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Rajono meras Ramūnas Godeliauskas dėkojo ilgamečiam Pandėlio gimnazijos direktoriui Donatui Karaliūnui.

L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

„Pirmosios pradalgės“ varžytuvės: apie dalgių
ir šienpjovio darbo subtilybes

Rajono savivaldybėje diegiamas
vieno langelio principas

4 p.

Rajono savivaldybės administracijos direktorius Andrius Burnickas pristatė
visuomenei savivaldybės darbo pokyčius.
L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

3-4 p.

Rokiškio kariai savanoriai pakartojo pernykštį pasiekimą

Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-oji rinktinė savaitgalį rengė geriausio skyriaus
varžybas. Dvi dienas trukusiose įtemptose varžybose
puikiai pasirodė 506-osios pėstininkų kuopos kariai
savanoriai (Vyčio apygardos 5-osios rinktinės nuotr).
Jie garbingai gynė mūsų rajono garbę ir pakartojo
pernykštį pasiekimą – iškovojo trečiąją vietą.
Skyriai varžėsi gausybėje rungčių: (vandens kliūties įveikimas, mokomosios granatos mėtymo, mūšio mieste, inžinerinių kliūčių įveikimo, tiesioginės ir
netiesioginės ugnies, vandens kliūties (perkėlos įveikimas), medicininėse, ginklų išardymo bei sudėjimo,
ryšių ir kitose rungtyse.
Pirmąją vietą iškovojo 501-oji kuopa, antrąją – nuo
jos vos dviem taškais atsilikusi 509-oji kuopa. Treti,
kaip jau minėta, buvo Rokiškio krašto kariai.
„Rokiškio Sirenos“ ir Krašto apsaugos savanorių
pajėgų Vyčio apygardos 5-oji rinktinės inform.
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Rajono ugdymo įstaigų direktorių kaita: išlydėtas vienas, priimti du
Rajono taryba konstatavo švietimo įstaigų vadovų pokyčius: iš užimamų
pareigų atleistas ilgametis
Pandėlio gimnazijos vadovas Donatas Karaliūnas ir
pasveikinta jo įpėdinė Jūratė Kavoliūnienė. Taip pat
naują vadovą turės ir Kūno
kultūros ir sporto centras:
juo tapo neseniai rajono tarybos nario kėdę palikęs Tadas Stakėnas.
Be vadovo –
daugiau nei pusmetį
Gruodžio 6-ąją užtarnauto poilsio išlydėtas ilgametis
Kūno kultūros ir sporto centro
direktorius Augutis Kriukelis.
Naujojo vadovo paieškas sutrukdė ir užvilkino karantinas.
Gegužės pabaigoje įvykusiame konkurse Kūno kultūros
ir sporto centro direktoriaus
pareigoms užimti vieninteliu
kandidatu buvo T. Stakėnas,
kuris tą patį mėnesį paliko
rajono tarybos nario kėdę. Į
rajono tarybą jis buvo išrinktas kaip „Vieningi su Ramūnu
Godeliausku“ komiteto atstovas.
Nepaisant konkurso, galutinį žodį sprendžiant, kas taps
šios įstaigos vadovu, taria rajono taryba. Po jos narių egzamino T. Stakėno kandidatūra
buvo patvirtinta: už ją balsavo
23, prieš – vienas rajono tarybos narys. T. Stakėnas direktoriaus pareigas eis nuo liepos

Paskirtąją Pandėlio gimnazijos direktorę Jūratę Kavoliūnienę sveikino
rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Aurimas
Laužadis.
L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

1-osios, jis paskirtas penkerių
metų kadencijai.
Rajono tarybos nariams rūpėjo esamų sporto šakų ateitis
ir naujų šakų atsiradimo galimybės. T. Stakėnas pabrėžė,
kad tradicijos bus puoselėjamos. O ateitį pirmiausia žadama aptarti su centro taryba:
moksleivių, tėvų, pedagogų
atstovais – siekiama turėti
bendrą ateities viziją. O naujų sporto šakų perspektyvas
padiktuos rajono gyventojų
poreikiai.
Tarybos narys Irmantas
Tarvydis uždavė provokuojantį klausimą: apie „gerbiamo Rancevo“ įsigytus
„nekokybiškus
kilimėlius“
ledo aikštelei. „Gal mėginsit
kažką atsakomybėn patraukti
už lėšų švaistymą?“ – klausė
jis. T. Stakėnas pabrėžė, kad
šiuo metu visi ledo aikštelės šaldymui skirti kilimėliai
yra veikiantys, todėl dėl jų

sprendimų priimti nereikia. O
kažką patraukti atsakomybėn
– ne Kūno kultūros ir sporto
centro direktoriaus kompetencija. Rajono meras replikavo:
„Prašyčiau rajono tarybos narių nesišvaistyti įžeidžiančio
pobūdžio ir šmeižto pobūdžio
turinčiais tokiais klausimais
ir pareiškimais. Nes tokia informacija visiškai neatitinka
tikrovės“, – sakė meras.
Tarybos narys Algis Kazulėnas klausė, ar pavyktų prikelti moterų krepšinį, turintį
mūsų rajone gilias tradicijas.
Tarybos narys Gintaras
Girštautas klausė, ar rajono
ledo ritulininkai grįš į šalies
aukščiausią lygą. T. Stakėnas
kalbėjo, kad sprendimai bus
priimti su centro taryba. Rajono meras pateikė informaciją, kad šiemet labai išaugo
vaikų, norinčių sportuoti ledo
rituliui, todėl Kūno kultūros
ir sporto centras savo žinion

kymosi programas – vizažisto ir šaltkalvio. Siūlydami
naujas profesijų įgijimo programas atsižvelgiame į darbo
rinkos diktuojamas sąlygas,
todėl manome, kad šios profesijos bus paklausios. Taip
pat analizuojame ir Rokiškio
darbo rinką.
Registracija šiais metais,
kaip ir pernai vyksta labai
aktyviai. Turim panašų užsiregistravusių skaičių į visas
specialybes. Šiai dienai jau
yra pakankamas užsiregistravusiųjų skaičius, kad galėtume suformuoti socialinio
darbuotojo padėjėjų ir vizažisto mokymo programas.

galima pildyti prašymo dėl
stojimo mokytis šių specialybių. Kas dar dvejoja, kviečiame suskubti registruotis.
Šiais metais priimsime šiek
tiek daugiau mokinių, nei
ankstesniais metais, tačiau
turime atsižvelgti ir į mokyklos pajėgumus.
Priėmime į profesinio mokymo įstaigas šiemet gali dalyvauti ne tik norintieji įgyti
kvalifikaciją pagal visą profesinio mokymo programą.
Eksperimento tvarka sudarėme galimybę I-IV gimnazijos klasių mokiniams mokytis pagal atskirus vizažisto ir
šaltkalvio mokymosi modu-

Kūno kultūros ir sporto centro naująjį direktorių Tadą Stakėną (kairėje)
sveikino šio centro bendruomenės atstovai treneriai Edmundas Ščiuplys ir
gita Čečienė.

perėmė persirengimo patalpas, joms remontuoti rajono
savivaldybė skyrė 10 tūkst.
Eur, prisidėjo ir pati ledo ritulio bendruomenė.
Stasys Mekšėnas palietė
strateginį klausimą: T. Stakėnas bus ne tik Kūno kultūros ir
sporto centro direktorius, bet
ir viso rajono sporto vadovas.
Valius Kazlauskas klausė
apie kelerių metų sporto rajone viziją. T. Stakėnas sakė,
kad eidami į konkursus, kandidatai prisirašo ilgų planų,
kuriuos koreguoja tikrovė. O
konkretūs planai atsiras tuomet, kai bus susipažinta su
centro veikla.

Pasikeitė Pandėlio
gimnazijos vadovas
Po trijų dešimčių darbo

metų Pandėlio gimnazijos
vadovo postą paliko Donatas Karaliūnas. Dijana Meškauskienė dėkojo, kad šio
vadovo dėka Pandėlio gimnazija pritraukia net kitų rajonų mokinius. Tarybos nariai
prisiminė ir ilgametę jo vadybinę patirtį, linkėjo nepasitraukti iš švietimo sistemos,
ragino dalyvauti konkursuose
kitų rajono švietimo įstaigų
vadovų pareigoms užimti.
Taip pat buvo dėkojama už
patriotinį ugdymą, muziejaus
įrengimą, už sporto šventę,
kuri nuo mažo turnyro tradiciniuose šv. Onos atlaiduose evoliucionavo į didžiulį
sportinį renginį. Taip pat ir už
Pandėlio gimnazijos stadiono
įrengimą ir įveiklinimą.
Direktorius D. Karaliūnas,

pakviestas į tribūną, neslėpė
jaudulio. Jis pabrėžė, kad jau
beveik tris dešimtis metų buvo
viename darbe, vienoje vietoje. „Tikiuosi, kad nesąmonių
nepadaryta. Švietimo sistemoje „labai gerai“ nebūna, tad
sakykim, kad buvo neblogai“,
– sakė jis ir priminė, kad šiuo
metu gimnazija tarnauja ugdydama ne tik Pandėlio krašto,
bet ir Biržų, Kupiškio rajonų
mokinius. D.Karaliūnas teigė,
kad švietimo reforma, įstaigų
vadovų kaita nėra pats geriausias dalykas, bet patekus į šią
mėsmalę, nieko nepakeisi. Jis
teigė, kad dabar atviras pasiūlymams ateities planams ir
darbams.
Įpėdinė –
buvusi pavaduotoja
D. Karaliūnas Pandėlio
gimnazijos direktoriaus kėdę
užleis ilgametei pavaduotojai ugdymui Jūratei Kavoliūnienei. E. Vilimas pabrėžė J.
Kavoliūnienės kompetenciją
ugdymo veikloje. Jai tarybos
nariai klausimų neturėjo, bet
turėjo palinkėjimų: kad neliktų rajono švietime nežinomų sričių ir klausimų, telkti
bendruomenę, rūpintis profesiniu švietimu. Direktorė
pareigas pradės eiti birželio
29-ąją, ji tarybos sprendimu
paskirta penkerių metų kadencijai.
Lina DŪDAITĖKRALIKIENĖ

Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykloje –
Apsvaigę vairuotojai
dvi naujos specialybės. Susidomėjimas profesiniu mokymu auga „prisivažinėjo“
Kaip ir visoje Lietuvoje, priėmimui į dvi naujas mo- Bet tai nereiškia, kad nebe- lius“- sako mokyklos direknorinčiųjų įgyti profesinį išsilavinimą Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio
mokykloje, skaičius auga.
Registracija vyksta aktyviai. Jau užsiregistravo ir
norą mokytis amato pareiškė apie 50 proc. nuo planuojamų priimti mokytis šioje
įstaigoje stojančiųjų.
Pasak Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio
mokyklos direktorės Dianos
Giedrikienės, mokykla siekia pasiūlyti naujų specialybių.
„Šiais metais nacionaliniu
mastu parengėme ir teikiame

Rokiškio autobusų parkas
kviečia ilgąjį savaitgalį
keliauti į Jūrmalą

Rokiškio autobusų parkas kviečia ilgąjį savaitgalį keliauti į Jūrmalą. Kelionės vykdomos liepos 4 d.
(šeštadienį) ir liepos 5 d. (sekmadienį).
Iš Rokiškio išvyksite 7:00 val., iš Jūrmalos 18:00 val.
Registracija telefonu: 8-458-52982, kaina 10 Eurų
asmeniui. Kelionės įvyks, jei susirinks ne mažiau 15
asmenų grupė.
Rokiškio AP inform.

torė D.Giedrikienė.
Priėmimas studijuoti vykdomas internetu sistemoje
Lama BPO arba atvykus į
mokymo įstaigą. Daugiau informacijos apie stojimą ir reikalingus pateikti dokumentus
galima rasti mokyklos internetiniame puslapyje.
Pagrindinio
priėmimo
prašymų registracija vyks
iki rugpjūčio 7 d., šių metų
abiturientams - iki rugpjūčio
12 d. Pasibaigus pagrindiniam registracijos laikui ir
atsižvelgiant į laisvas vietas,
bus vykdomas papildomas
priėmimas.
Enrika PAVILONIENĖ

Statybos per metus pabrango 1,8 proc.
Statybos per metus – gegužę, palyginti su praėjusių metų
geguže – pabrango 1,8 proc.

Tai lėmė vidutinio valandos
bruto darbo užmokesčio (5,5
proc.), mašinų ir mechanizmų
darbo valandos (1,8 proc.) bei
statybinių medžiagų ir gaminių
kainų (0,2 proc.) augimas, pranešė
Statistikos departamentas.
Per metus daugiausia – 2,4

proc. – pabrango gyvenamųjų
pastatų statyba. Inžinerinių statinių
statyba pabrango 1,7 proc., negyvenamųjų pastatų – 1,6 procento.
Per gegužę, palyginti su balandžiu
– statybos kainos padidėjo 0,1
proc. Didžiausią įtaką tam turėjo
vidutinio valandos darbo užmokesčio padidėjimas 1,5 proc. bei
statybinių medžiagų ir gaminių
kainų sumažėjimas 0,5 procento.
BNS inform.
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Net du rajono vairuotojai apsvaigę sukėlė eismo įvykius.

Birželio 28 d., 12.30 val.
Rokiškyje, Perkūno g., neblaivus (2.17 prom. girtumas) vyras (gim. 1968 m.)
vairavo automobilį „Audi
A4“. Įtariamasis sulaikytas.
Birželio 28 d., 20.30 val.
Rokiškio r., Veduviškio k.,
neblaivus (1,61 prom. girtu-

mas) vyras (gim. 1998 m.)
vairuodamas
automobilį
„VW Passat“ jo nesuvaldė
ir nuvažiavo nuo kelio. Apžiūrint automobilį, ant priekinės keleivio sėdynės rasta
vyriška rankinė, kurios viduje plastikinis paketėlis su
augalinės kilmės, galimai,
narkotinėmis medžiagomis.
Panevėžio apskrities
vyriausiojo policijos
komisariato inform.

Rokiškėnai išvykoje
patyrė nesėkmę
Rokiškio futbolo klubas
penktadienį išvykoje žaidė
Panevėžio apskrities futbolo federacijos 8x8 pirmenybių rungtynes su Pasvalio
ekipa. Mūsiškiams rungtynės nesusiklostė: jie varžovams nusileido 0:3.

Pasvalio SM yra šių varžybų lyderė. Po pergalės
prieš mūsiškius ji turnyrinėje
lentelėje užima pirmąją vietą,
laimėjusi visas trejas žaistas
rungtynes. Ji turi teigiamą 6
įvarčių skirtumą ir nuo an-

troje vietoje žengiančio „FK
2000“ atsiplėšė dviem taškais.
Rokiškio futbolo klubo
komanda, pralaimėjusi abejas žaistas rungtynes, turnyrinėje lentelėje kol kas
yra dešimta tarp dvylikos
komandų. Mūsiškiai pelnyti
pirmuosius įskaitinius taškus
turės progą liepos 3 d. išvykoje žaisdami su Panevėžio
FA-PRSSG u-16 ekipa, šiuo
metu užimančia šeštąją vietą.
Lina DŪDAITĖKRALIKIENĖ
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„Pirmosios pradalgės“ varžytuvės: apie dalgių
ir šienpjovio darbo subtilybes

Birželio 27-ąją surengta tradicinė „Pirmosios pradalgės“ šventė Konstantinavoje. Ji – aštuntoji. Nors nei šalies, nei rajono laukuose jau
daug metų nebeaidi aukštaitiškas dalgio valiavimas, nebebaltuoja grėbėjėlių baltos skarelės, šventės-varžytuvių gausa rodo, kad rajono
vyrams vis dar žinomas šis sunkus bet garbingas darbas. Dar yra tebemokančių supjauti lygią sumuštinę pradalgę, plakti dalgius. Nors,
kaip patys sako, juos beprisimena tik tuomet, kai reikia kur nors sode apie obelis žolę apkapoti...
Šventė, aktuali
šiam kraštui
Pastaruoju metu Konstantinava atsidūrė žiniasklaidos
taikiklyje. Ir ne iš gerosios
pusės: ji pristatyta kaip tamsiojo turizmo vieta, toks savotiškas Lietuvos „Černobylis“, kuriame be dulkių ir
griuvėsynų mažai ką tepamatysi. Nors šio krašto žmonės
atviri: jie ne tokie...
Ir „Pirmosios pradalgės“
varžytuvės, sutraukiančios ne
tik šio krašto, bet ir aplinkinių seniūnijų žmones, yra ne
proginis renginys ar bandymas reabilituotis. Jos, šiemet
surengtos aštuntąjį kartą, yra
šio krašto žmonių branginama tradicija. Ir, kai į kaimų
istorijos puslapius nugulė artojų, melžėjų ir kitos panašios
varžytuvės, „Pirmosios pradalgės“ metu vis dar skamba
plakami dalgiai, čiaukši pustyklės...
Čia ne tik rengiamos kasmetinės varžytuvės, bet ir
edukacijos: buvo dirbami
dalgių ir grėblių kotai, prisimintos šienapjūtės tradicijos. Kad jos vis dar aktualios,
buvo akivaizdu: ne vienas
kostiumuotasis šventės svečias pirštu mėgino dalgio aštrumą, kiekvienas, sumanęs
paplakti ar papustyti dalgį,
sutraukdavo ne tik būrį žiūrovų, bet ir sulaukdavo patarimų.
O varžytuvėms registravosi gausiai: ištisos šeimos
ir net šienpjovių dinastijos.
Jų varžytuvėse buvo net dvi:
Stanislovas, Rolandas ir Emilis Žinduliai bei Edmundas,
Saulius ir Rytis Raupliai.
Lino marškiniai
ir juostos
Kol ketinantys besivaržyti
matavosi jiems skirtus linius
marškinius bei aukštaitiškas rištines juostas, šventės
svečiai grožėjosi ankstesnių
varžytuvių
nuotraukomis,
klausėsi Žiobiškio dainininkių atliekamų šienapjūtės
dainų. Kepurėle ir rištine
juosta buvo papuoštas ir
jauniausias dalyvis: Emilis
Žindulis. Tiesa, jis šienauti
bandė ne su tikru, o su savo
paties pasigamintu mediniu
dalgiu. Jo senelis džiaugėsi,
kad berniukas ne tik perima
šeimos šienpjovių tradicijas,
bet ir yra sumanus bei išradingas konstruktorius, gebantis daugybę žaidimų prasimanyti konstruodamas jam
reikiamus įrankius iš čia pat
rastų pagalbinių priemonių.
Pasidabinę lino marški-

Pavyzdinė nugalėtojo sumuštinė pradalgė.

Rytis Rauplys pernai buvo jauniausias šienpjovys, o šiemet pelnė šienpjovių šienpjovio titulą.

Arbitrė Veronika Siniauskienė labai atidžiai tikrino, ar po sumuštine
pradalge neliko nenupjautos žolės kupstų. Pasak arbitrės

Pirmąją pradalgę išpjovė daugkartinis varžytuvių nugalėtojas Darius Kavoliūnas.

Rokiškėnas Kęstutis Grigalavičius
demonstravo, kaip plakamas dalgis.
Šienpjovių Žindulių dinastija: senelis Stanislovas, tėtis Rolandas ir anūkas
Emilis.

niais, pasipuošę skrybėlėmis, šienpjoviai ėmė ruošti
dalgius varžytuvėms. Pas
daugumą jie – jau ne savi,
o „valdiški“, organizatorių
parūpinti. Tad ne vienam
netiko ir dalgiakočio ilgis,
ir ne toks dalgio pritvirtinimo kampas, ir išpustyti, ir
paplakti reikėjo. Pustyklė,
plaktukas ir plakimui skirta
kartis su metaliniu antgaliu
– čia pat vietoje. Tačiau ne
kiekvienas drįso šia priemone pasinaudoti: netinkamai

plakdamas dalgio ašmenis, jį
tik sugadinsi.
Šienpjoviai
Gediminas
Žiaugra, Stanislovas Žindulis
mielai dalino patarimus konkurentams, kaip pasiruošti
dalgius: juk varžytuvės – tai
ne tik sportinė kova, bet ir
proga išmokti, sužinoti apie
šį, kitados kiekvienam kaimo
gyventojui gyvybiškai svarbų
darbą.
Arbitrai pristatė varžybų
taisykles. Jos paprastos, ir
kartu sudėtingos. Kiekvienas

šienpjovys gavo vienodo ploto laukelį, kurio numerį lėmė
burtai. Varžytuvėse visiškai
nesvarbi kiekybė: per kiek
laiko bus nupjautas plotelis. Svarbu kokybė: pjovimo
aukštis, švarumas, ar tiesi,
gražiai suguldyta sumuštinė
pradalgė, ar švariai nupjautas
laukelis, ar neliko dalgio nepaliestų kupstų.
Visa tai vertino autoritetinga komisija: ankstesnių švenčių nugalėtojai bei
charizmatiškoji Konstantinavos gyventojų labai gerbiama agronomė Veronika
Siniauskienė.
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Sunkus ir alinantis
darbas
Plieskiant vidurdienio kaitrai šienpjoviai su daina išlydėti į lauką. Varžytuvėms
buvo numatytos maždaug dvi
valandos. Laiko reikėjo: mat
kai kurie šienpjoviai dalinosi dalgiais. Antai nugalėtojas Rytis Rauplys laukė, kol
baigs pjauti jo šeimos nariai.
Taip pat elgėsi ir Žindulių
šeimos vyrai: įpusėjęs pradalgę, Rolandas Žindulis laukė,
kada tėtis Stanislovas perleis
jam savąjį dalgį.
Pirmąją, pavyzdinę pradalgę plačiais mostais nušienavo
daugkartinis varžytuvių laimėtojas Darius Kavoliūnas.
Jis šiemet nesivaržė, tad buvo
progos paklausti apie šienavimo subtilybes.
Pašnekovas teigė, kad sąlygos varžyboms šiemet itin
sunkios. Mat pernai žolė pjovėjams dėl sausros tebuvo tik
iki gurnelių, o šiemet – iki
juosmens. Žolė sunki, vešli,
ploteliai prižėlę kibių vikių,
kurie nuolatos pynėsi apie
dalgius ir trukdė pjauti tiesias, švarias pradalges.
Kita didelė bėda: itin sausa. Žolė perdžiūvusi, nėra
rasos, todėl pjaunant dalgis
sunkiai slysta žole, ją kertant
reikia įdėti nemažai jėgų. To-

dėl nenuostabu, kad šienpjoviai kas kelis metrus stojo atsikvėpti ir pustyti dalgių.
O čia ir rūpestingosios grėbėjėlės atskubėjo su duonos ir
vandens gėrimu, mūsuose vadinamu biguzu. Ar tikrai toks
gėrimas naudingas? „Kad ir
kaip būtų keista, būtent toks
gėrimas gerai atgaivina“, –
sakė D. Kavoliūnas.
Iš varžybų pasitraukus
vienam dalyvių, jo plotelyje
ir su jo dalgiu šieną pjauti
galėjo pabandyti kiekvienas
norintysis. Ir tuo pasinaudojo
ir konstantinaviškiai, ir rajono politikai. O jie šienauti
moka. Štai rajono meras Ramūnas Godeliauskas sakė,
kad aukštaitiškas dalgis jam
nėra įprastas: Žemaitijoje,
kur jis augo, dalgio rankenos
yra dvi, todėl skiriasi ir pjovimo būdas.
Kokia sunki varžytuvių
dalyvių dalia, savo kailiu
pajuto Pandėlio seniūnas Algis Kulys: plačiai užsimojęs
pjauti pradalgę, pajuto, kaip
jo rankoje perpus triokštelėjo
dalgio kotas.
Griežti arbitrai rūpestingai
tikrino kiekvieno šienpjovio darbą. Argonomė V. Siniauskienė pirmiausia kilnojo
sumuštinės pradalgės žolę.
Į 4 p.
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Rajono savivaldybėje diegiamas vieno langelio principas
Rajono
savivaldybės
administracijos direktorius
Andrius Burnickas visuomenei pristatė nuo liepos
1-osios diegiamus pokyčius
savivaldybės klientų aptarnavimo sferoje. Karantinas
tapo pretekstu įdiegti vieno
langelio principą.
Keičiasi priėmimo vieta
Anksčiau interesantai galėjo patys vaikščioti po visą
savivaldybę, ieškodami specialistų, kuriems jie galėtų pateikti dokumentus ar užduoti
rūpimus klausimus. Dabar
tvarka pasikeitė: pertvarkius
buvusias Civilinės metrikacijos ir archyvų skyriaus patalpas, įdiegti du kabinetai, į
kuriuose dirbančius asmenis
rokiškėnai turės kreiptis pirmiausia.
Čia jie pateiks dokumen-

tus, prireikus bus iškviestas
reikalingas specialistas. Kuris
arba konsultuos vietoje, arba,
jei reikia, nusives į savo kabinetą.
Į kitas savivaldybės patalpas bus galima patekti tik su
lydinčiuoju specialistu: bus
įdiegta leidimų-kortelių sistema.
Klientai bus aptarnaujami dviem srautais: vienas
kabinetas skirtas gausiausiai
interesantų grupei – besikreipiantiesiems socialinės paramos klausimais. Antrajame
kabinete bus priimami klientai visais kitais klausimais.
Ar nesiformuos vadinamasis
„butelio kaklelio“ principas,
dar sunku pasakyti. Kaip sakė
administracijos direktorius,
kol kas naujų darbuotojų nėra
priimta, verčiamasi esamais
resursais. Abu kabinetai įsi-

kūrė buvusiuose Civilinės metrikacijos ir archyvų skyriaus
kabinetuose, o šio skyriaus
vedėjai Violetai Damoševičienei ir vyriausiajai specialistei
Virginijai Milaknienei atiteko
Seimo nario Raimundo Martinėlio ir jo padėjėjų kabinetas.
Jiems patalpos skirtos aštuntajame aukšte. Kaip sakė A.
Burnickas, Seimo narys dėl to
neprieštaravo.
Iš tiesų šioje vietoje nebuvo
planuota diegti interesantų aptarnavimo kabinetų. Jie buvo
numatyti prie rajono savivaldybės paradinių durų. Tačiau
atidėjus savivaldybės patalpų
atnaujinimo projektą, jos nebuvo pertvarkytos.
O pasibaigus karantinui,
pasak A. Burnicko, kaip tik ir
buvo puiki proga įdiegti vieno
langelio principą.
Mat per karantimo laiko-

tarpį vieno langelio principo
apmatai pradėti taikyti saugantis užkrato. Todėl, kol dar
savivaldybės darbas negrįžo į
ankstesnes vėžes, buvo puikus
pretekstas pradėti permainas.
Permainos palietė ne tik klientų aptarnavimo principus, bet
ir darbuotojų darbo organizavimą. Mat rajono savivaldybė
dirbo išties nepatogiu laiku:
8-17 val., o penktadienį 8-15.45
val. Dirbantiems rajono gyventojams joje lankytis buvo nepatogu: nei prieš darbą, nei jam
pasibaigus negalėjo patekti į savivaldybę rūpimais klausimais:
tekdavo prašytis iš darbo.
Dabar gi savivaldybės
specialistų darbo laikas sutvarkytas taip, kad antradienį
ir ketvirtadienį jie dirba nuo
8 iki 18 val. Taigi, pasak A.
Burnicko, tie rajono žmonės,
kurie dirba įprastinėmis darbo

valandomis, dabar minėtomis
dienomis turės apie valandą
susitvarkyti reikalus savivaldybėje.
Kaip kompensaciją už darbą
antradieniais ir ketvirtadieniais
valanda ilgiau, savivaldybės
darbuotojams numatyta, kad
jie penktadienį dirbs 18-12.45
val. be pietų pertraukos. Ar
savivaldybės darbuotojai tokiems pokyčiams neprieštaravo? „Visai ne, atvirkščiai, darbuotojai džiaugėsi, kad turės
laisvą popietę, per kurią galės
patogiai tvarkytis savo pačių
reikalus: nueiti pas gydytoją,
sutvarkyti reikalus kitose institucijose“, – sakė A. Burnickas.
Išimtis – tik Civilinės metrikacijos ir archyvų skyriaus
specialistės. Joms teko kitas
darbo grafikas dėl suprantamų priežasčių. Penktadienio
popietė – pamėgtas vestuvių

metas. Taigi, jos tuoks rokiškėnų šeimas, priims prašymus
tuoktis. Be to, pektadieniais
nuo 12.45 val. uždarius interesantų priėmimo kabinetus,
atsilaisvins koridorius, skirtas
poroms iškilmingai įžengti į
ceremonijų salę.
Jau dabar savivaldybės
klientų aptarnavimo specialistai bando naujoves. Jau
užsakytos jų kabinetų iškabos,
artimiausiu metu bus įdiegta
kortelių-leidimų sistema bei
paskelbtas telefonas, kuriuo
interesantai galės rezervuoti
priėmimo rajono savivaldybėje laiką.
A. Burnickas pabrėžė, kad
kitos įstaigos, įsikūrusios savivaldybės patalpose, dirbs ir
interesantus priiminės joms
įprastu darbo grafiku.
Lina DŪDAITĖKRALIKIENĖ

„Pirmosios pradalgės“ varžytuvės: apie dalgių ir šienpjovio darbo subtilybes

Iš 3 p.
Pašnekovė paaiškino, kad
dažniausiai pasitaikanti klaida: pjaunant sumuštinę pradalgę jos viduje paliekami
žolės kupstai. Akivaizdžiai
šios klaidos ji pademonstruoti negalėjo: dauguma šienpjovių pradalgę pjovė taisyklingai.

Savo krašto amatininkai
ir ūkininkai
Kol šienpjoviai kepinant
saulei varžėsi lauke, žiūrovai
pramogavo: gaivinosi pasiūlytu šaltu gėrimu, apžiūrinėjo
Rokiškio krašto amatininkų
darbus nedidelėje mugėje.
Konstantinaviškiams gerai žinoma duonos kepėja
Edita Kastanauskienė siūlė
naminės duonos bei ragaišių.
Pirkėjų netrūko: ne vienas
pageidavo parsinešti tikros,
krosnyje keptos duonos kepalą ar ragaišį lauktuvių.
Kaip pasakojo pirkėjos, Edita
šiame krašte puikiai žinoma
kepėja. Todėl yra nemažai
norinčiųjų paskanauti su tikru raugu, tikroje krosnyje
iškeptos duonos. Jos ypač pasiilgsta vyresni žmonės, kurie
taip ir nepriprato prie pramoniniu būdu kepamos duonos
skonio. Tad nenuostabu, kad
pintiniuose krepšiuose su lino
staltiesėlėmis sudėtų ragaišių
atsargos sparčiai seko. Tačiau
šventės svečiai jais gardžiuotis neskubėjo: ar dėl to, kad
taupė lauktuvėms, ar dėl to,
kad laukė žadėtosios gardžios
sriubos.
Ponia Edita pasakojo, kad
iškepti gerą duoną ar gardų
ragaišį reikia nemažai žinių,
patirties. Tad ir nebe pirmuosiuos metus kepant, vis dar
yra ko pasimokyti, pasisemti
patirties. Tačiau pirkėjai skubėjo tikinti, kad Editos duona
yra tokia skani, kad jai jau
nebereikia ieškojimų ir ban-

Jaunųjų ūkininkų Skerbedžių šeima siųlė pačių išaugintas braškes.

dymų.
Prie gretimo stalelio savo
ūkio braškes pardavinėjo
Skerbedžių šeima. Prinokusios uogos viliojo tuos šventės dalyvius, kurie į ją atėjo
su vaikais ar anūkais. Tad
nenuostabu, kad iki šventės
pabaigos dar likus kelioms
valandoms, Ingridai Merkytei-Skerbedienei beliko skėsčioti rankomis: braškių nebeliko.
Ji pasakojo, kad šeima
savo ūkyje turi hektaro dydžio braškyną. Jame auga ir
populiarios Rumba, Sonata,
Malvina, ir retesnės veislės.
Viso auginamos šešių veislių
braškės. Ypač įdomi, aromatinga, tačiau reta ir įnoringa
yra Renesainse veislė. Kuri
dėl savo unikalaus aromato ir skoninių savybių labai
mėgiama perdirbėjų. Čia pat
padėtas indelis braškių paragauti: kad pirkėjas žinotų,
ar gardi ta Kazliškio krašto
laukuose sunokusi lietuviška
uoga.
Pašnekovai neslėpė: derlius gausus. Šeima, kaip ir
daugelis rajono braškininkų,
jį realizuoja dviem būdais:
skina ir pardavinėja patys,
arba už euru mažesnę kainą
leidžia patiems pirkėjams pasiskinti iš braškių lauko.
Populiaresnis pirmasis būdas: kadangi nemažai apylinkių žmonių yra vyresni, jiems
maloniau tiesiog skanauti ir

mėgautis uogomis, nei dėl
mažesnės kainos dėl jų kepti laukuose. Nebe kiekvienas
ir gali ateiti pats nusipirkti
braškių: šiemet ypač paklausi braškių pristatymo į namus
paslauga. Braškių kainos šiemet išties žemos: augintojų
daug, o prasidėjusi kaitra
trumpina uogų sezoną. Tad
rajono turguose jau faktiškai
nebeliko atvežtinių braškių:
jomis prekiauti tiesiog nebeapsimoka, kai naminių kaina
tesiekia 2-2,5 Eur.
Ant prekystalio keliauja tik
tą patį ankstų rytą nuskintos
braškės. Pasak pašnekovų, jų
kelių dienų nepalaikysi. Tad
nereikia bijoti, kad įsigysite
nešviežių uogų. Neparduotas
(o taip pasitaiko retai) vakare
tenka paruošti šaldymui.
Jei duonos kepėjai ir braškininkai džiaugėsi pirkėjų
gausa, tai namuose kurtų papuošalų pardavėjai tik pečiais
gūžčiojo, kas nutiko konstantinaviškiams. Pernai iš karoliukų verti papuošalai buvo
labai paklausūs, o šiemet prekyba ėjo vangiai.
Laimėjo jauniausias
iš besivaržiusiųjų
Besišnekučiuojant su amatininkais, iš lauko su dalgiais
ant pečių grįžo ir šienpjoviai.
Kol komisija skaičiavo
jų pelnytus balus, žiūrovus
linksmino Obelių „Malūno“
kapela.

Editos Kastanauskienės duona ir ragaišiai turi gausų gerbėjų būrį.
L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Rajono tarybos narė, ūkininkė Dalia Lūžienė-Malijonienė pasvarstė, kad reiktų
surengti šienpjovių varžybas
ir moterims: juk ne viena
jų moka šienauti, nekalbant
jau apie tai, kad nesunkiai
nupjauna vieną kitą pintinę
šviežios žolės vištoms ar paršeliams. Tik gal moteriškėms
leisti imtis tradiciškai sunkaus vyriško darbo atrodytų
didelė šventvagystė?
O po sunkaus darbo prakaitą braukdami varžytuvių
dalyviai dalinosi prisiminimais apie tuos tolimus laikus,
kai šienapjūtė buvo vienas
sunkiausių ir svarbiausių vasaros darbų. Apie tai, kaip
tekdavo po kelis kartus vartyti ir džiovinti trumpo vasaros
lietaus sumerktas pradalges.
Kaip pjauti grupei vyrų vieni
paskui kitus taip, kad ir žolės
nepaliktų, ir pirma pjaunančiam dalgiu kulnų neužkabintų.
O čia jau pasirodė ir grėbėjėlės – smagiosios Konstantinavos
bendruomenės
moterys. Jos nusiaubė savo
darželius,
beruošdamos
puokštes kiekvienam šventės dalyviui. Apie varžytuves
jiems primins ir specialūs

Nepriklausomas rajono laikraštis

puodeliai, ir taip reikalinga
ūkyje dovana – pustyklė.
Taigi, metas prizams ir
diplomams. Už pirmąją pradalgę specialia vaza apdovanotas D. Kavoliūnas. Jauniausiojo šienpjovio prizas
atiteko mažajam E. Žiaugrai.
Jam linkėta prie tėčio ir senelio artimiausiais metais prisijungti varžytuvėse.
Trečiają vietą laimėjo Juozas Purtulis. Antrąją – rokiškėnas verslininkas Kęstutis Grigalavičius. Pirmoji
atiteko Ryčiui Raupliui. Šis
23-ejų vaikinas pernai buvo
pripažintas jauniausiu varžytuvių šienpjoviu. Ir šiemet
tarp besivaržiusiųjų jis buvo
pats jauniausiais. Ir šiemet,
teisėjų teigimu, jau buvo akivaizdus favoritas. Jo šeimyna
juokavo, kad vaikino telefonas dabar bus raudonas nuo
skambučių ir užsisakyti tituluotą šienpjovį vejai pjauti
norinčiuosius tikriausiai reiks
rikiuoti į ilgą eilę.
„Varžybos buvo nelengvos. Laimė, burtais teko geras, patogus laukelis“, – sakė
šių metų šienpjovių šienpjovys. O va štai dalgis, beje,
valdiškas, buvo ne pats geriausias, ir dargi per trumpas,

todėl pjauti buvo nepatogu.
Laimė, kad plotelis nedidelis.
Paklaustas, ar dažnai tenka
paimti į rankas dalgį, pašnekovas neslėpė: visi šienapjūtės darbai šeimos ūkyje
atliekami traktoriumi, vejos
priežiūrai – žoliapjovė, trimeris. O dalgis jau sodybos
puošmena, kabanti ant sienos. Ir į rankas paimama tik
ypatingais atvejais. Kaip, pavyzdžiui, pasirengimas varžytuvėms.
Kiek laiko treniravosi
prieš jas šienauti? „Rytą nusikabinau dalgį, nupjoviau kokį
dešimt metrų“, – kukliai atsakė pašnekovas.
Teisėjai mieliausia
dovana – grėblys
Be apdovanojimų namo
negrįžo ir arbitrai. Už rūpestingą teisėjavimą, vertingus
patarimus jie buvo pagerbti
vertingomis dovanomis. Bendruomenė išpildė ir arbitrės V.
Siniauskienės norą. Ji prasitarusi, kad norėtų naujo grėblio.
Tad edukacijos metu jam buvo
pagamintas kotas, ir nupirktas
grėblys. Tad ji dabar galės ir
praktiškai šienpjovių darbą patikrinti, o kitąmet, galbūt, vertėtų pagalvoti ir apie grėbėjėlių
varžytuves.
Pasidžiaugę smagia diena
Konstantinavoje, pasivaišinę
įdomia įvairių kruopų, mėsos
ir daržovių sriuba, šventės svečiai neskubriai ėmė skirstytis.
Konstantinavos bendruomenės stendą papuoš jau šių metų
šventės nuotraukos. Ir vėl bus
dėliojami planai, kaip paruošti šventę. O šienpjoviams dar
yra laiko treniruotis gludinant
šio svarbaus darbo įgūdžius.
Šiemet laukai dosnūs žole, o
Dievas dovanojo gerą orą, taigi
sulydytu šienu gali skųstis nebent miegaliai.
Lina DŪDAITĖKRALIKIENĖ
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Laukia ypatinga pirmoji liepos mėnesio savaitė – ką pasirinksi?
Laukia ypatinga pirmoji
liepos mėnesio savaitė – ką
pasirinksi?
Nuo senosios muzikos
madrigalų iki elektroninės
muzikos kūrybinių dirbtuvių ir spektaklio „Mindaugas“.
Liepos 1 d. 18 val. Senosios muzikos koncertas „La
Virginella“. Rokiškio krašto
muziejus. Giovanni Battista
Mosto madrigalai, dedikuoti
Mikalojui Kristupui Radvilai Našlaitėliui
Nora Petročenko – mecosopranas, Mindaugas Bargaila, Povilas Vanžodis – tenorai,
Gintautas Venislovas – baritonas, Nerijus Masevičius
– bosas, Ieva Baublytė – išilginės fleitos, Darius Stabinskas – violončelė, Alina Rotaru
– klavesinas, Balys Vaitkus –
vargonai.
Liepos 2 d. Mėgėjų meno
festivalis „Vasaronės“. 19
val. Liongino Šepkos parkas.
Pandėlio universalaus daugiafunkcio centro dainavimo
studijos solistai „Pandėlio
balsiukai“, žibantys didelėse

scenose bei tarptautiniuose
konkursuose, kviečia paklausyti išskirtinai lietuviškų dainų. Vadovė mokytoja Vilma
Likienė.
Liepos 4-5 d. Kultūros
ir Meno festivalis „Vasaros
naktys. Mūsų naktys“. Aikštė prie Rokiškio kultūros
centro.
Festivalio programa
Liepos 4 d.
17.00 val. Teatro dirbtuvės,
aktorius Mantas Bendžius
18.00 val. Dizaino dirbtuvės „Rokiškio ženklai“, edukatoriai Dovilė ir Aurimas
Gaižauskai
19.00 val. Elektroninės
muzikos kūrybinės dirbtuvės,
„Muzikalkės“ mokytojas, DJ,
elektroninės muzikos kūrėjas
Kristupas Gikas
20.00 val. MANTAS BENDŽIUS
21.00 val. JAUTI
22.30 val. FREE FINGA
23.30 val. DJ AIVARASK
1.00 val. Atvira ekskursija - atmosferinis dangaus stebėjimas „Signalai“, meno ir
mokslo laboratorija
ERDVINIS KINAS
SOTO

ELLOS FOOD
FAMILY COFFE
Liepos 5 d.
17.00 val. Cianotipija. Mėlynųjų saulės atspaudų dirbtuvės, edukatorė Ernesta Šimkienė
18.30 val. Kūrybinė komiksų laboratorija, edukatorė
Ernesta Šimkienė
20.30 val. Kūrybinio mąstymo laboratorija, edukatorė
Ernesta Šimkienė
22.00 val. Diskusija su režisieriumi Arūnu Mateliu
23.00 val. Kino filmas
„Nuostabieji lūzeriai. Kita
planeta“ (rež. Arūnas Matelis)
Liepos 6 d. Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo
šventė. Velykalnio bendruomenės parke.
18 val. Amatininkų, tautodailininkų mugė. Žaidimų
slėnis.
21 val. Tautiškos giesmės
giedojimas. Anykščių kultūros centro teatro jungtinis
spektaklis su Rokiškio kultūros centro meno kolektyvais
„Mindaugas“ (pagal Just.
Marcinkevičiaus dramą). Režisierius Jonas Buziliauskas
Visi renginiai nemokami

Nuo liepos 1 d. startuoja parama
rajono smulkiam ir vidutiniam verslui

Rokiškio rajono savivaldybė informuoja, kad savivaldybės biudžete kasmet skiriama lėšų Smulkaus ir vidutinio verslo (toliau SVV) plėtros programai. Pagal Programos nuostatus, ji skirta finansiškai remti rajono SVV įsitvirtinimą, naujų darbo vietų sukūrimą, vykdyti
įmonių plėtrą, darbuotojų kvalifikacijos kėlimą bei kitas verslumą skatinančias
priemones. Lėšos gali būti naudojamos programos nurodytoms paramos kryptims, paremiant rajono verslo subjektus, atitinkančius LR Smulkaus ir vidutinio
verslo įstatymą bei programos nuostatų reikalavimus.
„Jeigu verslo subjekto pateikta paraiška atitinka programos nuostatų remiamą sritį, paraiška užpildyta pagal visus reikalavimus, pateikti visi reikiami dokumentai, paprastai visos paraiškos būdavo visiškai ar iš dalies finansuojamos.
Vienas verslo subjektas per vienerius metus gali teikti ne daugiau nei 3 paraiškas, o bendra paraiškų suma negali būti didesnė nei 3000 Eur. Visos išlaidos
privalo būti jau apmokėtos ir ne vėlesnės nei 12 mėnesių. Paraiškos teikėjas
privalo neturėti galiojančio teistumo. Dar viena naujovė – įmonėms, kurioms
kompensuota įrangos, įmonės plėtros išlaidos, bus vykdomos atsitiktinės patikros vietoje (ne mažiau nei 10 proc. tais metais pagal šią kryptį finansuotų
įmonių). Taip pat įvedamas ataskaitų pateikimas dėl įsteigtų naujų darbo vietų
bei kompensuotos įrangos. Norėčiau pabrėžti, kad verslo subjektai, dirbantys
pagal verslo liudijimus, iš šios programos lėšų nėra remiami“, - kalbėjo Strateginio planavimo, investicijų ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė
Justina Daščioraitė.
Rajono verslininkai gali susigrąžinti dalį lėšų už sumokėtas palūkanas, žemės, žemės nuomos ar nekilnojamojo turto mokesčio dalį, dalyvavimo verslo
parodose išlaidas, už savo ar darbuotojų kursus, atgauti įmonės, bendrijos registravimo išlaidas, informacinių reprezentacinių leidinių rajono mastu leidybos išlaidas ar išlaidas už įdarbintą asmenį, registruotą Užimtumo tarnybos
Rokiškio skyriuje ir kt.
Rajono smulkūs ir vidutiniai verslininkai kviečiami nuo 2020 m. liepos 1 d.
teikti paraiškas savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo programos paramai
gauti. Paraiškos priimamos nuo kvietimo pradžios iki kol pakanka lėšų, skirtų
Programai einamosioms lėšoms, bet ne vėliau kaip iki liepos 31 d.
Detalesnė informacija apie Programą teikiama rajono internetinėje svetainėje www.rokiskis.lt skyrelyje Verslininkams/Parama-verslui arba tiesiogiai kreipiantis į Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo,
investicijų ir viešųjų pirkimų skyrių (Respublikos g. 94, 609 kab., tel. (8 458) 71
407, mob. tel. 8 685 66 700).
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Pagal Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2020 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. AV-604 patvirtintas Rokiškio
rajono savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisykles nuo
liepos 1 d. keičiamas savivaldybės administracijos darbuotojams
darbo laikas:
pirmadieniais, trečiadieniais – nuo 8 val. iki 17 val., pietų pertrauka – nuo 12.00 val. iki 12.45 val.;
antradieniais, ketvirtadieniais – nuo 8 val. iki 18 val., pietų pertrauka – nuo
12.00 val. iki 12.45 val.;
penktadieniais – nuo 8 val. iki 12.45 val. be pietų pertraukos.
Švenčių išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda.
Asmenų aptarnavimas taikant vieno langelio principą organizuojamas be
pertraukos kiekvieną darbo dieną nuo administracijos darbo pradžios iki pabaigos.
Savivaldybės administracijos direktorius Andrius BURNICKAS
Užs. 1058

Kviečia dalyvauti Globėjų savaitės proga
organizuojamame sportiniame/edukaciniame žygyje
Rokiškio rajono bendruomeniniai šeimos namai kviečia prisidėti prie
Globėjų savaitės minėjimo
ir sudalyvauti sportiniame/edukaciniame žygyje,
pasivaržyti su kitomis šei-

momis sportinėse estafetėse. Nugalėtojų laukia prizai. Rokiškėnai kviečiami
dalyvauti ir taip prisidėti
prie smagaus ir informatyvaus globėjų dienos paminėjimo.

Žygio pradžia 14:00 val.
L. Šepkos parke.
Registracija į žygį ir daugiau informacijos tel. +370
621 25852.
„Rokiškio Sirenos“
inform.

Birželį – 0,4 proc. išankstinė mėnesio infliacija
Lietuvoje birželio mėnesį, išankstiniais vertinimais, mėnesio
infliacija, apskaičiuota pagal su
kitomis Europos Sąjungos šalimis suderintą vartotojų kainų
indeksą (SVKI), buvo 0,4 pro-

Nepriklausomas rajono laikraštis

cento.
Suderinta išankstinė metinė (birželį, palyginti su 2019-ųjų birželio
mėnesiu) infliacija buvo 0,8 proc.,
remdamasis negalutiniais duomenimis, pranešė Statistikos departa-

mentas.
Gegužės mėnesį Lietuvoje
buvo 0,5 proc. suderinta mėnesio
defliacija, suderinta metinė infliacija siekė 0,2 procento.
BNS inform.
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BALDAI

• Kampą. 280x200. Ką tik

išpakuotas, teirautis telefonu.
Galima derėtis, pirktas Gintaro
baldų parduotuvėje. Kaina 450 Eur.
Tel. 8 648 04 311. Rokiškis
• TV staliuką. Ilgis 1,82 m, plotis
51 cm, aukštis 47 cm. Kaina 50
Eur. Tel. 8 624 93 250.
Rokiškis
• Naudotą sekcijos dalį.
1,81x0,42x2 m. Kaina 40 Eur.
Tel. 8 624 93 250. Rokiškis
• Naudotą dvigulę lovą su čiužiniu.
Tamsi. Plotis 1,80 m. Kaina
derinama. Obeliai. Kaina 70 Eur.
Tel. 8 658 61 254
• Komodą ir dvi spinteles prie
lovos, Kaina sutartinė. Pasiimti
patiems. Rokiškis.
Tel. 8 605 90 025. Rokiškis
• Baldus. Kaina sutartinė. Pasiimti
patiems. Rokiškis.
Tel. 8 605 90 025. Rokiškis
• Ąžuolo baldus. Tel. 8 642 22 774.
Rokiškis
• Vaikišką lovą. Kaina negalutinė.
Kaina 100 Eur. Tel. 8 611 28 684.
Rokiškis
• Stiklinį staliuką. Ratukai
užfiksuojami. Kaina 25 Eur.
Tel. 8 699 41 821. Rokiškis
DOVANOJA

• Dovanoju viršutinįjį šulinio

rentinį su metaliniais volo
laikikliais. Tel. 8 458 51215.
Rokiškis
• Dovanoju garažą prie kepyklos,
nusigriauti. Tel. 8 620 16 002.
Rokiškis
• Atiduodu nusišienauti pievą,
Šetekšnių k., Panamunelio sen.,
Rokiškio r. Tel. 8 655 79 167.
• Dovanoju pievą nusišienauti.
Panemunėlio geležinkelio stotis,
Vebrių k. Tel. 8 682 60 643.
Rokiškis
• Atiduodu 5 ha pievą nusišienauti,
prie Uljanavos (3 km nuo
Rokiškio). Tel. 8 622 06 975.
Rokiškis
• Dovanoju 2,55 ha pievą
nusišienauti, Panemunėlio
geležinkelio stotyje, Šetekšnių
kaime, Rokiškio rajone.
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Dovanojame gyvalazdes.
Susidomėjusius kviečiame
skambinti. Augintiniai, kuriems
nereikia daug priežiūros, bet
padeda ugdyti atsakomybės jausmą.
Tel. 8 611 48 965. Rokiškis
• Duodu nusišienauti pievą, apie 12
ha. Tel. 8 657 71 471. Rokiškis
• Dovanoju žaislus-meškiukus.
Tel. 8 626 90 489. Rokiškis
• Atiduodame nusišienauti pievą
Aukštakalniuose. 34 ha.
Tel. 8 629 09 283. Rokiškis
• Dovanoju virtuvės baldus.
Pasiimti patiems (mikrorajone,
4 aukštas). Tel. 8 674 12 217.
Rokiškis
• Dovanoju ožkas su ožiukais.
Tel. 8 620 63 092. Rokiškis
• Atiduodu pievą nusišienauti prie
Obelių. Tel. 8 686 98 456.
Rokiškis
• Atiduodu pievą nusišienauti.
Jūžintų seniūnija. Tel. 8 676 86
802. Rokiškis
• Dovanoju žurnalus Stilius.
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Drabužėlius berniukui. Nuo

gimimo iki 74 cm ūgio. Įvairios
kokybės, yra ir gerų, yra ir
prastesnių, bet namuose nešioti
tikrai dar tiks. Kaina 15 Eur.
Tel. 8 608 04 155. Rokiškis
• Naują, vieną kartą tik matuotą
mokyklinį megztuką. Dydis 128cm.
Kaina 15 Eur. Tel. 8 615 43 395.
Rokiškis
• Odinius batelius, avėti tik vieną
kartą, pirkti nauji. Dydis 36. Kaina
15 Eur. Tel. 8 621 95 444.
Rokiškis
• Rankinį laikrodį RETOX. Šviečia
tamsoje, atsparus vandeniui.
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Juodus odinius moteriškus

sportinius batelius lenktu padu. 40
dydis. Kaina 42 Eur.
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Baltus odinius moteriškus
sportinius batelius. 38 dydis. Kaina
35 Eur. Tel. 8 695 74 290.
Rokiškis
GYVULIAI, GYVŪNAI

• Juodmargę karvytę, pirmaveršė,

melžiama rankomis. Išmokyta,
minkšta melžti. Kaina 700 Eur.
Tel. 8 693 30 905. Rokiškis
• 2 mėnesių kačiuką, ėda viską,
daro į dėžutę. Tel. 8 699 33 758.
Rokiškis
• Dvi melžiamas ožkas. Kaina
sutartinė. Jūžintai.
Tel. 8 676 85 534. Rokiškis
• Pirmaveršę karvę su veršiuku.
Kaina 570 Eur. Tel. 8 630 21 024.
Zarasai
IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo. Turiu vairuotojo

pažymėjimą. Tel. 8 695 28 930.
Rokiškis
• Ieškau bet kokio darbo
Rokiškyje ar aplink jį. Gali būti ir
trumpalaikis. Tel. 8 696 48 695.
Rokiškis
• 41 m. moteris ieško darbo.
Tel. 8 602 21 055. Rokiškis
• Ieškau darbo vasarai, esu 16
metų. Galiu dirbti virtuvėje.
Tel. 8 606 25 510. Rokiškis
• Ieškau darbo. Rokiškis.
Tel. 8 699 28 563. Rokiškis
• Ieškau darbo, galiu prižiūrėti
senyvo amžiaus žmogų arba vaikus.
Turiu patirties. Galiu dirbti ryte,
per pietus,vakarais ir savaitgaliais.
Tel. 8 625 24 087. Rokiškis
• 41 metų vyras ieško darbo.
Tel. 8 672 86 131. Rokiškis
SIŪLO DARBĄ

• Automobilių servisui reikalingas

autoelektrikas. Tel. 8 611 17 092.
Rokiškis
• Skubiai reikalingas pagalbininkas
darbui bityne. Išsamesnė
informacija telefonu.
Tel. 8 614 48 750. Rokiškis
• Reikalingas darbuotojas,
mokantis pjauti benzininiu pjūklu.
Tel. 8 625 53 137. Rokiškis
• Ieškome automobilių kėbulų
dažytojo, darbui Olandijoje.
Galimybė pradėti dirbti nuo
2020.07.20. Darbo užmokestis
530 Eur/neto per savaitę. Darbo
valandų skaičius: 40 val., galimi
viršvalandžiai. Kaina 2100 Eur.
Tel. 8 611 45 080. Rokiškis
• Reikalingas žmogus galintis
nupjauti ir supresuoti 14 ha pievos
žolės. Tel. 8 610 15 946.
Rokiškis
• Reikalingas žmogus, galintis
nupjauti ar susmulkinti pievų žolę
prie Subačiaus. Tel. 8 610 70 183.
Kupiškis
• Reikalingas greiderio HBM 190,
6x6 operatorius. Darbas nuolatinis.
Tel. 8 603 05 122. Rokiškis
• Reikalingi vairuotojai važiuoti į
Ukrainą. Reikia turėti pasą. Taip
pat reikalingi ir asmenys, neturintys
vairuotojo pažymėjimo, palydovai.
Tel. 8 672 97 353. Rokiškis
• Skubiai reikalingi darbuotojai
gamybos įmonėje. Darbo
užmokestis 11,15 Eur/val.
bruto. Darbo valandų skaičius
- 38 val., galimi viršvalandžiai.
Atlyginimas mokamas kas savaitę,
apgyvendinimas – suteikiamas,
kompensuojamos transporto
išlaidos. Kaina 1600 Eur.
Tel. 8 611 45 080. Rokiškis
• Ieškomas traktorininkas darbui
ūkyje dirbti traktoriumi ir jo
padargais. Pagrindiniai darbai:
šienavimas, grėbimas, šieno rulonų
vežimas. Galimas apgyvendinimas.
Tel. 8 693 06 153. Rokiškis
• Turinti rekomendacijas moteris
galėtų slaugyti ligonį.
Tel. 8 681 58 849. Rokiškis
• Ramundas GM, UAB reikalingas
(-a) padėklų gamybos linijos
operatorius (-ė), darbas pamaininis
darbininkas. Darbo vieta Panemunėlio gel. stotis, Rokiškio
raj. (Reikia turėti automobilį).
Darbo užmokestis apie 892 Eur
neatskaičius mokesčių).
Tel. 8 612 26 202. Rokiškis
• Reikalingas žmogus turintis B
kategorijos vairuotojo pažymėjimą,
mokantis naudotis išmaniuoju
telefonu ir turintis bendrą išprusimą
automobilių srityje. Darbas –
pildyti automobilių kondicionierius.
Apmokome dirbti. Kaina 1000 Eur.
Tel. 8 641 64 818. Rokiškis
KITA

• Skubiai reikalingi kėbulo

geometrijos atstatytojai darbui
Olandijoje. Nuolatinis ir ilgalaikis
darbas. Galimybė pradėti dirbti nuo
2020.07.13/ 20. Darbo užmokestis
530 Eur neto per savaitę. Darbo
valandų skaičius 40 val., galimi
viršvalandžiai. Kaina 2100 Eur.
Tel. 8 611 45 080. Rokiškis
• Skubiai reikalingi 4 staliaiapdailininkai, darbui Drammen.
Visi staliaus, apdailininko darbai.
Darbo patirtis mažiausiai 2 m.
Trumpalaikis darbas (su galimybe
pasilikti ilgam). Darbo užmokestis
nuo 200 iki 230 NOK/val.
Tel. 8 611 45 080. Rokiškis
• Skubiai reikalingi 6 betonuotojai
darbui Danijoje. Ne mažesnė darbo
patirtis nei 3 metai. Gebėjimas
kalbėti anglų kalba. Darbo
užmokestis 145 DKK/val. (apie
19,46 Eur/val). Kaina 2800 Eur.
Tel. 8 611 45 080. Rokiškis

• Bičių avilį kartu su šeimyna.

Labai ramios. Ir medsukį, geros
būklės. Kaina 120 Eur.
Tel. 8 652 04 800. Rokiškis
• Reaktyvinės elektros energijos
skaitiklį. 380V, 5A. Kaina 15 Eur.
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Du trifazius elektros kirtiklius.
100A ir 250A . Tel. 8 682 30 962.
Rokiškis
• Lankstų, varinį kabelį 4x16,4 m.
Kaina 10 Eur. Tel. 8 682 30 962.

VALSTYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO
VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO SĄLYGOS

Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla juridinio asmens kodas 190804895, adresas Rokiškio rajono savivaldybė, Rokiškio kaimiškoji seniūnija, Kavoliškio kaimas, Melioratorių g. 1A skelbia konkursą.
Išnuomojamas Valstybei nuosavybės teise priklausantis ir šiuo metu Rokiškio
technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos patikėjimo teise valdomas nekilnojamasis turtas – negyvenamos patalpos bendrabučio su mokslo paskirties
patalpomis pastate, esančiame Kauno g. 31 A, Rokiškyje ( statinio žyma plane
– 1N5p, unikalus numeris – 7397-2000-9014, bendras plotas – 2 640,38 kv. m.,
nuomojamas plotas – 40,68 kv.m., patalpų indeksai: a-28 (6,26 kv.m. iš 29,17
kv.m.), 47-1 (2,99 kv.m.), 47-2 (1,19 kv.m.), 47-3 (12,40 kv.m.), 47-4 ( 17,84 kv.m.)
socialinių paslaugų teikimui. Turto nuomos sutarties terminas – 2 (dveji) metai.
Pradinis nuompinigių dydis – 3,00 eurai už vieną kvadratinį metrą. Viso nuomojamo ploto nuomos kaina – 122,04 Eur/mėn.
Nuompinigiai nuomotojui turi būti mokami kas mėnesį, prieš prasidedant
mėnesiui, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 d. pagal nuomotojo pateiktą sąskaitą.
Delspinigiai už nuomininko praleistą nuomos mokesčio mokėjimo terminą
– 0,05 procento nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.
Konkurso dalyviai registruojami nuo 2020 m. liepos 7 d. 8.00 val. iki 2020 m.
liepos 13 d. 12.00 val. 210 kabinete, atsakingas asmuo – Asta Mikulionienė, tel.
8458 26926.
Konkurso dalyviai paskelbtose konkurso sąlygose nurodytu laiku pateikia
komisijos nariui užklijuotą voką ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, turto, kurio konkursas buvo skelbtas, pavadinimas,
adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta paraiška
, kurioje nurodyta: konkurso dalyvio pavadinimas, arba vardas ir pavardė, įmonės arba asmens kodas, adresas, tel. numeris, el. paštas, pageidaujamo išsinuomoti turto pavadinimas, paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos turtą, siūlomas nuompinigių dydis, bankiniai rekvizitai, atsiskaitomosios
sąskaitos numeris ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento arba įmonės
steigimo pažymėjimo kopija.
Kartu su voku pateikiami dokumentai, patvirtinantys, kad sumokėtas pradinis
įnašas. Konkurso dalyvio pradinis įnašas lygus 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui sumokamas prieš atvykstant registruotis konkurso dalyviu į RTVŽŪ
mokyklos atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT724010041500030075. Konkursą laimi
dalyvis, pasiūlęs didžiausią kainą.
Turto apžiūra vyks 2020 m. liepos 1 d. Atsakingas asmuo – Algirdas Vyšniauskas, mob. tel. 8679 03788
Komisijos posėdis įvyks 2020 m. liepos 13 d. 13.00 val. Melioratorių g.1A,
Kavoliškio k., Rokiškio r. 210 kab.
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Rokiškis
• Bokštinės, vandens siurblinės
valdymo skydą. 380V, iki 20A.
Kaina 25 Eur. Tel. 8 682 30 962.
Rokiškis
• Elektrinį perjungtuvą, žvaigždė/
trikampis. 500V, 25 A. Kaina 12
Eur. Tel. 8 682 30 962.
Rokiškis
• Naudotas nages. Kaina 55 Eur.
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Naudotus, magnetinius paleidėjus
PME-211. 380 /230V, 25 A.
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• AM/FM, stereo tiunerį SONY ST2950F. 1976 m. Kaina 25 Eur.
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Trifazius elektros automatus.
AE tipo 63 A - 1 vnt, 25 A - 2 vnt.
Kaina 5 Eur. Tel. 8 682 30 962.
Rokiškis
• Lentas. Galiu atvežti į vietą.
Tel. 8 670 84 095. Rokiškis
• Pigiai dujų balionus.
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Elektros variklį, 7,5 kW.
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Treniravimo antkaklį šuniui.
Naujas, pakraunamas, nepralaidus
vandeniui. Ilgas, universalus
dirželis. Vibracija ir el. impulsai
turi 99 programas, yra garsinis ir
šviešos signalas. Kaina 50 Eur.
Tel. 8 605 22 105. Rokiškis
• 2 medsukius. Cinkuoti, 4 korių.
Kaina sutartinė. Tel. 8 620 51 873.
Rokiškis
• Originalius, gruziniškus indelius
čenachams troškinti. 6 vnt.
Juodupė. Kaina 20 Eur.
Tel. 8 609 87 231.
• Beržines, skaldytas malkas.
Tel. 8 645 87 075. Rokiškis
• Medienos atraižas. Atvežu.

Nepriklausomas rajono laikraštis

Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Sausas skaldytas malkas, atraižas.
Atvežu. Tel. 8 671 89 551.
Rokiškis
• Naujas austas pusvilnones
lovatieses. Ilgis 210 cm, plotis 140
cm. Tamsi (ruda) ir šviesi pusės,
yra 6 vnt. Juodupė. Kaina 15 Eur.
Tel. 8 609 87 231.
• Trivietę valtį, naudota vieną
kartą. Kaina 50 Eur.
Tel. 8 621 51 352. Rokiškis
• Arklinį vežimą mediniais ratais.
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Lagamino formos talpą ir 15 l
talpos statinaitę. Tel. 8 676 27 899.
Rokiškis
• Metalinį seifą. Kaina 105 Eur.
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• 3 l talpos stiklainius. 50 vnt.
Kaina 0,7 Eur/vnt.
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

MOBILIEJI TELEFONAI

• Telefoną Samsung

g36i1f. Kaina
60 Eur. Tel. 8 683 27 149.
Rokiškis
• Samsung Galaxy S7. Veikia
gerai, nesudaužytas. Yra dėžutė,
kroviklis, ausinės. Dėkliukas
dovanų. Kaina 90 Eur.
Tel. 8 693 04 817.
Rokiškis
• Mažai naudotą išmanųjį laikrodįtelefoną. Galimybė skambinti,
atsiliepti, rašyti SMS. Kaina 10
Eur. Tel. 8 601 14 335.
Rokiškis
MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Gerai grojantį pianiną Riga.

Kaina 35 Eur. Tel. 8 616 55 839.
Rokiškis

• Gyvenamąjį mūrinį namą su

ūkiniais pastatais. Pakriaunių
kaime, Obelių sen. Bendras plotas:
115 kv. m, sklypas – 18 arų. Namas
pastatytas 1973 m. Name įrengta
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• Namą Čedasų kaime. 3 kambariai

ir virtuvė, su patogumais (dušas,
tualetas, vanduo, trifazė elektros
instaliacija). Namas šildomas
kietuoju kuru (malkomis). Pakeistas
stogas, plastikiniai langai, šarvo
durys. 55 a žemės, ūkiniai pastatai.
Galiu keisti į butą.
Tel. 8 698 78 710. Rokiškis
• Sodybą nuostabioje vietoje 1
ha žemės Rokiškio raj., Kriaunų
sen., Kučiūnų kaime. Išsamesnė
informacija telefonu.
Tel. 8 606 25 534. Rokiškis
NUOMA

• Šeima skubiai ieško išsinuomoti

vietinė kanalizacija, vandentiekis,
kieme yra šulinys. Šildymas centrinis. Kaina 11002 Eur.
Tel. 8 620 81 876. Rokiškis
• Sodybą. Labai geroje vietoje,
Panemunėlio gel.st., galima iš
karto gyventi. Tel. 8 614 19 157.
Rokiškis
• Pusę namo su 9 arų žemės sklypu
Rokiškyje, Laukupės gatvėje.
Pakeistas stogas, plastikiniai langai,
ūkiniai pastatai, galimybė įsivesti
komunalinius patogumus, sklypas
aptvertas, atskiras įėjimas. Kaina
derinama. Kaina 15000 Eur.
Tel. 8 662 78 288. Rokiškis
• Butą Vaitkūnų kaime, Anykščių
raj. 3 kambariai ir virtuvė.
Yra rūsys, centrinis šildymas,
yra garažas, tvartas, miesto
vandentiekis. Reikia remonto.

Kaina 5000 Eur. Tel. 8 645 60 405.
Rokiškis
• Pavėsinę su baldais.
Tel. 8 686 23 372. Rokiškis
• 1 kambario butą Aukštaičių g.,
pirmasis aukštas. Butas dalinai
remontuotas, didelis balkonas.
Kaina 27000 Eur.
Tel. 8 610 41 005. Rokiškis
• Gerą surenkamą garažą. Sienų
storis 2 mm. Galiu atvežti į
vietą, surinkti. Tel. 8 687 73 343.
Rokiškis
• Žemės sklypus gyvenamųjų namų
statybai už Rokiškio dvaro parko.
Tel. 8 686 72 412. Rokiškis
• Sodybą. 2 a, pirtis (galima
gyventi), ūkiniai pastatai, klėtis,
320 kv. m sandėlis, vandentiekis,
trifazė elektros instaliacija,
tvenkinys, aplink sodybą 19,82 ha
žemės, iki Aukštakalnių ežero 200
m. Geras privažiavimas.
Tel. 8 696 09 281. Rokiškis
• Sodybą prie Juodupės mstl., į
Rokiškio pusę. Netoliese teka upė,
yra pirtis, šulinys, geras rūsys,
elektra, 30 a žemės.
Tel. 8 614 21 823. Rokiškis

butą arba namą. Galime ir
prižiūrėti. Siūlyti įvarius variantus.
Rokiškio rajone. Tel. 8 621 27 025.
Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti butą
Rokiškyje. Geriausia butų 1-2
kambarių. Esu dirbantis, 21 metų.
Be žalingų įpročių, gyvenčiau
vienas ir aplankytų draugė.
Gal yra gerų žmonių kurie gali
išnuomoti parduodamą butą, ar
sutarti nuomoti išperkamaja nuoma.
Kaina 150 Eur. Tel. 8 662 25 882.
Rokiškis
• Išnuomojamos patalpos tinkančios
automobilių elektrikui (keltuvas,
duobė, diagnostikos įranga).
Tel. 8 611 17 092. Rokiškis
TRANSPORTO PRIEMONĖS

• 2009.09 mėn. Suzuki Alto. 1 l,

Euro 5. Kaina 2250 Eur.
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• 2006 m. Nissan Micra cabriolet.
1,6 l, benzinas. Kaina 2450 Eur.
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• Mersedes-benz ML. 2,7 l, dyzelis.
Kaina 2550 Eur. Tel. 8 685 21 400.
Rokiškis
• Subaru Forester. 2010 m., dyzelis,
2 l, 4X4, TA iki 2021.12. Kaina
5600 Eur. Tel. 8 655 15 645.
Rokiškis
• Audi 80 B4. Universalas,
1.9 l, TDI. Su TA. Važiuojanti,
nesupuvusi. Kaina 420 Eur.
Tel. 8 627 62 340. Rokiškis
• Seniai nenaudotą dviratį dalims.
18 bėgių. Kaina 15 Eur.
Tel. 8 663 50 272. Rokiškis
• VW Passat. 1999 m., 1,9 l,
TDI, 81 kW. TA iki 2020.07.15.
Kaina 450 Eur. Tel. 8 652 16 704.
Rokiškis
• Renault Scenic. 1,9 l, dyzelinas,

Nepriklausomas rajono laikraštis

Perkančioji organizacija: Rokiškio
rajono savivaldybės administracija
(kodas 188772248, Respublikos g. 94,
42136 Rokiškis).
Pirkimo objektas: Rokiškio mieste
perkami 1 vieno kambario ir 1 dviejų
kambarių butai; Obelių mieste - 1 vieno kambario butas; Juodupės miestelyje – 1 vieno
kambario butas su visais komunaliniais patogumais.
Butai su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, dušine), mediniuose ar karkasiniuose namuose
bei butai, kurių nusidėvėjimas yra didesnis kaip 60
proc., nebus perkami.
Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų
pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba
nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos
aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Paraiškos vertinimo kriterijai: kaina, buto techninė
būklė ir energinio naudingumo klasė.
Pirkimo dokumentus galima gauti Strateginio planavimo, investicijų ir viešųjų pirkimų skyriuje, 414
kab., Respublikos g. 94, Rokiškyje, arba rasti internete adresu www.rokiskis.lt naujienų skiltyje.
Informacija teikiama tel. (8 458) 71 429, mob. 8
685 63 379, el. paštu e.janciene@post.rokiskis.lt.
Paraiškos pateikimo vieta: Strateginio planavimo,
investicijų ir viešųjų pirkimų skyrius, 414 kab., Respublikos g. 94, Rokiškyje.
Paraiškos pateikimo terminas: iki 2020 m. liepos
3 d. 10.00 val.
Kalba, kuria turi būti parengta paraiška: lietuvių.
Paraiška pateikiama užklijuotame voke, ant kurio
nurodomas parduodamo buto adresas, kontaktinio
asmens vardas, pavardė ir telefono nr.
Pateikiami šie dokumentai:
1. Užpildyta paraiška;
2. Nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos;
3. Kadastro duomenų bylos kopija;
4. Buto energetinio efektyvumo sertifikato kopija;
5. Notaro patvirtintas įgaliojimas, suteikiantis teisę
asmeniui teikti paraišką ir derėtis dėl buto pardavimo (jei paraišką teikia ne pats savininkas arba kai butas nuosavybės teise priklauso keliems asmenims).
Komisijos posėdis, kuriame atplėšiami vokai, vyks
2020 m. liepos 3 d. 10.30 val. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos 203 kab., Respublikos g. 94,
Rokiškyje.
Užs. 1044
2001 m., automatinė greičių
dėžė. Labai geras variklis-DTI.
Gamyklinis radijo aparatas,

kablys,pakeisti priekiniai
stabdžiai,sutvarkytas duslintuvas,
normalios R15 žieminės padangos,

PENKTADIENIS 07.03

KETVIRTADIENIS 07.02

TREČIADIENIS 07.01

2020-06-30

05:15 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
09:15 Džesika Flečer
10:00 Miuncheno
kriminalinė policija
10:45 Premjera. Hadsonas
ir Reksas
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 (Ne)emigrantai
13:00 Įdomiosios
atostogos
14:00 Žinios
16:30 Šoka Lietuva
16:45 Ponių rojus
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Pasaulio puodai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Nacionalinė
ekspedicija
22:30 Dviračio žinios
23:00 Kostiumuotieji

05:15 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
09:15 Džesika Flečer
10:00 Miuncheno
kriminalinė policija
10:45 Premjera. Hadsonas
ir Reksas
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Pasaulio puodai
13:00 Įdomiosios atostogos
14:00 Žinios
16:30 Šoka Lietuva
16:45 Ponių rojus
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Pasaulio teisuoliai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Nacionalinė
ekspedicija
22:30 Dviračio žinios
23:00 Kostiumuotieji
23:45 Čikagos policija 3

05:15 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas,
Lietuva
09:15 Džesika Flečer
10:00 Miuncheno
kriminalinė policija
10:45 Hadsonas ir Reksas
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Pasaulio teisuoliai
13:00 Įdomiosios atostogos
14:00 Žinios
16:30 Šoka Lietuva
16:45 Ponių rojus
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Visi kalba
19:30 Beatos virtuvė
20:30 Panorama
21:00 Auksinis protas
22:20 Hobitas: nelaukta

yra ir vasarinės padangos su lietais
ratlankiais (parduodamos atskirai).
Kaina 750 Eur. Tel. 8 618 65 371.
Rokiškis
• Renault Megane Scenic. 1.6 l,
benzinas, ekonomiškas. Išsamesnė
informacija telefonu. Kaina 300
Eur. Tel. 8 628 47 947.
Kupiškis
• Geros būklės automobilį Toyta
Corolla Verso 2007 m. Variklis 2,2
l, 100 kW. Kaina sutartinė.
Tel. 8 682 97 387. Rokiškis
• Audi A3. TA iki 2020.10.27.
Skilęs priekinis stiklas. Važiuoja
gerai, niekas nebraška, netarška.
1.8 l, 92 kW. Buvo prijungta
prie kompiutero. Reikia vieną
daviklį pasikeisti. Kuro sąnaudos
nedidelės. Kaina 450 Eur.
Tel. 8 676 27 828. Rokiškis
• Vaikišką dviratį. Kaina derinama.
Kaina 30 Eur. Tel. 8 611 28 684.
Rokiškis
• VW Passat B5. TDI, TA dvejiems
metams. Kaina 1450 Eur.
Tel. 8 612 32 080. Rokiškis
• Audi A6 C5. Quattro. 2.5 l, 132

8 psl.
23:45 Čikagos policija 3
00:30 Veranda
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Stilius
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Kostiumuotieji
04:45 Veranda
05:15 Ponių rojus

05:25 Kobra 11
06:25 Transformeriai. Kibernetinė
Visata
06:55 Čipas ir Deilas skuba į
pagalbą
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
07:55 Viešbutis
09:00 Šviesoforas
10:00 Palaužti sparnai
12:00 Tikroji žvaigždė
13:00 Parduotas gyvenimas
15:00 Simpsonai

00:30 Laikinosios sostinės
fenomenas. Inžinierius Steponas
Kairys
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vakaras su Edita
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Kostiumuotieji
04:45 Laikinosios sostinės
fenomenas. Inžinierius Steponas
Kairys
05:15 Ponių rojus

05:05 Paskutinis iš vyrų
05:30 Kobra 11
06:25 Transformeriai. Kibernetinė
Visata
06:55 Čipas ir Deilas skuba į
pagalbą
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
07:55 Viešbutis
09:00 Šviesoforas

kelionė
01:05 Stivas Džobsas
03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Šventadienio mintys
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Beatos virtuvė
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Šoka Lietuva
05:15 Ponių rojus

16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Viešbutis
20:30 Blogoms merginoms –
viskas
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Deganti žemė
22:30 Deganti žemė
23:55 Skubi pagalba
00:50 Kobra 11
01:45 Rezidentas
02:35 Vieniši tėvai
03:25 Skubi pagalba
04:15 Iš Los Andželo į Vegasą
04:40 Paskutinis iš vyrų
05:30 Kobra 11

06:10 Iš širdies į širdį
07:40 Tomas ir Džeris
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
10:00 Rosenheimo policija
11:00 Kvailiai šėlsta
11:30 Būrėja
13:30 Turtuolė varguolė
14:30 Našlaitės

10:00 Palaužti sparnai
12:00 Tikroji žvaigždė
13:00 Parduotas gyvenimas
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Viešbutis
20:30 Blogoms merginoms – viskas
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Atkeršyti bet kokia kaina
23:55 Skubi pagalba
00:55 Kobra 11
01:50 Rezidentas
02:40 Vieniši tėvai
03:30 Skubi pagalba
04:20 Iš Los Andželo į Vegasą
04:45 Paskutinis iš vyrų
05:30 Kobra 11

06:20 Iš širdies į širdį
07:50 Tomas ir Džeris
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
10:00 Rosenheimo policija
11:00 Kvailiai šėlsta
11:30 Būrėja

16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Heraklis
21:15 Galingieji reindžeriai
23:50 Mara
01:45 Alinanti misija
03:15 Barbaras. Kario iškilimas
04:45 Iš Los Andželo į Vegasą
05:10 Paskutinis iš vyrų

05:10 Paskutinis iš vyrų
05:30 Kobra 11
06:25 Transformeriai. Kibernetinė
Visata
06:55 Stičas
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
07:55 Viešbutis
09:00 Šviesoforas
10:00 Palaužti sparnai
12:00 Tikroji žvaigždė
13:00 Parduotas gyvenimas
15:00 Simpsonai

kW. Defektai: duslintuvas kiauras.
(gaufra), yra nedaug rūdžių po
durimis ir sparnais, posūkiais.
Privalumai: televizoriai gale,
priekyje multimedijos sistema.
Salonas odinis, šviesios (kreminės
spalvos), matinis stogas. R18.
Kaina 1600 Eur. Tel. 8 625 72 407.
Rokiškis
• Riedį. Būklė ideali, dideli ratai,
yra Bluetooth. Kaina 110 Eur.
Tel. 8 603 03 994. Rokiškis
• Audi A6 C5 1,9 l, 81 kW. Nauja
TA, sėdi ir važiuoji. Odinis salonas,
SLINE vairas. Domina keitimas į
Mercedes. Dabar uždėti R18 ratai,
yra ir R16 ratai, juos pridėsiu su
žieminėmis padangomis. Išsamesnė
informacija telefonu. Kaina 1600
Eur. Tel. 8 606 09 155.
Rokiškis
• Ford Mondeo MK3. 2002 m. 2
l, 66 kW Dyzelinis automobilis.
Nenaujas, tačiau prižiūrėtas. Yra
rūdžiųir įbrėžimų kėbule, reikia
tvarkyti stabdžių diskus, nes muša
vairą. TA iki 2021-11. Su rimtu
pirkėju kaina derinama. Kaina 900

06:00 Iš širdies į širdį
07:50 Tomas ir Džeris
08:00 Volkeris, Teksaso
reindžeris
10:00 Rosenheimo policija
11:00 Kvailiai šėlsta
11:30 Būrėja
13:30 Turtuolė varguolė
14:30 Našlaitės
15:30 Laukinis miestas
16:30 Labas vakaras, Lietuva

Eur. Tel. 8 696 54 263.
Rokiškis
TRANSPORTO PRIEMONIŲ
DALYS

• Naudotą, VW Passat B5+ variklio
dangtį. Pilkos spalvos. Kaina 30
Eur. Tel. 8 682 30 962.
Rokiškis

15:30 Laukinis miestas
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:30 Stebuklas
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Turtuolė varguolė
21:00 Kvailiai šėlsta
21:30 Žinios
22:30 Miesto teisingumas
00:30 Rivjera
01:30 Belaisvė
03:20 Volkeris, Teksaso reindžeris
04:50 Rosenheimo policija

06:25 CSI. Majamis
07:25 Mano virtuvė geriausia
08:35 Sudužusių žibintų gatvės
09:35 Pėdsakas
10:35 Įteisintas faras
11:35 Paskutinis laivas
12:35 Nusivylusios namų
šeimininkės
13:35 Mano virtuvė geriausia
14:55 Sudužusių žibintų gatvės
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena

13:30 Turtuolė varguolė
14:30 Našlaitės
15:30 Laukinis miestas
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:30 Stebuklas
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Turtuolė varguolė
21:00 Kvailiai šėlsta
21:30 Žinios
22:30 Nepaklūstantis įstatymui
00:25 Rivjera
01:25 Miesto teisingumas
03:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
04:30 Alchemija. VDU karta
05:00 RETROSPEKTYVA

06:25 CSI. Majamis
07:25 Mano virtuvė geriausia
08:35 Sudužusių žibintų gatvės
09:35 Pėdsakas
10:35 Įteisintas faras
11:35 Paskutinis laivas
12:35 Nusivylusios namų
šeimininkės
13:35 Mano virtuvė geriausia

18:30 Žinios
19:30 KK2 penktadienis
21:00 5-oji banga
23:15 Pabėgimas iš Los Andželo
01:15 Pačiūžomis į šlovę
02:45 Nepaklūstantis įstatymui
04:15 Volkeris, Teksaso reindžeris

17:30 Kobra 11
18:30 CSI. Majamis
19:30 Paskutinis laivas
20:30 Pričiupom!
21:00 Gelbėjimo misija
22:45 Snaiperis. Palikimas
00:40 Kobra 11
01:35 Iš visų jėgų
02:25 Nusivylusios namų
šeimininkės
03:10 Visa menanti

05:30 „Merginos iš Ukrainos“
06:30 „Pone prezidente”
07:00 „Brangioji, aš
perskambinsiu”
07:30 4 kampai
08:00 Laikykitės ten
09:00 „Kelrodė žvaigždė“
10:00 „Vieno nusikaltimo istorija“
11:00 „Reali mistika“
12:00 TV parduotuvė
12:15 Tiek žinių
12:30 „Pone prezidente”
13:00 „Merginos iš Ukrainos“
14:00 „Meilės lygtis“

14:55 Sudužusių žibintų gatvės
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11
18:30 CSI. Majamis
19:30 Paskutinis laivas
20:30 Pričiupom!
21:00 Snaiperis 3
22:50 Gelbėjimo misija
00:35 Kobra 11
01:30 Ekstremalūs išbandymai
02:20 Nusivylusios namų
šeimininkės
03:05 Visa menanti

05:30 „Gluchariovas“
06:30 „Pone prezidente”
07:00 „Brangioji, aš
perskambinsiu”
07:30 Grilio skanėstai
08:00 Laikykitės ten
09:00 „Kelrodė žvaigždė“
10:00 „Vieno nusikaltimo istorija“
11:00 „Reali mistika“
12:00 TV parduotuvė
12:15 Tiek žinių

19:30 Amerikietiškos imtynės
21:30 Absoliutus blogis
23:35 Snaiperis 3
01:20 Kobra 11
02:10 Ekstremalūs išbandymai
03:00 Nusivylusios namų
šeimininkės
03:45 Visa menanti

06:25 CSI. Majamis
07:25 Mano virtuvė geriausia
08:35 Sudužusių žibintų gatvės
09:35 Pėdsakas
10:35 Įteisintas faras
11:35 Paskutinis laivas
12:35 Nusivylusios namų
šeimininkės
13:35 Mano virtuvė geriausia
14:55 Sudužusių žibintų gatvės
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11
18:30 CSI. Majamis

05:30 „Gluchariovas“
06:30 „Pone prezidente”
07:00 „Brangioji, aš perskambinsiu”
07:30 Pagaliau savaitgalis
08:00 Laikykitės ten
09:00 „Kelrodė žvaigždė“
10:00 „Vieno nusikaltimo istorija“
11:00 „Reali mistika“
12:00 TV parduotuvė
12:15 Tiek žinių
12:30 „Pone prezidente”
13:00 „Gluchariovas“
14:00 „Meilės lygtis“

• 245/40, R17, 2 vnt., vasarinių

• 2003 m., Opel Zafira, 15

padangų. 2017 m. Kaina 25 Eur.
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Purkštukus. 1.9 l. 85 kW. Kaina
30 Eur. Tel. 8 662 27 088.
Rokiškis
• Audi A4 B6 Avant. 2002 m., 2,5 l,
dyzelis, 145 kW, dalimis.
Tel. 8 603 87 554. Rokiškis
• 4 Renaut Laguna ratus su
vasarinėmis padangomis. R17.
Kaina 100 Eur. Tel. 8 611 53 868.
Rokiškis
• 2000 m., Opel Astra dalimis. 2 l,
dyzelis. Tel. 8 606 14 217.
Rokiškis
• Dalimis 2000 m. Mazda
Premaxsy, 2 l dyzelis, ir Alfa
Romeo, 166 kW, 2,4 l, 6 bėgių,
geras variklis. Tel. 8 614 87 836.
Rokiškis
• VW Passat B5 žibintus. Su
varikliukais arba be.
Tel. 8 602 23 539. Rokiškis
• VW Passat, R16 ratlankius su
padangomis. 205/55, protektoriaus
likutis 6-7 mm. Tel. 8 602 23 539.
Rokiškis

colių plieninius ratlankius.Su
plastikiniais gaubtais. Kaina 20
Eur. Tel. 8 682 20 387.
Rokiškis
• Pigiai Citroen Xsara 1,9 l, TD, 66
kW dalis. Kaina 45 Eur.
Tel. 8 630 21 024. Zarasai
• Originalius lietus BMW R16
ratlankius su padangomis.
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Dalimis VW Golf 4. 1,4 l,
benzinas, mechaninė pavarų dėžė,
hečbekas, mėlyna spalva.
Tel. 8 603 09 633. Anykščiai
• Dalimis VW Vento 1,9 l, RDI, 66
kW. Tel. 8 603 09 633.
Anykščiai
• Dalimis Audi 80 B4 1,9 l, TDI,
66 kW, Avant. Tel. 8 603 09 633.
Rokiškis
• Dalimis Audi 80 B3 1,8 l,
benzinas. Tel. 8 603 09 633.
Anykščiai
• Apynaujį akumuliatorių. Kaina 50
Eur. Tel. 8 608 21 475.
Rokiškis
• Dalimis Audi 80 B4 Avant 1,6 l,
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benzinas/dujos, 74 kW, sidabrinė.
Tel. 8 603 09 633. Rokiškis
VAIZDO TECHNIKA

• Televizorių Hitachi. 32 cm
įstrižainės. Kaina 70 Eur.
Tel. 8 646 49 930. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• T-40 am 80. Naujos padangos.

Dirbantis. Kaina 2000 Eur.
Tel. 8 623 20 906. Rokiškis
• Grėblį-vartytuvą. 4 m pločio.
Kaina 200 Eur. Tel. 8 601 97 643.
Zarasai
• Rusiškos norijos, grūdų
reduktorių. Tel. 8 655 79 167.
Rokiškis
• Kombainą NIVA dalimis.
Tel. 8 655 79 167. Rokiškis
• Naudotą arklinį plūgą,
skriemulius: 22 cm, 20 cm, 13
cm diametro. Tel. 8 682 30 962.
Rokiškis
• Geros būklės mini traktorių,
Yanmar 1500d. Yra Freza
ir nedidelė priekaba. Kaina
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minimaliai derinama. Skambinti
nuo 8 iki 20 valandos. Kaina 2200
Eur. Tel. 8 608 09 520.
Rokiškis
• Akėčias, didžiąsias ir mažąsias,
Zid variklį, dalginę šienapjovę,
plūgą 2 korpusų, arklinį grėblį,
lenkiškos bulviakasės ratelius.
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Priekabą. Tel. 8 679 06 692.
Kupiškis
• DON kombainą. Visą arba
dalimis. Tel. 8 679 06 692.
Kupiškis
• Tvarkingą ir gerą tiltą su
apynaujomis padangomis. Kaina
1200 Eur. Tel. 8 628 56 657.
Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Gal kas turi nebenaudojamą,

vaikišką lovytę ir gali padovanoti.
Tel. 8 621 27 025. Rokiškis
• Gal galit padovanoti mažą
vokiečių aviganių veislės kalytę.
Tel. 8 687 53 961. Rokiškis
• Gal kas dovanoja veikiančią
skalbimo mašiną.
Tel. 8 699 28 563. Rokiškis

PASLAUGOS

PREKĖS VAIKAMS

• 3 dalių, Zippy Classic vežimėlį .

Puikiai, tolygiai važiuoja, didelis
lopšys. Išsamesnė informacija
telefonu. Dovanų pridedame vaiko
nešyklę. Kaina 60 Eur.
Tel. 8 621 10 064. Rokiškis
• Geros būklės, beveik naują
lavinamąjį kilimėlį. Pridedu dar
vieną pakabinamą žaisliuką. Kaina
15 Eur. Tel. 8 621 95 444.
Rokiškis
20 t. Vežame žvyrą, skaldą ir visus
kitus birius krovinius. 0,80 Eur/1
km. Kaina 35 Eur.
Tel. 8 621 02 037. Rokiškis
• Transporto paslaugos. Pervežame,
pakrauname, iškrauname,
sunešame. Tel. 8 685 20 329.
Rokiškis
• Kaminų ir krosnių valymas
Kupiškio ir aplinkiniuose
rajonuose. Tel. 8 610 17 518.
Kupiškis
• Mini ekskavatoriaus nuoma su
operatoriumi. Kaina 20 Eur.
Tel. 8 663 53 032. Rokiškis
PERKA

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Motobloką su padargais, Yra

priekaba. Kaina sutartinė.
Tel. 8 620 16 002. Rokiškis
• Savaeigę naudotą žoliapjovę
Jonsered lm2153 cmda, su
surinkimo krepšiu. Kaina 190 Eur.
Tel. 8 679 14 253. Rokiškis
SPORTO IR LAISVALAIKIO
PREKĖS
• Mažai naudotą, inversinį stalą
Insportline. Naudojamas stuburo
ligų gydimui. Kaina 145 Eur.
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
STATYBINĖ ĮRANGA

• 10 l Pinotex Ultra medienos

impegnantą. Tik medžio spalvos.
Kaina 50 Eur. Tel. 8 681 32 241.
Rokiškis
• Dvejas naudotas buto duris.
Vienos duris su stiklu. Kaina 10
Eur. Tel. 8 682 30 962.
Rokiškis
• 2 šviestuvus liuminescensinėms
lempoms. Kaina 10 Eur.
Tel. 8 663 50 272. Rokiškis
• Lentas ir balkius. Kaina 200 Eur.
Tel. 8 603 82 518. Rokiškis
• Įvairią statybinę medieną.
Tel. 8 699 33 786.
Rokiškis

www.rokiskiosirena.lt

• Superku senus AUDI markės

• Kelmų rovimas, tvenkinių

šlaitų valymas, tranšėjų kasimas,
gerbūvio tvarkymas visi kiti kasimo
darbai. 35E/1H sunkvežimio su
nukeliamu konteineriu nuoma iki

automobilius. Domina bet kokios
būklės mašinos, pagamintos iki
1995 m. Perku Audi 100, 200,
5000, V8, Audi 80, 90.
Tel. 8 623 16 255. Rokiškis
• Perku antikvariatą, sendaikčius,
militaristiką, senus dokumentus,
nuotraukas, apdovanojimus,
pinigus. Tel. 8 610 21 765.
Rokiškis
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Sumuštinis su lašiša ir ridikėliais

LAISVALAIKIS

Ingredientai:
• 2 riekelės mėgstamos duonos
• 2 ridikėliai
• 50 gramų lašišos
• 1 skiltelė česnako
• 100 gramų varškės
•1 valgomojo šaukšto grietinės
•kelių šakelių krapų
• žiupsnio druskos
• šlakelio aliejaus

Iki Naujųjų liko 184 dienos
Tarptautinė asteroidų diena
Tarptautinė parlamentarizmo
diena
Saulė teka 4.46 val.,
leidžiasi 21.59 val.
Dienos ilgumas 17.13 val.
Mėnulis – priešpilnis.

Gaminimas: Keptuvėje įkaitinkite
aliejų ir paskrudinkite duonos riekeles iš abiejų pusių. Varškę patrinkite
šakute, įmaišykite grietinę, susmulkintą česnaką ir žiupsnį druskos. Varškės masę tepkite ant duonos skrebučių. Ant
viršaus dėliokite lašišos gabaliukus, griežinėliais supjaustytą ridikėlį. Puoškite krapo
šakelėmis ir skanaukite!

Savo vardadienius
šiandien švenčia:

Adelė, Emilija, Emilis, Liucina,
Tautginas.
Rytoj: Julius, Julė, Julijona,
Julijonas, Liepa, Regina, Tautrimas.
Poryt: Gantautė, Jotvingas,
Jotvingė, Jotvingis, Marijona,
Marijonas, Martinjonas,
Napoleonas.

Dienos citata

„Pats tikriausias būdas priartinti
mus prie brangių mirusiųjų
- tai ne mirtis, o gyvenimas.
Jie gyvena mūsų gyvenimą ir
miršta, kai mirštame mes“
(R. Rolanas).

Šiandien pasaulio
istorijoje

1520 m. ispanams užkariaujant Meksiką žuvo paskutinis actekų imperatorius Montesuma II.
1894 m. Londone oficialiai
atidarytas Tauerio tiltas per Temzės upę.
1908 m. Rytų Sibirą sukrėtė
baisus sprogimas - nukrito Tunguskos meteoritas. Jo sukeltas
žemės drebėjimas buvo jaučiamas net Vidurio Europoje.
1963 m. kardinolas Džiovanis
Batista Montinis tapo popiežiumi
Pauliumi VI.
1971 m. žuvo trys rusų kosmonautai, pasiekę buvimo orbitoje rekordą - 570 valandų ir 22
minutes. Besileidžiant į Žemę laive „Sojuz-II“ pritrūko deguonies.
1997 m. Didžioji Britanija grąžino Kinijai Honkongą.

Šiandien Lietuvos
istorijoje

Prieš 100 metų, 1911 m., Šeteniuose, Kėdainių rajone, gimė
Nobelio premijos laureatas rašytojas Česlovas Milošas. Mirė
2004 m. Krokuvoje (Lenkija).
1954 m. Lietuvoje buvo
matomas visiškas Saulės užtemimas.

Post scriptum
Ponų daug,
o dirbti nėra kam.

Tarptautinė organizacija paskelbė
apie nežymiai padidėjusią
spinduliuotę Baltijos regione
Visuotinio
branduolinių
bandymų uždraudimo sutarties organizacija (CTBTO)
penktadienį pranešė, kad Švedijoje veikianti stotis užfiksavo
Baltijos jūros regione padidėjusią, tačiau žmonių sveikatai
nepavojingą radioaktyviųjų
izotopų koncentraciją, ir pridūrė, kad šios taršos šaltinis
gali būti koks nors civilinis
branduolinis objektas.

CTBTO Parengiamosios komisijos vykdomasis sekretorius
Lassina Zerbo savo „Twitter“ žinutėje rašė, kad stotis SEP63 birželio 22–23 dienomis užfiksavo
„didesnio nei įprasta lygio (bet
žmonių sveikatai nepavojingą)"
radioaktyviojo cezio (Cs-134,
Cs-137) ir rutenio (Ru-103) izotopų, susijusių su branduolinio
skilimo reakcijomis, koncentraciją.
L. Zerbo paskelbtame žemė-

lapyje pažymėta sritis, kurioje
galėjo būti šios taršos, tikriausiai
įvykusios per tris ankstesnes paras, šaltinis. Ši sritis apima dalį
Baltijos jūros, Baltijos šalis, Švedijos pietus, dalį Danijos, Suomijos ir Rusijos šiaurės vakarinę
dalį ties Sankt Peterburgu.
CTBDTO pareigūnas Vakarų
žiniasklaidai sakė, kad radioaktyvios medžiagos veikiausiai
pasklido iš kurio nors civilinio
branduolinio objekto, bet pridūrė, kad jo organizacija neįgaliota
nustatyti konkretų šaltinį.
Tuo metu Rusija pareiškė
nenustačiusi jokios padidėjusios
radioaktyvių medžiagų koncentracijos. Rusijos meteorologijos
agentūra „Rosgidromet“ nurodė, kad Baltijos jūroje veikiančios matavimo stotys fiksavo
normos neviršijančią 1,11–1,15
mikrosivertų per valandą gamą
spinduliuotę.
BNS inform.

Nuo liepos – naujas
kompensuojamųjų vaistų sąrašas
Nuo liepos įsigalios naujas kompensuojamųjų vaistų sąrašas, jame
nebeliks iki šiol buvusių 24 vaistų,
atsiras 100 naujų pavadinimų, pranešė Valstybinė ligonių kasa (VLK).

Pasak jos, naujajame kompensuojamųjų vaistų kainyne įrašyta
per 2 tūkst. vaistų, beveik 100 jų
– nauji prekiniai pavadinimai, t. y.
kraujo krešėjimą, širdies ir kraujagyslių, nervų sistemas veikiantys,
taip pat antinavikiniai vaistai.
Į kainyną įtraukta 17 naujų veikliųjų medžiagų, naudojamų gydyti
onkoliginiams, širdies susirgimams,
sklerozei, narkolepsijai ir kitoms
ligoms. Iš sąrašo išbraukti 24 pavadinimai, nes gamintojai nesumažino
vaistų kainos ir jie neatitinka teisės
aktų reikalavimų. Šie vaistai galės
būti pakeisti kitais kompensuojamaisiais vaistais.
Kainyne sumažėjo daugiau nei
700 vaistų bazinės kainos, 1200 –
išliko nepakitusios. Vaistų tiekėjai
sutiko padaryti nuolaidas beveik
300 į kainyną įrašytų vaistų. Skaičiuojama, kad naujasis kainynas tre-

čiąjį šių metų ketvirtį leis sutaupyti
apie 850 tūkst. eurų Privalomojo
sveikatos draudimo fondo (PSDF)
biudžete.
Pasak VLK, kainyne liko ir
238 būtinieji vaistai, neatitinkantys
paciento priemokai taikomų reikalavimų, nes jų nėra galimybės pakeisti kitais. Daugiausia tai – vieno
gamintojo vaistai, biologiniai ir panašaus terapinio poveikio vaistai,
taip pat sudėtiniai preparatai. Įvertinus komisijos nuomonę, priimtas
sprendimas, kad 24 vaistai nuo liepos 1-osios nebebus išrašomi kaip
kompensuojamieji, jie galės būti
pakeičiami kitais esančiais kainyne
kompensuojamaisiais vaistais.
VLK duomenimis, už kompensuojamuosius vaistus Lietuvos vaistinėse pernai iš viso sumokėta 325
mln. eurų – 303 mln. eurų padengta
iš PSDF lėšų, gyventojai priemokoms skyrė 22 mln. eurų – 17 mln.
eurų mažiau, nei metais anksčiau.
Kompensuojamųjų vaistų kainynas Lietuvoje sudarinėjamas keturis
kartus per metus.
BNS inform.

Krašto apsaugos ministras R. Karoblis:
„Patrotizmas yra ne jausmas, o veiksmas, ir šauliai
yra vienas gražiausių patriotizmo išraiškos pavyzdžių“
Birželio 27 d. Lietuvos
šaulių sąjungos (LŠS) vado
pasikeitimo ir kovinės vėliavos perdavimo ceremonijoje
pulkininkas leitenantas Gintaras Koryzna, vadovavęs
organizacijai nuo 2017 m.
liepos, vėliavą perdavė naujajam sąjungos vadui pulkininkui Albertui Dapkui. Vytauto Didžiojo karo muziejaus
sodelyje Kaune vykusiose
iškilmėse dalyvavo ir krašto
apsaugos ministras Raimundas Karoblis, krašto apsaugos viceministras Vytautas
Umbrasas.

„Patrotizmas yra ne jausmas, o veiksmas, ir šauliai yra
vienas gražiausių patriotizmo
išraiškos pavyzdžių. Todėl
džiaugiuosi, jog Lietuvos šaulių sąjunga per pastaruosius ketverius metus išgyvena atsinaujinimo ir stiprėjimo etapą. Iki
12 tūkst. išaugo ir iš esmės atsinaujino šaulių gretos: LŠS narių amžiaus vidurkis šiuo metu
yra apie 40 metų ir bene pirmą
kartą turime apylygį jaunųjų
šaulių bei suaugusių sąjungos
narių skaičių, auga jaunųjų šaulių gretos, stiprėja koviniai šaulių būriai”, – ceremonijoje sakė
ministras, kuris taip pat yra šios
organizacijos narys.
Pasak ministro, šalia kiekvieno šaulio - jo šeima, draugai, artimieji, kurie neabejotinai
perima dalį šauliškų pažiūrų. Ir
tai reiškia, jog didžiausių nuo
Nepriklausomybės atkūrimo
grėsmių metu turime dar vieną
svarbią atgrasymo priemonę –
stiprią pilietinę visuomenę, kuri
pasirengusi gintis.
Jis padėkojo G. Koryznai už
jo lyderystę, auginant ir stiprinant šaulius, o naujajam šaulių
vadui palinkėjo dar didesnio
kokybinio ir kiekybinio šuolio. Tarnybą LŠS baigiančiam
plk. Ltn. G. Koryznai ministras
įteikė krašto apsaugos sistemos

medalį „Už pasižymėjimą“ .
Lietuvos šaulių sąjungos
vadas plk. ltn. G. Koryzna nusipelniusiems šauliams įteikė
apdovanojimus už pavyzdingą
šaulišką veiklą bei tarnystę Lietuvai, atsisveikindamas dėkojo
už savanorystę ir palaikymą dirbant Tėvynės labui. Broliai ir sesės šauliai, dėkoju Jums už pasitikėjimą ir palaikymą visus tuos
metus, kai kartu dirbome Šaulių
sąjungos bei Tėvynės labui.
Džiaugiuosi ir didžiuojuosi, kad
Šaulių sąjungoje dominuoja stipri savanorystės samprata, kad
Jūsų, šaulių, savanoriškos iniciatyvos yra teigiamas ir sektinas
pavyzdys kiekvienam piliečiui.
Ačiū už Jūsų šauliškumą ir tarnybą Tėvynės labui“, – prieš iškilmingą šaulių rikiuotę sakė jis.
„Džiaugiuosi, kad perimu
vėliavą iš brolio šaulio plk. ltn.
Gintaro Koryznos, šis jo vadovavimo mūsų organizacijai
laikotarpis, pasižymėjo tvariu
Sąjungos pozicijų stiprinimu ir
iššūkiais, su kuriais buvo puikiai susitvarkyta,“ – sakė plk.
Albertas Dapkus. - Tikiuosi, kad
visi drauge atliksime ne vieną
prasmingą darbą Tėvynės labui

ir kartu galėsime pasidžiaugti
savo darbo rezultatais“. Kreipdamasis į šaulius jis pabrėžė,
kad ir toliau saugojama tai, kas
vienija visus organizacijos narius – tai uniformos, ženklai,
kultūra, istorinė atmintis ir ideologija.
Lietuvos šaulių sąjungos
vado pasikeitimo ceremonijos dieną priesaiką Lietuvos
Respublikai šiandien davė ir
apie 20 šaulių. Iškilmėse Kaune taip pat dalyvavo Lietuvos
kariuomenės Gynybos štabo
viršininkas generolas majoras
Gintautas Zenkevičius, Seimo
nariai, buvę Lietuvos šaulių
sąjungos vadai, Šaulių sąjungos rinktinių vadai, Lietuvos
šaulių sąjungos štabo darbuotojai, kiti svečiai.
Lietuvos šaulių sąjunga yra
valstybės remiama ir jai padedanti savanoriška sukarinta
pilietinės savigynos asociacija.
LŠS įkurta 1919 m., jai priklauso 12 tūkst. šaulių ir jaunųjų
šaulių. Sąjungos struktūrą sudaro 10 rinktinių, kurios įsikūrusios visuose Lietuvos administraciniuose centruose.
KAM inform.
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Astrologinė prognozė savaitei

AVINAS. Būsite kupini energijos, todėl galite
užsimoti daugiau
nei įstengsite įgyvendinti.
Reiktų šiek tiek atsikvėpti,
ir pabaigti anksčiau pradėtus
darbus: nors atrodys, kad galite nuveikti kur kas daugiau
nei esate įpratę, tačiau vėliau
gali tekti susidurti su įvairiais sunkumais. Savo energiją nukreipkite ne į naujų
idėjų įgyvendinimą, bet į
fizinę veiklą, kuri užtikrins
dar geresnę savijautą.
JAUTIS. Karjeros srityje galimi neramumai,
tačiau pasistenkite
išlaikyti šaltą protą ir nesivelkite į intrigas. Jei sužinosite, kad kažkas jus apkalba,
pasistenkite į tai kuo ramiau
reaguoti, ir nebandykite įrodyti savo tiesos. Nors darbinė veikla šiuo metu tikrai
nedžiugins, tačiau meilės
srityje galite tikėtis malonių
staigmenų – jos tikrai praskaidrins jūsų kasdienybę,
ypač, jei esate vienišas.
DVYNIAI. Atėjo laikas priimti
ryžtingus sprendimus. Jau kurį
laiką galvoje sukosi įvairūs
pamąstymai, kaip vertėtų pasielgti, todėl dabar turėsite
imtis tam tikrų veiksmų. Peržengti savo komforto zonos
ribas tikrai nėra paprasta,
tačiau tai jums bus tik į naudą. Šiuo laikotarpiu priimti
sprendimai turės didžiulį
poveikį jūsų ateičiai, tačiau
nereikėtų dėl to nerimauti –
klausykite savo širdies balso,
ir tai jums neleis suklysti.
VĖŽYS. JPastangos susikurti
gražesnę
ateitį pagaliau duos
apčiuopiamų rezultatų. Be
to, bandysite suprasti, kodėl
paskutiniu metu jautėtės tokie įsitempę. Dabar galėsite
pasimėgauti tikrai maloniu
laikotarpiu, kuris jums yra
parengęs netikėtų staigmenų.
Nors kasdienių darbų tikrai
netrūks, tačiau tai lems didesnes pajamas, kurios tikrai
džiugins ir leis įgyvendinti
svajones.

LIŪTAS. Pagaliau
likimas
viską sudėlios į
savas vietas, ir
tam jums neprireiks pernelyg didelių pastangų. Jei
vis svarstėte apie galimybę
pakeisti gyvenamąją vietą
ar profesinę sritį, dabar tam
bus tikrai palankus laikotarpis. Jūsų sukurti planai bus
nesunkiai įgyvendinami, ir
tai tikrai džiugins, todėl pasinaudokite šia likimo siunčiama dovana, ir susikurkite
gražesnį rytojų. Išnaudokite
likimo teikiamas galimybes
ir nepraleiskite progų.
MERGELĖ.
Darbas gali pareikalauti kur kas
daugiau pastangų
nei esate įpratę, tačiau netrukus galėsite mėgautis jo
vaisiais. Žvaigždės žada, kad
šiuo laikotarpiu kasdienybė
bus gana neįprasta, tad slegiančia rutina tikrai negalėsite skųstis. Nors ir ne viskas
klostysis būtent taip, kaip
esate suplanavę, tačiau galiausiai pripažinsite, kad taip
yra tik dar smagiau
S VA R S T Y KLĖS. Atminkite, kad ne viskas
yra auksas, kas
auksu žiba: jums gali tekti
išsigryninti savo vertybes,
ir atsirinkti, kas yra svarbiausia, ir ko galite paprasčiausiai atsisakyti. Netrūks
išbandymų, su kuriais nesunkiai susidorosite, ir pasijusite
kur kas tvirtesni. Jei kurį laiką vis atidėliojote tam tikrų
darbų atlikimą, dabar pats
laikas susiimti ir pasirūpinti,
kad jie būtų užbaigiami kiek
įmanoma greičiau, nes priešingu atveju tai taps tiesiog
neįveikiamomis užduotimis.
SKORPIONAS. Gali tekti
pakoreguoti savo
planus: net ir tuomet, jei esate kruopščiai suplanavę tam tikrų darbų atlikimą, tikėtina, kad ne viskas
eisis taip sklandžiai, kaip norėtųsi, ir gali prireikti imtis
tokių veiksmų, apie kuriuos
anksčiau nė nepagalvojote. Nors nesate pratę prašyti
kitų žmonių pagalbos, tačiau

nereikėtų pamiršti, kad komandinis darbas visada gali
užtikrinti kur kas greitesnius
ir geresnius rezultatus.
ŠAULYS. Laukia labai malonus
laikotarpis. Džiuginančių
smulkmenų netrūks, o kasdienybė
taps spalvingesnė. Likimas
siūlys malonias pažintis,
kurios gali turėti ženklų poveikį jūsų netolimai ateičiai.
Palankus metas atnaujinti ryšius, ieškoti verslo partnerių,
megzti romantiškas pažintis. Nors skubių darbų taip
pat netrūks, tačiau užsiimti
mėgstama veikla.
OŽIARAGIS.
Jūsų pečius slėgs
gausybė problemų, tačiau jų
sprendimas gali būti gerokai
paprastesnis nei atrodo. Jei
tikslų įgyvendinimui skirsite
pakankamai laiko ir pastangų, galėsite džiaugtis. Galite nerasti pakankamai laiko
kokybiškam poilsiui, tačiau
tuomet, jei šiek tiek paplušėsite, turėsite galimybę susiplanuoti kelionę ar užsiimti
kita mėgstama veikla.
VA N D E N I S .
Džiugins
maži
kasdieniai dalykai, ir jums bus
sunku paaiškinti, kokia yra
pagrindinė pakilios nuotaikos priežastis. Atrodys, kad
žmonės tapo pozityvesni nei
anksčiau, o darbų atlikimas
eisis be trukdžių. Verta per
daug savęs nevarginti apsikraunant naujais darbais
– nors energijos tikrai nestokosite, tačiau nepamirškite ir
šiek tiek pailsėti.
ŽUVYS. Jums
gali būti priminta
apie neištesėtus
pažadus. Nelengvas metas:
gali būti, kad iš jūsų bus reikalaujama kur kas daugiau
nei galite atlikti. Nors įvairių
darbų tikrai netrūks, tačiau
nesistenkite juos užbaigti
tuojau pat. Jei vykdant tam
tikras užduotis jums prireiktų pagalbos, nebijokite to
paprašyti – didelė tikimybė,
kad kartu galėsite užbaigti
net ir pačius sudėtingiausius
darbus.

Brazilijoje užfiksuotas ilgiausias pasaulyje „megažaibas“
Jungtinių Tautų meteorologijos agentūra ketvirtadienį pranešė, 2018 metų
spalio 31 dieną Brazilijoje
buvo užfiksuotas didžiausia
kada nors stebėta žaibo iškrova – jos ilgis buvo daugiau kaip 700 kilometrų.
Toks atstumas prilygsta
keliui tarp Londono ir Bazelio, sakoma Pasaulio meteorologijos
organizacijos
(PMO) pranešime.
PMO orų ir klimato eks-

pertų komitetas taip pat pranešė apie naują žaibo žybsnio
trukmės rekordą: 2019 metų
kovo 4-ąją šiaurės Argentinoje viena iškrova nepaliaujamai
tęsėsi net 16,73 sekundės.
Naujieji „megažaibų“ rekordai, pavirtinti nauja žaibų
stebėjimo iš palydovų technologija, daugiau nei dvigubai
viršijo ankstesnius, pabrėžė
PMO.
Ankstesnis užfiksuota ilgiausia nepertraukiama žaibo
iškrova buvo 321 km ilgio. Ji

buvo išmatuota 2007 metų birželio 20 dieną Oklahomoje.
Ankstesnis žaibo trukmės
rekordas buvo 7,74 sekundės. Ši iškrova buvo užfiksuota pietų Prancūzijoje
2012 metų rugpjūčio 30-ąją,
nurodė agentūra.
Naujienų
agentūros
BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo
priemonėse bei interneto
tinklalapiuose be raštiško
UAB BNS sutikimo draudžiama.

Galimybė įamžinti
brangaus žmogaus atminimą
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.
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Panemunėlio seniūnija:
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Juodupės seniūnija:
GENĖ JUODELIENĖ 1929-07-07 - 2020-06-21
Kamajų seniūnija:
BIRUTĖ STANISLAVA JAKUBONIENĖ 1939-01-26 – 2020-06-17

Rusijos šnipai galimai siūlydavo atlygį Talibanui
už koalicijos karių žudymą Afganistane
Jungtinių Valstijų žvalgyba padarė išvadą, kad
Rusijos agentai siūlydavo
su Talibanu susijusiems
kovotojams atlygį už Afganistane veikiančios JAV
vadovaujamos koalicijos
karių žudymą, penktadienį pranešė dienraštis „The
New York Times“.
Numanomos
premijos
skatindavo kovotojus atakuoti tarptautines pajėgas, JAV
prezidentui Donaldui Trumpui (Donaldui Trampui) šiuo
metu stengiantis išvesti iš Afganistano karius ir užbaigti
ilgiausią Amerikos karą.
Laikraštis,
remdamasis
neįvardytais
pareigūnais,
nurodė, kad D. Trumpas su
šiomis išvadomis buvo supažindintas kovą, bet nenu-

sprendė, kaip reaguoti.
Pranešime sakoma, kad
kovotojai tikriausiai atsiėmė
išmokas, bet neaišku, kurie
konkretūs JAV karių nužudymo atvejai gali būti susiję su
šia schema.
„The New York Times“ citavo vieną Kremliaus atstovą,
kuris tepasakė, kad Rusijai
apie šiuos kaltinimus nieko
nežinoma.
Rusijos interesų Afganistane istorija sudėtinga. Sovietų Sąjunga savo paskutiniais
gyvavimo metais šioje šalyje
buvo įsitraukusi į niokojantį
karą su islamistais kovotojais,
tuo metu remtais Vašingtono.
Tačiau pastaruoju metu Rusija buvo kaltinama Vašingtono, kad slapta aprūpina Talibaną lengvąja ginkluote.
„The New York Times“

rašo, kad esama įvairių teorijų, kodėl Rusija galėtų remti
Talibano atakas. Viena jų gali
būti noras išlaikyti Jungtines
Valstijas įklimpusias šiame
kare.
Be to, Rusijos žvalgyba
tokiu būdu gali keršyti už
rusų samdinius, žuvusius dėl
JAV pajėgų veiksmų Sirijoje,
kur Maskva remia prezidentą
Basharą al Assadą.
Leidinys rašo, kad talibų
operacijai vadovavo Rusijos
karinės žvalgybos tarnyba
GRU, kaltinama dėl daugelio
tarptautinių incidentų, įskaitant 2018 metų mėginimą
Jungtinėje Karalystėje nunuodyti Rusijoje gimusį dvigubą agentą Sergejų Skripalį,
panaudojant kovinę cheminę
medžiagą.
BNS inform.

nešė, kad pernai rudenį Vilniuje
kėsintasi įvykdyti teroro aktą:
teismui perduota byla, kurioje asmuo kaltinamas pasikėsinimu sugadinti svetimą turtą dideliu mastu, įbauginti visuomenę, sukelti
pavojų daugelio žmonių gyvybei
ir padaryti didelę žalą Lietuvoje
veikiančioms finansinėms įmonėms įvykdydamas jo planuotą
teroro aktą.
Jis įtariamas prie tarptautinės
bendrovės „Western Union“ padėjęs savadarbį sprogmenį, kuris
nesuveikė.
Nusikaltimu įtariamas 1999
metais gimęs lietuvis, priskiriantis
save ultradešiniųjų pažiūrų ekstremistų ,,Feuerkrieg Division“ grupuotei. Jis įtariamas teroristiniais
tikslais gaminęs ir laikęs didelės
sprogstamosios galios sprogmenis, sprogstamąsias medžiagas.
VSD duomenimis, 2018–2019
metais Europoje padaugėjo vienai iš radikaliausių neonacizmo
atmainų, vadinamajai „Siege“
ideologijai, simpatizuojančių asmenų. Šiemet pateiktame grės-

mių
nacionaliniam saugumui
vertinime nurodoma, kad tokia
tendencija padidina teroro aktų
ir kitų smurtinių nusikaltimų tikimybę, nes „Siege“ rėmėjai smurtą, terorą, sabotažą ir partizaninio
karo veiksmus laiko vieninteliu
būdu pasiekti tikslą – sugriauti
demokratinę santvarką ir įtvirtinti
vadinamąją baltųjų viršenybę.
Anot VSD analitikų, „Siege“
ideologijos propaguotojų veiklos
taktika turi daug panašumų su
ISIL teroristų naudojamasi metodais. Raginama teroro aktus ir
kitus smurto išpuolius rengti savarankiškai, naudojant „vienišo
vilko“ ar nedidelių grupių taktiką.
Naudojami konspiracijos metodai ir anonimiškumą padedantys
išlaikyti informacinių technologijų įrankiai. Potencialių „Siege“
smogikų sąrašas yra labai platus:
į jį patenka ne tik rasinių, etninių ar religinių mažumų atstovai,
bet ir visi dešiniojo ekstremizmo
ideologijų nepropaguojantys asmenys.
BNS inform.

VSD: Lietuvoje terorizmo grėsmės lygis lieka žemas
Penktadienį pranešus apie
teismui perduotą pasikėsinimo
įvykdyti terorizmo aktą bylą,
Valstybės saugumo departamentas (VSD) pranešė, kad
terorizmo grėsmės lygį šalyje
vertina kaip žemą.

„VSD vertinimu, Lietuvoje
terorizmo grėsmės lygis išlieka
žemas“, – rašoma tarnybos pranešime.
Pasak departamento, nuo šių
metų pradžios Lietuvoje nenustatyta ekstremistinių organizacijų
ar pavienių ekstremistų, ketinančių ir galinčių rengti teroristinius
aktus.
Lietuvoje nefiksuota smurtinio ekstremizmo apraiškų, teroristiniai aktai lieka mažai tikėtini,
ekstremistinių ideologijų sklaidos
ir radikalizacijos šalyje nepaskatino ir pandemijos sukelta krizė.
Dėl suvaržyto judėjimo tarp Europos šalių ir trečiųjų šalių sumažėjo galimybių radikalių pažiūrų
asmenims atvykti į Lietuvą.
Penktadienį teisėsauga pra-
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DIENOS BBQ!

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

8-699-60660

Orų prognozė birželio 30-liepos 2 d.
Diena
Birželio 30 d.

Debesuotumas

Liepos 1 d.
Liepos 2 d.

Temperatūra
Naktį 13
Dieną 21

Vėjas
V,
6-12 m/s

Naktį 14
Dieną 22

PV,
6-12 m/s

Naktį 13
Dieną 21

V,
6-12 m/s

Pastabos

AUGALAI

• Kviečius. Tona - 140 Eur.

Tel. 8 609 76 754. Rokiškis
• Avižas. Tel. 8 652 16 704.
Rokiškis
BUITINĖ TECHNIKA

• Elektrinę siuvimo mašiną

ČAIKA. Kaina 105 Eur.
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Geros būklės Electrolux
šaldytuvą. Kaina sutartinė. Pasiimti
patiems. Rokiškis.

Tel. 8 605 90 025. Rokiškis
• Šaldytuvą Snaigė. Viskas veikia.
Kaina 60 Eur. Tel. 8 621 08 997.
Rokiškis
GARSO TECHNIKA

• Puikiai veikiančią automagnetolą
SONY. Kaina 20 Eur.
Tel. 8 625 67 440. Rokiškis

3 pultai bei visi reikalingi laidai.
Kaina 100 Eur. Tel. 8 622 94 107.
Rokiškis
MAISTO PRODUKTAI

• Natūraliai užaugintas braškes.
Tel. 8 620 63 092.
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Puikiai veikiantį PS3, 300GB.
komplekte 17 žaidimų, dar yra
atsiųstų ir įrašytų žaidimų.

www.rokiskiosirena.lt

PRAMOGŲ KAMPELIS
ANEKDOTAI

Kaimyninės šalies
gubernatorius sprendė
skaudžią dilemą: iš kur gauti
asfalto keliams, kad galėtų
važinėti naujuoju Poršė, kuris
balanse ir buvo įrašytas kaip
keliams skirtas asfaltas.
***
Viršininkas pavaldiniui:
– Ką dabar darai?
– Nieko...
– Kai baigsi – užeik.
***
Kalbasi bendradarbiai:
– Šefas uždraudė darbo
metu gerti kavą ir skaityti

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

laikraščius.
– Tai ką dabar veiksime?
– Gersime arbatą ir
skaitysime žurnalus.
***
– Ar tavo vyras dar
valkiojasi po restoranus,
žaidžia kortomis ir linksminasi
su prostitutėmis?
– Ne, aš su juo rimtai
pakalbėjau – dabar jis
negeria, nerūko ir į restoranus
nevaikšto. Guli sau ramiai
reanimacijoje.
***
– Mielasis, kodėl kai

atvažiuoja mano mama, tu jos
niekada niekur nenuvedi?!
– Vedžiau, ir ne kartą, bet ji
vis tiek kelią atgal randa...
***
Sulaužė žmogeliui
žandikaulį. Ligoninėje jį
aplanko žmona:
– Mielasis, aš tau džiūvėsių
atnešiau. Kur palikti?
– Fpinteleje...
Kitą dieną:
– Mielasis, na, kaip tu? O
aš tau džiūvėsių atnešiau. Kur
padėti?
– I fpintel...

DIREKTORIUS
Simonas Tuska
info@rokiskiosirena.lt

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

– Mielasis, o ko tau rytoj
atnešti?
– Riefutu, fena fterva!!!
***
Iš pradžių Dievas sukūrė
Žemę. Pailsėjo. Tada Dievas
sukūrė Vyrą. Pailsėjo. Tada
Dievas sukūrė Moterį. Daugiau
nei Dievas, nei Vyras nesiilsėjo.
***
Du kartus įkirpęs klientui į
ausį kirpėjas bando sušvelninti
padėtį ir užmegsti pokalbį:
– Atleiskite, o jūs pas mus
anksčiau nesilankėte?
– Ne, ranką man per karą
nutraukė...
***
Įmonėje atlikta apklausa,
kiek bus 2x2.
Kompiuterių skyrius:
– Priklauso nuo skaičiavimo
sistemos.
Buhalterija:
– Tai priklauso nuo valiutos.
Sekretorė;
– Intymaus nesiūlyti!
Juristai:
– Nuo 3 iki 5.
Planavimo skyrius:
– Atsižvelgiant į staigų
pardavimų kilimą pastaraisiais
metais...
Rinkodaros skyrius:
– Kol kas sunku pasakyti,
reikėtų patikslinti...
Tiekimo skyrius:
– 14! (5 – mums, 5 – jums ir
4 – buhalterijai).
***
Vieną kartą ūkininkas vedasi
karvę keliu ir stabdo mašinas.
Prie jo privažiuoja Mersas,
atsidaro langas. Vairuotojas
sako:
– Tave pavešiu, o kaip
karvė?
Ūkininkas patikina:
– Bėgs iš paskos.
Mašina važiuoja 100

km/val. greičiu, bet karvė
neatsilieka, lekia 90 km/val. Po
kiek laiko vairuotojas klausia:
– Kodėl tavo karvė taip
keistai mirksi?
Ūkininkas atsako:
– Turbūt lenks.
***
Kuveito šeichas rodo
europiečiui milijonieriui savo
automobilį.
– O čia koks mygtukas? –
domisi svečias.
– Aš jį nuspaudžiu užėjus
lietui.
– Ir tučtuojau užsidengia
stogas?
– Ne. Nustoja liję.
***
Nusipirkau jaunimo žargono
žodyną. Sužinojau daug apie
save ir savo draugus.
***
– Kuo man užglaistyti savo
kaltę?
– Lygintuvu.
***
Kaip teisingai nustatyti
universitetų reitingą? Ogi
suskaičiuoti prabangių
automobilių skaičių stovėjimo
aikštelėje.
***
– Kuo nori būti, kai
išsimiegosi?
***
Pamilk melodiją žadintuvo
savo.
***
Robototechnikos naujienos:
persikraustant pamirštas dulkių
siurblys-robotas pats surado
savuosius savininkus.
***
Baisiausia – skleroze
sergantis kerštingas žmogus: jis
keršija visiems iš eilės, ir dar
ne po kartą.
***
Pagal mano horoskopą

vėžys ir žuvys labiausiai
suderinami... su alumi.
***
Atėjo blondinė į žvejybos
reikmenų krautuvę ir klausia:
– Ar turite meškerių?
– Tikrai taip, kokių tik
norite.
– Tai duokite pačią
didžiausią?
– Kam jums tokia?
– Kad vyras pagautų
didesnes žuvis.
***
Marytė Onutę išvadino
kumele, nors pati iš to žvengė
iki ryto.
***
– Kodėl blakė plokščia?
– Kad ant jos būtų patogiau
miegoti.
***
Jei jums nepatinka
gyvenimas, apsvarstykite kitą
alternatyvą.
***
Pokalbis lėktuve:
– Tamsta pilote, apvažiuok
tu tas oro duobes. Juk ne
bulves veži!
– Žinai, ką, gerbiamas
keleivi? Jei nepatinka, gali
tiesiog išlipti. Pinigus už
bilietą atsiimsi kasoje.
***
Mūsų močiutė kažkodėl
jaučiasi puikiai, matyt, ir vėl
jos receptą vaistinėje sumaišė.
***
Pamokoje:
– Petriuk, kiek bus 2x2?
– Kam čia spėliot? Kai
bus, tai ir pamatysim.
***
– Veide rasa, bėgu pas tave
basa!
– Nesuprantu, ko tu po
parkelį 4 val. ryto šliaužioji,
ir kur tu batus įsigudrinai
pamesti?

REKLAMOS SKYRIUS
Justina Kazlionka
Tel. 8 666 76 777
reklama@rokiskiosirena.lt
BUHALTERĖ
Ramutė Buckuvienė
Tel. 8 618 08 915
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Leidžiamas antradieniais ir
penktadieniais
Laikraščio tiražas – 716 egz.
Laikraščio elektroninės versijos
tiražas – 1854 egz.
Redakcija už skelbimų, reklamos
ir užsakomųjų straipsnių turinį
neatsako
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