžio valdybos Gyvo-
sios gamtos apsaugos inspekcija 
atliko tyrimą dėl 2019 m. pabai-
goje Rokiškio rajone medžioklės 
su varovais metu sumedžioto 
galimai sužeisto briedžio patino. 
Tiriant šį atvejį nustatyta, kad 
buvo pažeisti Medžioklės Lietu-
vos Respublikos teritorijoje tai-
syklių reikalavimai.

Prieš pradėdamas doroti briedį 
arba prieš išvykdamas iš medžio-
klės plotų vieneto, kuriame buvo 
medžiojama, medžiotojų būre-
lis pagal Medžioklės taisyklių 28 
punktą privalėjo telefonu infor-
muoti AAD. Taip pat kitą darbo 
dieną medžiotojai AAD turėjo 
pateikti nustatytos formos aktą (2 
priedas).

Medžiotojų būrelis, apie galimai 
sužeistą briedį pagal reikalavimus 
laiku nepranešęs pareigūnams, 
bandė išvengti atsakomybės ir 
aplinkos apsaugos pareigūnų kon-
trolės. Be to, kad buvo padaryta 
žala gyvūnijai, pažeisti ir Medžio-
klės taisyklių 28, 58.2.2 , 58.2.3 ir 

58.24 punktai.
Medžiotojai gyvūną pakrovė į 

automobilio priekabą, nugabenę į 
dorojimo vietą išdorojo ir žvėrieną 
pasidalijo.

Bylą išnagrinėjęs Panevėžio apy-
gardos teismas akcentavo, kad me-
džiotojų būrelis nesudarė galimybių 
aplinkos apsaugos pareigūnams 
nustatyti įvykio aplinkybių, žvėrį 
sumedžiojo, gabeno ir dorojo netei-
sėtai.

Teismas briedžio patiną sume-
džiojusį medžiotoją pripažino kaltu. 
Pagal Lietuvos Respublikos admi-
nistracinių nusižengimo kodekso 
290 str. 8 dalį asmeniui paskirta 
1000 eurų administracinė bauda, 
1 metams atimta teisė medžioti ir 
konfiskuotas graižtvinis šautuvas. 
Taip pat teismas priteisė valstybei 
sumokėti 5993 eurus už gyvūnijai 
padarytą žalą.

Tolimesnė kitų prie šios neteisė-
tos medžioklės prisidėjusių medžio-
tojų apklausa bus vykdoma ir povei-
kio priemonės taikomos pasibaigus 
karantino laikotarpiui.

Aplinkos apsaugos
departamento inform.

Biržų senovinės tech-
nikos klubas „Ekipažas“ 
kviečia rokiškėnus prisi-
jungti ir birželio 3 dieną 
užvesti istorines transpor-
to priemones ir važiuoti į 
darbą, parduotuvę, ar tie-
siog tvarkyti savo kasdie-
nių reikalų. 

Vakarop, 17:30 val., rokiškėnus kviečiame atvažiuoti prie 
Rokiškio dvaro bendrai nuotraukai.

Prisvilę puodai išgąsdino Panevėžio gatvės daugiabučio gyventojus

Gegužės 28 d. gautas pranešimas, kad Rokiškyje, Panevėžio g., bute suveikė autonominiai 
dūmų signalizatoriai, šiek tiek jaučiamas dūmų kvapas.

Atvykus gaisrininkams, autokopėčių pagalba, per virtuvės langą patekta į 4-ame aukšte esantį 
butą. Ten rastas ant viryklės paliktas puodas, prisvilęs maistas, uždūminta patalpa. Puodas nukeltas 
nuo viryklės, patalpos išvėdintos.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento
Rokiškio priešgaisrinė gelbėjimo tarnybos inform.

Lietuvos BVP per metus augo 2,4 proc., per ketvirtį – sumenko 0,3 proc.
Lietuvos bendrasis vidaus pro-

duktas (BVP) šių metų pirmąjį 
ketvirtį, palyginti su 2019-ųjų tuo 
pat laiku, padidėjo 2,4 proc. ir to 
meto kainomis siekė 11,1 mlrd. 
eurų.

Tuo metu pirmąjį ketvirtį, paly-
ginti su ketvirtuoju 2019-ųjų ketvir-
čiu, realus ekonomikos pokytis buvo 
neigiamas – minus 0,3 proc., antrąjį 
BVP įvertį paskelbė Statistikos de-
partamentas.

Anksčiau buvo skelbta, kad pir-
mąjį ketvirtį metinis ekonomikos au-
gimas siekė 2,5 proc., o per ketvirtį 
užfiksuotas šiek tiek mažesnis – 0,2 
proc. nuosmukis.

BNS inform.

Išsimokėtinai perkantiesiems saulės elektrines – 5 mln. eurų parama
Gyventojai, išsimokėtinai įsigyjan-

tys iki 10 kW  saulės elektrinę, nuo 
pirmadienio kviečiami teikti paraiškas 
kompensacijai – iš Klimato kaitos pro-
gramos joms skirta dar 5 mln. eurų.  

Nuo birželio 1 dienos Aplinkos projek-
tų valdymo agentūrai (APVA) paraiškas 
teikti gali žmonės, sudarę paskolos sutar-
tis su banku. Kompensacija sieks 381 eurą 
už 1 kW elektrinės galios.

Pasak ministerijos, tokiu būdu, kaip ir 
anksčiau, skiriama 323 eurų parama už 1 
kW ir dar  kompensuojama dalis palūka-
nų. Liepą ir spalį bus skelbiami nauji pa-
ramos kvietimai – gyventojai galės gauti 
paramą nutolusioms saulės elektrinėms 

įsirengti arba įsigyti dalį elektrinės parke. 
Tam bus skirta 5 mln. eurų, o nuo spalio 
1 dienos – dar 13 mln. eurų.

Iš viso šiemet saulės elektrinėms 
namų ūkiuose įsirengti arba nutolusiuo-
se parkuose įsigyti bus skirta beveik 40 
mln. eurų valstybės paramos.

Juridiniai asmenys taip pat gali teikti 
paraiškas paramai atsinaujinančių ener-
gijos išteklių panaudojimui visuomeni-
nės  ir gyvenamosios paskirties pasta-
tuose, kurie nuosavybės teise priklauso 
valstybei, savivaldybėms, tradicinėms 
religinėms bendruomenėms, religinėms 
bendrijoms ar centrams. Tam iš Klimato 
kaitos programos skirta 15 mln. eurų.

BNS inform.
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Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras
jau teikia daugelį tiesioginių paslaugų

Nors Rokiškio pirminės asmens 
sveikatos priežiūros centras šiuo 
metu teikia daugiau tiesioginių 
sveikatos priežiūros paslaugų, ta-
čiau centro direktorė Danguolė 
Kondratenkienė sako, kad nuoto-
linės paslaugos, ko gero, ir toliau 
liks prioritetinėmis.

„Dažnai klaidingai atrodo, kad 
nuotolinę paslaugą gydytojui teikti 
yra lengviau nei tiesiogiai apžiūrė-
ti pacientą. Iš tiesų, kalbant su gy-
dytojais, supranti, kad labai sunku 
prisiimti atsakomybę už sergantį 
žmogų konsultuojant jį telefonu ir 
skiriant beveik aklai gydymą. Be to, 
buvo ribota galimybė sergantį paci-
entą, diagnozės patikslinimui, siųs-
ti gydytojo konsultanto tiesioginei 
apžiūrai ar išsamesnių tyrimų atli-
kimui. Šį laikotarpį gydytojų darbo 
kabinetų telefonai tiesiog netildavo. 
Daug nežinomybės buvo tiek pa-
cientams, tiek dirbantiems specia-
listams“ - sako direktorė Danguolė 
Kondratenkienė.

2020 m. sausio ir vasario mėne-
siais centre teikiamos nuotolinės 
paslaugos sudarė po 1,9 proc. visų 
suteiktų paslaugų, kovo mėnesį 35 
proc., kai tuo tarpu balandžio mėne-
sį išaugo iki 73 proc. 2019 m. iš visų 
suteiktų paslaugų tik 1,6 proc. su-
teikta nuotoliniu būdu. Tačiau net ir 
karantino metu per savaitę įstaigos 
darbuotojai suteikdavo vidutiniškai 
600 tiesioginių paslaugų pacientams 
(gydytojo apžiūros, odontologinė 
pagalba, skiepai ir pan.). 

Daugiausia nuotolinių paslaugų 
šiuo laikotarpiu teikė Šeimos, vi-
daus ligų ir vaikų ligų gydytojai. 
Šių paslaugų augimas susietas ne tik 
su keičiamu tradicinio darbo pobū-
džiu, bet ir su padidėjusiu laikinojo 
nedarbingumo pažymėjimų išdavi-
mo poreikiu grįžus iš užsienio šalies 
ir izoliuojantis ar vaikų priežiūrai, 
jiems nustojus lankyti darželius ir 
mokyklas. Karantino laikotarpiu 
niekur nedingo kitos ligos ar trau-
mos, taigi krūvis, kuris natūraliai 
tekdavo atėjus pacientui, karantino 

metu persikėlė į telefoninių konsul-
tacijų ir e sveikatos platformą. Be 
nuotolinių paslaugų buvo aktualios 
ir tiesioginės paciento apžiūros tiek 
šeimos (vidaus ligų) gydytojams, o 
ypač gydytojui chirurgui, gydytojui 
akušeriui – ginekologui, gydytojui 
odontologui. Niekada nebuvo nu-
trauktos skiepijimo paslaugos, todėl 
nemažai vaikų buvo tiesiogiai kon-
sultuojami vaikų ligų gydytojų. 

Šiuo metu centre teikiama dau-
giau tiesioginių sveikatos priežiūros 
paslaugų. Tačiau tiesioginei apžiū-
rai pas gydytoją galima užsiregis-
truoti tik suderinus su gydančiu gy-
dytoju. Paskambinus į registratūrą 
galima užsiregistruoti nuotolinei 
gydytojo paslaugai, laboratorinių 
tyrimų atlikimui, skiepams, vaistų 
suleidimui. Jau pradėti patikrinimai 
profilaktiškai vairuotojo sveikatos 
pažymai gauti. Kol kas neatnaujin-
tos sveikatos patikros dėl darbo, nes 
centras neturi galimybės paciento 
nukreipti išsamesniam ištyrimui, 
pvz.: plaučių rentgenogramai profi-
laktiškai atlikti.

„Stengiamės pacientus priimti 
tiksliai numatytu laiku, kad prie ka-
binetų nesusidarytų gyva pacientų 
eilė. Be to orientuojamės į paslau-
gos teikimą vienu metu vienoje 
vietoje (tyrimų atlikimą viename 
kabinete). Pasiteisino laikų įvedi-
mas laboratoriniams tyrimams ar 
skiepams atlikti, kai pacientas tiks-

liai žino, kad atvykęs gaus paslaugą 
tiksliai numatytu laiku, tai taupo lai-
ką ir pačiam žmogui.

Jau pradedame teikti planines 
odontologines paslaugas. Tačiau 
dėl šių paslaugų taip pat reikia de-
rinti su gydytoju odontologu. Bijau, 
kad šioje vietoje gali kilti sunkumų, 
nes ir prieš karantiną susidarydavo 
nemažos eilės norinčių gydyti dan-
tis. Dabar gi turime valdyti paci-
entų srautą, t.y. mažinti priimamų 
pacientų skaičių, pacientui skiriant 
45 min., nes po kiekvieno pacien-
to privalome valyti ir dezinfekuoti 
patalpas“ - po karantino galiojančia 
darbo tvarka dalinosi pašnekovė.

Nuo birželio 1 bus atnaujintas 
Gydytojų konsultacinės komisijos 
darbas. Komisija kiek įmanoma teiks 
nuotolines paslaugas ir tik išimtinais 
atvejais kviesis pacientą apžiūrai. 

„Iš šitos situacijos gavome ir 
gerų pamokų. Manau, kad paci-
entai įvertino nuotolinių paslaugų 
patrauklumą, kai norėdami pratęs-
ti tą patį gydymą ar gauti siuntimą 
tyrimams tai gali atlikti net neišėję 
iš namų. Sveikatos priežiūros speci-
alistai šiuo laikotarpiu puikiai įval-
dė E sveikatos informacinę sistemą 
– elektroninių receptų, elektroninių 
siuntimų, elektroninių sveikatos įra-
šų pildymą informacinėje sistemo-
je“ - susidariusios situacijos pliusus 
dėstė D. Kondratenkienė.

Enrika PAVILONIENĖ

Skaitytoja: Joneliškių kaimo 
kapinės panašėja į džiungles

Lankydama savo artimųjų 
kapus, Rokiškio rajono Panemu-
nėlio seniūnijos Joneliškių kaime 
esančiose kapinaitėse, moteris iš-
vydo žole apaugusius kapus ski-
riančius takus. Aplink neseniai 
lankytas kapavietes žolės buvo 
nurautos žmonių, tą patį pada-
riusi ir ji pati, tačiau kitur vaiz-
das primena džiungles.

Moteris kreipėsi į „Rokiškio Si-
renos“ redakciją, teiraudamasi, kas 
yra atsakingi už kapinių teritorijos 
tvarkymą ir prašė viešumo. Situa-
ciją sutiko pakomentuoti Panemu-
nėlio seniūnijos seniūnė Dalia Du-
benčiukienė. 

„Už kapinių priežiūrą yra atsa-
kinga seniūnija, tačiau mes turime 
tik du darbuotojus, galinčius atlikti 
ūkio darbus, todėl nespėjame fiziš-
kai. Karantinas mus labai suvaržė, 
todėl negalėjome priimti sezoni-
niam darbui daugiau darbininkų. 
Atlaisvinus karantino sąlygas, 
ėmėmės priežiūros darbų, tačiau 

viską darom eilės tvarka. Aplink 
kapinaites vakar jau buvo nupjauta 
žolė. Tai atliko darbuotojas trakto-
riuku. Vakar ir šiandien sutvarkyta 
dalis kapinių teritorijos. Ten darbi-
ninkai žolę pjauna trimeriu, todėl 
darbai tikrai jau yra pajudėję.

Žmonės pyksta, kad pjaudami 
žolę trimeriu darbininkai aptaško 
paminklus, tačiau su žirklėmis šio 
darbo neatliksim. Stumdoma ža-
liapjovė nepravažiuoja, kapai išsi-
dėstę bet kaip, nėra tvarkos, eilių. 
Vieni pyksta, kad šienaujama, kiti 
kad nenušienauta.

Buvo didžiulis darbo jėgos trū-
kumas. Karantinas sustabdė vi-
sus darbus. Dabar kiek galim, tiek 
tvarkom. Seniūnijoje turim 7 ha 
šienaujamų plotų. Jei ne traktoriu-
kas, pusė seniūnijos teritorijos dar 
būtų nenušienauta. Nei vienais me-
tais nesame turėję tokios padėties, 
žmonių trūko, todėl ir darbas buvo 
sustojęs“ - situaciją komentavo se-
niūnė D. Dubenčiukienė.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Genocido centras atveria duomenis 
apie 1940–1953 m. represuotus asmenis

Lietuvos gyventojų genocido 
ir rezistencijos tyrimo centras 
(LGGRTC) pirmadienį atveria 
duomenis apie 1940–1953 metais 
sovietų represuotus asmenis.

Viešoje prieigoje http://www.
lietuviaisibire.lt/lt/represuotieji 
pateikiami duomenys apie šiuo 
laikotarpiu sovietų okupacinės 
valdžios represuotus – ištremtus, 
įkalintus, nužudytus – Lietuvos 
gyventojus.

Kaip pranešė LGGRTC, šie duo-
menys pradėti rinkti 1988-aisiais 
susikūrus Sąjūdžio komisijai stali-
nizmo nusikaltimams tirti, jos pir-
mininkas buvo vienas iš Sajūdžio 
steigėjų Julius Juzeliūnas.

Kito Sąjūdžio veikėjo, vėliau Vals-
tybės saugumo departamentui vado-
vavusio Mečio Laurinkaus vadovau-
jama komisijos narių grupė platino 
Lietuvoje Sąjūdžio anketas apie Lie-
tuvos gyventojų trėmimus, lagerius, 
žudynes. Užpildytas anketas analiza-
vo, sistemino, sudarė kartotekas.

Iš viso apie Lietuvos gyventojų 
patirtas represijas, ginkluotą ir pi-
lietinį pasipriešinimą sovietų oku-
paciniam režimui surinkta daugiau 
kaip 150 tūkstančių liudijimų – an-
ketų, dokumentų, laiškų, trumpų ir 
didesnės apimties pasakojimų.

Didžioji dalis šių liudijimų komi-
siją pasiekė Atgimimo ir pirmaisiais 
Nepriklausomybės metais. Kartu su 
archyviniais dokumentais, įvairių 

autorių publikuota medžiaga šie 
liudijimai sudarė tęstinio leidinio 
„Lietuvos gyventojų genocidas“ 
I–V tomų pagrindą.

Prieigoje (http://www.lietu-
viaisibire.lt/lt/represuotieji) pa-
teikiama svarbiausia informacija 
apie represuotą asmenį: vardas, 
pavardė, gimimo metai, gyvena-
moji vieta represijų metu, patirtos 
represijos pobūdis, metai, trem-
ties ar kalinimo regionas SSRS, 
asmens likimas – grįžo, negrįžo, 
mirė represijos vietoje. Prieigos 
lankytojai galės daryti atranką pa-
gal įvairius kriterijus, bus galimy-
bė prieigos duomenis tikslinti ar 
papildyti.

BNS inform.

Lietuvos vandens telkiniai įžuvinti lydekomis
Balandžio – gegužės mėn. net 

3 mln. Žuvininkystės tarnybos 
prie Lietuvos Respublikos že-
mės ūkio ministerijos Ignalinos, 
Laukystos ir Simno žuvivaisos 
skyriuose dirbtinai išveistų pa-
augintų lydekaičių išleista į Lie-
tuvos ežerus, tvenkinius ir ma-
rias.

Pavasariniai lydekų įveisimo 
darbai buvo intensyviai vykdomi 
visoje šalyje. Plėšrūnėmis pra-
turtinti vandens telkiniai Alytaus, 
Anykščių, Biržų, Druskininkų, 
Elektrėnų, Jurbarko, Lazdijų, Pa-

gėgių, Pakruojo, Plungės, Rokiš-
kio, Zarasų, Širvintų, Švenčionių, 
Molėtų, Trakų, Utenos, Varėnos, 
Vilniaus, Zarasų ir kituose rajo-
nuose. Šiomis žuvimis papildyti 
net 22 Ignalinos rajono vandens 
telkiniai. 240 tūkst. vnt. paaugintų 
lydekų jauniklių išleista į Dysnų 
ežerą, 400 tūkst. vnt. apsigyveno 
Drūkšių ežere. Dalis lydekų į nau-
jus namus bus išleistos rudenį.

Lydeka yra viena vertingiausių 
Lietuvos vandenyse gyvenančių 
plėšrūnių. 

Žemės ūkio ministerijos
inform.
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Mero Ramūno Godeliausko interviu Lėlių TV

Koks mėgstamiausias val-
gis buvo vaikystėje, ar tada 
jis turėjo naminį gyvūnėlį, 
ar darželyje mėgdavo miego-
ti pogulio, ir, žinoma, kokią 
didžiausią išdaigą yra iškrė-
tęs – to rajono vaikai klausė 
mero Ramūno Godeliausko. 
Jų klausimus rajono vadovui 
žaismingame interviu perda-
vė Bajoruose įkurtos Lėlių 
TV reporterė Gretutė bei 
operatorius Joniukas.

Žaismingo interviu idėja 
kilo rajono savivaldybės Švie-
timo, kultūros ir sporto sky-
riaus vyriausiajai specialistei 
Irenai Matelienei bei šaunaus 
Bajorų lėlių teatro ir muzie-

jaus kolektyvo aktorėms.
Interviu idėją įgyvendin-

ti padėjo „Rokiškio Sirenos“ 
komanda.

Žaismingame interviu buvo 
daug linksmų klausimų. Me-
ras prisipažino, kad kaip ir ne-
mažai vaikų, nemėgo miegoti 
pogulio, ir neturėjo galimybės 
namie laikyti augintinių.

Ir šunybes jis krėtė: di-
džiausia, dėl kurios ir dabar 
šiek tiek nemaloniai jaučiasi, 
buvo pabėgimas iš darželio.

Už kadro liko daug smagių 
interviu filmavimo akimirkų, 
pavyzdžiui, tai kad prašma-
tniu baltu kailiu pasidabinusi 
lėlė šunelis Pūkis puikiai ati-
tinka savo vardą – kaip ir ti-

kri augintiniai vasarop jis šiek 
tiek šeriasi ir apipūkavo mero 
kostiumą.

Atkreipkite dėmesį – štai 
reporterė Grytutė puikuojasi 
naujutėlaičiu mikrofonu su 
Lėlių TV simbolika, kurį jai 
sukūrė šauniosios teatro akto-
rės. Galbūt rajono vaikai išvys 
ir daugiau su šiuo šauniu žur-
nalistiniu duetu susijusių įdo-
mių darbų.

Vaizdo siužetą galite matyti  
ir sveikinimą Tarptautinės vai-
kų gynimo dienos proga galite 
pamatyti „Rokiškio Sirenos“ 
svetainėje www.rokiskiosi-
renta.lt.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Dėl hidraulinių bandymų stabdomas karšto 
vandens tiekimas Rokiškyje

Nuo birželio 2 d. 8.00 
val. iki birželio 5 d. 18.00 
val. Rokiškyje bus atlieka-
mi šilumos tinklų remonto 
ir hidraulinio bandymo 
darbai, kurių metu laikinai 
bus stabdomas karšto van-
dens tiekimas vartotojams. 
Rokiškio rajono Bajorų 
gyvenvietės šilumos tinklų 
hidrauliniai bandymai bus 
vykdomi liepos 7–8 dieno-
mis.

Pasibaigus šildymo se-
zonui, AB „Panevėžio ener-
gija“, siekdama išvengti 
galimų avarijų ir užtikrinti 
kokybišką bei patikimą ši-
lumos tiekimą gyventojams 
būsimo sezono metu, privalo 
atlikti vamzdynų profilaktiką 
ir pasiruošti naujam šildymo 
sezonui.

Šilumos tinklų būklė ti-
krinama atliekant hidrauli-
nius bandymus, nes tai pa-
tikimiausias būdas nustatyti 
vamzdynų tvirtumą, sanda-
rumą. Tokie vamzdynų 
defektai, kaip pralaidumas, 
įtrūkimai, lemia nekoky-
bišką ir nepatikimą šilumos 
tiekimą vartotojams bei ši-
lumos perdavimo nuostolius 
tinkluose.

Ne šildymo sezono metu 
pašalinus silpniausiose 
vamzdynų vietose išryškin-
tus defektus, iki minimumo 
sumažinama šilumos tieki-
mo avarijų ar kitų galimų 
sutrikimų tikimybė šaltuoju 
metu. Pavasarį ar vasarą dėl 
bandymų miesto šilumos tin-
kluose trumpam sustabdomas 
tik karšto vandens tiekimas, 
o laiku neišaiškinus minėtų 
tinklų vamzdynų silpnų vietų 
ir ištikus avarinei situacijai 
šaltą žiemą, šilumos tiekimo 
sutrikimams pašalinti gali 
būti stabdomas ne tik karšto 
vandens tiekimas, bet ir iš-
jungiamas pastatų šildymas. 
O tai sukeltų vartotojams 
daug didesnių nepatogumų 
negu trumpalaikis karšto van-
dens nebuvimas šiltuoju metų 
laiku.

Vykdant hidraulinį bandy-
mą, miesto šilumos tinkluose 
yra padidinamas slėgis, kuris 
pavojingas pastatų šilumos 
punktų įrenginiams ir vidaus 
šildymo sistemoms, todėl 
turi būti užtikrintas patikimas 
visų šilumos punktų ir vidaus 
šildymo sistemų atjungimas, 
uždarant įvadines sklendes ir 
už jų esančias šilumos punk-
to sklendes, tarp jų atidarant 

drenavimo ventilius. Jeigu 
sklendės nesandarios, turi 
būti įdėtos aklės ar padaryti 
kiti veiksmai, apsaugantys 
pastatų vidaus vamzdynus 
nuo per didelio slėgio.

Kiekviename AB „Pa-
nevėžio energija“ šilumos 
tinklų rajone hidraulinių 
bandymų atlikimo grafikas 
derinamas su miesto ir rajono 
savivaldybėmis. Apie numa-
tytus darbus informuojami 
pastatų administratoriai ir 
vidaus šildymo ir karšto van-
dens sistemų prižiūrėtojai, 
turintys užtikrinti patikimą 
pastatų šilumos punktų ir vi-
daus šildymo sistemų atjun-
gimą.

Informacija apie planuo-
jamą karšto vandens išjungi-
mą dėl hidraulinių bandymų, 
prieš 10 dienų skelbiama AB 
„Panevėžio energija“ inter-
neto svetainėje. Informaciją 
spaudoje papildo pranešimai 
daugiabučių laiptinių skelbi-
mų lentose.

Karštas vanduo gyvento-
jams pradedamas tiekti tik po 
to, kai namo šilumos punkte 
prižiūrėtojas įjungia atitinka-
mus įrenginius.

„Panevėžio energijos“
inform.

„Samsonas Rally Rokiškis“ plečia geografiją: 
organizatoriai sukirto rankomis su Zarasų 
rajono savivaldybe

Liepos 31-ą – rugpjūčio 
1-ą dienomis įvyksiančios, 
jau ketvirtą kartą organi-
zuojamos „Samsonas Rally 
Rokiškis“ varžybos šiais 
metais apims ne vieną, bet 
du rajonus. Organizatoriai 
sukirto rankomis su Zara-
sų rajono savivaldybe.

Nors vasaros ralio sosti-
ne ir toliau išliks Rokiškis, 
tačiau šiais metais ralio 
lenktynininkus savo kraš-
to keliuose galės pamatyti 
ir zarasiškiai. „Samsonas 
Rally Rokiškis“ organi-
zatorius Audrius Gim-
žauskas tvirtina, kad toks 
sprendimas buvo priimtas 
siekiant išklausyti Zarasų 
krašto žmonių pageidavi-
mus.

„Eilę metų, kai nebevyksta 
„300 Lakes Rally“, iš Zara-
sų krašto žmonių ir valdžios 
sulaukdavome prašymų, ko-
mentarų ir klausimų, ar sugrįš 
kada nors tas pats organizato-
rius į Zarasus. Taigi, šiemet 
grįžtame.

Iš Rokiškio tikrai niekur 
nesiruošiame bėgti. Mums ten 
labai patinka, renginys kas-
met sulaukia pasisekimo, bet 
niekas nedraudžia prijungti ir 
dar vieną lokaciją, todėl buvo 
nuspręsta šiais metais aplan-

kyti ir Zarasus.
Labai ačiū už supratimą 

Zarasų rajono merui, adminis-
tracijai. Radome bendrą kalbą 
ir labai džiaugiuosi, kad ralio 
geografija plečiasi ir šiemet 
varžybos vyks ne viename, 
o jau dviejuose rajonuose“, - 
džiugia žinia pasidalijo „Sam-
sonas Rally Rokiškis“ organi-
zatorius Audrius Gimžauskas.

„Samsonas Rally Rokiš-
kis“ varžybos bus antrasis 
Lietuvos automobilių ralio 
čempionato etapas, o Latvijos 
ralio bei „Baltic Rally Tro-
phy“ čempionatų dalyviams 
tai bus debiutinės varžybos 
COVID-19 pandemijos pa-

koreguotame 2020-ųjų metų 
sezone.

Beje, Audriaus Gimžausko 
teigimu, būtent dėl paskelbto 
karantino šių metų „Samsonas 
Rally Rokiškis“ varžybos bus 
kiek kitokios. Žiūrovams rei-
kės laikytis ne tik įprastų ralio 
stebėjimo taisyklių, bet ir tuo 
metu galiosiančių Sveikatos 
apsaugos ministerijos nuro-
dymų.

Daugiau informacijos apie 
šių metų ralį bus skelbiama 
organizatorių puslapyje inter-
nete www.samsonasrally.com 
bei „Facebook“ paskyroje.

Ralio organizatorių
inform. ir nuotr.

Tarptautinei vaikų gynimo dienai – 
žaismingos idėjos tąsa

Geros idėjos ir pažadai – 
neužmirštami. Pernai prieš 
pat rugsėjo 1-ąją Liongino 
Šepkos parke atsirado sim-
patiški spalvingi takeliai. 
Jie ne tik puošia parką, bet 
ir tapo puikiais žaidimų, la-
vinamaisiais akcentais. Jie 
sulaukė milžiniškos sėkmės 
ir dėmesio. Tąkart buvo pa-
žadėta: idėja bus plėtojama 
toliau. Ir šis pažadas neliko 
tik pažadu: jau keletą die-
nų L. Šepkos parke vyko 
spalvingos kūrybinės mažų 
ir didelių rokiškėnų dirb-
tuvės. Kurių metu gerokai 
išsiplėtė spalvingų takelių 
geografija.

 „Džiugu, kad nuo pirmojo 
potėpio, sulaukta tiek susido-
mėjimo ir palaikymo, noro 
prisidėti vystant idėją. Todėl 
jau ankstyvą pavasarį su kole-
gėmis ir Rokiškio mamų klu-
bo narėmis pradėjome svars-
tyti, kada galima idėją pratęsti. 
Simboliškai sutapo, kad nauja 
dalis piešinių ir veiklų atsirado 
kaip tik prieš Tarptautinę vai-
kų gynimo dieną“, - kalbėjo 
idėjos iniciatorė, rajono mero 
patarėja Justina Daščioraitė. 

Pasak pašnekovės, labiau-
siai smagu dėl to, kad tiek 
šiemet, tiek pernai prie idėjos 
įgyvendinimo prisijungė tiek 

daug mamų su savo atžalomis. 
„Pastaruoju metu yra kelios 
iniciatyvos bei, idėjos, prie ku-
rių prisidedu ar pati inicijuoju, 
todėl labiausiai džiugina tai, 
kad atsiranda vis daugiau žmo-
nių, kurie negaili savo laiko, 
ateina, ir savo darbais bei pa-
stangomis, idėjomis prisideda 
prie to, kad L. Šepkos parkas 
būtų įdomesnis, patrauklesnis. 
Kai darai tai savo jėgomis, at-
siranda bendruomeniškumas 
ir natūrali atsakomybė saugoti, 
puosėlėti ir tausoti. O taip pat  
bendraujama, gimsta naujos 
idėjos, apie kurių įgyvendini-
mą kartu galima pagalvoti. To-
dėl esu be galo dėkinga Mamų 
klubo narėms, kurios jau antrus 
metus susiburia gražinti šios 
vietos bei visiems, kuriems te-
reikėjo parašyti, kad dar turime 
laisvų teptukų. Visas procesas 
užtrunka, kiekvienas esame 
užimtas žmogus ir planuojame 

savo laiką, todėl pasikeičiant, 
šiemet parkelyje apsigyveno 
linksmosios pėdutės, sraigė ir 
žirafų šeima. Kūrybinių idėjų 
autorė – Rokiškio dailininkė – 
profesionalė Asta Keraitienė, 
be kurios, tikriausiai būtų buvę 
sunku įkvėpti takeliui gyvy-
bės. Džiaugiuosi, kad ji nepa-
bijojo iššūkio ir sutiko toliau 
padirbėti tęsiant takelį. Pasi-
rodo, Rokiško menininkai turi 
ne vieną mintį, kaip papuošti 
miestą, todėl tikiu, kad ateity-
je jų projektai bus įgarsinti ir, 
galbūt, pavyks nors dalį idėjų 
paversti realybe. O vakar, kaip 
mano dukros sakė, yra visu 
vaiku gimtadienis, todėl šia 
proga norėčiau palinkėti nie-
kada nenustoti džiaugtis ma-
žais dalykais ir būtinai išban-
dyti naujas takelio veiklas!“, 
– linkėjo pašnekovė.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Karantino sąlygoms lengvėjant, Rokiškyje duris 
atveria pabėgimo ir galvosūkių kambarys!

Rokiškyje įsikūręs ir duris pravėręs pabėgimo ir galvosūkių kambarys veikė tik 
keletą dienų ir ne visi Rokiškėnai turėjo progą išbandyti šią linksmą, tačiau galvą 
pasukti verčiančią pramogą. 

Karantino sąlygoms lengvėjant turime džiugią žinią Rokiškėnams - Rokiškio 
jaunimo organizacijų sąjunga “Apvalus stalas” atveria pabėgimo kambario duris 
ir galvosūkių mėgėjus priims jau birželio 8-ą dieną.

RJOS „Apvalus stalas“ teigia, jog kambaryje atmosfera lyg bunkeryje: vintažinis 
interjeras, tamsa, mistika. Ištrūkti iš kambario nereikia jokių papildomų istorinių 
žinių, užtenka loginio mąstymo ir komandinio darbo. 

Priimk Adolfo Ramanausko - Vanago iššūkį ir ištrūk iš kambario!
Daugiau informacijos: https://www.apvalusstalas.lt/pabegimo-kambarys

Birželio 3-oji - Pasaulinė dviračių diena Rokiškyje
Pasaulinės dviračio die-

nos proga visi kviečiami 
vietoje automobilio rinktis 
dviratį, paspirtuką ar kitą 
aplinkai draugišką trans-
porto priemonę. Kartu su 
Sartų aktyvaus laisvalaikio 
centru Rokiškio turizmo ir 
tradicinių amatų informa-
cijos ir koordinavimo cen-
tras (TTAIKC) siūlo žengti 
žingsnelį (gal tiksliau nu-
riedėti po keletą kilometrų) 

aktyvaus laisvalaikio link.

Birželio 3 d. nuo 15 iki 
19 val. Nepriklausomybės a. 
1 čiupkit dviračius ir sma-
giai pasivažinėkit Rokiškio 
TTAIKC ar Sartų ALC siūlo-
mais maršrutais.

P. S. tai Jums kainuos – 
šypseną.

Sartų ALC komanda tvirti-
na, kad dviračių užteks visiems 
norintiems, tačiau galima ir 

išankstinė registracija telefonu 
+370 612 84394. Atvykstant su 
savimi turėti asmens tapatybę 
patvirtinantį dokumentą.

Vėliau dviračius bet kurią 
savaitės dieną galėsite išsi-
nuomoti ir Rokiškio turizmo 
informacijos centre.

Rokiškio turizmo 
ir tradicinių amatų 

informacijos ir 
koordinavimo centro 

inform.

Rokiškio kultūros centro Mažojoje salėje paroda „Foto(ne)rimas“
Nuo birželio 2 d. iki birže-

lio 18 d., kiekvieną antradie-
nį ir ketvirtadienį, 18.30 val., 
Rokiškio kultūros centro 
Mažojoje salėje - FOTO(NE)
RIMAS. Vaizdo ir teksto se-
ansas, šio laikotarpio pama-
tymai bei pamąstymai foto-
grafų žvilgsniu.

Apriboję savąsias erdves, 
kuriame ateities scenarijus. Tai 
neišvengiama – visi esame sa-
vojo gyvenimo kūrėjai. Kaip 
pavyko šiandieninę gyvenimo 
filosofiją paversti nuotrauka, 
pamatykite Vaizdo ir Teksto 
seanse nuo birželio 2 dienos. 1 
seanso trukmė 20 minučių.

Rokiškio kultūros centras, 
besidomintiems fotografijos 
menu, šiuo neįprastu laikotar-
piu ragino  siųsti darbus tema:

Aš dabar turiu laiko kaip 
niekad savo gyvenime. Tai lai-
kas, kurį be galo sunku, o gal 
ir visai neįmanoma, paversti 
realybe.

/ Alfonsas Nyka-Niliūnas / 
Dienoraščių fragmentai / 2010-
ųjų rugpjūčio 19-oji /

Gauti darbai iš įvairių Lie-
tuvos miestų, miestelių, prie jų 
esantys tekstai  paragino ieško-
ti parodos eksponavimo formų.

Parodoje „Foto(ne)rimas“ 
pristatomi įvairių autorių fik-
suoti vaizdai, leidžiantys ste-
bėtojams pajusti ypatingo lai-
kmečio atmosferą: ištuštėję, 
sunkiai atpažįstamo miesto 

(vien todėl, kad jame įpratę 
matyti nenutrūkstamą žmo-
nių judėjimo srautą)  gatvės, 
žmogaus būseną liudijantys 
žvilgsniai, vienišo žmogaus 
kelionės – klajonės, savitas 
savas pasaulis, užribyje atsidū-
rusi rizikos grupė, nespalvotu 
pavirtęs gyvenimas ir viliojan-
tis ryškus užlangio vaizdas... 

Nuotraukos, provokuojančios 
susimąstyti, kokias ribas kie-
kvienas sau nubrėžiame šiuo 
laikotarpiu.

Džiugu, kad šalia turinčių 
patirtį fotografijoje dalyvių, 
prisijungė Rokiškio choreogra-
fijos mokyklos audiovizualinių 
menų studijos moksleiviai (va-
dovas – Sigitas Daščioras).

Aš su kauke. 
Jei ją nusiimčiau, galėčiau 

lengviau kvėpuoti, pasikeis-
tų gyvenimas. Tiesa, nusiimti 
kaukę ne taip jau lengva: aš 
įpratau būti su ja,  ji tam tikrą 
laiką padėjo man prisitaikyti. 
O dar baimė klaidina -  esą 
kaukė ir apsaugo, ir puošia, 
o tai, kas po kauke, yra nepa-

trauklu ir negražu. Tai netiesa. 
Man sunku nusiimti savo kau-
kę. Kodėl? Atsakymas labai 
paprastas – visa, tai, ką kaukė 
sako ir daro - netikra. Ar kau-
kė gali būti nuoširdi? Galbūt 
aš ilgą laiką buvau su kauke, 
todėl ir ją nusiimti reikia po 
truputį. Visiškai atsisakyti jos 
iš karto nereikėtų, nes pasi-
jusčiau labai nesaugi....

Manau, kad vertėtų pa-
klausti savęs: kokią kaukės 
dalį noriu nusiimti?

Elzės nuotraukos istorija
Tad kviečiame į seansus.

Rokiškio KC 
inform.

www.rokiskiosirena.lt
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AUGALAI

• Pernykščius grikius už simbolinę 
kainą. Tel. 8 686 20 944.  
Rokiškis
• 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

BALDAI

• Trijų, slankiojančių durų spintą. 
1/3 lentynos, 2/3 pakabos. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 698 47 547.  
Rokiškis
• Naują minkštą kampą. Kaina 185 
Eur. Tel. 8 612 94 783.  
Rokiškis
• Virtuvinį kampą su gryno medžio 
stalu. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 686 23 372. Rokiškis
• Du kompiuterinius stalus po 40 
Eur. Tel. 8 687 92 857.  
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, Skoda 
Octavia automobiliui. Kaina 55 
Eur. Tel. 8 685 21 400.  
Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Šeštadienį susemtą didelį bičių 
spiečių. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 687 75 157. Rokiškis
• Dedekles vištaites.  
Tel. 8 686 99 116. Rokiškis
• 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

IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo statybose arba 
vairuotojo. Turiu C, CE kategorijų 
vairuotojo pažymėjimą ir 95 kodą. 
Tel. 8 626 84 356. Rokiškis
• Moteris ieško darbo.  
Tel. 8 606 80 245. Rokiškis
• Ieškau papildomo buhalterės 
darbo. Galėčiau tvarkyti nedidelės 
uždarosios akcinės bendrovės 
apskaitą. Tel. 8 674 78 935. 
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 ir t.t., nešti 
ir skaldyti malkas, visokius ūkio 
darbus,dirbti pagalbiniu sataybose. 
Galiu pradėti dirbti nuo birželio 
ar anksčiau. Skambinti, į sms 
neatsakau. Tel. 8 33  11 185. 
Rokiškis
• Ieškau darbo vasarai. Esu antrojo 
kurso odontologinės priežiūros 
studentė, turiu darbo patirties. 
Visada atsakingai žiūriu į skirtą 
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.  
Tel. 8 607 08 239. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Lentpjūvei Bajoruose reikalingas 
medienos staklių operatorius.  
Tel. 8 620 64 968. Rokiškis
• Ieškomi staliai dirbti Olandijoje. 
Vidiniu durų montavimas. 
Išvykimas birželio 5 d. Detalesnę 
informaciją suteiksime telefonu. 
Tel. 8 677 13 707. Rokiškis
• Reikalingas meistras 
suremontuoti grūdų malūną. 
Pandėlio seniūnija.  
Tel. 8 658 99 565. Rokiškis
• V.B lažienės prekybos įmonei 
reikalinga pardavėja, turinti 
patirties. Tel. 8 687 96 728. 
Rokiškis
• Ieškau, kas sodybai pagamintų 
langus su langinėmis.  
Tel. 8 601 74 631. Rokiškis
• Ieškomas mechanizatorius darbui 
žemės ūkyje. Žemės ūkio technika 
vakarietiška. Daugiau informacijos 
telefonu. Tel. 8 685 12 728. 
Rokiškis
• Reikalingi grybų, uogų supirkėjai. 
Darbas namuose. Daugiau 
informacijos suteiksime telefonu. 
Tel. 8 618 25 497. Rokiškis
• 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 transporto 
priemones. 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 prie parduotuvės.  
Tel. 8 656 51 800. Rokiškis
• Siulome darbą ventiliuojamo 
fasado montavimo brigadoms 
Klaipėdoje. Fasado apšiltinimas, 
daugiabučių renovacija. Pastatų 
apšiltinimas ventiliuojamaisiais 
fasadais, tai pat apdailos darbai, 
tinkuojamas fasadas. Brigados 
nuo 2 žmonių. Tel. 8 613 25 766. 
Klaipėda

KITA

• T-40 paleidimo variklį.  
Tel. 8 626 20 592. Rokiškis
• Betonines pralaidas. 2 m ilgio, 
skersmuo - 30 cm, 5 vienetai. 
Vieneto kaina 25 Eur.  
Tel. 8 626 20 592. Rokiškis
• 2 dujų balionus. Pandėlio 
seniūnija. Tel. 8 658 99 565. 
Rokiškis
• Lapuočio bei spygliuočio 
supjaustytas atraižas. Stambumas ir 
ilgis koreguojamas. Vežu mašinine 
priekabėle po 2 m. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 602 87 040. Rokiškis
• Galingą, nenaudotą, sliekinį 
reduktorių. Santykis 1-40, 
svoris-157 kg, veleno storis 80 mm. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 610 17 664. 
Rokiškis
• Bičių spiečius. Tel. 8 609 95 180. 
Rokiškis
• Naują ir naudotą avilį. Obeliai. 
Tel. 8 677 79 571. Rokiškis
• Trifazius elektros automatus. 
AE tipo 63 A - 1 vnt, 25 A - 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. 
Kaina 105 Eur. 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
• 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

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Kompiuterį. Su dėže ir 
monitoriumi. Visa informacija 
telefonu. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 629 82 377. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• 2 maišus valgomųjų bulvių. 
Bulvės: vienos baltos, kitos 
geltonos. Skanios, krentančios. 
Atvežame i namus. Maišo kaina 10 
eurų. Tel. 8 615 16 534.  
Rokiškis
• Taffel kukurūzus. Galiojimas iki 6 
mėn. 18 vnt. pakuočių dėžė – tik 9 
Eur. Prašom skambinti. Rokiškyje 
nemokamas pristatymas.  
Tel. 8 675 10 812. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Redmi note 8T telefoną. Puikios 
būklės. Yra dėžutė, kroviklis. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 641 69 409. 
Kupiškis
• Oppo A9. Veikia kuo puikiausiai, 
pagamintas šiemet. Noriu keisti 
į kitą telefoną. Priedai: dėžutė, 
kroviklis. Tik Rokiškis. Kaina 120 
Eur. Tel. 8 684 15 808.  
Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Sintezatorių Yamaha psr e-473. 
Beveik kaip naujas, labai mažai 
naudotas. Veikia puikiai. Kaina 120 
Eur. Tel. 8 687 19 631.  
Rokiškis
• Vokišką pianiną. Juodas, 
pagamintas Berlyne. Pasiimti 
patiems iš pirmojo aukšto. Kaina 
30 Eur. Tel. 8 687 19 631.  
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 20 a sklypus Jakšto ir Janulionio 
gatvėse. Visos komunikacijos. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• Sodą Rokiškyje. Yra mūrinis 
namukas. 11 a žemės bei elektros 

instaliacija. Erdvi pavėsinė ir 
vaikų žaidimų aikštelė. Puiki vieta 
šeimai su vaikais ištrūkti iš buto. 
Kaina 6000 Eur. Tel. 8 629 59 731. 
Rokiškis
• Sodą pušyno apsuptyje, Vėtrungės 
3, šalia Juodupės, Rokiškio raj. 
49,07 kv. m mūrinis sodo namas, 
8,9 a sklypas, geras privažiavimas. 
Saugi ir rami kaimynystė. Kaina 
4500 Eur. Tel. 8 612 93 931. 
Rokiškis
• Namą Zarasuose. Namui 
priklauso 0,1824 ha žemės sklypas. 
Yra ūkinis pastatas, bei kito ūkinio 
pastato pamatai, šulinys. Netoliese 
ežeras-Lazdinis, kuris 1967 m. 
buvo paskelbtas ornitologiniu 
draustiniu. Bendras namo plotas 
97,63 kv. m. Namas neįrengtas. 
Kaina 14000 Eur.  
Tel. 8 645 49 552. Zarasai
• Šalia Zarasaičio ežero, 
pušyno apsuptyje, Magučių 
k., Zarasų raj., tvirtą, mūrinį 
namą. Į kainą įskaičiuotas ir 7 a 
miškas, besiribojantis su 18,33 a 
pasodybiniu sklypu. Kaina 55000 
Eur. Tel. 8 646 17 850.  
Zarasai
• Gražutės regioniniame parke, 
greta vieno didžiausio šalies ežerų 
Luodžio, įsuptą į žalių pušynų 
mundurą,  turistams įdomiausiame 
rajono miestelyje Salake, tvarkingą, 
2 a., mūrinį namą. Kaina 22000 
Eur. Tel. 8 645 49 552.  
Zarasai
• Namas šalia Naktakės tvenkinio. 
0,6442 ha žemės sklypas.  Noriūnų 
k., Lėvens g. Gyvenamasis namas 
rąstinis, 1939 m., kurio bendras 
plotas 89,43 kv.m., vieno aukšto su 
trimis dideliais kambariais. Kaina 
26500 Eur. Tel. 8 646 17 850. 
Kupiškis
• Namą Rokiškyje, Gruodžio 
gatvėje. Tel. 8 671 89 551.  
Rokiškis
• Rokiškio raj., Šilingiškio k., 
ūkininko sodybą. Vienkiemyje su 
48,08 ha žemės sklypu. Žemės 
našumo balas net 42,1.  Aplink 
sklypą auga miškas. Sklypas 
ribojasi su Nemunėlio upe. Kaina 
170000 Eur. Tel. 8 645 49 552. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą. 50,5 kv. m, 
2 aukštas, langai į abi puses. 
Panevėžio gatvėje. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 672 49 163. Rokiškis
• Sodą Kooperatininko bendrijoje. 
Tel. 8 698 57 644. Rokiškis
• Tvarkingą, 2 kambarių butaą 
Juodupeje, Liepų g. 50 kv. m, 4 
aukštas, mūrinis namas. Butas 
šviesus, labai šiltas. Išvedžiota 

nauja elektros instaliacija, 
apšiltintas, plastikiniai langai. Liktų 
virtuvinės spintelės, spinta. Buto 
kaina galutinė. Kaina 11500 Eur. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• 7,2 a sodo sklypą Velniakalnyje, 
Rokiškyje. Namelyje 22 kv. m, 
pastogėje 10,44 kv. m, rūsys 
13,8 kv. m. Yra židinys, virimo 
krosnis, šulinys, stiklinis šiltnamis, 
vaismedžiai. Šalia tvenkinys.  
Tel. 8 458 33 229. Rokiškis
• 1 kambario butą. Strategiškai 
patogioje vietoje, šalia baseinas, 
mokykla, stadionas, prekybos 
centras. P. Širvio 6, plotas-38 kv. 
m, 4 aukštas iš 5, suremontuotas, 
plastikiniai langai, šarvo durys, su 
baldais ir buitine technika. Galima 
gyventi iš karto. Kaina 24500 Eur. 
Tel. 8 686 23 372. Rokiškis
• Sodo sklypą Juodupėje., Raišių k., 
prie miško. 8 a, su mediniu namu, 
25 kv. m. Su palėpe, po visu namu 
rūsys. Metalinis, didelis šiltnamis. 
Galima pirkti išsimokėtinai. Kaina 
6000 Eur. Tel. 8 686 67 112. 
Rokiškis
• Butą Rokiškyje, Taikos g. 21. 
2 aukštas, tvarkingi kaimynai. 
Už buto renovaciją sumokėta. 
Maži mokesčiai. Reikia remonto, 
išsamesnė 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. Reikia remonto. 
Daugiau informacijos telefonu.  
Tel. 8 643 60 333. Rokiškis
• Tvarkingą, suremontuotą, 2 
kambarių butą. Šiltas, mūriniame 
name, 3 aukštas, nekraštinis. 
Jaunystės g.,10. Kaina 32000 Eur. 
Tel. 8 677 09 334. Rokiškis
• Dvigubą garažą Pagojės kvartale. 
Kraštinis, puiki vieta kurti 
verslą. Naujas stogas, betonuoti 
įvažiavimai, šildymo krosnelė, 
signalizacija. Galima garažus pirkti 
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 Rokiškyje. 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 

Juodupės vietoje, šalia pušyno. 
Vieno aukšto, yra rūsys, du garažai. 
Šildymas 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. 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

NUOMA

• Šeima ieško išsinuomoti 2-3 
kambarių butą. Tel. 8 621 52 675. 
Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti vieno ar 
dviejų kambarių butą. Su baldais ir 
buitine technika. Iki 100 Eur.  
Tel. 8 605 85 821. Rokiškis
• Išsinuomočiau žemės ūkio 
paskirties žemę. Skemų, Lukštų 
ir Bajorų apylinkėse. Domina ir 
apleisti sklypai. Tel. 8 622 69 546. 
Rokiškis
• Išnuomojamas 2 kambarių butas 
Taikos g. ilgesniam laikotarpiui (ne 
trumpiau 1 metų). Kaina 120 Eur. 
Tel. 8 686 65 674. Rokiškis
• Išsinuomočiau žemės ūkio 
paskirties žemę. Tel. 8 605 26 260. 
Rokiškis
• Ieškau buto nuomai.  
Tel. 8 662 61 946. Rokiškis
• 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 
laikotarpiui. Tel. 8 681 58 849. 
Rokiškis

PASLAUGOS
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• Stogų, sienų dangos, lietaus 
surinkimo sistemos. Greitai ir 

kokybiškai dengiame stogus, 
atliekame skardinimo darbus, 
gaminame skardos lankstinius, 
tvoras, tvoralentes. Jaunystės g. 12, 
(8-673) 85181. Tel. 8 683 48 737. 
Rokiškis
• Mažu traktoriumi frezuojame 
žemes iki 30 cm gylio. Darome 
vagas. Tel. 8 698 17 829.  
Rokiškis
• Atlieku suvirinimo darbus, galiu 
atvykti į vietą. Gaminu garažo 
metalinius vartus ir įvairius dalykus 
pagal užsakymą. Tel. 8 695 10 734. 
Rokiškis
• 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 
rajone. Vejos pjovimas, gyvatvorių 
karpymas, medžių genėjimas, 
krūmų kirtimas, apleistų sklypų, 
šlaitų pjovimas. Nelygių vietovių 
vejos pjovimas trimeriu. Dirbame 7 
dienas per savaitę, skambinti jums 
patogiu laiku. Tel. 8 637 52 470. 
Rokiškis

PERKA

• Nupirksime važiuojančius 

automobilius. Gali būti be 
TA. Perkame Rokiškio rajone, 
pasiūlymai sms žinute arba 
skambučiu. Tel. 8 625 12 233. 
Rokiškis
• 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 Rokiškyje. 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

PRAŠO PADOVANOTI

• Gal kas gali daugiavaikei mamai 
padovanoti ar nebrangiai parduoti 
dviaukštę lovą ir virtuvinį stalą. 
Juodupė. Tel. 8 692 66 246. 
Rokiškis
• Gal kas turi padovanoti sekciją 
indams ir drabužiams, kad būtų 
kur juos sudėti. Už degalus 
sumokėtumėme. Južintai.  
Tel. 8 620 55 998. Rokiškis
• Gal kas gali padovanoti 2 
virtuvines spinteles, pastatomą ir 
pakabinamą. Tel. 8 627 85 403. 
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Mokyklines prekes. Pigiai. 
Kaina 3 Eur. Tel. 8 652 74 937. 
Radviliškis
• Gultuką. 3 padėčių. Kaina 35 Eur. 
Tel. 8 612 47 934.  
Rokiškis
• Idealios būklės maitinimo kėdutę 
Milla. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 645 02 486. Rokiškis
• Mažai naudotą vežimėlį. Yra 
neišpakuotas lopšys. Rankena 
reguliuojama. Pripučiami ratai 
užtikrina didelį pravažumą. Kaina 
60 Eur. Tel. 8 600 31 030.  
Rokiškis
• RECARO automobilinę kėdutę. 
Būklė gera. Kaina 65 Eur.  
Tel. 8 625 50 495.  
Rokiškis
• Vaikišką dviratuką Frozen, Ratai 
16 colių. Būklė gera. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 625 50 495.  
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Starterinę, savaeigę žoliapjovę 
Briggs and stratton 675is. Nedaug 
naudota. Kaina 199 Eur.  
Tel. 8 621 51 352. Rokiškis
• MTZ motobloką. 2 cilindrų, 
užsiveda, dirba kaip laikrodis. 
Mažai naudotą. Padangose 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

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Mechaninį bėgimo takelį. Kaina 
80 Eur. Tel. 8 685 18 977.  
Rokiškis
• Nenaudota žaidiminę kėdę, 
atvežta iš UK. Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 604 06 478. Rokiškis
• 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

STATYBINĖ ĮRANGA

• Keturių dalių plastikinius langus: 
463x160 cm - 150 Eur, 428x160 
cm - 150 Eur. Tel. 8 677 08 977. 

Rokiškis
• Betonines trinkeles be nuožulos. 
Juodos, 35 kv. m.  8 Eur /kv. m. 
Tel. 8 687 53 961. Rokiškis
• Dvejas, naudotas buto duris. 
Vienos durys su stiklu. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis
• Naują kampinį šlifuoklį. 23 cm, 
2800 W. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• Dvi 1999 m., Ford Galaxy 
sėdynes. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• Medienos apdirbimo stakles.  
Tel. 8 621 51 352. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• VW Passat B5 universalą, 1999 
m., 81 kW, dyzelis, TA iki 2021 m. 
Kaina 600 Eur. Tel. 8 652 57 607. 
Rokiškis
• Vaikišką dviratį, trys pavaros, 
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10:35 Įteisintas faras 
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08:00 „Mentų karai: Kijevas. 
Laisva valia“ 
09:00 „Ginkluota meilė“ 
10:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
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istorija“
19:30 Alfa taškas
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Dvigubas gyvenimas“ 
22:30 Reporteris
23:00 Alfa taškas
23:30 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
00:30 „Reali mistika“ 
01:30 „Dvigubas gyvenimas“ 
02:30 Alfa taškas
02:50 Filmas apie Kazimierą 
Motieką
03:20 Filmas apie Valerijoną 
Šadreiką
03:35 „Vieno nusikaltimo 
istorija“
04:20 „Kelrodė žvaigždė“ 
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04:20 „Kelrodė žvaigždė“ 
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ratai 20 colių. Kaina 35 Eur. T 
el. 8 603 03 337. Rokiškis
• Tvarkingą, važiuojančią Audi 

80 B4. 1994 m., 1.9 l., TD. 
Dveji rakteliai, lieti ratlankiai, 
signalizacija, žieminių ratlankių 

komplektas, liukas, tamsinti stiklai, 
žalias, sedanas. Kaina 399 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Audi 80 Avant. TA iki 2021.05.25, 
draudimas. Dyzelinas a/m. Kaina 
480 Eur.  
Tel. 8 646 13 215. Rokiškis
• VW Passat B5. 1,9 l, TDI, 81 kW, 
universalas. TA iki 2022-05-26. 
Visi el. langai, kablys, veliūras. 
Tvarkingas. Kaina 850 Eur.  
Tel. 8 685 56 882. Rokiškis
• 2002 m. Seat Alhambra. 
Tvarkingas, su TA, važiuoklė 
tvarkinga, naujos padangos, odinis 
salonas. Tel. 8 688 20 398.  
Rokiškis
• Savivartę GAZ 53. Didelė kabina, 
dujos, gerai važiuoja. Kaina 1200 
Eur. Tel. 8 625 17 722.  
Kupiškis
• Savadarbę priekabą. Pagaminta 
iš GAZ 53, ne savivartė, be 
dokumentų. Kaina250 Eur.  
Tel. 8 612 56 267. Kupiškis
• Ford Focus 2000-10 mėn, dyzelis, 
66 kW, TA iki 2022-05 mėn, 

prižiūrėta. Dar pridedu žiemines 
padangas. Kaina 800 Eur.  
Tel. 8 614 37 534. Rokiškis
• Vashod 3 m. Užsiveda ir važiuoja 
puikiai. Kaina 220 Eur.  
Tel. 8 656 55 112. Rokiškis
• 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, tvarkingas. Rida 
264900 km, universalas, juodos 
spalvos, 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
• 2001 m. 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. Tiesioginis dujų 
tiekimas, nesenai pakeistas dujų 
įrangos 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, 
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universalas. VW Golf 2001 m. 
universalas ir 2000 m. VW Golf 
hečbeką (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

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• 2 vnt. vasarinių padangų. 
2015/65/R16. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 650 86 836. Rokiškis
• 5x112, R16, 2 vnt.,  gerų 
padangų. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 677 51 551. Rokiškis
• Motociklo dalį. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 682 31 964. Rokiškis
• Lietus ratlankius. R15, tarpai tarp 
skylių 5-100. Centrinė skylė 54, 
1mm. Geros vasarinės padangos. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 621 29 003. 
Rokiškis
• Kuro purkštuką, tinkantį 
Ford-Mondeo, 2 l, dyzelis. 

Kodas EJDR00301Z Delphi. 
Visiškai restauruotas. Atitinka 
visus parametrus. Analogai 
EJDR00002Z,EJDR00101Z. Kaina 
70 Eur. Tel. 8 636 00 696.  
Rokiškis
• Kuro purkštuką, tinkantį Toyota 
Avensis, Avensis Verso, Previa, 
Rav4 2  l, dyzelis. Kodas Denso 
23670-27030. Restauruotas. 
Pakeistas vožtuvas. Atitinka visus 
parametrus. Analogai 23670-27010, 
23670-29015. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Kuro purkštukas Alfa Romeo-
Mito, Fiat-500, Doblo,Florino, Idea 
Linea, Panda, Punto, Qubo, Strada, 
Ford-Ka, Lancia-Musa, Ypsilon, 
Opel-Agila, Astra, Corsa,Meriva. 
0986435102 arba 0445110183. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 636 00 696. 
Rokiškis
• Naujos automobilių dalys 
ypač patraukliomis kainomis.  
Dėmesingas personalas, 
pasistengs išpildyti Jūsų poreikius, 
pasiūlysime Jums geriausią kainos 
ir kokybės santykį. Mus rasite 
Respublikos g. 22, Rokiškis 
(Buvusi Nemateko mėsos 
parduotuvė). Tel. 8 606 28 699. 
Rokiškis
• VW Passat B4 dalimis. 
Universalas, 1,9 l, TDI, 66 kW.  
Tel. 8 685 56 882. Rokiškis
• 2 vnt. vasarinių padangų. 205/40, 
R17, Barum firmos, protektorius 7 
mm. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 612 81 356. Rokiškis
• 2 vnt. vasarinių padangų. 185/65, 
R14, protektorius 7 mm. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 612 81 356.  
Rokiškis
• 205/65,R15, Continental, 
aukšto slėgio autobuso padangas. 
Protektorius 6 mm. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 612 81 356. Rokiškis
• Padangos su ratlankiais. VW Golf 
5, Opel Corsa, VW Passat, Seat 
Ibiza. Padangos R16, R17, R15. 
Kainos sutartinės. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 612 81 356. Rokiškis
• Opel Vectra C/Signum priekinius 
žibintus, Europiniai. 1 vnt-20 Eur. 

Kaina 20 Eur. Tel. 8 614 34 974. 
Rokiškis
• VW Golf 3 dalimis. 1,9 l, TDI, 66 
kW, universalas. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 616 31 345. Rokiškis
• 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. Pilkas. 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 130000 
km. 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, 1,2l., 
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,  
66k W, 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.  
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

VAIZDO TECHNIKA

• Televizorių Samsung. Nenaujas. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 684 63 258. 
Rokiškis
• Geros būklės LG televizorių. 
Įstrižainė 105 cm. Daugiau 
informacijos telefonu. Kaina 110 
Eur. Tel. 8 605 98 819.  
Rokiškis
• Vaizdo grotuvą Samsung. Geros 
būklės, dovanų vaizdajuostės. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 624 30 118. 
Rokiškis
• Viasat palydovinės antenos 
komplektą. Tel. 8 600 26 446. 
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• 400 litrų, 12 metrų pakabinamą 
chemikalų purkštuvą.  
Tel. 8 458 75 274. Rokiškis
• Grėblį vartytuvą. 3 m, su kardanu 
ir šienapjovę Rasa 1,85 m, 2006 m., 
400 Eur. Kaina 550 Eur.  
Tel. 8 698 17 120. Rokiškis
• Mėšlo kratytuvą Rou-6. Paruoštas 
darbui arba keičiu į Dt-75 ar 
T-74 vikšrinį traktorių su mano 
priemoka. Tel. 8 622 69 546. 
Rokiškis
• T-40 variklį. Išimtas iš suvirinimo 
aparato, ne komplekte, išsamiau 

telefonu. Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 612 56 267. Kupiškis
• 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 
sutvarkyti 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., 13 
cm. diametro. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Gerą grūdų malūną. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 684 70 346. 
Rokiškis

Lietuvos paaugliai – tarp daugiausiai rūkančių ir vartojančių alkoholį Europoje
Lietuvos paaugliai išlie-

ka tarp daugiausiai rūkan-
čių ir nesaikingai vartojan-
čių alkoholį Europoje bei 
kai kuriose kitose pasaulio 
valstybėse, atskleidė Pa-
saulio sveikatos organiza-
cijos (PSO) užsakymu at-
likta analizė.

Pasak praėjusią savaitę 
paskelbto naujausio moks-
leivių gyvensenos ir sveika-
tos stebėsenos (HBSC) ty-
rimo, bent kartą per mėnesį 
rūkė 27 proc. mergaičių ir 
31 proc. berniukų. Trylika-
mečių kategorijoje rūkiusių 
per pastarąjį mėnesį rodiklis 
tarp mergaičių ir berniukų 
atitinkamai siekė 12 ir 13 
proc., tarp vienuolikmečių – 
3 ir 5 procentai.

Apskritai bent kartą rūkę 
nurodė kiek daugiau nei 
pusė penkiolikmečių ir per 
trečdalį trylikamečių – tarp 
berniukų tokių buvo nežy-
miai daugiau.  

Tyrimas, atliktas įverti-
nus 2018-ųjų duomenis iš 
45 valstybių, rodo, kad Lie-
tuva pagal rūkymo rodiklius 
įvairiais pjūviais dalijasi 1-2 
vietas kartu su Bulgarija ir 

Latvija. 
Lyginant su ketveriais 

metais anksčiau atlikto ty-
rimo duomenimis, rūkančių 
15-mečių skaičius išaugo: 
2014-aisiais bent kartą per 
mėnesį rūkę nurodė 22 proc. 
mergaičių ir 29 proc. berniu-
kų.

Taip pat kas trečias ap-
klaustas 15 metų paauglys 
Lietuvoje nurodė, jog per 
gyvenimą yra buvęs neblai-
vus bent du kartus. Dažniau 
patyrę šią būseną nurodė 
berniukai (35 proc.), nei 
mergaitės (30 proc.). Lietu-
vą pagal šį rodiklį 45 valsty-
bių bei regionų sąraše lenkia 
tik Danija ir Velsas. 

Lyginant su tyrimu, at-
liktu prieš ketverius metus, 
situacija pagerėjo: tuomet 
bent dukart per gyvenimą 
buvę neblaivūs nurodė 41 
proc. berniukų ir 33 proc. 
mergaičių. 

Dar apie penktadalis 
abiejų lyčių 15-mečių nuro-
dė bent kartą buvę girti per 
pastarąjį mėnesį – pagal šį 
rodiklį, Lietuva taip pat yra 
pirmajame sąrašo dešimtu-
ke, o situacija per ketverius 
metus, anot tyrimo, iš esmės 

nepasikeitė.
Vienuolikmečių katego-

rijoje buvę neblaivūs bent 
dukart nurodė 1 proc. mer-
gaičių ir 3 proc. berniukų, 
tarp trylikamečių tokių buvo 
atitinkamai 8 ir 9 procen-
tai. Ir šiose amžiaus grupė-
se Lietuva yra tarp pirmųjų 
valstybių.

Iš viso tyrime dalyvavo 
per 4 tūkst. Lietuvos moks-
leivių.

Lietuvos sveikatos moks-
lų universiteto profesorius 
Kastytis Šmigelskas, šio 
tyrimo vadovas Lietuvoje, 
BNS teigė, kad situacija tiek 
dėl paauglių rūkymo, tiek 
dėl alkoholio vartojimo, tiek 
Lietuvoje, tiek Europoje, 
keičiasi į gerąją pusę, tačiau 
Lietuva kol kas neužleidžia 
„lyderės“ pozicijų.

Anot jo, rūkymo augimą 
tarp penkiolikmečių galėjo 
lemti elektroninių cigarečių 
populiarėjimas – į atskirą 
kategoriją jas ketinama iš-
skirti 2022-ųjų tyrime. 

„Stebint socialinę aplin-
ką, galima daryti prielaidą, 
kad jaunuoliai gana smar-
kiai jau nebediferencijuoja 
paprastų cigarečių vartojimo 

nuo elektroninių cigarečių. 
Šių cigarečių vartojimas 
didėja tarp jaunuolių, gana 
stipriai didėja ir penkioli-
kmečių grupėje. Darome 
prielaidą, kad tai lemia di-
dėjantis elektroninių cigare-
čių rūkymas“, – pabrėžė K. 
Šmigelskas.

Jo kolega, LSMU lekto-
rius Tomas Vaičūnas sako, 
kad populiarėjant tiek elek-
troninėms, tiek ir kaitinamo-
sioms cigaretėms su tabaku, 
pastarąsias paaugliai renkasi 
rečiau dėl komplikuoto pri-
einamumo nepilnamečiams 
ir santykinai didesnės kainos.

„Tuo metu elektronines, 
garinamąsias cigaretes, ne-
paisant esančio reguliavimo 
Lietuvoje, galima įsigyti 
pakankamai laisvai, kitais 
būdais, ir tie būdai nebūtinai 
yra nelegalūs. Pavyzdžiui, 
paaugliai jas siunčiasi iš 
elektroninių parduotuvių, iš 
Kinijos ar kitų rinkų, kur jas 
gali pakankamai lengvai įsi-
gyti. Šioje vietoje kontrolė 
veikia nepilnai, ją užtikrinti 
yra pakankamai sudėtinga“, 
– sakė T. Vaičiūnas.

K. Šmigelskas pabrėžia, 
kad ypatingas nerimas kyla 

dėl alkoholio vartojimo tarp 
15-mečių.

Anot jo, 2018-aisiais 
formaliai uždraudus įsigyti 
alkoholį jaunesniems, nei 
20 metų asmenims, varto-
jimas ir toliau leidžiamas 
nuo 18 metų, o suaugusieji, 
pastebintys tokį jaunuolių 
elgesį, „neturi jokios soci-
alinės atsakomybės apie tai 
informuoti ar sudrausmin-
ti“. Šiomis dviprasmybėmis, 
anot jo, pasinaudoja ir jau-
nesnieji, rasdami, kas jiems 
nupirks alkoholio.

„Moksleiviai, jaunuoliai, 
prieina prie šių produktų per 
tarpininkus. Tad tas kontro-
lės mechanzimas, kai par-
duoti draudžiama, o gerti ar 
rūkyti nebedraudžiama, le-
mia situaciją, kai kai kuriose 
erdvėse, kaip mokyklų šim-
tadieniai, viešai nebedrau-
džiama vartoti, nors aiškiai 
suprantame, kad ne visi yra 
tokio amžiaus, kad vartoti 
galėtų“, –  sakė jis. 

Mokslininkas taip pat 
pabrėžia, kad duomenys su-
rinkti 2018-aisiais, tik įsiga-
liojus draudimams parduoti 
alkoholį jaunesniems, nei 
20-mečiams, tad tikrasis 

suvaržymų efektas gali atsi-
skleisti vėlesniais metais.

„Bus labai įdomu pažiū-
rėti duomenis 2022-aisiais 
ir toje perspektyvoje, kad 
šiemet keisis Seimas, ti-
kriausiai, pati valdančioji 
dauguma, o tai gali lemti ir 
įstatymų perreguliavimą“, – 
tvirtino K. Šmigelskas.

Profesorius pastebi, kad 
alkoholio vartojimo įpročius 
lemia kultūriniai ypatumai, 
nes, tyrimo duomenimis,  
nesaikingiausiai geria pa-
augliai Danijoje, Škotijoje, 
Velse, kur dažniausiai alus 
„yra laikomas tiesiog gėri-
mu, ne visai alkoholiu“.

T. Vaičiūnas atkreipia dė-
mesį, kad per pastaruosius 
trejus metus alkoholio su-
vartojimas Lietuvoje krinta, 
tad tikėtina, kad bendras al-
koholio suvartojimas mažės 
ir tarp nepilnamečių, nes 
būtent suaugusiųjų elgesys 
turi esminės įtakos vaikų pa-
sirinkimui. 

Naujienų agentūros BNS 
informaciją atgaminti visuo-
menės informavimo priemo-
nėse bei interneto tinklala-
piuose be raštiško UAB BNS 
sutikimo draudžiama.

Ieškokite  prekybos centruose!
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Birželio 2-oji, 
antradienis, 
23 savaitė

Iki Naujųjų liko 212 dienų
Saulė teka 4.49 val., 
leidžiasi 21.45 val. 

Dienos ilgumas 16.56 val. 
Mėnulis – priešpilnis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Algis, Auksė, Ąžuolas, Ąžuolė, 

Ąžuolis, Erazma, Erazmas, 
Eugenija, Eugenijus, Razma, 

Razmas.
Rytoj:  Dovilė, Kletas, Karolis, 

Karolina, Klotilda, Tamara, 
Tautkanta, Tautkantas, Tautkantė, 

Tautmantas, Tautmantė, Tilda.
Poryt: Dausprungas, Deimena, 

Kornelijus, Rūta, Vincentas (Vincė).

Dienos citata
„Laikas yra tikrasis šeimininkas, 

žmogus - tik svečias“ 
(Kinų patarlė). 

Šiandien 
pasaulio 
istorijoje 

1896 m. italų išradėjas Guljel-
mas Markonis (Guglielmo Mar-
coni) pirmą kartą užpatentavo 
transliavimą elektromagnetinė-
mis bangomis.

1924 m. JAV Kongresas vi-
siems šalies teritorijoje gyve-
nantiems indėnams suteikė JAV 
pilietybę.

1932 m. Naujosios Zelandi-
jos inžinierius ir majoras Fran-
kas Holmsas išgavo pirmąją 
naftą Bahreine.

1953 m. Londone, Vestmins-
terio abatijoje, karūnuota Elž-
bieta II. Pirmą kartą karūnavimo 
ceremonija buvo transliuojama 
per televiziją.

1979 m. popiežius Jonas 
Paulius II atvyko į Lenkiją - tai 
buvo apskritai pirmasis Romos 
katalikų bažnyčios vadovo apsi-
lankymas komunistinėje šalyje.

1997 m. Timotis Makvėjus 
pripažintas kaltu dėl federalinio 
pastato susprogdinimo 1995 
metais Oklahoma Sityje. Per 
sprogimą žuvo 168 žmonės.

Šiandien 
Lietuvos 
istorijoje

1940 m. Lietuvos Vyriausy-
bė pasiuntinį Italijoje Stasį Lo-
zoraitį paskyrė Lietuvos diplo-
matijos šefu.

Post 
scriptum
Cukrumi gyvenimo 

nepasaldinsi.

LAISVALAIKIS
Sutirštinto pieno pyragas

Ingredientai: 
200 g sviesto 
200 g saldinto sutirštinto pie-
no
200 g grietinės 
1,5 stiklinės miltų 
2/3 stiklinės cukraus 
3 vnt. kiaušinių trynių
3 vnt. kiaušinių baltymų 
1 šaukštelis sodos
1 šaukštelis vanilės ekstrakto 
arba vanilinio cukraus
žiupsnelis druskos
150–200 g sviesto užpilui 
200 g saldinto sutirštinto pie-
no užpilui

Gaminimas
Grietinę gerai sumaišome su soda, paliekame, kad suputotų. Sviestą ištirpdome mikro-
bangų krosnelėje, paliekame, kad pravėstų.
Įkaitiname orkaitę iki 180 C. 
Kiaušinių trynius išplakame su cukrumi ir vanilės ekstraktu iki baltos masės. 
Įmaišome pravėsusį sviestą, sutirštintą pieną, grietinę, po to sumaišome masę su miltais.
Kiaušinių baltymus išplakame su žiupsniu druskos. Plakame, kol baltymai suputoja, bet 
nereikia išplakti iki standžių putų. Tuomet lėtai šaukštu įmaišome į biskvito masę. 
Tešlą supilame į stačiakampę ar apvalią kepimo formą (jei kepsite didelėje formoje – išeis 
plonesnis, bet geriau susigers užpilas, jei kepsite mažesnėje formoje – tuomet gausite 
storesnį pyragą, bet reikės papilstyti užpilą ant viršaus, kol susigers). Pyragą kepame įkai-
tintoje orkaitėje apie 30–40 min. (priklauso nuo formos dydžio). Kepimo pabaigoje pyra-
gą patikriname dantų krapštuku, ar iškepęs. Jis turi parusti ir atšokti nuo formos kraštų. 
Užpilas – sviestą išlydome keptuvėje ar prikaistuvyje, įmaišome sutirštintą pieną ir vis pa-
maišydami kaitiname kelias minutes. Jei naudosite 150 g sviesto – gausite tirštesnį užpilą, 
jei naudosite 200 g sviesto – gausite skystesnį užpilą (geriau įsigers į pyragą).
 Kai biskvitas iškeps – išimkite iš orkaitės, palikite šiek kiek pravėsti, subadykite visą biskvi-
to paviršių dantų krapštuku ir užpilkite dar šiltu užpilu, palikite, kad įsigertų.

VRK įpareigota patikrinti, ar kandidatai 
į Seimą nebendradarbiavo su KGB

Per šiuos Seimo rinkimus 
Vyriausioji rinkimų komisi-
ja (VRK) turės patikrinti, ar 
kandidatai nenuslėpė galbūt 
buvusių ryšių su Sovietų Są-
jungos specialiosiomis tarny-
bomis.

Seimas šią savaitę priėmė 
atitinkamas įstatymo patai-
sas.

Pagal jas, VRK įpareigota 
kreiptis į instituciją, saugančią 
asmenų, prisipažinusių slapta 
bendradarbiavus su buvusios 
SSRS specialiosiomis tarny-
bomis, duomenis, ir iki rinki-
mų dienos šiuo aspektu pati-
krinti kandidatų į Seimo narius 
duomenis.

Jeigu paaiškės, kad kandi-
datas nuslėpė buvusius ryšius 
su KGB, Rinkimų komisija 
privalės tokio asmens nere-
gistruoti kandidatu arba nedel-
siant panaikinti jo registravimą 
ir šį faktą paskelbti savo inter-
neto svetainėje. 

„Kreipsimės į Lietuvos gy-
ventojų genocido ir rezistenci-

jos tyrimo centrą, kai jau turė-
sime konkrečius kandidatus ir 
prašysime centro pateikti in-
formaciją, ar tarp nurodytų as-
menų yra asmenų, bendradar-
biavusių ir buvusiomis SSRS 
specialiosiomis tarnybomis“, 
– BNS sakė VRK pirmininkė 
Laura Matjošaitytė.

Anot jos, anksčiau VRK 
tikrindavo, ar kandidatai į Sei-
mo narius nėra pripažinti slap-
ta bendradarbiavę su KGB, ta-
čiau per 2016 metų parlamento 
rinkimų kampaniją to nepada-
ryta. 

„Anksčiau buvo tas daro-
ma, tik kažkodėl 2016 metais 
nebuvo pasikreipta. Sudėtinga 
man pasakyti, kokios priežas-
tys buvo, bet mes po to pati-
krinome visus išrinktus Seimo 
narius, pasikreipdami į Gyven-
tojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centrą, ir centras infor-
mavo mus, kad nė vienas iš 
Seimo narių neatitiko to krite-
rijaus“, – teigė L. Matjošaitytė.

Anot jos, su kiekvienais 
rinkimais vis mažiau pasitaiko 

asmenų, kurie būtų bendradar-
biavę su KGB.

„Jau turbūt nebe tas laikas, 
nebe tie metai, kai dar būdavo 
asmenų, kurie kandidatuodavo 
ir nenurodydavo tokios infor-
macijos. Kai patikrinus paaiš-
kėdavo šis faktas, jie dažnai 
pasitraukdavo iš politinės ko-
vos“, – sakė VRK vadovė.

Pagal įstatymus, kandidatai 
į Seimo narius, prezidentus 
privalo nurodyti, ar bendradar-
biavo su buvusiomis Sovietų 
Sąjungos represinėmis struk-
tūromis. Jeigu toks bendra-
darbiavimas buvo, šis faktas 
nurodomas kandidato plakate. 
Tačiau įstatymas nenumatė 
prievolės VRK patikrinti kan-
didatų biografijas.

Remiantis išlikusia KGB 
dokumentine medžiaga daro-
ma prielaida, kad 1940–1991 
metais su LTSR KGB slapta 
bendradarbiavo apie 118 tūkst. 
asmenų.

Seimo rinkimai vyks spalio 
11 dieną.

BNS inform.

Paryžiaus Dievo Motinos katedros aikštė 
vėl tapo atvira lankytojams

Paryžiaus Dievo Motinos 
katedros, daugiau nei prieš 
metus smarkiai nuniokotos 
didžiulio gaisro, aikštė se-
kmadienį vėl tapo atvira lan-
kytojams, skelbia Prancūzi-
jos žiniasklaida.

Paryžiaus merė Anne Hidal-

go kartu su Katalikų bažnyčios 
atstovais ir katedros restaurato-
riais dalyvavo aikštės atidarymo 
ceremonijoje.Pasak Paryžiaus 
arkivyskupo Michelio Aupetit, 
toks įvykis Sekminių dieną yra 
„išskirtinis ženklas, išsivadavi-
mo simbolis“.2019 metų balan-
džio 15-osios gaisras, nunioko-

jęs garsiąją Paryžiaus katedrą, 
sukrėtė visą Prancūziją. Sudegė 
šventovės – labiausiai turistų 
lankomo Prancūzijos objekto 
– stogas, nugriuvo jos smailė, 
buvo prarasta vertybių ir meno 
kūrinių, apgadinti kone 8 tūkst. 
vamzdžių turintys vargonai.

BNS inform.

Elektroninių mokėjimų dalis 
karantino metu išaugo

Atsiskaitymai kortelėmis 
karantino piko metu kovo 
ir balandžio mėnesiais su-
mažėjo daugiau kaip de-
šimtadaliu, taip pat krito ir 
apyvarta, tačiau Lietuvos 
bankų asociacija (LBA) 
sako, kad elektroninių mo-
kėjimų dalis šiuo laikotar-
piu turėjo išaugti.

LBA duomenys rodo, kad 
atsiskaitymų kortelėmis skai-
čius kovo-balandžio mėne-
siais smuko 16 proc., apyvar-
ta – 11 proc.

LBA prezidentas Mantas 
Zalatorius sumažėjimą sieja 
su įvestu karantinu ir jo pase-
kmėmis.

„Šie pokyčiai – dėl karan-
tino sumažėjusio vartojimo 
pasekmė. Mūsų vertinimu, 
elektroninių mokėjimų dalis, 
vertinant visus atsiskaitymus, 
karantino laikotarpiu turėjo 
išaugti“, – BNS sakė M. Zala-
torius.

„Karantino laikotarpis pas-
tebimai pakoregavo šalies gy-
ventojų ir verslo lūkesčius bei 
nuotaikas. Statistika rodo, kad 
daugelis su savo biudžetu el-
gėsi kiek įmanoma apdairiau, 
apsiribojo būtinosiomis išlai-
domis ir atidėjo atsakingus 
finansinius žingsnius, pavyz-
džiui, būsto ar kitokių paskolų 

gavimą“, – teigė jis.
Anot LBA, 2019 metais ir 

šių metų pradžioje atsiskai-
tymų mokėjimo kortelėmis 
skaičius ir apyvarta nuosekliai 
augo. Karantinas rezultatus 
nežymiai pakoregavo – atsis-
kaitymų kortelėmis skaičius 
kovą, palyginti su tuo pačiu 
mėnesiu pernai, smuktelėjo 
0,2 proc. – tačiau apyvarta per 
metus išaugo 3 proc.

Pasak M. Zalatoriaus, ši 
statistika rodo, jog „negrynų-
jų pinigų populiarumas nuo-
saikiai auga“.

Siekiant sustabdyti koro-
naviruso plitimą, Lietuvoje 
kovo 16 dieną buvo įvestas 
karantinas. Jo nutarime Vy-
riausybė pateikė rekomenda-
ciją gyventojams atsiskaityti 
ne grynaisiais pinigais.

Kai kurie bankai karantino 
metu skelbė stebintys suma-
žėjusius operacijų skaičius 
bankomatuose. Be to, Lietu-
vos bankai, ragindami klien-
tus nenaudoti grynųjų pinigų, 
kovą nuo 25 iki 50 eurų padi-
dino atsiskaitymų limitą be-
kontaktėmis mokėjimo kor-
telėmis. LBA duomenimis, 
mokėjimai iki 25 eurų sudaro 
apie 85 proc. visų atsiskaity-
mų bekontaktėmis kortelė-
mis, o iki 50 eurų – 95 proc.

BNS inform.

„SpaceX“ erdvėlaiviu 
atskridę JAV astronautai 
perėjo į TKS

 Du NASA astronautai se-
kmadienį perėjo į Tarptautinę 
kosminę stotį (TKS) po isto-
rinio 19 valandų skrydžio pir-
muoju per beveik dešimtmetį 
iš Jungtinių Valstijų startavu-
siu pilotuojamu erdvėlaiviu, 
taip pat žymėjusio privačios 
bendrovės „SpaceX“ triumfą.

Jų atvykimas užbaigė ke-
lionės, per kurią siekiama 
patikrinti kosminės kapsulės 
„Crew Dragon“ pajėgumus, 
pirmąjį etapą. Vis dėlto ši mi-

sija galės būti vadinama vi-
siškai pavykusia tik astronau-
tams saugiai grįžus į Žemę. Jų 
kelionė atgal turėtų įvykti po 
kelių mėnesių.

Erdvėlaivio liukas buvo 
atidarytas 13 val. 2 min. JAV 
Rytų pakrantės (20 val. 2 min. 
Lietuvos) laiku. Tuo metu as-
tronautai Bobas Behnkenas ir 
Dougas Hurley atliko baigia-
mąsias procedūras ir maždaug 
po 20 minučių perėjo į TKS.

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

AVINAS.  Gali 
tekti susidurti su 
draugų ar gimi-
naičių apkalbo-

mis, tačiau patariama į tai 
numoti ranka ir nesistengti 
apginti savo garbės. Nema-
lonios kalbos nutils, jei į jas 
nereaguosite, ir labai greitai 
galėsite tikėtis atsiprašymo. 
Jums žadamas palankus lai-
kotarpis pradėtiems darbams 
užbaigti: jei kurį laiką jautė-
te, kad ne viskas einasi pagal 
planą, dabar galėsite tikėtis 
kur kas didesnės sėkmės.

JAUTIS. Jei 
būsite pakanka-
mai ryžtingi ir 
atkakliai sieksite 

savo tikslų, labai greitai ga-
lėsite tikėtis ne tik finansinės 
situacijos pagerėjimo, bet ir 
didesnio pasitenkinimo savo 
darbine veikla. Asmeninia-
me gyvenime jokių pokyčių 
nenusimato, tačiau pataria-
ma daugiau laiko skirti savo 
mylimiausiems.

DVYNIAI. Ne 
viskas klostysis 
pagal planą, ir 
tai liūdins, tačiau 

pasistenkite ir šioje situaci-
joje įžvelgti šviesiąją pusę: 
netikėtumai neretai būna 
naudingi, todėl ir tuomet, jei 
atrodys, kad viskas nesiseka, 
labai greitai gali paaiškėti, 
kad visa tai buvo tik į nau-
dą. Darbinėje veikloje galimi 
smulkūs nesutarimai, tačiau 
dėl jų neverta nuogąstauti – 
viskas išsispręs net ir be jūsų 
pastangų.

VĖŽYS. Ne-
sivelkite į konf-
liktus: jei darbe 
kiltų nesutarimų, 

pasistenkite likti nuošaly-
je. Šiuo laikotarpiu galimi 
įvairūs nesusipratimai ir ne-
sklandumai, tačiau pasisten-
kite, kad tai netemdytų jūsų 
pakilios nuotaikos. Tikėtina, 
kad turėsite progų užmegzti 
naujas pažintis, o tuomet, jei 
dar nesate įsipareigoję, gali-

Astrologinė prognozė savaitei 
te tikėtis tikrai malonių stai-
gmenų.

LIŪTAS. Ver-
tėtų vengti plana-
vimo, nes ne vis-
kas gali klostytis 

taip, kaip norėtųsi. Netikėtu-
mai gali erzinti, tačiau greitai 
už jūsų pastangas bus atsidė-
kota. Jei draugams ar giminai-
čiams prireiktų jūsų pagalbos, 
pasistenkite jiems padėti. Tu-
rėsite progų išpildyti nedide-
les artimųjų svajones.

M E R G E L Ė . 
Nustebins kitų as-
menų geranoriš-
kumas: gali būti, 

kad jums teks ieškoti pagal-
bos, tačiau tai nepareikalaus 
didelių pastangų. Jei tam 
tikrų darbų atlikimas parei-
kalaus kur kas daugiau jėgų, 
nei tikėjotės, drąsiai kreip-
kitės į savo kolegas – kartu 
nuveiksite daugiau.

S VA R S T Y -
KLĖS. VSavo 
jėgas skirsite dar-
bui, todėl labai 

greitai galėsite tikėtis puikių 
rezultatų. Jei kurį laiką nesė-
kmingai stengėtės užbaigti s 
projektus, dabar tai padaryti 
nebus pernelyg sudėtinga. 
Turėsite galimybę šiek tiek 
atsipūsti, tad tuomet, jei sva-
jojate apie atostogas, dabar 
jau galite pradėti jas planuoti.

S K O R P I O -
NAS. Atrodys, 
kad viskas, ko tik 
nusprendžiate im-

tis, puikiai sekais, todėl šis 
laikotarpis bus itin palankus 
pabaigti pradėtus darbus. 
Draugams ar kolegoms gali 
prireikti jūsų pagalbos: tikė-
tina, kad išspręsti tam tikrą 
situaciją galėsite tik jūs. Gali 
būti, kad greitu metu pagal-
bos prireiks ir jums, todėl 
būkite geranoriški.

ŠAULYS. Atė-
jo metas daugiau 
laiko skirti šei-
mai. Kurį laiką 

buvote tiesiog pasinėrę į dar-

bus, todėl jūsų artimieji pasi-
gedo kokybiško bendravimo. 
Kad ir kiek daug darbų turė-
tumėte, atsitraukite nuo jų ir 
suplanuokite trumpą išvyką 
ar šeimos vakarienę už namų 
ribų. Net ir pora valandų, ku-
rias praleisite kartu, gali su-
stiprinti tarpusavio ryšį, todėl 
pasinaudokite šia galimybe.

OŽIARAGIS. 
Gali užplūsti ne-
gatyvios min-
tys, tačiau tik 

nuo jūsų priklausys, kaip su 
jomis susidorosite. Turite 
progą pradėti naują veiklą, 
tačiau gali sustabdyti baimė 
ir nežinomybė. Seksis tiems, 
kurie neišsigąs iššūkių Jei 
rinksitės kiurksojimą ant so-
fos, greitu metu teigiamų po-
kyčių tikrai neverta tikėtis. 
Jei būsite drąsūs ir savimi 
pasitikintys, jau greitai galė-
site džiaugtis rezultatais.

V A N D E -
NIS. Jūsų laukia 
d ž i a u g s m i n g a s 
laikotarpis. Nors 

visai neseniai atrodė, kad iš 
esamos padėties nėra jokios 
išeities, tačiau dabar viskas 
atrodys kitaip. Tikėtina, kad 
rasite naujų pajamų šalti-
nių, kurie padės įgyvendinti 
nedideles svajones bei leis 
drąsiau planuoti ateitį. Nors 
esate pratę viską vertinti la-
bai realistiškai, nebijokite 
svajoti – juk kartais svajonės 
ima ir išsipildo.

ŽUVYS. Bū-
site nusiteikę 
gana nostalgiškai, 
melancholiškai, 

todėl gali būti sunku susi-
kaupti. Deja, tai neliks nepa-
stebėta: gali tekti susidurti su 
prastesniais rezultatais darbe 
ar studijose. Pasistenkite nu-
vyti pašalines mintis ir visą 
dėmesį skirkite vien tik pa-
grindinei savo veiklai. Jei 
būsite pakankamai darbštūs 
ir negailėsite savo jėgų, labai 
greitai pajusite savo darbų ir 
pastangų rezultatus. 
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Lietuvos karininkas atliko 9000-ąjį šuolį parašiutu
Lietuvos kariuomenės 

Divizijos generolo Stasio 
Raštikio Lietuvos kariuo-
menės mokyklos Parašiu-
tinio rengimo centro vir-
šininkas majoras Audrius 
Miečius gegužės 27 dieną 
pratybų metu Pajuosčio ae-
rodrome atliko savo 9000-
ąjį šuolį parašiutu.

A. Miečius yra atlikęs dau-
giausia šuolių ne tik Lietuvos 
kariuomenėje, bet ir yra vie-
nas iš rekordininkų tarp lie-
tuvių parašiutininkų, teigiama 
Krašto apsaugos ministerijos 
pranešime.

Šuolio metu simboliškai 
dalyvavo devyni instruktoriai. 
Visi kartu atlikę šuolį kariš-
kiai, tarp kurių buvo ir Lie-
tuvos kariuomenės mokyklos 
vadas pulkininkas Egidijus 

Karvelis, pasveikino A. Mie-
čių su rekordiniu šuoliu, atlik-
dami laisvojo kritimo derinį 
„Žvaigždė“. 

A. Miečius pirmąjį šuolį 
parašiutu atliko 1981 metais 
Pociūnų aerodrome, tuometi-
niame Kauno aviacijos sporto 
klube. Jau 1982 metais jis pa-
teko į Lietuvos parašiutininkų 
rinktinę, 1990-aisiais tapo Ne-
priklausomos Lietuvos para-
šiutų sporto rinktinės vyriau-
siuoju treneriu.

Besikuriančiai Lietuvos ka-
riuomenei prireikus profesio-
nalių parašiutininkų, 1991-ųjų 
rugpjūčio 1 dieną A. Miečius 
įsiliejo į jos gretas. Tarny-
bą pradėjo Krašto apsaugos 
departamento Mokomajame 
junginyje, kur ėmė gilintis į 
karinių  šuolių specifiką ir sub-
tilybes.

Karininkas daug kartų da-
lyvavo įvairiose parašiutinio 
sporto varžybose, daugiau 
kaip 10 kartų yra tapęs Lie-
tuvos čempionu. 2007 metais 
A. Miečius pagerino šalies 
tiksliojo nusileidimo rekordą 
– 11 kartų iš eilės pataikė į 3 
centimetrų skersmens centrą 
(pasaulio rekordas – 12 kartų 
CISM (angl. Conseil Interna-
tionale du Sport Militaire).

A. Miečius yra tarptauti-
nės kategorijos teisėjas, vie-
nas iš labiausiai patyrusių 
parašiutinio rengimo instruk-
torių Lietuvoje. Jo vadovau-
jama Lietuvos kariuomenės 
komanda daugelį metų laimi 
prizines vietas tiksliojo nusi-
leidimo (desantinio tikslumo) 
šuolių rungtyje tarptautinėse 
varžybose Europoje.

BNS inform.„Sodra“ iš rezervo jau išleido 114 mln. eurų
Vyriausybei šią savai-

tę leidus naudoti „Sodros“ 
2018-2019 metais sukaup-
tą 605 mln. eurų rezervą, 
preliminariais duomenimis, 
iki penktadienio jau išleista 
114 mln. eurų, pranešė „So-
dros“ direktorė Julita Vara-
nauskienė. 

„Taip, jau pradėjome (nau-
doti rezervą – BNS). Šį mėne-
sį mes juos jau pradėjome val-
gyti“, – BNS teigė „Sodros“ 
vadovė.  

Ji prognozuoja, kad visas 
rezervas gali būti išnaudotas 
iki rugsėjo pabaigos.   

„Antrą ketvirtį prognozuo-
jame, kad mums pritrūks – pa-
jamų turėsime mažiau negu 
reikalingų išlaidų – 350 mln. 
eurų, trečią – daugiau nei 200 

mln. eurų, ir trečio ketvirčio 
pabaigoje rezervas turėtų būti 
išnaudotas. Nebent situacija 
dėl koronaviruso klostysis ki-
taip“, – sakė „Sodros“ direk-
torė. 

J. Varanauskienės teigimu, 
vėliau, jei įplaukos vis dar bus 
mažesnės nei išlaidos, teks 
prašyti Vyriausybės skirti pi-
nigų iš valstybės biudžeto.  

Pasak jos, „Sodros“ re-
zerve iki šiol buvo 194 mln. 
eurų, sukauptų 2018 metais ir 
pernai gegužę atidėtų į rezer-
vo sąskaitą, o pernai sukaupta 
411 mln. eurų suma į sąskaitą 
dar nebuvo pervesta.

J. Varanauskienė sako, kad 
kovo pabaigoje-balandžio 
pradžioje jau buvo aišku, kad 
rezervą naudoti reikės.  

„Dėl to, kad mūsų išlaidos 

išaugo – po 50 mln. eurų per 
mėnesį papildomai išleidžia-
me vaikų priežiūrai karantino 
metu bei nesurenkame tų paja-
mų, kurias planavome, – virš 
100 mln. eurų nuo karantino 
pradžios, o išleidome daugiau 
nei planavome“, – teigė J. Va-
ranauskienė. 

Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerija skaičiuoja, kad 
šių metų „Sodros“ biudžeto 
įplaukos turėtų būti 518,6 mln. 
eurų mažesnės nei planuota, o 
išlaidos – 526,1 mln. eurų di-
desnės. Tokiu būdu fondo de-
ficitas siektų 692,9 mln. eurų. 

Seimo patvirtintos „So-
dros“ šių metų biudžeto pa-
jamos yra 4,894 mlrd. eurų, 
o išlaidos – beveik 4,55 mlrd. 
eurų.

BNS inform.

Šiaulių universitetas prie Vilniaus universiteto 
turėtų būti prijungtas iki metų pabaigos

Šiaulių universitetas prie 
Vilniaus universiteto turėtų 
būti prijungtas iki metų pa-
baigos.

Tai numato Šiaulių universi-
teto prijungimo planas, jį patvir-
tino Vilniaus universiteto (VU) 
taryba, pranešė universitetas. 
Šiam planui dar turi pritarti Sei-
mas, universitetai sprendimo ti-
kisi pavasario sesijoje. 

VU prisijungus Šiaulių 
universitetą Šiauliuose atsiras 
Vilniaus universiteto Šiaulių 
akademija (VU ŠA). Studentai, 
pradėję studijas Šiaulių univer-
sitete, jas tęs Vilniaus universi-
tete Šiaulių mieste.

Jungiant ŠU prie VU proce-
są šiuo metu jau yra patvirtintas 

2021–2025 metų VU ŠA raidos 
planas, naujos akademinių ir ne-
akademinių padalinių struktūros, 
sprendžiami infrastruktūros opti-
mizavimo ir atnaujinimo klausi-
mai.

VU ŠA planuojama užtikrinti 
trijų studijų pakopų ciklą – vyk-
dyti bakalauro, magistrantūros ir 
doktorantūros studijų programas. 
Nusprendusieji studijuoti VU ŠA 
galės rinktis ne tik pedagogikos, 
bet ir inžinerijos, informacinių 
technologijų, filologijos, ekono-
mikos ir kitas studijas.

2021 metais VU ŠA studen-
tus priims į 10 bakalauro studijų 
programų: tai anglų filologija, 
dalyko (lietuvių kalbos, istorijos) 
pedagogika, ekonomika, elek-

tronikos inžinerija ir robotika, 
kineziterapija (alternatyva – 
slauga), kūno kultūros ir sporto 
pedagogika, muzikos pedago-
gika, pradinio ugdymo pedago-
gika ir ikimokyklinis ugdymas, 
programų sistemos, specialioji 
pedagogika ir logopedija.

Numatoma rengti devynias 
magistrantūros programas: tai 
edukologija, ekonomika, kūno 
kultūros ir sporto edukologija, 
matematika, muzikos pedagogi-
ka, socialinis darbas, specialioji 
pedagogika, vadyba, viešasis 
valdymas.Daktaro laipsnio nuo 
2021 metų bus galima siekti 
ekonomikos, edukologijos, filo-
logijos ir vadybos kryptyse.

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 – 723 egz.
Laikraščio elektroninės versijos 
tiražas – 1825 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. 2020-06-02

Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Birželio 2 d. Naktį 7

Dieną 20
ŠR,  
5-10 m/s

Birželio 3 d. Naktį 9
Dieną 17

R,
4-9 m/s

Birželio 4 d. Naktį 10
Dieną 20

ŠR, 
3-8 m/s

DIREKTORIUS
Simonas Tuska
info@rokiskiosirena.lt

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

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

ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

***
– Mirties išvadą, kurią 

jums daviau, reikia perrašyti, 
– kreipiasi į seselę chirurginio 
skyriaus vedėjas. 

– O kas negerai? 
– Mažas nesusipratimas, 

– tarė gydytojas, pasivedė ją 
į šalį ir sušnabžda: – Aš ją 
paskubomis parašiau ir netyčia 
grafoje „Mirties priežastis“ 
įrašiau savo pavardę ir 
pareigas.

***
Du baikeriai bare kirkina 

merginą: 
– Panele, o jūs, tur būt, 

grožio salone buvote? 
– Taip, – sako ta, – o ką? 
– Uždaryta buvo ar ne?
***
– Kunige, aš nusidėjau, 

buvau neištikima vyrui.
– Už atgailą keliais apeisite 

apie bažnyčią tiek ratų, kiek 
kartų nusidėjote.

– O galima, aš dviratį 
pasiimsiu?

***
Keli vyrukai kalbasi: 
– Kvailiausias nusikaltimas 

– tai nuvaryti troleibusą. 
– Ne, tramvajų nuvaryt – 

dar kvailiau. 
– Cha! Visų kvailiausia 

būtų nuvaryti metro traukinį! 
Vienas, iki tol tylėjęs, 

įsiterpia: 
– Ponai! Ar jūs kada nors 

bandėte nuvaryti liftą?
***
Ištroškęs keliautojas ižengia į 

miestą ir paprašo vandens mažo 
berniuko, sėdinčio ant laiptų. 
Berniukas atneša puodelį, 
kuriame vandens tik ant dugno. 
Keliautojas išgeria ir prašo 
dar. Berniukas atneša tiek pat. 
Paskui dar kartą... Ir dar... 

– Kodėl tu man neatneši 

pilno puodelio? - klausia 
keliautojas. 

– O aš čiaupo nepasiekiu, 
o iš unitazo daugiau 
nepasisemia...

***
„Lietuviškas“ trijų 

žvaigždučių brendis 
parodoje užėmė pirmą 
vietą, o penkių žvaigždučių 
negavo jokios prizinės 
vietos. 

–Kaip gi taip atsitiko? – 
klausia žurnalistai gamintojų. 

– Patys stebimės - juk iš 
vienos statinės pylėm!

***
Susitinka du draugai. 

Vienas pasakoja: 
– Įsivaizduoji, vakar 

išeinu į kiemą, žiūriu tryse 
vieną muša .. 

– Nu ir ką? Padėjai? 
– Jo, padėjau, gerai ten 

mes keturiese jį sulupom!
***
Kad vairavimo pamokos 

jau neblogai išmoktos, 
supranti, kai parduotuvėj 
praleidi vežimėlį, judantį iš 
dešinės.

***
Vaikas klausia tėvo:
– Tėti, jeigu tave užpultų 

tigras, ką tu darytum?
– Aš sudraskyčiau jį į 

gabalus.
– O jeigu liūtas užpultų?
– Aš nudirčiau jam kailį.
– O jeigu liūtas ir tigras 

kartu?
– Aš tiesiog juos 

užmuščiau.
Berniukas susimąstęs:
– Vadinasi, tu tik mamos 

bijai...
***
Raudona maža suknelė, 

juoda maža suknelė, galop ir 
balta suknelė pasirodė maža.

Praeivis - elgetai: 
– Ir negėda jums gatvėje 

prašyti išmaldos? 
– Žinoma, būtų daug 

patogiau, jei man ją atneštų 
į namus.

***
– Sūnau, tu – jau didelis, 

būtų pats metas ir apie 
karjerą pagalvoti.

– Apie kokį karjerą?
***
– Raudonų žuvų turite? 
– Taip. Kilkių pomidorų 

padaže..
***
Vyras skambina 

ugniagesiams ir klykia: 
– Padėkit, mano namas 

dega... greičiau čionai... 
Dispečeris: 

8-699-606608-699-60660

Orų prognozė birželio 2-4 d.

Picos ir burgeriaiPicos ir burgeriai
įį namus: namus:

– O kaip iki jūsų 
privažiuoti? 

– Kaip, kaip – su didele 
raudona mašina..

***
Skambutis į pranešimų 

kompaniją: 
– Alio, jus garantuojate 

pranešimų konfidencialumą? 
– Žinoma. 
– Tuomet perduokit 1111 

abonentui: „Kolia, paslėpk 
lavonus iš mašinos“.

***
Suskamba telefonas, Ragelį 

pakelia vaikas. 
– Ar tėvelis namie? – 

pasigirsta klausimas. 
– Nemalonu sakyti, bet jo 

nėra. 
– O kodėl tau nemalonu? 

– Nemėgstu meluoti.
***
Skambutis vyr. gydytojo 

kabinete: 
– Alio! Čia vyr.gydytojas? 
– Taip. O kas jus domina? 
– Sakykit, kokia Petraičio 

būklė? 
– Petraitis... Petraitis kol 

kas guli reanimacijoje. 
Balsas: 
- Sakykit prašau, o kada jis 

atgaus sąmonę? 
– Manau, kad sąmonę 

turėtų atgauti ... trečiadienį... 
Balsas: 
– O sakykit, kada išrašysit? 
Gydytojas: 
– Na, jei trečiadienį sąmonę 

atgaus, tai turėtume apie 
šeštadienį išrašyti... O kas čia 
skambina? 

Balsas: 
– Tai čia aš, Petraitis. Juk 

tik taip galiu sužinoti, kada 
mane išrašys iš tos prakeiktos 
ligoninės.

***
Skambutis į dujų avarinę 

tarnybą: 
– Vaikeliai, kas darosi? 

Dujas ryte atsukau, ir nedega! 
– Bobule, o jūs degtuką 

uždegėte? 
– Oi! Tuoj uždegsiu...
***
– Kodėl nusprendėte, jog 

liudininkas buvo išgėręs? 
– Jis įlindo į telefono 

būdelę, sėdėjo joje valandą, ir 
išlindęs keikėsi, kodėl liftas 
neveikia.

***
-Alio, ar čia gyvūnų globos 

draugija? 
–Taip, ar turite problemų? 
– Medyje mano sode 

įsiropštė laiškanešys ir 
bjauriausiais žodžiais 
užgaulioja mano šunį...

***
– Alio, čia gaisrinė? 
– Taip, gaisrinė. 
– Čia policininkas su 

gydytoju mušasi – tiesiog 
nežinau kam daugiau 
skambinti...

***
–Alio, čia auklėtoja? Mano 

sūnus negalės šiandien ateiti į 
mokyklą. 

–Taip.O kas čia kalba? 
– Mano tėtis, – atsako 

Petriukas.
***
–Alio! Greitoji? Greičiau 

atvažiuokit! Mano broliui 
karštligė! 

– O kaip jūs nustatėt? 
– Jam ant peties velnias 

tupi, o jis nemato!
***
– Alio, ar Petras namie? 
– Petras dar namie, bet 

vainikus jau išnešė.
***
Kalbasi draugės: 
Įdomu ar verta darytis 

plastinę operaciją pas chirurgą, 
kurio 

laukiamasis iškabinėtas 
Pikaso reprodukcijomis?

***
Ligoninėje: 
– Sesele, man atrodo, jūs 

šiandien ne ta koja iš lovos 
išlipote... 

– Kodėl gi? 
– Jūs apsiavusi daktaro 

šliurėmis!
***
Pas ūkininką iš laukų 

pradėjo dingti arbūzai. Tas 
neapsikentęs pakabino 
lentelę: „Viename arbūze – 
žiurkių nuodai“. Kitą dieną 
ateina prie lauko – mato 
visi arbūzai vietoje, tik ant 
lentelės prierašas: „Dabar jau 
dviejuose“.

BUITINĖ TECHNIKA

• Automatinę skalbimo mašiną 
Hansa. 5 kg talpos. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 683 27 149. Rokiškis
• Automatinę skalbimo mašiną 
Electrolux. 7 kg talpos. Kaina 80 
Eur. Tel. 8 683 27 149.  
Rokiškis
• Dujų balioną. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• Naują, vokišką siuvimo mašiną 
Singer 2282. Tel. 8 693 01 505. 
Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanojama dviejų durų spinta. 
Būklė gera, pasiimti kuo greičiau. 
Tel. 8 674 41 488. Rokiškis
• Dovanoju labai mylėtą kalytę. 
Maždaug 2 metų amžiaus. Labai 
draugiška ir mylinti vaikus. Mažo 
ūgio. Tel. 8 610 60 015. 
 Rokiškis
• Dovanojam sekciją. Išsivežti 
patiems. Rokiškyje.  
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 saldainių 
dėžutę 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


