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UAB „Rokiškio autobusų parkas“ teritorijoje išnuomojamos vietos automobilių stovėjimui.
UAB Rokiškio autobusų parko autobusais gabenamos
siuntos į daugumą Lietuvos miestų.
Autobusų nuomos paslaugos.
Išorinė reklama ant keleivinių transporto priemonių.
Informacija tel. 52982 arba www.rokiskioap.lt
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Rokiškio baseinas lankytojų nediskriminuoja – laukiamas kiekvienas
Birželio 1-ąją oficialiai
prasidėjo vasara. Paprastai Rokiškio baseinas vasarą užverdavo duris. Tačiau
šiemet jis tik gegužės 24-ąją
pradėjo veikti pilnu tempu.
Kaip sakė jo direktorius Vitalijus Jocys, baseinas veiks
bent iki liepos vidurio, o pirtys – tol, kol bus norinčiųjų
jose lankytis. Norint naudotis baseino paslaugomis,
Galimybių paso nereikia.
„Mes savo lankytojų nediskriminuojame“, – pabrėžė
direktorius.

Daug klaustukų
dėl Galimybių paso
Pašnekovas neslepia: pasiteiravimų dėl Galimybių paso
sulaukia nemažai. V. Jocys

teigė, kad rokiškėnai pasimokė iš karčios kolegų patirties:
vieno baseino administracija,
sugalvojusi leisti lankytis tik
su Galimybių pasu, sulaukė
didžiulės priekaištų lavinos.
Todėl Rokiškio baseino administracija nusprendė savo
lankytojų nediskriminuoti:
leidžiami visi norintieji, su
sąlyga, kad nejunta peršalimo
ligoms būdingų požymių.
Tad kaip užtikrinamas klientų saugumas? V. Jocys teigė, kad laikomasi saugumo
reikalavimų. Vienam žmogui
turi tekti ne mažiau 20 kvadratinių metrų erdvės, tad
baseino patalpose leidžiama
vienu metu būti 40 lankytojų. Kitas reikalavimas: į pirtį
vienu metu įleidžiami du lan-

kytojai, arba vieno namų ūkio
asmenys.
Ar atsidarius sulaukta
anšlago? Pašnekovas atviras:
saugumo reikalavimai išpildomi su kaupu: vienu metu
galima būti 40 lankytojų, o jų
per visą dieną ateina apie 5060. Taigi, baimintis nėra ko.

Dirbs iki liepos
vidurio
Šalti orai gerokai užvilkino lauko maudynių sezoną.
Tačiau jau nuo birželio 1-osios pradėjo veikti baseino batutų parkas Rokiškio ežere.
Planuota, kad rokiškėnai ir
miesto svečiai bus pradžiuginti ir nauja paslauga: vandens slidžių trasa. Jos ilgis
apie 200 m. Taip pat numatyta

pastatyti keturias figūras. Planuojama, kad paslauga ims
veikti jau savaitės pabaigoje.
O birželio pabaigoje bus dar
viena su ja susijusi naujovė:
bus pristatytas specialus įrenginys, skirtas čiuožti vandens
slidžių trasa suaugusiesiems
kartu su vaikais.
Ar dėl tokios vandens pramogų gausos gryname ore bei
šiltesnių orų nebus uždarytas
Rokiškio baseinas? Direktorius sakė, kad baseinas veiks
mažiausiai iki liepos vidurio,
mat jo paslaugos reikalingos
rajone vyksiančioms vaikų
stovykloms. O pirčių kompleksas taip pat veiks tol, kol
jame bus žmonių.
Lina DŪDAITĖKRALIKIENĖ

Rokiškyje bus statoma nauja savitarnos automobilių plovykla
Rokiškyje, šalia Kauno
ir Perkūno gatvių sankryžos pradėti žemės lyginimo
darbai.
Iškirstame plote, kur žėlė
žolė ir savaime užsisėję medeliai, dabar darbuojasi sunkioji technika, pildama žvyrą
ir skaldą.
Rokiškio administracijos
direktoriaus pavaduotojas Valerijus Rancevas komentavo,
kad šalia sankryžos ruošiamasi pradėti savitarnos automobilių plovyklos statybą.
Būsimos plovyklos rangovai

Skiepijasi noriai
Rajono gyventojai, pasak
Ekstremalių situacijų komisijos vadovo, skiepijasi labai
noriai. Vakcinos neužsilieka.
Štai vien praėjusiąją savaitę (susumavus ir tuos, kurie
skiepijosi pirmą kartą, ir tuos,
kurie antrą) buv paskiepyta 2 tūkst. rajono gyventojų.
Šią savaitę planuojama gauti
tik „Pfizer“ ir „AstraZeneca“
vakcinų. Pastarųjų bus gauta
apie 900 dozių ir keli šimtai jų
liks pirmajam skiepui.
Kaip sakė A. Burnickas, vis
dar pasitaiko vyresnių žmonių, kurie nepasiskiepiję, nes
nori rinktis „Pfizer“ vakciną.
Po skandalo dėl „AstraZenecos“ buvo pastebėta, jog dalis vyresnių žmonių nenorėjo
ja skiepytis. Kadangi rajono
savivaldybė laikosi politikos,

Ne skaičiai nulemia metus, o mūs darbai ir mintys.
Tai, kuo pradžiuginam kitus, mokėdami dalintis.
Tad linkim, kad nuo veido niekad nepranyktų šypsena,
O siela visada jaunystės liktų kupina!
50-mečio proga sveikiname Rają ir Leną ir linkime
visa ko geriausio!
Sveikina brolis Viktoras, dukra Ala ir kiti artimieji

Rajono meras: rajono tarybos
posėdis gyvai – galimai jau birželį

ir savininkas kol kas nėra žinomi.
Šiuo metu Rokiškyje jau
veikia viena keturių vietų sa-

vitarnos plovykla, prie kurios
dažnai driekiasi eilės, todėl
atsiradus antrai plovyklai automobilių savininkai galės

patogiau naudotis savitarna
Rokiškio mieste, taupydami
savo laiką.
Evelina JASIULIONYTĖ

jų ir skiepytųjų skaičius bus
maždaug 60 proc.“, – prognozavo A. Burnickas. Ar
gyvename „socialiniuose burbuluose“, jei savo aplinkoje
tokių nepastebime? „Tiesą sakant, su tikru antivakseriu ir aš
nesu susidūręs. Girdžiu, kad
kažkoks „pažįstamo pažįstamas“ gali būti nusistatęs prieš
skiepus, bet gyvo žmogaus,
kuris į akis pasakytų, kad nesiskiepys, nesutikau“, – sakė
rajono Ekstremalių situacijų
komisijos vadovas.

jam gyventojai dėl to, kad sistema supainiojo datą, skundėsi“, – pasakojo A. Burnickas.

Rokiškėnams visuotinis skiepijimasis sensacija netapo
Gegužės 31 d. startavo
visuotinis skiepijimasis nuo
covid-19. Jau skundžiamasi, kad stringa elektroninė
registravimosi sistema. Rajono Ekstremalių situacijų
komisijos vadovas Andrius
Burnickas (nuotr.) atviras:
rimtesnių problemų dėl
skiepijimosi nekilo. Bent
kartą nuo covid-19 paskiepyti jau 12 tūkst., arba 44
proc. rajono gyventojų.

Sveikiname

kad nė viena skiepo dozė negali būti prarasta, šią vakciną
imta siūlyti jaunesniems žmonėms, o šie ja mielai skiepijasi. Apskritai, „AstraZeneca“
yra, pasak A. Burnicko, kiek
mažiau populiari dėl galimos
reakcijos į skiepą ir dėl ilgo
laikotarpio tarp pirmojo ir
antrojo skiepų. Bet tie, kurie
nori tvirto atsparumo virusui,
kaip tik renkasi ilgesnį tarpą
tarp skiepų. Taigi, paklausios
visos vakcinos, ir jos rajone
neužsilaiko.
Kas matė gyvą
antivakserį?
Socialiniuose
tinkluose
verda vajus prieš antivakserius – skiepų priešininkus. Tačiau rajone tikrų antivakserių
– nėra pastebėta. „Manau, kad
pirmuosius jų pastebėsime,
kai paskiepysime dar kokius
10-15 proc. rajono gyvento-

Sistema kartais
pajuokauja
Vos paskelbus masinės vakcinacijos pradžią, ėmė strigti
elektroninė registracijos sistema. Ar tokie trikdžiai rimtai
atsiliepė skiepijimams? „Kol
kas apie dideles bėdas neteko
girdėti. Tiesa, kartais sistema
užstringa. Bet ji ir taip pratusi
juokauti, tai toks jos elgesys
nestebina“, – sakė A. Burnickas. Kokį pokštą ji iškrėtė?
„Štai aną savaitę paskambino
rajono gyventojas, kurį sistema užregistravo skiepytis
Jūžintuose. Nurodytu laiku jis
nuvažiavo, o skiepų nėra, durys užrakintos. Sužinojo, kad
skiepyti jūžintiškius planuojama ryt. Susisiekiau su Jūžintų
seniūnu, jis patvirtino, kad ir

Pagaliau priprantame
Pastarosiomis
dienomis
Salų dvare, kuris buvo numatytas kaip saviizoliacijos
vieta, šeimininkauja tautodailininkai. Ar izoliacijos vieta
nereikalinga? „Iš tiesų niekas
jau daugiau nei pusmetį dėl
to, kad suteiktume vietą saviizoliuotis, nesikreipė,“ – paaiškino A. Burnickas. Rajono
savivaldybės pagalbos nebereikia ir iš pasienio parvežti
sergantiesiems, teikti kitokią
pagalbą. Pakito ir požiūris į
sergančiuosius. Jei pernai vasarį pirmasis įtarimų sukėlęs
atvejis mieste buvo sutiktas
kaip sensacija, o sekti iš Italijos grįžusius moksleivius
organizavosi vos ne draugovininkų būriai, reikalaudami
nurodyti tų jaunuolių adresus,
tai dabar susirgimas covid-19
yra įprastas. „Atsimenu, naktimis skambindavo, esą pasienį kirto galimai infekuotas
žmogus. Buvo jausmas, tarsi
jis atominę bombą gabentų.
O dabar pripratome, covid-19
tapo įprasta liga, nebeliko stigmų“, – sakė A. Burnickas.
Lina DŪDAITĖKRALIKIENĖ
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Rokiškėnai
juokauja:
jei Kultūros centre jau leidžiama rodyti spektaklius,
tai kada gi visuomenė sulauks gyvo politinio spektaklio – kada įvyks pirmasis pokarantininis rajono
tarybos posėdis nenuotoliniu būdu?

Kultūros centro salėje jau
leidžiami spektakliai, kuriuose dalyvauja daugiau nei
šimtas žiūrovų. Kodėl tada
gyvai rinktis negali 25 rajono
tarybos nariai? Klausimas, atrodytų, logiškas. Tiesa, be jų
rajono tarybos posėdžiuose
dar sėdi seniūnai, savivaldybės skyrių vedėjai bei specialistai, pristatantys klausimus,
ir svečiai bei suinteresuoti

asmenys. Tačiau bet kokiu
atveju bendras ten esančiųjų
skaičius prie šimto nė nepriartėja.
Rajono meras Ramūnas
Godeliauskas sako, kad dėl
rajono tarybos posėdžių sudėtinga dabar spręsti. „Šį
klausimą reglamentuoja šalies Vyriausybė. Jos pageidavimas, kad savivaldos institucijos dar dirbtų nuotoliniu
būdu“, – sakė pašnekovas.
Tačiau gerėjant epidemiologinei situacijai, nuostatos,
žinoma, gali kisti. „Labai
norėtųsi tikėti, kad birželio
pabaigoje galėsime sušaukti
gyvą rajono tarybos posėdį“,
– sakė jis.
Lina DŪDAITĖKRALIKIENĖ

Birželio 9-10 dienomis Rokiškio Nepriklausomybės
aikštėje šurmuliuos mugė!
Jūsų lauks prekybininkai, amatininkai, maisto gamintojai.
Maloniai kviečiame atvykti!
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Sensacija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas ruoš aiškiaregius! Arba
aukštojo mokslo devalvacija...

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ
Einu pirkti krištolinio
rutulio. Kaži kiek kaštuoja?
Iki šiol aiškeriagiai, būrėjai
ir mediumai buvo serialų
persižiūrėjusų negudrėlių
veiklos zona. Bet nuo šiol
aiškiaregystė pakilo į naują lygį – Vilniaus Gedimino
technikos universitetas viešai paskelbė tokius ruošiąs.
Netikite? „Kam studijuoti
praeitį, jei gali studijuoti ateitį?“ – tokia minėtojo
universiteto reklama žaibo
greičiu plinta interneto platybėse. Ir tuo pačiu plinta
kita to paties universiteto reklama su grubia gramatine
klaida (jau nekalbant apie
pačią reklamos etiką): „Ar
tikrai nori keturis metus
praleisti Kaune?“ Pamačius
šias reklamas, norisi nuoširdžiai paklausti, ar studentui
tikrai verta praleisti „keturis metus“ tokiame universitete?
Pirmiausia, kiekvienas egzaminą išlaikęs bent šiek tiek
raštingas pilietis žino, kad
daugiskaitiniai daiktavardžiai
(kelnės, durys, žirklės, ir metai
bei smegenys, beje) vartojami
su dauginiais skaitvardžiais:
vienerios smegenys, ketverios
kelnės, vieneri, dveji, treji ir
KETVERI metai. Žinoma, bet
kam gali pasitaikyti nelaimė ir
prasprūsti korektūros klaida.
Bet viena, kai tokias klaidas
daro, liaudiškai tariant, paprasti mirtingieji, t.y. jaučiai,
o visai kita, kai daro jupiteriai
(t.y. tie, kuriems tvarkingai

rašyti yra ne šiaip kultūros, o
elementaraus egzistavimo pagrindas). Argi jūs norėtumėte,
kad švietimui vadovautų ministrė, kuri sveikinime rašo
„ačių“ ar jūsų vaiką mokytų
universitetas, kuriame nėra nė
vieno, gebančio pamatyti gramatinę klaidą?
Kad suprastumėte, kaip
tokios klaidos prasprūsta, ir
kam tenka atsakomybė už jas,
turite bent šiek tiek išmanyti reklamos kūrimo procesą.
Esmė tokia: joks politikas
savo sveikinimų nerašo. Joks
universitetas savo reklamos
nekuria. Tam pirmu atveju
yra patarėjų komanda, antru
atveju – viešųjų ryšių, komunikacijos ar kitoks panašus
skyrius. Jie sugalvoja kūrinio apmatus, ką norėtų jame
matyti, ir kreipiasi į reklamos
gamintojus. O čia ir prasideda
džiaukai. Panašu, kad universitetas šįkart bus užrėpliojęs
ant savo ir kolegų primėtytų
grėblių. Ar tik ne jūs, mielieji mūsų universitetai, kasmet
tuntais paleidžiate viešųjų
ryšių „specialistus“, kurie
ir sakinio be klaidų neparašo. Ir kur žinau? Yra gi toks
dalykas kaip praktika. O kas
gi keliems tokiems specialistams buvo ta bjaurioji praktikos vadovė, kuri netekusi
kantrybės atsispausdino savo
„avelių“ straipsnius ir šratinuku raudonai ištaisė klaidas? Kai kuriuos straipsnius
tai vadovei, prisipažinsiu,
teko ir perrašyti. Kur jie jau
ten skirs keturis nuo ketverių.

Ir kur gi, mielieji, tie „specialistai“ nusėda? Ogi tose
pačiose reklamų agentūrose.
Taigi, gavęs užduotį toks iš
esmės beraštis, tačiau kelias
programėles valdantis pilietis sustriūnino reklaminį
plakatą. Dizainas, sakyčiau,
toks labai subtilus: mėlynam
fone uždėti užrašą baltu šriftu ir rėmelį. Labai „išmani“
reklama universitetui. Bet
prie to dar grįšime, aptardami
tą kitą, kur kas didesnę, nei
gramatinę klaidą. Taigi, jei
manote, kad šitas reklamos
„genijus“, sukūręs maketą,
iš karto siunčia jį spausdinti
šimto egzempliorių tiražu,
klystate. Bet kuri reklama,
bet kuris maketuojamas skelbimas yra siunčiamas derinti
užsakovui. Ir tik tada, kai
užsakovas atsiunčia patvirtinimą, maketas rengiamas
spaudai. Taip daro kiekvienas dizaineris maketuotojas,
įskaitant ir mane. Kol užsakovas nepatvirtino, tol reklama nededama į laikraštį, nespausdinami plakatai. Taigi,
reklama grįžta į universiteto
viešųjų ryšių ar kokį ten dar
skyrių. Ir jo „specialistai“ patikrina, ar plakatas tinkamas:
pirmiausia tikrinamas tekstas, ar jame nėra gramatinių
ir logikos klaidų, po to, pats
maketo dizainas. Jei viskas
tinka, vadinasi, reklamos maketas siunčiamas spausdinti.
Taigi, tiek ministrės „ačių“,
tiek universiteto „keturi“ vietoj ketverių prieš atsidurdami
popieriuje ar ant tento, buvo
patikrinti mažiausiai kelių
akių. Ir visiems viskas tiko.
Vadinasi, jau ir universitete už
komunikaciją atsakingi žmonės negeba pastebėti elementarios gramatinės klaidos.
Jie, beje, nepastebi ir kur
kas baisesnės – logikos klaidos. „Kam studijuoti praeitį,
jei gali studijuoti ateitį?“ Kas
čia per marazmas? Klausimas
toks: kaip galima studijuoti... ateitį? Mokslui ateitis iš
principo yra nepažini. Kaip
galima studijuoti tai, kas neįvyko? Bet kokios studijos iš

Per slaptą policijos operaciją Rokiškio r.
aptikta kanapių plantacija
Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos
organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos pareigūnai Rokiškio rajone surengė slaptą operaciją. Jos
metu sulaikytas trisdešimtmetis vyras, o jo sodyboje
aptikta auginama narkotinė
žaliava – kanapės.
Kanapės buvo auginamos

specialiomis sąlygomis keliose sodybos vietose. Sulaikytam įtariamajam pateikti
įtarimai dėl neteisėto didelio
kiekio aguonų, kanapių ar kitų
į narkotinių ir psichotropinių
medžiagų sąrašą įtrauktų augalų auginimo (Baudžiamojo
kodekso 265 str.) bei įrenginių narkotinėms ar psichotropinėms medžiagoms gaminti
gaminimo arba narkotinių

ar psichotropinių medžiagų
gamybos technologijų ar instrukcijų rengimo (BK 262
str.). Už tai griežčiausia gresianti bausmė – laisvės atėmimas iki 5 metų.
Ikiteisminiam tyrimui vadovauja Panevėžio apygardos
prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo
skyriaus prokuroras.
Panevėžio VPK inform.

esmės remiasi praeitimi. Net
jei prieš dvi minutes baigėte
mokslinį eksperimentą, ir dabar analizuojate jo rezultatus,
jūs analizuojate tai, kas įvyko. PRAEITĮ. Jei jūs stebite
eksperimento eigą ir ją analizuojate, jūs lyginate PRAEITĮ
ir DABARTĮ. Jokio tyrimo
aplikuoti į ateitį iš principo
nėra įmanoma. Tai iš esmės
apibrėžia moksliškumo kriterijai. Panagrinėkime tik vieną
iš jų – pakartojamumo. Jei jūs
atliekate mokslinį bandymą,
eksperimentą, korektišku jis
laikomas tik tuomet, jei tokiomis pat sąlygomis bet kuris
kitas tos pačios srities mokslininkas, atlikdamas tą patį bandymą, tą patį eksperimentą,
gauna tokius pat arba labai artimus rezultatus. Tarkime, jūs
paskelbėte mokslinį straipsnį
apie tai, kad... savo katę išmokėte dainuoti. Tai štai, bet
kuris dainavimo mokytojas
(nuo Grenlandijos iki Antarktidos), naudodamas jūsų
metodiką turi išmokyti savo
katę dainuoti. Jei toks eksperimentas kitomis sąlygomis
nepakartojamas, arba negaunami panašūs rezultatai, vadinasi, tamsta arba pasigyrėte,
arba jūsų eksperimentas buvo
atliktas nekorektiškai. Kitaip
sakant, jūsų atradimą turi patvirtinti dar mažiausiai vienas
panašus eksperimentas. Kaip
jūs ketinate studijuoti ateities
dalykus? Kaip jūs galite teigti,
kad neįvykę dalykai gali būti
mokslo, o tuo labiau, studijų
objektu?
Ateitis yra teorijų, tikimybių, prognozių, prielaidų sfera. Remdamiesi tam tikrais
modeliais, mokslininkai gali
kurti tam tikras hipotezes,
modeliuoti elgseną. Visgi absoliutaus tikslumo šiems modeliams stinga. Paprastas pavyzdys: štai šiandien patekėjo
saulė. Jūs galite prognozuoti
su beveik 100 proc. tikimybe,
kad ji patekės ir rytoj. O štai
ar galite prognozuoti, kad rytoj dangaus skliaute išvysite
žvaigždę, kuri yra, tarkime,
už 4000 šviesmečių (tolimiau-

sios žmogaus akimi matomos
žvaigždės)? Primenu, kad
šviesmetis – tai kelias, kurį
šviesa nukeliauja per vienerius metus. Jūs dabar matote
tos žvaigždės nuotrauką prieš
4 tūkst. metų. Nes jūsų akis
pasiekė šviesa, kurią žvaigdžė
išspinduliavo prieš 4000 metų.
Ji galbūt per tą laiką seniai
pakito? Yra netgi labai nedidelė, maždaug 0,015 proc. tikimybė, kad tos žvaigždės jau
apskritai nėra. Dar sunkiau
prognozuoti procesus, susijusius su žmonių gyvenimais.
Kas galėjo prognozuoti kad ir
dabartinę covid-19 epidemiją,
su ja susijusius ekonomikos,
politikos, žmonių elgsenos
pokyčius. Juos dar dabar, esamuoju laiku, sunku įvertinti.
O kaip įvertinti (ką jau kalbėti
apie studijų programų parengimą) ateityje laukiančius pokyčius?
Taigi, net ir prognozuoti
ateitį, ką jau kalbėti apie jos
studijas, yra labai sudėtingas
procesas. Pas mus trijų dienų
orų tiksliai nuspėti neįmanoma, o čia kažkas ateitį studijuoti ruošiasi.
Kalbėti apie ateitį kaip apie
šimtu procentų pasitvirtinusią
tikrovę gali nebent būrėjai,
aiškiaregiai, ekstrasensai. Nesinorėtų tikėti, kad universitetas tokius rengia.
Laikas ir erdvė – žmogaus
būties dimensijos. Apie tai
kalba daugiausia tie, kurie, o
paradoksas, būtent ir studijuoja praeitį ir, su retomis išimtimis, dabartį: humanitarai.
Ateities kaip objekto, kuris
duotuoju momentu tyrinėjimas, yra iš dalies filosofijos
ir religijos sritis, vadinamoji
eschatologija, kitaip – mokymas apie galutinį pasaulio
ir žmonijos likimą. Ir kur čia
tiksliųjų mokslų sfera?
Taigi, akivaizdu, kad „Kam
studijuoti praeitį, jei gali studijuoti ateitį?“ yra tokia pat
logikos klaida, kaip ir Seimo
narės Morganos Danielės apibūdinimas jos pačios lankstinuke „mokslu grįsta politikė“.
Lygiai taip pat akivaizdu, kad

tie, kurie mokslu ima mojuoti
kaip vėliava, nuo to mokslo
ima atsilikti, ir vėliavos kotu
patys gauna į kaktą. Kodėl
taip nutinka? Tai logiški mūsų
švietimo sistemos apskritai, ir
aukštojo mokslo sistemos imtinai, devalvacijos ženklai.
Ir nereikia sakyti, kad politikė, kad universitetas norėjo
pasakyti „ne tai“. Jei jau mūsų
politikos, mokslo lyderiai nebemoka „pasakyti“ „tai“ ir
„taip“, kad tai būtų suprantama, apie ką tada galime kalbėti? Ir ką galima toje situacijoje
įžvelgti? Kad aukštojo mokslo
kalvės, kurios turi ugdyti eruditus, priflūdino beraščių su
diplomais srautą, nuo kurių
patys dabar ir gauna į kaktą.
O baisiausia, kad universitetų
vadovai, profesūra nė nemato to, kaip jų pačių pinigais
tyčiojamasi iš jų Alma mater.
Mieli, garbingi profesoriai,
mokslo darbuotojai, kaip jūs
jaučiatės, pažeminti laipsniu
iki būrėjų ir ekstrasensų ugdytojų? Kaip jūs jaučiatės, kai
jūsų įstaigos pinigais, kurie
galėjo būti skirti jūsų atlyginimams, jūsų mokslinei bazei,
buvo apmokėta va tokia reklaminė, atleisk Viešpatie, kampanija.
Kita baisi problema yra tai,
kad viešųjų ryšių sektorius visuomenėje įgauna mistinę stebukladario galią. Nors neretai,
kaip iš pateiktų pavyzdžių matome, už to slypi ne žinios ir
talentai, o elementari beraštystė ir šarlatanizmas. Ar tokios
vertybės, kurios demonstruojamos tuose nelemtuose plakatuose, dera su akademinio
pasaulio atstovų įvaizdžiu?
Ar pats plakatų estetinis vaizdas, stilius, šūkiai signalizuoja
apie aukštąsias technologijas,
kurių lyderiais siekiate būti?
Kartais jokie viešieji ryšiai yra
geriau, nei tokie: su gramatinėmis ir logikos klaidomis.
Ir kai kitą kartą paruošite beraščių viešųjų ryšių specialistų laidą, prisiminkite, kad jie
gali jums skaudžiai atkeršyti:
organizuoti jūsų universiteto
reklaminę kampaniją.

Pinigus pervedė – prekių negavo
Rokiškėnai pateko ant
sukčių kabliuko. Policija
įspėja: būkite atsargūs įsigydami prekių internetu.
Gegužės 24 d., Rokiškyje,
vyras internete, radęs skelbi-

mą norėjo nusipirkti elektrinį
paspirtuką, pardavėjui pervedė pinigus, bet prekės negavo.
Su pardavėju susisiekti nebegali. Nuostolis - 200 eurų.
2021 m. gegužės 30 d., Rokiškio r., vyras (gim. 1978 m.)

qNaujienos
www.rokiskiosirena.lt qSkelbimai

Nepriklausomas rajono laikraštis

internete, radęs skelbimą norėjo nusipirkti traktorių-žoliapjovę. Pardavėjui pervedė
pinigus, bet prekės negavo.
Su pardavėju susisiekti nebegali. Nuostolis - 800 eurų.
Panevėžio VPK inform.

qVideo
ir fotogalerijos
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Rokiškio komunalininkas vaduojasi nuo nuostolingų veiklų –
pirčiai laukiama naujo šeimininko
Rokiškio miesto pirtis
jau keletą metų buvo politikų dėmesio centre. Iš esmės dėl dviejų priežasčių:
bendrovei AB „Rokiškio
komunalininkas“ nešamų
didelių nuostolių bei rajono pirties mylėtojų noro
žūtbūt žemomis kainomis
išlaikyti pirties paslaugą.
Bendrovės valdybos nepriklausomi nariai pasiūlė
sprendimą: parduoti pirtį
aukcione. Jis vyks birželio
10-ąją.

Rajono mero manymu,
pirčiai reikia
atnaujinimų
Kaip siūlymus parduoti pirtį viešajame aukcione
sutiko rajono savivaldybė?
Rajono meras Ramūnas Godeliauskas kalba atvirai: AB
Rokiškio komunalininko teikiama pirties paslauga yra
nuostolinga. Ir nuostolinga
ji ne vienerius metus. Be
to, vis sudėtingiau išlaikyti
pačią paslaugą. Mat pirties
paslaugoms taikomi sanitariniai ir kitokie reikalavimai
yra pakankamai griežti. Taigi, tam, kad pirtis ir ateityje galėtų teikti kokybišką
paslaugą, į pastatą, pirties
interjerą reikia investuoti jau
šiandien. „O iš ko investuoti, jei paslauga ir dabar yra

nuostolinga“, – retoriškai
klausė meras.
Kitas klausimas, ar pirties
paslauga apskritai perspektyvi? R. Godeliauskas įsitikinęs, kad būsimasis privatus
savininkas, kuriam keliama
sąlyga mažiausiai metus išlaikyti ir teikti pirties paslaugą, investavęs į įrangos, patalpų atnaujinimą, vargu ar
po metų paslaugą naikins.
„Taigi, tikimės, kad rokiškėnai gaus kokybiškesnes
pirties paslaugas“, – akcentavo jis. Meras pridūrė, kad
jis siūlęs įrašyti nuostatą, jog
naujasis pirties savininkas
jos veiklą tęstų mažiausiai
trejus metus. „Bendrovės
valdyba nusprendė kitaip“, –
sakė meras.

Pirties paslaugos –
nuolatos
politikų taikiklyje
Kodėl pati Rokiškio komunalininko bendrovė nesiima atnaujinti pirties? Rokiškio pirties veikla nuostolinga
nuo 2009 m. Kokie tai nuostoliai? Štai 2019 m. jie sudarė
9,6 tūkst. Eur, o 2020-aisiais
– 18,1 tūkst. Eur. Suma įspūdinga. Pirčiai atnaujinti reikia
ir nemažai investicijų: skaičiuojama, kad atnaujinti pirtį
reiktų apie 100 tūkst. Eur. Iš
kur jų paimti, jei (nesunku
paskaičiuoti), per maždaug
10 metų pirtis atnešė maždaug tokią pat sumą nuostolių.
Nenuostabu, kad dėl nuostolių pirties paslauga nuolat

yra rajono politkų taikiklyje. Pernai, kai buvo keliami
paslaugos tarifai, rajono taryboje virė ištisas žodžių karas.
Tačiau karas karu, o kad pirtis
jau daugelį metų neiškopia iš
nuostolių ir jai būtina rekonstrukcija, neginčijamas faktas. Kokios galimos išeitys?
„Išeitį pasiūlė nepriklausomi
bendrovės valdybos nariai:
parduoti pirtį aukcione su sąlyga, kad naujasis savininkas
bent metus tęs jos veiklą“, –
paaiškino R. Godeliauskas.
Užduotis –
nusimesti nuostolių
jungą
AB „Rokiškio komunalininkas“ direktorius Vidmantas Maželis apie situaciją kal-

Vasaros sezono atidarymo šventė prie Rokiškio ežero
Birželio pirmąją, minint
vaikų gynimo dieną, Rokiškio baseinas antrus metus iš
eilės šventė vandens batutų
parko sezono atidarymą.

Renginį nuotaikingai pradėjo vedėja ir atlikėja Jūratė
Garnelienė su daina „Mūsų
dienos kaip šventė", toliau pasirodė Rokiškio kultūros centro pramoginių šokių kolektyvas „PaŠoK". Įvadinį žodį
tarė Rokiškio rajono meras
Ramūnas Godeliauskas, sveikindamas renginio dalyvius su
vaikų gynimo diena ir gražiu
oru, leidusiu atidarymo šventei vykti sklandžiai.
Rokiškio baseino direktorius Vitalijus Jocys taip pat
džiaugėsi batutų parko atidarymu ir kartu apgailestavo, jog
Rokiškio ežero laiku nepasiekė
žadėta Wake-In vandenslidžių
parko įranga. „Rangovai įrangos nuotraukas mums jau pristatė, viskas turėjo būti paruošta šiandien, tačiau kita įmonė
užtruko su strypų cinkavimu
ir, deja, bet atidaryme žadėtos
pramogos neturime. Tačiau savaitės bėgyje viskas turėtų būti
savo vietose, galbūt jau kitą
savaitgalį pramogautojai galės
džiaugtis Wake-in linksmybėmis", – „Rokiškio Sirenai" situaciją komentavo V. Jocys.

Šventinėje programoje vokalinė vaikų grupė „Akoladė"
(vadovė Aurelija Trasytė) atliko dvi nuotaikingas daineles,
keletą energingų šokių pademonstravo Ingridos Mulvinienės šokių grupė su „Kango
Jumps“, o Rokiškio vaikų ir
jaunimo teatras „Grįžulo ra-

tai" žiūrovams greitakalbėmis
priminė, ką reiškia sugrįžti
į smagią vaikystę. Dalyvius
taip pat nudžiugino Rokiškio
skraidymo asociacijos „Puga"
oro pasirodymas, pamėtėjęs
mažiesiems saldainių iš viršaus, o šventę su muzika užbaigė Rokiškio jaunimo cen-

tro DJ – Arnas Jakovlevas ir
Aivaras Žukauskas.
Viso renginio metu dalyviai buvo kviečiami pasivažinėjimui keturračiais – vietos
verslininkų dovana, o mažieji
galėjo į valias dūkti ant nemokamų batutų.
Evelina JASIULIONYTĖ
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ba atvirai: pirties veikla yra
nuostolinga. Ir artimiausiu
metu padaryti ją pelningesne
įmonė neturi galimybių. „Kol
pirties paslaugos kainos buvo
juokingai mažos, maudytis
eidavo ir pirties mėgėjai, kurie tokias turi savo namuose.
Pakėlus kainą, absoliuti dauguma lankytojų yra socialiai
remtini asmenys, kurie neturi
kitos galimybės nusiprausti,
ir už paslaugą moka su nuolaida“, – pasakojo pašnekovas.
Pritraukti komercinių klientų būtų įmanoma, jei pirties
interjeras, įranga būtų atnaujinti.
Ir, pasak pašnekovo, pirčiai atnaujinimų reikia jau dabar. Kas galėtų į tai investuoti? Bendrovė, kuri pagaliau
kitąmet tikisi vykdyti veiklą
„nebe į minusą, o su nedideliu pliusu“, rajono savivaldybė? Klausimas retorinis.
Atsisakyti paslaugos, į kurią nėra resursų investuoti, ir
parduoti pastatą tam, kuris
galėtų teikti tokią paslaugą,
planuotų jos perspektyvas,
pasak V. Maželio, gera idėja.
Visgi, jis pabrėžė, tokia idėja
– ne pačios įmonės vadovybės, o būtent nepriklausomų,
iš šalies ir objektyviai jos veiklą matančių bei vertinančių
valdybos narių.

Pašnekovas pasidžiaugė,
kad jei pavyktų pirčiai rasti
naują šeimininką, AB Rokiškio komunalininkas gerokai
priartėtų prie pagrindinio
akcininko – rajono savivaldybės – iškelto tikslo veikti
nenuostolingai.
„Manytume, kad atnaujinus pirtį, naujieji savininkai
galėtų vystyti pelningas veiklas: pastatas labai patogioje
vietoje, miesto centre, taigi,
tai būtų vertingas pirkinys“,
– mano V. Maželis. Jis tikisi, kad šis turtas sudomins ne
vieną pirkėją.
Kiek kainuoja pirtis?
Tai vieša informacija: pradinė pastato pardavimo kaina
– 260 tūkst. Eur. Už tiek parduodamas 824 kv. m pastatas
Laukupės gatvėje, statytas
1970-aisiais, su maždaug 63
kv. m sandėliu ir kitais kiemo
pastatais. Į šią kainą neįeina
sklypas pačiame miesto centre. Jis yra nuomojamas. Ir
naujajam savininkui būtų sudaryta sąlyga ilgam laikotarpiui pratęsti nuomos sutartį.
Jei ketinate dalyvauti šiame
aukcione, reiktų suskubti registruotis iki birželio 4-osios.
Aukcionas vyks naudojantis
elektroninėmis informacinėmis priemonėmis.
Užs. 1356

Asmens techninės pagalbos
priemonės išduodamos
nauju adresu

Socialinės paramos centro
direktorė Jolanta Paukštienė
pranešė, kad nuo šiol Asmens
techninės pagalbos priemonės bus išduodamos kitu
adresu. Tie asmenys, kuriems
šios priemonės yra skirtos,
susitarę iš anksto telefonu
su paramą teikiančia socialine darbuotoja-koordinatore
Dalia Staniene, priemones
galės pasiimti AB „Rokiškio
komunalininkas“ teritorijoje esančiame vadinamajame
dispečerinės pastate (įvažiavimas nuo Rudolfo Lymano
muzikos mokyklos pusės.
Socialinės darbuotojos-koordinatorės kontaktus rasite
interaktyviajame stende bei
svetainėje www.socsketis.lt.
Informacinė sistema yra projekto Bendradarbiavimas ir
informacijos apie socialines
paslaugas sklaida Rokiškio
mieste“ (08.6.1-ESFA-T-927
Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas), kurį

įgyvendina Socialinės paramos centras su partneriais,
dalis.
Iki šiol Asmens techninės
pagalbos priemonės (nuo ramentų antgalių iki funkcinių
lovų, specialių čiužinių nuo pragulų) buvo išduodamos Socialinės paramos centro tuometinėse
patalpose Pramonės gatvėje.
Tačiau iš ten centras jau kovo
mėnesį persikraustė į savivaldybę, ir natūralu, kad buvo ieškoma tinkamų patalpų asmens
pagalbos techninių priemonių
išdavimui ir laikymui. Tokios
patalpos buvo rastos AB „Rokiškio komunalininkas“ teritorijoje, dispečerinės pastate. Tame
pastate taip pat veikia ir speciali
skalbykla, įrengta pagal „Rokiškio komunalininko“ vykdomą
projektą.
Pasak Socialinės paramos
centro direktorės, pagalbos
priemonių išdavimo tvarka
nesikeitė: pirmiausia turite
susisiekti su šios srities specialiste socialine darbuotoja-koordinatore ir, pateikę reikiamus
dokumentus, atvykti pasiimti
priemonių naujuoju adresu
Nepriklausomybės a. 12, įvažiavimas nuo Rudolfo Lymano
muzikos mokyklos pusės.
„Rokiškio Sirenos“
inform.
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Camino Lituano: V diena
„Rokiškio Sirena“ tęsia straipsnių ciklą „Camino
Lituano“, kuriame rokiškėnai verslininkai Audronė ir Algimantas Šablinskai, dalinasi savo įspūdžiais ir pamąstymais iš 18 dienų trukusio žygio
pėsčiomis piligrimų keliu po Lietuvą.
Penktas etapas. Pakruojis – Birjagala
2021 m. balandžio 22 d.
Dvariškas gyvenimas piligrimui netinka – išmuša iš
vėžių. Kol atsikėlėm, kol papusryčiavom, kol dvaro liokajus štampą atrado (nakvynė į piligrimo pasą atžymėti
reikėjo), kol su aplinka susipažinom ir su dvaro papūga
„pabazarinom“, dar gi aprašymą į FB sukelti reikėjo,
jau ir pietūs atėjo. Gerai, kad
šiandien maršrutas trumpas.
Būtų dar trumpesnis, bet Rozalimas nakvynės nepriima.
Kaip toj Visockio dainoj (vyresni gal prisimins) - visi aplinkui priima, bet man tenai
nereikia, į Rozalimą reikia,
bet nieks tenai nepriima...
Kelio atkarpa nuo Pakruojo žiedo link Rozalimo
miestelio labai vaizdinga.
Pagaliau galima drąsiai sakyti: dūšia atsigauna – ir kojos pačios kilnojasi, ir akys
džiaugiasi, ir ausims yra ką
veikti. Laukų monotoniją
pakeitė miško harmonija, takas visą laiką vingiavo šalia
upių ir vandens telkinių. Ar
žinojot tokį faktą, kad Pakruojo rajone nėra nei vieno
natūralaus ežero, o vandens
trūkumą kompensuoja net
27 dirbtiniai tvenkiniai?
Šalia vieno iš didžiausių,
Laičių tvenkinio prasidėjo
viena įspūdingiausių, turbūt,
ne tik šios dienos, bet ir viso
Camino Lituano kelio atkarpų. Tai Rozalimo šilo parko
takas. Mums labai pasisekė,
kad parko takeliais žingsniavom tokiu laikotarpiu, kai
gamta bunda ir akis glosto
nematyti smaragdiniai ats-

palviai, kurie saulės šviesoj
kaskart mainosi, raibuliuoja,
hipnotizuoja. Eini mišku, tai
kairėj, tai dešinėj mėlynuoja žibučių jūra, dar paėjėjus
baltuoja plukių salos, staiga iš už kalvelės pasimato
žaliais lapeliais pasipuošę
ievų krūmai. Ausys džiaugiasi paukštelių koncertais.
Kad čia tik gamtos parko
lopinėlis įkyriai primena
kažkur netoliese dirbančio
traktoriaus burzgimas. Štai
ir nuoroda prie stebuklingo
akmens su „Marijos pėda“.
Nesu patiklus tokių akmenų
garbintojas, bet šitas išskirtinis. Stovėdamas šalia jauti
stiprią energetiką, galbūt čia
buvo senovės baltų alkas ar
pagonių šventykla, akmenys juk turi atmintį. Gal yra
pagrindo tose kalbose, neva
akmuo keršija, jeigu jam kas
trikdo ramybę, net užtraukia
nelaimes. Tikėti tuo ar netikėti, čia kiekvieno asmeninis reikalas, bet jausti tylią
pagarbą mitais apipintoms
pagonių šventykloms juk
niekas nedraudžia? Rozalimas. Jei ne Camino Lituano,
atvirai prisipažinkit, kuris gi
specialiai čia važiuotų pasigrožėti medine miestelio architektūra, veržtųsi pamatyti
dvibokštę bažnyčią miestelio centre ar Nepriklausomybės Angelą skvere? Retas! O
mums, keliaujantiems Keliu, pasisekė – mes visa tai
matom ir apžiūrim už dyka,
nekainuoja kuras ir laiko
visada randam. Vieno gaila, kad niekur miestuose ir

miesteliuose negali užeiti į
bažnyčią – visur užrakinta.
Gal vis tik reikia pagaliau
pradėti pasitikėti žmonėmis,
patikėti jų sąmoningumu,
jų geranoriškumu ir laikyti
tokius objektus atrakintus?
Aišku, baisiai netikęs palyginimas, bet ankščiau ir
tualetinį popierių vogdavo,
ir ant klozeto kraštų prikakodavo. Dabar nebevagia
ir kraštus šepečiu nuvalo.
Mes augam, galima sakyti,
jau išaugom iš sovietinių
tramdomųjų marškinių, liko
tik slogus prisiminimas apie
draudimus ir visur kabančias
spynas. Tai gal palikim bažnyčias ir pakelės koplyčias
nors jau dienos metu atra-

Svetimą banko kortelę radusi
rokiškėnė puolė apsipirkti,
bet pirkiniai greitai apkarto
35 metų rokiškėnas labai nustebo, kai būdamas
namuose telefonu gavo žinutę, kad jo banko kortele
kažkas už prekes atsiskaito
parduotuvėje. Tiesa greitai
paaiškėjo.

Pasirodo, radusi svetimą
banko kortelę 63 metų rokiškėnė iškart puolė į parduotuves apsipirkti.
Bet pirkiniai jai greitai
apkarto, mat tikrasis kortelės savininkas banko buvo
paprašęs jį informuoti apie
bet kokį atsiskaitymą.
Rokiškėnas iš pradžių pamanė, kad įvyko klaida, bet
kai po kiek laiko į telefoną

atskriejo dar viena tokia pat
žinutė, vyras sunerimo ir
pradėjo aiškintis, kas nutiko.
Tuomet jis ir pastebėjo,
kad nebeturi piniginės, kurioje buvo 140 eurų, asmens
dokumentai ir banko kortelė.
Patikrinęs
elektroninės
bankininkystės
išklotinę
vyras suprato, kad jo banko
kortele buvo atsiskaityta keliose parduotuvėse.
Kadangi pirkinių sumos
nebuvo didelės, įvesti slapto
kodo nereikėjo – užtekdavo
kortelę pridėti prie skaitytuvo.
Vos sulaukę pranešimo
policininkai veikė akimirks-

niu. Iš banko išklotinių sužinoję, kuriose parduotuvėse buvo apsipirkta, tyrėjai
peržiūrėjo prekybos salėse
įrengtų vaizdo kamerų įrašus.
Jie iškart atkreipė dėmesį
į vieną moterį.
Sužinoję, kad ką tik vėl
buvo apsipirkta Respublikos
gatvėje esančioje parduotuvėje, pareigūnai nuskubėjo
ten ir tarpduryje susidūrė su
ta pačia rokiškėne, išeinančia su pirkiniais.
Sulaikyta įtariamoji atsidūrė areštinėje. Patirtą nuostolį nukentėjėlis įvertino 332
eurais.
Lrytas.lt inform.

kintas?
Zarasuose buvo užfiksuota net +37,5°C temperatūra,
o Utenoje kartą nukrito iki
-43°C, tačiau ilgalaikė vidutinė metinė temperatūra
Lietuvoje sukasi apie +7°C.
Taip ir gyvenime, taip ir piligrimų Kelyje būna pakilimų, būna ir nuopuolių. Jeigu
praeitą naktį praleidom Pakruojo dvare, kaip ponai, tai
ankščiau ar vėliau lauk nepatogumų. Ilgai laukti nereikėjo, jau ant rytojaus, Birjagalos dvare naktį praleidom,
kaip baudžiauninkai. Mūsų
kamara buvo, kaip dekoracija iš filmo „Tadas Blinda“,
o kad nesam XIX a. vidurio
baudžiauninkai priminė tik

elektrinė kaldra, kurią mes
šiaip taip išsiprašėm pas
dvaro ekonomę. Birjagalos
dvarą pasiekėm pavakary,
temperatūrai drastiškai artėjant prie nulio. Susirūpinti
savo tolesniu būvimu Kelyje privertė vaizdelis, kurį
mums aprodė dvaro ponia:
vanduo praustis iš krano lauke, prie pirties sienos, lauko
tualetas dar už šimto metrų,
miegui skirta „bernų kamara“, buvo dvaro fligelyje,
negyvenamo antro aukšto
pastogėje. Užlipi stačiais
laiptais į antrą aukštą, pereini kiaurai vėjo kedenamą
pastogę ir patamsy randi
„bernų kamaros“ duris. Už
jų sukežusi sofa, pristatoma

„Iljičiaus“ lempa pasišviesti,
o šalia guli ilgas išvyniojamas prailgintojas iš kurio
jau gali siurbti elektrą savo
reikmėms. Kamaros pasieniais lentynos pridėliotos visokio senovinio gėrio: namų
apyvokos daigtų, nežinomos
paskirties buities reikmenų,
senų žurnalų, puodų, bliudų, žibalinių lempų ir t.t. ir
t.p. Kad išgyvenom iki ryto,
dėkingi elektrinei kaldrai ir
Kelio Sargui, kuris paprotino Rozalime nusipirkti plečkutę „Vana Tallin“. Arbatinį radom pirty ir pasidarę
grogo su visais rūbais sulindom į lovą po priplėkusiom
kaldrom. O ką darytum skaitytojau? Išdidžiai lauktum,
kol kraujas venose užšals?
Tiki tu ar netiki piligrimų
Kelio idėja, čia jau asmeninis reikalas, bet yra kažkokios padorumo ribos. Jeigu
tu dedi į piligrimo pasą dvaro herbą ir didžiuojiesi savo
šeimos bajoriška kilme, tai ir
elgtis, manau, reiktų atitinkamai. Vietos dvare daugiau
negu reikia, bent jau minimaliai įrengti kambarėlį,
pastatyti ten lovą, nupirkti
elektrinį šildytuvą, kad sulytas, šlapias piligrimas turėtų kur sušilti ir pradžiūti
daug nekainuoja. Negalima
atmestinai visiems kartoti,
neva, mūsų paprašė išskirti
kampą, tai ir išskyrėm kampą palėpėj, o čia sutempėm
viską, ko patys seniai nenaudojam. O kur elementarus
svetingumas, kur bajoriška
garbė? Juk ne už dyka, gi
pinigus imat? Imkit daugiau
ir padarykit žmoniškai arba
neįsileiskit visai – neterškit
savo bajoriško vardo...
Penktas etapas: Pakruojo
dvaras – Rozalimas – Birjagalos dvaras. Šiandien tik
20 km.

Paplūdimio tinklinis sugrįžta į Velykalnio aikštynus

Jau šį savaitgalį, birželio
5-6 dienomis, Velykalnio
bendruomenės parko aikštynuose 15-ąjį kartą karaliaus paplūdimio tinklinio
turnyras Rokiškio miesto
seniūno taurei laimėti.

Apie renginį:
9-9.40 val. - dalyvių registracija;
10-10.30 val. - turnyro
atidarymas;
10.30 val. - varžybų pradžia;
20 val. - dalyvių apdovanojimo ceremonija;
Visi varžybų prizininkai
bus apdovanojami oficialiais
paplūdimio tinklinio kamuoliais su turnyro simbolika,
pirmos vietos laimėtojai taip
pat bus apdovanojami papil-

Nepriklausomas rajono laikraštis

domais prizais!
Kontaktai
pasiteirauti: +370 603 05137, Stasys
Mekšėnas.
Pasak Velykalnio bendruomenės pirmininko Stasio
Mekšėno, turnyras organizuojamas nuo 2005 m. „Pernai, deja, jubiliejinį turnyrą
teko atidėti dėl pandemijos.
Remiantis penkerių metų statistika, į varžybas kasmet susirenka 70-80 komandų ne tik
iš Lietuvos, bet ir iš užsienio
šalių. Džiaugiuosi, kad tinkli-

nis populiarėja tiek visame
pasaulyje, tiek ir Lietuvoje. Šį sportą propaguoja ir
rokiškėnai, kurie varžybose užima lyderių pozicijas.
Šiuo metu Velykalnio aikštelės nuolatos pilnos žmonių,
ateina pažaisti tinklinio tiek
vaikai, tiek senjorai. Gera
matyti visuomet pilnas aikšteles, tai leidžia tikėti puikia
tinklinio ateitimi Rokiškyje!
- kalbėjo S. Mekšėnas.
Rajono savivaldybės
inform.
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maksimalų jaukumą Jūsų namams.
Dirba automatiškai, mažai
priežiūros, lengvai valdoma.
Montavimas, konsultavimas.
Galimybė pirkti išsimokėtinai. Mus
rasite Taikos 1b-72, INRANGA.
Tel. 8 605 68 654.
Rokiškis
PERKA

PASLAUGOS

• Pjaunu žolę trimeriu. Aro kaina

3,5 Eur. Tel. 8 686 22 897.
Rokiškis
• Ieškinių, procesinių dokumentų,
taikos sutarčių rengimas teismui,

įvairių prašymų, pretenzijų,
skundų rengimas. Konsultacijos,
dokumentų rengimas darbo
ginčų komisijoms. Kitos teisinės

paslaugos. Taikos g. 19, Rokiškis.
Tel. 8 693 66 229. Rokiškis
• Kondicionieriai, šilumos siurbliai.

Tai ekologiška, šiuolaikiška ir

Nepriklausomas rajono laikraštis

praktiška sistema, kuri suteiks
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Informacija tėveliams
ir pedagogams

Laisvės g.13

Vaikų įvertinimas priešmokykliniam ir mokykliniam ugdymui ( jei tėveliai pageidauja 1 metais
ankščiau leisti vaiką į ugdymo įstaigą) vaiko brandumo mokyklai įvertinimo metodika (VBMĮ-2 LT)
Rokiškio pedagoginėje psichologinėje tarnyboje
vyks iki 2021 rugsėjo 1 d.
Turinčius ugdymo įstaigos rekomendacijas arba
tėvelių pageidavimu, prašome skambinti ir registruotis telefonu 52134. Testo rezultatų pagalba galite sužinoti savo vaikų stipriąsias ir silpnąsias puses, kryptingai suteikdami vaikui reikiamą pagalbą.
Rokiškio pedagoginė psichologinė tarnyba

parduotuvė Egzotika, Panevėžio g.
12 . Tel. 8 656 51 800.
Rokiškis
• Vieno veršelio, mėsinių veislės
karvę. Veršinga, gegužės 25 d. buvo
9 mėn. Tel. 8 606 24 569.
Rokiškis
IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo. Galiu kapoti malkas

ar nupjauti žolę, bet savo įrankių
neturiu. Tel. 8 606 39 320.
Rokiškis
• Ieškau darbo. Esu be žalingų
įpročių, su vairuotojo pažymėjimu.
Esu darbštus, fiziškai stiprus
ir pareigingas. Galiu prižiūrėti
sodybas, pjauti žolę, skaldyti
malkas ir padėti dirbti kitus ūkio
darbus. Taip pat galiu dirbti ir
gamybos sektoriuje.
Tel. 8 629 36 791. Rokiškis
• Ieškau darbo vasarai. Man 15
metų, esu atsakinga, pareiginga.
Tinka bet koks darbas kaip vaikų
prižiūrėjimas, gyvunų vedžiojimas,
žemės ravėjimas.Tel. 8 627 62 271.
Rokiškis
• Ieškau darbo. Turiu traktorininko
teises, esu negerentis, vairuojantis.
Esu dirbęs ilgą laiką ūkyje, man 38
m.Tel. 8 628 98 127.
Rokiškis
• Slaugytojos padėjėja, dirbanti
paromis, ieško papildomo,
su ligonio slauga susijusio
darbo. Turiu didelę patirtį ir
rekomendacijas. Jei Jums reikalinga
pagalba, prašom skambinti.
Tel. 8 681 58 849. Rokiškis
SIŪLO DARBĄ

savirasčius, racijas ir kt. Pasiimu iš
namų. Tel. 8 606 84 377.
Rokiškis
GYVULIAI, GYVŪNAI

• 12-15 mėn. grynaveislės

• Perku įvairias plokštes,

mikroschemas, tranzitorius,
kondensatorius, reles, magnetinius
paleidėjus, skaičiavimo-matavimo,
telekomunikacijų techniką,
kompiuterius, jungtis, kontaktus,
oscilografus, dažnometrius,

Limuzinų veislės telyčias. Su
kilmės dokumentais. Kaina
sutartinė. Tel. 8 620 15 919.
Rokiškis
• Paršelius. Kaina 10 Eur.
Tel. 8 614 35 063. Pasvalys
• Prižiūrėtus, gražius triušius.
Amžius 2-4 mėn. Juodupė. Kaina 7
Eur. Tel. 8 600 80 662.
Rokiškis
• Prižiūrėtus, gražius triušius.
Amžius 2-4 mėn. Juodupė. Kaina
15 Eur. Tel. 8 681 78 323.
Rokiškis
• Veršingą telyčią, terminas
veršiuoti rugsėjo 2 dieną. Kaina
750 Eur. Tel. 8 683 48 573.
Rokiškis
• Dvi poras patarškų. Poros kaina
-30 Eur. Parduodamos tik poromis.
Skapiškis. Kaina 15 Eur.
Tel. 8 674 72 013. Kupiškis
• Karpius, karosus, orfas. ZOO

• Ieškomas operatorius darbui su

ekskavatoriniu krautuvu (račioku).
Išsamesnė informacija telefonu.
Tel. 8 650 23 641. Rokiškis

(bruto) visoms amžiaus grupėms.
Atlyginimas mokamas kas savaitę.
Tel. 8 637 08 855. Rokiškis
KITA

Tel. 8 683 36 692. Rokiškis
• Kaimiškai augintų broilerių
skerdieną. Pristatome.
Tel. 8 625 50 844. Rokiškis
MOBILIEJI TELEFONAI

• Labai geros būklės mobilų

• Įmonė siūlo darbą statybos darbų

vadovams, statybos meistrams.
Tel. 8 682 19 984. Rokiškis
• Turizmo sodyba prie Dviragio
ežero (Kamajų seniūnija) ieško
žmogaus, mokančio skaniai gaminti
ir gražiai pateikti maistą.
Tel. 8 698 20 414. Rokiškis
• Reikalingi grybų, uogų, obuolių
supirkėjai. Tel. 8 620 32 366.
Rokiškis
• Kavinė Rokiškio centre ieško
padavėjos (-o) - barmenės (-o).
Tel. 8 699 58 377. Rokiškis
• Skubiai reikalinga moteris,
sodybos priežiūrai, gėlynų
ravėjimui, žolės pjovimui.
Tel. 8 625 28 988. Rokiškis
• Ieškoma vyresnio amžiaus
moteris, be žalingų įpročių, dirbti
alaus bare. Grafikas 4 darbo
dienos, 4 poilsis. Tel. 8 645 52 939.
Rokiškis
• Darbo pobūdis: potencialių
klientų paieška Rusijos,
Baltarusijos ir Europos Sąjungos
rinkose, aktyvus logistikos
paslaugų pardavimas klientams.
Kreiptis el. p. info@rokauta.lt,
+370 685 18977. Tel. 8 699 55 025.
Rokiškis
• Reikalingas meistras ištapetuoti
kambarį Rokiškyje.
Tel. 8 694 76 678. Rokiškis
• Skubiai reikalingi 5 užsakymų
surinkėjai darbui Olandijoje.
Reikalinga anglų k. bent A2 lygiu
ir motyvacija dirbti. Atlyginimas
- 10,50 Eur/val (bruto) visoms
amžiaus grupėms. Atlyginimas
mokamas kas savaitę. Pirmenybė
teikiama esantiems Olandijoje.
Tel. 8 637 08 855. Rokiškis
• Skubiai reikalingi 4 krovėjai
darbui Olandijoje (konteinerių
iškrovimas). Reikalinga susikalbėti
anglų k. ir motyvacija dirbti.
Atlyginimas: 10,50 Eur/val
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• Šių metų derliaus kokybiškus

šienainio ritinius. Pakrauname.
Kaina sutartinė. Tel. 8 620 15 919.
Rokiškis
• Automobilinį kompresorių. Kaina
20 Eur. Tel. 8 602 16 269.
Rokiškis
• Kokybiškus 2021 m. šienainio
ritinius. Yra sėtinių ir natūralių
pievų. Pakrauname.
Tel. 8 615 29 342. Rokiškis
• Metalinį garažą. 3,0 x 5,5 m.,
nusikelti. Tel. 8 640 92 444.
Rokiškis
• Cinkuotą vielą. Tel. 8 640 92 444.
Rokiškis
• Naują klausos aparatą. Vokiečių
gamybos. Siunčiu nuo 50 Eur.
Tel. 8 678 66 028. Jonava
• Labai geros būklės šildymo katilą
su rinkiais, centralinis katilas,
kurianamas malkomis. Kaina
sutartinė . Kaina 200 Eur.
Tel. 8 647 27 902. Rokiškis
• Rėmą priekabėlei.
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Dujų balioną. Perdarytas į kuro
talpą. Kaina 20 Eur.
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Naują, medinę valtį.
Tel. 8 640 34 478. Rokiškis
• Medinius garažo vartus. 2,60 ×
2,10 m. Kaina 90 Eur.
Tel. 8 600 26 446. Rokiškis
• Šviestuvą. Kaina 5 Eur.
Tel. 8 682 21 205. Rokiškis
MAISTO PRODUKTAI

• Įvairius grūdus, miltus. Atvežu.

telefoną Samsung Galaxy S8,
64GB. Pilna komplektacija.
Dokumentai. Pirktas naujas
Lietuvoje. Domina keitimas.
Kaina 160 Eur. Tel. 8 602 16 269.
Rokiškis
• Geros būklės, mobilų telefoną
iPhone 7, 128 GB. Spalva Rose
Gold. Dokumentai, dėžutė,
dėkliukas. Domina keitimas.
Kaina 150 Eur. Tel. 8 602 16 269.
Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują mobilų
telefoną iPhone 7, 32GB. Spalva
Rose Gold. Dokumentai, dėžutė,
dėkliukas. Domina keitimas.
Kaina 170 Eur. Tel. 8 602 16 269.
Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują
mobilų telefoną iPhone 6s, 16GB.
Spalva Rose Gold. Dokumentai,
dėžutė, dėkliukas, ausinės. Domina
keitimas. Kaina 120 Eur.
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Geros būklės mobilųjį telefoną
iPhone X 64 GB. Dokumentai,
dėžutė, kroviklis, ausinės,
dėkliukas. Spalva balta. Pirktas
salone. Siunčiu. Domina keitimas.
Kaina 330 Eur. Tel. 8 602 16 269.
Rokiškis
• Labai geros būklės mobilųjį
telefoną iPhone 6s, 16GB. Spalva
auksinė. Kroviklis. Domina
keitimas. Kaina 100 Eur.
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Labai geros būklės mobilųjį
telefoną iPhone 7 32 GB. Spalva
auksinė. Dokumentai. Dėžutė.
Dėkliukai. Kaina 120 Eur.
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• iPhone 7. 32 GB, juodas. Domina
keitimas. Kaina 120 Eur.
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Labai geros būklės mobilųjį
telefoną iPhone 5S, 16GB. Spalva
auksinė. Yra dokumentai, dėžutė,
dėkliukai. Domina keitimas. Kaina
70 Eur. Tel. 8 602 16 269.
Rokiškis
• Labai geros būklės mobilų
telefoną iPhone 6s, 16GB. Spalva
sidabrinė. Kroviklis, dėkliukai.
Domina keitimas. Kaina 100 Eur.
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Geros būklės mobilųjį telefoną
iPhone 8 Plus 64 GB. Baltas.
Dėžutė, ausinės, belaidis
pakrovejas. Pirktas iš Telia.

ANTRADIENIS 06.08

PIRMADIENIS 06.07

SEKMADIENIS 06.06

ŠEŠTADIENIS 06.05
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05:15 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Bėgliai. Vorkutos
bėglys. D. Kvedaras
06:55 Išpažinimai
07:25 Undinėlė
09:00 Labas rytas,
Lietuva
11:00 Beatos virtuvė
11:55 Nevaldomi
Australijos svetimžemiai
12:45 Airija iš paukščio
skrydžio
13:35 Komisaras
Montalbanas.
Kaip numato procedūra
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų
koncertas
17:30 Žinios
18:00 Langas į valdžią
18:30 Vakaras su Edita
19:30 Stilius
20:30 Panorama

05:15 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Daiktų istorijos
07:00 Šventadienio mintys
07:30 Klausimėlis
08:00 Gyventi kaime
gera
08:30 Ryto suktinis
su Zita Kelmickaite
09:00 Brolių Grimų
pasakos. Giedantis
skambantis medis
10:00 Gustavo
enciklopedija
10:30 Lietuvos
tūkstantmečio vaikai
11:25 Susipažink su mano
pasauliu
11:55 Nepažinti Indokinijos
kampeliai
12:50 Įstabioji Indija
13:45 Puaro
15:30 Žinios

06:00 Himnas
06:02 Labas rytas,
Lietuva
09:00 Įstatymas ir tvarka
09:45 Miuncheno
kriminalinė policija
10:30 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Savaitė
13:00 Daiktų istorijos
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:20 Kaip atsiranda
daiktai
16:45 Kalnų daktaras
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Bėgliai. Kengyro
sukilimas. A. Seikalis
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Dviračio žinios
22:00 Jaunasis popiežius
23:00 Skyrybų vadovas

06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
09:00 Įstatymas ir tvarka
09:45 Kelionių atvirukai
10:00 Prezidento Gitano
Nausėdos metinis
pranešimas. Tiesioginė
transliacija iš LR Seimo
10:50 Tarnauti ir ginti
11:50 Kas ir kodėl?
12:20 Euromaxx
12:45 Kelionių atvirukai
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:20 Kaip atsiranda
daiktai
16:45 Kalnų daktaras
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Nacionalinė
ekspedicija
20:30 Panorama
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21:00 Gyčio Paškevičiaus
koncertas „Draugams“
22:50 Tik 40
01:00 Džeisonas Bornas
03:00 Klausimėlis
03:20 Komisaras Montalbanas.
Kaip numato procedūra
05:15 Ponių rojus

05:05 Iš Los Andželo
į Vegasą
06:35 Kung fu panda.
Meistrų paslaptys
07:00 Bakuganas.
Šarvų sąjunga
07:30 Keista šeimynėlė
08:00 Kung fu panda.
Meistrų paslaptys
08:30 Simpsonai
09:00 Virtuvės istorijos
09:30 Skaniai ir paprastai
10:00 Tėvų darželis
10:30 Būk sveikas!
11:00 Penkių žvaigždučių
būstas

11:30 Sveiki atvykę
12:00 Gyvūnų mažyliai
12:20 Kenoloto
12:22 Gyvūnų mažyliai
13:05 Mažoji undinėlė
14:50 Pono Poperio pingvinai
16:45 Ekstrasensų mūšis
17:20 Kenoloto
17:22 Ekstrasensų mūšis
18:30 TV3 žinios
19:30 galvOK
19:35 Eurojackpot
19:40 galvOK
21:30 Perl Harboras
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Perl Harboras
01:10 Ryklių sala
02:45 Plėšikai
04:40 Makgaiveris
05:25 Iš Los Andželo
į Vegasą

06:35 Vasaros stovyklos
sala
07:05 Bunikula

15:45 Su tavo diena, Tėti!
Koncertas, skirtas Tėvo dienai
17:20 Vytautas Mačernis.
Būtis.
17:30 Žinios
18:00 Duokim garo!
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00. Viktorija
21:50 Agata ir tiesa apie
žmogžudystę
23:25 Bėgimas naktį
01:25 Tik 40
03:35 Puaro
05:15 Ponių rojus

05:25 Iš Los Andželo
į Vegasą
06:10 Sveikatos medis
07:00 Bakuganas.
Šarvų sąjunga
07:30 Keista šeimynėlė
08:00 Kung fu panda.
Meistrų paslaptys

08:30 Svajonių ūkis
09:00 Sveikata.lt
09:30 La Maistas
10:00 Pasaulis pagal moteris
11:00 Svajonių sodai
11:55 Meilė keliauja laiku.
Smaragdas
12:20 Kenoloto
12:22 Meilė keliauja laiku.
Smaragdas
14:15 Ana ir karalius
17:20 Kenoloto
17:22 Ana ir karalius
17:25 Tai – mes
18:30 TV3 žinios
19:30 Aladinas
22:05 Pasmerkti. Pajūrio
džiazas
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Pasmerkti. Pajūrio džiazas
00:15 Žvaigždžių karai.
Paskutiniai džedajai

06:35 Vasaros stovyklos

07:30 Padūkėlių lenktynės
07:55 Broliai meškinai.
Nuotykių ieškotojai
08:25 Tomas ir Džeris
08:55 Beprotiškos melodijos
09:20 Pirmyn į kosmosą
11:05 Klonuotas Adamas
13:10 Kvailių auksas
15:30 Ekspertai
17:25 Žalia šviesa
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Džekas milžinų
nugalėtojas
21:45 Pasodinsiu savo EKS
00:00 Nevykėliai
po priedanga 2
02:05 Ponas ir ponia
Smitai

06:30 Info komentarai
su Arnu Mazėčiu
07:30 Nepaprastos žmogaus
galimybės
08:30 Miško atspalviai

09:00 Sveikatos kodas
10:00 Liūtų valdžia
11:05 Negyvenamose salose su
Beru Grilsu
12:05 Padėtis nevaldoma.
Žmonijos katastrofos
13:15 Ekstrasensų mūšis
15:30 Pavojingi kaimynai
16:30 Kelias į UEFA
EURO 2020
17:00 Betsafe–LKL čempionatas
19:30 Kaukės
21:55 Oušeno vienuoliktukas
00:15 Dvigubas smūgis
02:20 Ikaras

05:20 „Reali mistika“
06:00 „Paslaptys“
08:00 Gyvenimas
09:00 Bušido ringas.
Tarptautinis turnyras
„BUSHIDO KOK 2021"
09:30 Krepšinio pasaulyje
10:00 Vantos lapas
10:30 Deutsche Welle

sala
07:05 Bunikula
07:30 Padūkėlių lenktynės
08:00 Broliai meškinai.
Nuotykių ieškotojai
08:30 Tomas ir Džeris
09:00 Alvinas ir burundukai 2
10:45 Tai nutiko Manhatane
12:50 Užslėptas grožis
14:55 Baseino valdovai
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Betmenas prieš Supermeną.
Teisingumo aušra
22:30 2 ginklai
00:35 Blogas senelis
02:25 Pasodinsiu savo EKS

finalas. Mažeikiai
10:00 Nilas. Didingoji upė
11:05 Negyvenamose salose su
Beru Grilsu
12:05 Padėtis nevaldoma. Žmonijos
katastrofos
13:15 Ekstrasensų mūšis
15:30 Pavojingi kaimynai
16:30 Kelias į UEFA EURO 2020
17:00 Betsafe–LKL čempionatas
19:30 Mirtinas ginklas
20:30 Paskutinis laivas
22:30 Legendų biuras
23:45 Sostų karai
01:15 Oušeno vienuoliktukas
03:10 Dvigubas smūgis

06:30 Info komentarai
su Arnu Mazėčiu
07:30 Europos galiūnų taurė 2020.
Elektrėnai
08:30 Tauro ragas
09:00 Lietuvos galiūnų čempionato

05:40 Vantos lapas
06:00 „Paslaptys“
08:00 Deutsche Welle pristato:
Keliautojo dienoraštis
08:30 Kaimo akademija
09:30 Švarūs miestai
10:00 Krepšinio pasaulyje

pristato: Keliautojo
dienoraštis
11:00 Švarūs miestai
11:30 Inovacijų DNR
12:00 „Pėdsakas“
14:00 „Vieno nusikaltimo
istorija“
16:00 Žinios
16:30 Lietuvos miestai
17:30 Vantos lapas
18:00 Žinios
18:30 Deutsche Welle pristato:
Greitis
19:00 Gyvai
20:00 Žinios
20:30 „Gražuolė”
22:00 Laikykitės ten
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten.
Pokalbiai
00:00 „Pėdsakas“
02:00 „Vieno nusikaltimo
istorija“
03:35 Gyvai
04:20 Laikykitės ten
05:00 Gyvenimas
05:40 Vantos lapas
10:30 Deutsche Welle pristato:
Greitis
11:00 Vyrų šešėlyje
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 „Pėdsakas“
14:00 „Vieno nusikaltimo istorija“
16:00 Žinios
16:30 „24/7“
17:30 Nauja diena
18:00 Žinios
18:30 Mūsų gyvūnai
19:00 Istorijos iš Kauno
muzikinio teatro
20:00 Žinios
20:30 Lietuvos miestai
21:30 „24/7“
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. Pokalbiai
00:00 „Pėdsakas“
02:00 „Vieno nusikaltimo istorija“
02:50 „Vieno nusikaltimo istorija“
03:35 Vyrų šešėlyje
03:55 Kaimo akademija
04:20 Laikykitės ten
05:00 Kaimo akademija
05:20 Mažos Mūsų Pergalės

Ieškokite prekybos centruose!

draugėms
23:45 Įstatymas ir tvarka
00:30 Išpažinimai
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Bėgliai. Kengyro sukilimas.
A. Seikalis
03:00 Panorama
03:30 Dienos tema
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Stilius
04:55 Kaip atsiranda daiktai
05:15 Ponių rojus

06:15 Bakuganas.
Šarvų sąjunga
06:40 Bailus voveriukas
07:05 Kung fu panda. Meistrų
paslaptys
07:35 Svajonių sodai
08:35 Meilės sūkuryje
09:40 Vilties spindulys
10:45 Vilties spindulys
11:50 Rojus
12:20 Kenoloto
21:00 Dienos tema
21:30 Dviračio žinios
22:00 Jaunasis popiežius
23:00 Skyrybų vadovas draugėms
23:45 Įstatymas ir tvarka
00:30 Šventadienio mintys
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Nacionalinė ekspedicija
03:00 Panorama
03:30 Dienos tema
04:00 Daiktų istorijos
04:55 Kaip atsiranda daiktai
05:15 Ponių rojus

06:15 Bakuganas. Šarvų sąjunga
06:40 Bailus voveriukas
07:05 Kung fu panda. Meistrų
paslaptys
07:35 Jeloustounas
08:35 Meilės sūkuryje
09:40 Vilties spindulys
11:50 Rojus

12:22 Rojus
12:55 Tik tu – mano meilė
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Jeloustounas
20:30 Prakeikti III
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Šešta kategorija.
Pražūtinga diena
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Šešta kategorija.
Pražūtinga diena
23:50 Naktinė pamaina
00:50 Atostogos rifuose
01:40 Makgaiveris
02:30 Iš Los Andželo į Vegasą

06:30 Svaragini. Amžina
draugystė
08:00 Volkeris, Teksaso
reindžeris
10:00 Kalnietis
12:20 Kenoloto
12:22 Rojus
12:55 Tik tu – mano meilė
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Jeloustounas
20:30 Prakeikti III
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Šešta kategorija. Pražūtinga
diena
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Šešta kategorija. Pražūtinga
diena
23:55 Naktinė pamaina
00:55 Atostogos rifuose
01:45 Makgaiveris
02:35 Iš Los Andželo į Vegasą

06:30 Svaragini. Amžina draugystė
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris

11:00 Širdele mano
12:10 Būrėja
13:20 Turtuolė varguolė
14:30 Uždraustas vaisius
15:30 Mano namai - mano
likimas
16:35 Labas vakaras,
Lietuva
18:30 Žinios
19:30 Stebuklas
20:30 Turtuolė varguolė
21:30 Žinios
22:30 Džonas Vikas
00:35 Strėlė
01:30 2 ginklai
03:15 Volkeris, Teksaso
reindžeris
04:55 Kalnietis

06:15 Nilas. Didingoji upė
07:20 Mano virtuvė geriausia
08:35 Šuo
09:40 Pėdsakas
10:35 Iškvietimas
11:35 Mentalistas
12:35 CSI. Majamis
10:00 Kalnietis
11:00 Širdele mano
12:10 Būrėja
13:20 Turtuolė varguolė
14:30 Uždraustas vaisius
15:30 Mano namai - mano likimas
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 Stebuklas
20:30 Turtuolė varguolė
21:30 Žinios
22:30 Džonas Vikas 2
00:55 Strėlė
01:50 Džonas Vikas
03:25 Volkeris, Teksaso reindžeris
05:00 Kalnietis

06:20 CSI. Majamis
07:20 Mano virtuvė geriausia
08:35 Šuo
09:40 Pėdsakas
10:35 Iškvietimas
11:35 Mentalistas
12:35 CSI. Majamis

13:35 Mano virtuvė geriausia
14:55 Šuo
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 Betsafe–LKL čempionatas.
Tiesioginė transliacija
21:00 Godzila
23:25 Mirtinas ginklas
00:25 Legendų biuras
01:35 Sostų karai

05.30 Krepšinio pasaulyje
06.00 Bušido ringas.
Tarptautinis turnyras
„BUSHIDO KOK 2021"
06.30 Vantos lapas
07.00 Kaimo akademija
07.30 Mūsų gyvūnai
08.00 Eko virusas
08.30 Inovacijų DNR
09.00 „24/7“
10.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“
11.00 „Žiedas su rubinu“
12.00 TV parduotuvė
13:35 Mano virtuvė geriausia
14:55 Šuo
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 Iškvietimas
19:30 FTB
20:30 Pričiupom!
21:00 Skvoteriai
23:10 Godzila
01:30 Velniški Stivo Ostino
išbandymai

05.30 Nauja diena
06.30 Kaimo akademija
07.00 „Netikėtas teisingumas“
08.00 „Paslaptys“
09.00 „Pėdsakas“
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“
11.00 „Daktarė Kovalčiuk“
12.00 TV parduotuvė
12.15 Tiek žinių
12.30 Alfa taškas
13.00 Nauja diena

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

12.15 Mokslo ritmu
12.30 Renkuosi studijuoti
13.00 Nauja diena
14.00 „Teisingumo agentai“
15.00 „Reali mistika“
16.00 Reporteris
16.30 Alfa taškas
17.00 „Netikėtas teisingumas“
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo
istorija“
19.30 Alfa taškas
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“
21.30 „Daktarė Kovalčiuk“
22.30 Reporteris
23.00 Alfa taškas
23.30 „Netikėtas teisingumas“
00.30 „Teisingumo agentai“
01.30 „Daktarė Kovalčiuk“
02.20 „Vieno nusikaltimo
istorija“
03.10 „Netikėtas teisingumas“
03.55 Alfa taškas
04.15 Mažos Mūsų Pergalės.
Laisvės TV laida
04.25 Partizanų keliais
04.50 „Reali mistika“
14.00 „Teisingumo agentai“
15.00 „Reali mistika“
16.00 Reporteris
16.30 Alfa taškas
17.00 „Netikėtas teisingumas“
18.00 Reporteris
18.25 Rubrika "Europa - tai aš"
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“
19.30 Alfa taškas
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“
21.30 „Daktarė Kovalčiuk“
22.30 Reporteris
22.55 Rubrika "Europa - tai aš"
23.00 Alfa taškas
23.30 „Netikėtas teisingumas“
00.30 „Teisingumo agentai“
01.30 „Daktarė Kovalčiuk“
02.20 „Vieno nusikaltimo istorija“
03.10 „Netikėtas teisingumas“
03.55 Alfa taškas
04.15 Mažos Mūsų Pergalės.
Laisvės TV laida
04.25 „TV Europa pristato. Vyrų
šešėlyje“. Jadvyga Juškytė-Širšė
04.50 „Reali mistika“
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Domina keitimas. Kaina 220 Eur.
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują
mobilųjį telefoną iPhone 7, 256
GB. Spalva Rose Gold. Kroviklis,
ausinės, dėkliukas. Domina
keitimas. Kaina 170 Eur.
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Naują standartinį Huawei p30
pro apsaugos dėkliuką. Patikrintas,
būklė 10/10.. Kaina 12 Eur.
Tel. 8 628 26 106. Rokiškis
• Samsung Galaxy S7.
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Huawei P30 Pro skirtą apsaugos
dėkliuką. Nauja siunta patikrinta,
šio gaminio būklė yra 10/10. Kaina
12 Eur. Tel. 8 628 26 106.
Rokiškis
• Puikios, naujos būklės defence
damage dėkliuką su užapvalintais
kampais. Skirtas Huawei p30 pro
telefonams. Kaina 12 Eur.
Tel. 8 628 26 106. Rokiškis
• Samsung Galaxy A70, naują
dėkliuką, šią. Gauta nauja siunta,
prekės būklė 10/10, spalva mėlyna,
su grūdintu stiklu tiek priekyje,
tiek gale. Sukurtas kokybiškos
medžiagos, magnetinis. Kaina 25
Eur. Tel. 8 628 26 106.
Rokiškis
NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 20 a sklypą Jakšto g., Rokiškyje.

Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320.
Rokiškis
• Prekybinį kioską. 2x5 m,
apšiltintas, apsauginės žaliuzės,
elektra. Kaina sutartinė.

namelis, elektros įvadas. Šalia
upelis . Tel. 8 654 89 478.
Rokiškis
• Pačiame Rokiškio centre, Mikėno
g., namo dalį. Du kambariai,
virtuvė. Sudėti plastikiniai langai,
daliniai patogumai (vanduo
įvestas). Šildymas kietuoju kuru.
Garažas, malkinė. Pigus išlaikymas.
Kaina derinama. Kaina 13200 Eur.
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• 2 kambarių butą. 40 kv.m.
Su daliniais patogumais,
Nepriklausomybės a., Rokiškis.
Pirmas aukštas, atskiras įėjimas,
patogi vieta. Kaina 20000 Eur.
Tel. 8 622 37 821. Rokiškis
NUOMA

Kriaunų, Jūžintų seniūnijose.
Tel. 8 629 49 995. Rokiškis
• Vienam asmeniui be žalingų
įpročių išnuomojamas geras 2
kambarių butas mikrorajone.
Tel. 8 679 95 305. Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti 2 kambarių
butą. Tel. 8 692 17 135.
Rokiškis
• Išnuomoju garažą su rūsiu
Rokiškio mieste, J. Gruodžio g. 33
-17. 5 korpusas. Tel. 8 685 25 889.
Rokiškis
• Nepriklausomybės aikštėje
išnuomojamos komercinės
paskirties patalpos. Patalpų plotas
45 kv. m, pirmasis aukštas. Kaina
derinama telefonu.
Tel. 8 612 94 783. Rokiškis
PREKĖS VAIKAMS

• Vežimėlį TUTIS mimi style.

Tel. 8 699 61 320. Rokiškis
• Garažą mikrorajone prie Norfos.
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320.
Rokiškis
• Žemės sklypą Juodupėje. 0,78 ha,
kad. nr. 7363/0006:0220, našumo
balas 37. Kaina sutartinė.
Tel. 8 614 76 408. Rokiškis
• 3 kambarių butą Juodupės
miestelyje. 58 kv. m, antras aukštas,
mūrinis namas. Butui priklauso
rūsys. Reikia remonto. Skolų nėra.
Galimybe pirkti išsimokėtinai per
3-4 mėn.. Kaina 6000 Eur.
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Žemės ūkio paskirties sklypą. 5,2
ha, apaugęs krūmais, iš jų pieva
1,50 ha. Kumšiškių k., šalia kelio,
Kamajai-Salos. Tel. 8 646 05 595.
Rokiškis
• Sodą Raišių kaime, Pavasario
bendrijoje. Sodas dirbamas, nėra
namelio . Kaina 350 Eur.
Tel. 8 687 59 821. Rokiškis
• Sodybą nusigriauti, iš silikatinių
plytų, mūryta iš kalkių, plytos,
valysis gerai. Gera stogo mediena.
Yra rąstinė daržinė, kaina sutartinė.
Kaina 599 Eur. Tel. 8 647 27 902.
Rokiškis
• Suvainiškio mstl. du žemės
ūkio sklypus: 1,2 ha ir 1,26 ha, su
klojimu 643 kub. m. Našumas 39
balai. Sklypai vienas šalia kito.
Geras privažiavimas.
Tel. 8 687 53 136. Rokiškis
• 3 kambarių butą, 5 aukšte.
Panevėžio g., netoli Senukų, kaina
35000 Eur. Kaina derinama.
Tel. 8 682 44 877. Rokiškis
• Įvairių dydžių namų valdos
sklypus už miškų urėdijos. Graži
vieta, geras susisiekimas, šalia yra
autobusų stotelė. Tel. 8 657 75 999.
Rokiškis
• Sodą Steponyse. 12 a, yra

Geros būklės, yra pabraižymų.
Kaina 100 Eur. Tel. 8 684 90 247.
Rokiškis
• Traktoriuką John Deere su
atidaromu variklio skyriaus gaubtu,
minamas grandininiu mechanizmu,
yra pagamintas iš aukštos kokybės
plastiko. Grandininis mechanizmas
paslėptas, todėl vaikui minant
pedalus, jis nesusižalotų. Kaina 100
Eur. Tel. 8 698 76 238.
Rokiškis
SODO, DARŽO TECHNIKA

• Tvarkingą sodo traktoriuką.

Variklis 12,5 hp, pavarų dėžė
mechaninė, dekos plotis 1 m.
Kaina 1000 Eur. Tel. 8 674 53 910.
Kupiškis
• Elektrinį trimerį. Kaina 45 Eur.
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Benzininę, savaeigę žoliapjovę .
Kaina 160 Eur. Tel. 8 643 33 201.
Rokiškis
• Tranšėjų kasimo mašiną. Kubota,
1 cilindro varikliu. 4x4. Tranšėjos
plotis 12 cm. Pakeisti visi diržai,
tepalai, naujas akumuliatorius,
viskas veikia, paruošta sezonui.
Kasimo gylis 1,3 m.. Kaina 3300
Eur. Tel. 8 629 36 442.
Rokiškis
STATYBINĖ ĮRANGA

• Statybinę medieną, įvairių

• Tvarkinga dirbanti šeima ieško

buto ilgalaikei nuomai. Kaina 200
Eur. Tel. 8 608 21 190.
Rokiškis
• Jauna, tvarkinga, atsakinga,
be žalingų įpročių pora su mažu
vaiku skubiai ieško išsinuomoti
2 kambarių būtą ar pusę namo
Rokiškyje. Kaina 150 Eur. Tel. 8
692 65 078. Rokiškis
• Išsinuomočiau arba pirkčiau žemę

matmenų. Kaina 180 Eur.
Tel. 8 621 72 973. Rokiškis
• Geros būklės, puikiai veikiančias
medžio tekinimo stakles.
Originalios. Kaina 220 Eur.
Tel. 8 617 54 414. Rokiškis
• 5-6 cm. storio, viengubo pjovimo
uosio lentas. Tel. 8 699 33 786.
Rokiškis
• Statybinę medieną.
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Priekabą be dokumentų.

Matmenys 1,45x2 m. Kaina 130
Eur. Tel. 8 687 49 303.
Rokiškis

• Savadarbę priekabą. Lengva, talpi
180x165x60 cm. Bortai aliuminiai,
priekis ir galas atidaromi,
paaukštinimo rėmas, tentas, UAZ
lingės, ratai Volgos 195 R14
C. Techniškai tvarkinga. Kaina
galutinė: be dokumentų - 450 Eur.,
su dok. - 750 Eur.
Tel. 8 625 50 918. Rokiškis
• VW Polo. Universalas, 2000
m., 1.9 l, SDI, 50 kW. TA iki
2021.12. Geros būklės, tvarkingas.
Automobilis dabar priregistruotas,
turi SDK kodą. Pirkėjui kodas
bus suteikiamas automatiškai .
Kaina 800 Eur. Tel. 8 624 39 429.
Rokiškis
• 1993 m. automobilį VW Passat.
Išsamesnė informacija telefonu.
Kaina 400 Eur. Tel. 8 648 10 992.
Rokiškis
• Neblogai važiuojantį dviratį Mars
Original. Ratai 26 colių, viena
pavara, padangos, balnelis- būklė
labai gera. Kaina 55 Eur.
Tel. 8 692 49 480. Rokiškis
• VW Tauran. Nauja TA, išsamesnė
informacija telefonu. Kaina 2000
Eur. Tel. 8 621 72 973.
Rokiškis
• Opel Vectra C. Kaina 1450 Eur.
Tel. 8 602 42 271. Rokiškis
• Vyrišką, 3 begių, naudotą dviratį.
Išsamesnė informacija telefonu. Į
SMS neatsakau. Kaina 30 Eur.
Tel. 8 605 03 189. Rokiškis
• VW Passat. 1995 m., 1.9 l, TDI,
66 kW, važiuojantis. 270 Eur..
Tel. 8 629 45 390. Rokiškis
• Savadarbę priekabą kartu su
1000 l talpa. Be dokumentų.
Talpa buvo naudojama vandeniui.
Priekaba tvirta, nesulūžusi.
Priekaba parduodama kartu su
talpa, ne atskirai. Jei reikia, galiu
pridėti kabli tinkantį KUBOTA
traktoriukui (20 Eur). Kaina 180
Eur. Tel. 8 608 92 083.
Rokiškis
• Tvarkingą Toyota Avensis.
Universalas, 2 l, 85 kW dyzelis.
Veikiantis kondicionierius, du ratų
komplektai. Kaina 1900 Eur.
Tel. 8 621 29 003. Rokiškis
• Moterišką dviratį. Kojiniai
stabdžiai, be bėgių, puiki būklė,
dideli, 28 colių ratai. Nauja sėdynė.
Kaina 100 Eur. Tel. 8 659 64 181.
Rokiškis
• Peugeot 807. 2004 m., 2179

kub. cm, 94 kW, dyzelis. El.
veidrodėliai, el. durys, autopilotas,
laisvų rankų įranga, lietaus jutiklis,
7 sėdynės, galinė užuolaida, šuns
vežimo tinklas, kablys, 4 žeminės
padangos su ratlankiais. Kaina
2200 Eur. Tel. 8 699 86 770.
Rokiškis
• Labai geros būklės miesto dviratį.
Naudotas kelis kartus. Kaina 290
Eur. Tel. 8 603 77 107.
Rokiškis
• VW Polo. 2005 m., 1,4 l, 50 kW,
benzinas, automatinė greičių dėžė,
sedanas. TA iki 2023.05.15. Galima
apžiūrėti Taikos g. 18 Rokiškis. Tel.
8-677-67391. Kaina 1950 Eur.
Tel. 8 629 50 988. Rokiškis
TRANSPORTO PRIEMONIŲ
DALYS
• Geros būklės, vasarines Saab
padangas su lietais ratlankiais.
195/65, R15. Tinka ir Opel markės
automobiliams. Kaina 120 Eur.
Tel. 8 642 05 029. Rokiškis
• Audi 80 b4, universalas dalimis.
1.9 l, 66 kW. Tel. 8 628 47 947.
Kupiškis
• Padangas, ratlankius.
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• Vasarines padangas. R16/195/60,
2 vnt. Kaina 10 Eur.
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Audi A4 vairą. Tel. 8 676 27 899.
Rokiškis
• Motociklo dalis. Amortizatorius,
spidometras, žibintai, senas šalmas.
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Ford Galaxy dalimis. 2000 m.,
2 l, benzinas. Tel. 8 600 65 011.
Rokiškis
• Audi A4 B5 dalimis. Kaina 200
Eur. Tel. 8 621 22 268.
Rokiškis
• VW Passat B5.5 dalis. 1.9 l, TDI,
96 kW. Tel. 8 693 71 549.
Rokiškis
• Skoda, Audi, R16, 5/100
ratlankius . Kaina 150 Eur.
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• Suzuki lietus ratus. R17, su
vasarinėmis, 215/55 padangomis, 7
mm. Tarpai 114/60. Kaina 270 Eur.
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Tvarkingus Porsche, lietus
ratlankius, BBS, R-19, skirtingų
pločių, 235/35 ir 295/30. Padangos
minimaliai važiuotos, 2020 m.,39
sav. Pilot Alpin m+s, tarpai
130/71,5. Kaina 100 Eur.
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Tvarkingus, originalius lietus
ratlankius. R20, automobiliui Audi
Q7. Padangos vasarinės, 285/45,
tarpai 130, nelankstyti, nevirinti.
Kaina 850 Eur. Tel. 8 674 53 910.
Kupiškis
• Dalimis 1998 m., VW Passat B5,
1,9 l, 81 kW., universalas ir 2001
m., Opel Zefira, 2 l, 74 kW.
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Kultivatorių su grumstų

trupintuvu, 2,3 m pločio (tinka
T-25 arba T-40). Naują keturtaktį
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Birželio 4-oji,
penktadienis,
23 savaitė
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Vieno puodo kiaulienos troškinys su bulvėmis

LAISVALAIKIUI

Iki Naujųjų liko 210 dienų
Tarptautinė vaikų, nukentėjusių
nuo agresijos, diena
Saulė teka 4.48 val.,
leidžiasi 21.46 val.
Dienos ilgumas 16.58 val.
Mėnulis – delčia.

Savo vardadienius
šiandien švenčia:

Dausprungas, Deimena,
Kornelijus, Rūta, Vincentas.
Rytoj: Elvyra, Kantalgas,
Kantalgė, Kantas, Kantautas,
Kantautė, Kantenis, Kantė, Marcė,
Namkantas, Namkantė, Namkinta,
Namkintas, Namkintė.
Poryt: Mėta, Norberta,
Norbertas, Norbudas, Norbudė,
Paulina, Tauras, Taurė, Taurius,
Taurys.

(džiovintų, pvz. čiobrelių, rozmarinų)
• 0.5 šaukštelio rūkytos paprikos miltelių
• 0.5 šaukštelio grūstų juodųjų pipirų
• 3 lauro lapai
• pundelis petražolių

Dienos citata

„TGyvenimas nenumatė
padaryti iš mūsų tobulybės.
Tobulybių vieta muziejuje“
(E. M. Remarkas).

Šiandien
pasaulio
istorijoje

1783 m. broliai Etjenas ir Žozefas Mongolfjė pirmą kartą pakilo į orą karšto oro balionu.
1896 m. Henris Fordas į Detroito gatves išbandymui išvairavo savo pirmąjį automobilį.
1937 m. JAV Oklahoma Sičio
savitarnos parduotuvėje pasirodė
pirmieji pirkinių vežimėliai.
1988 m. 91 žmogus žuvo, kai
Rusijos Arzamaso mieste susprogo sprogmenis gabenęs traukinys.
1989 m. Kinijos armija Tiananmenio aikštėje išvaikė prodemokratišką demonstraciją, žuvo
šimtai studentų.
1989 m. Lenkijoje pirmus laisvus po daugiau kaip keturių dešimtmečių rinkimus triuškinama
persvara laimėjo "Solidarumas",
įveikęs valdančiuosius komunistus.

Šiandien Lietuvos
istorijoje

1841 m. Rusijos valdžios potvarkiu prie Žemaičių vyskupystės bažnyčių leista steigti lietuviškas pradines
mokyklas. Vyskupo Motiejaus Valančiaus iniciatyva jų 19 a. viduryje buvo
įsteigta apie 200.
1956 m. Vilniaus katedroje
atidaryta Paveikslų galerija.

Post scriptum
Jūros neperbrisi,
kalno neperkasi.

2 cilindrų variklį, Ziduką UD-25
(MTZ-12 motoblokui). Naujas

profilinio vamzdžio-atramines
kopėčias, 4 m ilgio. Suvirinimo
transformatorių TDM-250. Kainos
sutartinės. Tel. 8 614 76 408.
Rokiškis
• Vienvagę bulvių kasamąją,
nutrūkęs transporteris. Kaina 480
Eur. Tel. 8 674 53 910.
Kupiškis
• Frezą žemei frezuoti, darbinis
plotis 1,50, trijų prikabinimo taškų,
prie T-25. Kaina 700 Eur.
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Šienapjovę Krone 283s . Kaina
2800 Eur. Tel. 8 615 37 976.
Kupiškis
• Geros būklės, veikiančią
šienapjovę . Kaina 100 Eur.
Tel. 8 621 27 703.
Rokiškis

„Samsonas Rally
Rokiškis 2021“:
ką šiemet ruošia
organizatoriai?
Jau rugpjūčio 6-7 dienomis
Rokiškio ir Zarasų apylinkėse įvyks trečiasis Lietuvos
automobilių ralio čempionato
etapas. Kartu čia startuos ir
sprinto čempionato dalyviai.
„Samsonas Rally Rokiškis“ organizatoriai praneša, kad šiemet dalyviams ir publikai jie
pasiūlys naujovių.
Iki ralio likus porai mėnesių
„Samsonas Rally Rokiškis“ organizatoriai jau pluša pilnu pajėgumu. Nors kol kas dauguma darbų
yra formalios procedūros, tačiau
organizatoriai skuba pranešti, kad
šiemet varžybos bus kiek kitokios
greičio ruožų prasme.
Tiesa, šiemet ralis vėl sujungs
du rajonus – Rokiškio ir Zarasų.
Nors konkrečių greičio ruožų ralio organizatorius Audrius Gimžauskas dar neįvardija, tačiau dalį
kortų atversti sutiko.
„Pirmąją ralio dieną dalyviams ir žiūrovams pasiūlysime
geriausius Zarasų apylinkių greičio ruožus. Vėliau informacijos
apie juos pateiksime daugiau.
Norime nudžiuginti žinia, kad
šiemet ralis vėl vyks per du rajonus. Tradiciškai Rokiškyje turėsime visų žiūrovų taip laukiamą
ir tikra vyšnia ant torto pirmąją
ralio dieną kasmet tampantį miesto greičio ruožą su dirbtiniu tramplinu.
Antroji ralio diena jau suksis aplink Rokiškį. Čia šiemet

bus naujovių su greičio ruožais.
Turėsime vieną naują ir tikrai
įspūdingą žiūrovų zoną. Kol kas
informacijos galime pateikti tiek,
bet kviečiu visus ralio gerbėjus
jau planuoti savo savaitgalį šiame
krašte. Džiaugiamės, kad renginiams apribojimai jau yra atlaisvinti ir galėsime priimti visus
norinčius ralį stebėti žiūrovus.
Neabejoju, kad visi yra pasiilgę
ralio“, - sakė Audrius Gimžauskas.
„Samsonas Rally Rokiškis“
varžybos pirmą kartą buvo surengtos 2017-aisiais metais. Tuomet čia triumfavo latvis Janis
Vorobjovs. Vėliau dvejus metus
iš eilės greičiausias čia buvo
Vaidotas Žala. Praėjusiais metais
Rokiškio ir Zarasų rajonuose vykusiose varžybose pergalę šventė
Rusijos lenktynininkas Nikolajus
Gryazinas.
„Samsonas Rally Rokiškis“
2018-aisiais metais sutraukė dalyvius net iš penkiolikos skirtingų
valstybių. Nors šiemet dėl pandemijos pasaulyje tokią statistiką pasiekti gali būti sudėtinga,
tačiau organizatoriai dės visas
pastangas, kad žiūrovai mūsų
šalyje išvystų ne tik greičiausius
Lietuvos bei kaimyninių šalių
ralio lenktynininkus, bet ir ralio
žvaigždes iš kitų Europos šalių.
Tuo asmeniškai kaip visuomet
rūpinasi varžybų vardo partneris
Martynas Samsonas.
„Rokiškio Sirenos“ inform.

Ingredientai:
• 500 mililitrų kiaulienos sultinio
• 500 gramų kiaulienos kumpio
• 500 gramų bulvių
• 400 gramų šaldytų žirnelių
• 400 gramų konservuotų pomidorų (smulkintų)
• 3 morkos (vidutinio dydžio)
• 3 salierų stiebai
• 3 dideli svogūnai
• 3 skiltelės česnako
• 2 šaukštai alyvuogių aliejaus
• 2 šaukštai pomidorų pastos
• šaukštelis druskos
• šaukštelis prieskoninių žolelių

Gaminimas:
Dideliame puode virš vidutinio dydžio ugnies įkaitinkite alyvuogių aliejų. Kiaulienos kumpį supjaustykite vidutinio dydžio gabalėliais. Pagardinkite druska ir pipirais. Suberkite į puodą ir pakepinkite,
virs apversdami gabalėlius, kol gražiai apkeps iš visų pusių. Apkepusius išimkite į lėkštę ir atidėkite į šalį. Į tą patį puodą suberkite maždaug vienodo dydžio gabalėliais supjaustytus svogūnus,
morkas ir saliero stiebus. Kepinkite, vis pamaišydami, apie 7-8 minutes, kol daržovės suminkštės.
Suberkite smulkiai kapotą česnaką ir pakepinkite dar minutę, kol paskleis malonų aromatą. Sudėkite pomidorų pastą, supilkite konservuotus pomidorus, sultinį, sudėkite lauro lapelius, suberkite
prieskonius. Pakaitinkite, kol užvirs, tuomet ugnį sumažinkite, kad lėtai virsnotų. Grąžinkite į puodą
apkeptus kiaulienos gabalėlius, išmaišykite. Uždenkite puodą dangčiu ir leiskite virti, kartais pamaišydami, apie 30 minučių. Suberkite kubeliais supjaustytas bulves ir, uždengę dangtį, lėtai virkite
dar apie 30-40 minučių, kol bulvės bus minkštos. Galiausiai į troškinį įmaišykite šaldytus žirnelius ir
palikite virti dar 10 minučių. Patiekite, apibarstę šviežiomis petražolėmis.

Trys jaunieji Rokiškio sportininkai
tapo Lietuvos čempionais

Visai neseniai baigėsi
Vilniuje vykęs 2021 metų
Lietuvos vaikų lengvosios
atletikos
čempionatas.
Trys Rokiškio sportininkai tapo Lietuvos čempionais ir namo grįžo pasipuošę medaliais.

Kūjo metimo rungtyje,
vaikinų grupėje, nugalėtoju tapo Otas Viliūnas. 3
kg kūjį numetęs 41 m 27
cm sportininkas pagerino ir
savo asmeninį rekordą.
Mergaičių grupėje nugalėtoja tapo Viltė Zolobaitė,
2 kg kūjį numetusi 26 m 37
cm.
Mergaičių disko metimo
rungtyje nugalėtoja tapo
Rugilė Petronytė, 750 g

2021 m. Lietuvos vaikų kūjo metimo čempionas Otas Viliūnas.
Asmeninio archyvo nuotr.

sveriantį diską numetusi 27
m 56 cm.
Jaunuosius metikus treniruoja treneriai Valentas

Čereška ir Rimantas Šinkūnas.
„Rokiškio Sirenos“
inform.

Lietuvai gresiant nepasiekti 2 proc. BVP
gynybai, siūloma didinti finansavimą
Seimo Biudžeto ir finansų komitetas (BFK) siūlo
Vyriausybei kiek padidinti
finansavimą gynybai. Toks
sprendimas priimtas, Ekonominio
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai
(EBPO) prognozuojant, kad
Lietuvos lėšos krašto apsaugai šiemet nepasieks 2 proc.
bendrojo vidaus produkto
(BVP).

Siūlymą Vyriausybei komitetas patvirtino trečiadienį
svarstydamas atnaujintą 2021
metų valstybės biudžetą.

Pagal EBPO gegužę paskelbtas šių metų prognozes,
Lietuvos ekonomika augtų greičiau nei spėta anksčiau, ir dėl to
finansavimo gynybai santykis
su bendruoju vidaus produktu
(BVP) sumažėtų iki 1,99 procento.
Šių metų biudžete gynybai
numatyta beveik 1 mlrd. 28
mln. eurų.
BFK pasiūlė išlaidas krašto
apsaugai padidinti 20,7 mln.
eurų, kad finansavimas siektų
2,03 proc. BVP – kiek numato
įstatymai, pranešė komiteto pirmininkas konservatorius Myko-

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

las Majauskas.
„Pasiūlėme numatyti ne
mažiau nei Biudžeto rodiklių
įstatyme nustatyta minimali
riba – 2,03 procento“, – BNS
sakė parlamentaras.
Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius komiteto
sprendimą pavadino „teisingu“.
Praėjusioje Seimo kadencijoje parlamentinės politinės
partijos, išskyrus socialdemokratus, sutarė iki 2030 metų
krašto apsaugai skirti 2,5 proc.
BVP.
BNS inform.
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Orų prognozė birželio 4-7 d.
Diena
Birželio 4 d.

Debesuotumas

Temperatūra
Naktį 12
Dieną 23

Vėjas
P,
1-5 m/s

Birželio 5 d.

Naktį 13
Dieną 23

Š
2-6 m/s

Birželio 6 d.

Naktį 12
Dieną 24

ŠV,
5-10 m/s

Birželio 7 d.

Naktį 13
Dieną 25

ŠV,
3-8 m/s

Pastabos

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.

PARODOS
Viešojoje bibliotekoje:
Šokio menas albumuose“, parodų galerijoje „Autografas“.
„Lietuvos fotomenininko ir alpinisto Romualdo Augūno „Kelionių fotografijų“ paroda,
parodų galerijoje „Autografas“.
Naujų knygų paroda „Kaip padėti SAU ir TAU, kad gyventume“, Skaitytojų aptarnavimo
skyriuje.
Spaudinių paroda „Vasaros šventės“, Informacijos ir kraštotyros skyriuje.
Justino Vienožinskio albumų paroda, Meno ir muzikos erdvėje.
Viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje:
Knygų paroda „Ką skaityti vasarą?“, Viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje.
Rokiškio lopšelio – darželio „Pumpurėlis“ „Smalsučių“ gr. kūrybinių darbų paroda „Vasaros pievoje“ (auklėtojos I. Stankevičienė, R. Skuturnaitė), Viešosios bibliotekos Vaikų
ir jaunimo skyriuje.
RENGINIAI
Birželio 4 d. 9 val. – XXV- asis lėlių teatrų festivalis „Kai atgyja lėlės“, Rokiškio kultūros
centre.
Birželio 4 d. 13 val. – Klaipėdos lėlių teatro seminaras „Lėlių teatro priemonės edukacinėje veikloje“, Viešojoje bibliotekoje.

Nuoširdžiai užjaučiame
Bronytę ir Juozą Baraišius
dėl mylimo sūnaus Dalimanto mirties.

Laiptinės kaimynai.

Užuojautos „Rokiškio Sirena“ laikraštyje ir interneto
svetainėje spausdinamos nemokamai. Tekstus galite siųsti:
el. paštu reklama@rokiskiosirena.lt Facebook žinute arba
skambinkite +37066676777

• Dvigulį fotelį su dėže patalynei.
Gegužės 28-osios kryžiažodžio atsakymai
Vertikaliai: Panašūs. Pasakos. Ekonomika. Ašaka. Lyra. Ibis. Tik. Vëlu. Nilas. Tėtė. Astrologija. Oleinas. Grandas. Sirpsta. Ruanda. Ku. Ru. Altorius. Dabinas. Tona. Žibutės. Su..
Horizontaliai: Ra. Pelė. Gult. Akyla. Rato. Norus. Anon. Mana. Tundra. Šo. Dai. Dūmino. A.
Už. Sibilės. Si. Kilo. Pasagos. Du. Silikat. Sau. Jerubė. AŠ. Taip. IS. Katė. NS. Šokit. Atras. Sakė.
Sausu.
Pažymėtuose langeliuose: Klaviatūra.
AUGALAI

• Grikius. Tel. 8 602 53 232.

Rokiškis
• Žieminius kviečius. Apie 5 tonas.
50 kg /8 Eur. Tel. 8 646 05 595.
Rokiškis
• Pomidorų daigus.
Tel. 8 671 23 042. Rokiškis
BALDAI

• Mažai naudotą žurnalinį staliuką.
Kaina 50 Eur. Tel. 8 674 22 232.

Rokiškis
• Ąžuolinį apvalų stalą. Tinka
pavėsinei ar terasai. Skersmuo 91
cm. Tel. 8 643 33 201.
Rokiškis
• Geros būklės šviesiai rudąs
keturių dalių spintą. Aukštis - 240

cm. Plotis - 42 cm. Kaina 50 Eur.
Tel. 8 607 90 714. Rokiškis
• Stiklinį stalą ir keturias kėdes.
Kaina 150 Eur. Tel. 8 600 30 766.
Rokiškis
• Fotelius sėdėjimui. Labai lengvi,
yra 3 vnt.. Kaina 26 Eur.
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Spintą. 2,35 m. aukštis,
stumdomos durys. Kaina 175 Eur.
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Viengulę, kampinę lovą su dėže
patalynei. Kaina 51 Eur.
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis

Kaina 115 Eur. Tel. 8 685 42 153.
Rokiškis
• Miegamą kampą su dėžėmis
patalynei. Švarus. Kaip naujas.
Kaina 175 Eur. Tel. 8 685 42 153.
Rokiškis
• Miegamą kampą. Yra dėžė
patalynei, tvarkingas. Kaina 235
Eur. Tel. 8 685 42 153.
Rokiškis
• Atskirai pakabinamas ir
pastatomas virtuvės spinteles, po
16- 41 Eur. Tel. 8 685 42 153.
Rokiškis
BUITINĖ TECHNIKA

• Labai geros būklės, mažai

naudotą šaldytuvą CANDY. Kaina
80 Eur. Tel. 8 674 22 232.
Rokiškis
• Naudotą šaldytuvą SAMSUNG.
Bešerkšnė šaldymo sistema.
Aukštis 195 cm. Kaina 120 Eur.
Tel. 8 611 34 820. Rokiškis

• Gartraukį 60x46 cm, veikiantis.

Tel. 8 698 37 381. Rokiškis
• Automatinę skalbimo mašiną
Ariston. Kaina 60 Eur. Tel. 8 648
73 565. Rokiškis
• Naują, keramikinę viryklę. Yra
orkaitė, galima jungti ir trifazį .
Kaina 280 Eur. Tel. 8 643 33 201.
Rokiškis
• Skalbimo mašiną Elektrolux.
Pirkta spalio mėn., su garantiniais
dokumentais. Veikia puikiai.
Labai mažai naudota. Pardavimo
priežastis – persikrausčiau į kitą
gyvenamą vietą su buitine technika.
Kaina 300 Eur. Tel. 8 681 58 849.
Rokiškis
• Automatinę skalbimo mašiną
Elektroliuks, 5,5 kg. Drabužiai
dedamii iš viršaus. Kaina 70 Eur.
Tel. 8 648 73 565. Rokiškis
• Boch skalbimo mašiną, 8 kg
talpos, veikia puikiai. Kaina 120
Eur. Mini šaldytuvą, visiškai
naujas, su transportavimo defektais

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

50 Eur. Šaldyklį dėžę, 500 l., 100
Eur. Taip pat turiu parduoti ir
kitokių namų buities prietaisų.
Tel. 8 620 25 960. Rokiškis
DOVANOJA

• Dovanojame baldus (sofas, lovas,

stalus, spintas). Jūžintų seniūnijoje.
Išsivežti patiems.
Tel. 8 674 41 158. Rokiškis
• Dovanojame spintą.
Tel. 8 609 35 064. Rokiškis
• Dovanojame dujinę viryklę su
dujine orkaite. Veikia gerai.
Tel. 8 609 35 064. Rokiškis
• Dovanoju žemės gruntą. Išsivešti
patiems. Pandėlio sen.
Tel. 8 618 47 584. Rokiškis
• Dovanoju šuniuką, trumpo
plauko, labai meilus ir jaunas.
Tel. 8 679 38 286. Rokiškis
GARSO TECHNIKA

• Automobilinį CD grotuvą
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• CD grotuvą Panasonic CQPioneer. USB. AUX. WMA. MP3.
AAC. Mosfet 50W x4. Kaina 35
Eur. Tel. 8 602 16 269.
Rokiškis

• Automobilinį CD grotuvą AEG

CS MP 530 IR. USB, MP3. Kaina
20 Eur. Tel. 8 602 16 269.
Rokiškis

C7303N. Kaina 20 Eur.
Tel. 8 602 16 269.
Rokiškis
• Pioner žemų dažnių grotuvą su
JBL stiprintuvu. 1 kW. Kaina 100

Eur. Tel. 8 647 27 902.
Rokiškis

www.rokiskiosirena.lt

ANEKDOTAI

Užrašas autobuse:
„Avarijos atveju langą
išmuškite plaktuku. Plaktuką
turėkite nuosavą“.
***
Kalbasi du kariai:
– Klausyk, Petrai, einam,
leitenantui šunybę iškrėsim.
– Klausyk, Jonai, mes jau
rektoriui šunybę iškrėtėm...
***
Susitinka dramblys ir
raganosis. Raganosis:
– Kaip sekasi, dulkių
siurbly?
– Gerai. O tau, skylamuši?
***
Skambutis į lavoninę:
– Skambina Petras. Jei
kartais čia paskambintų mano
žmona, pasakykit, kad man
viskas gerai.
***
– Daktare, ar tiesa, kad
pagal kaukolės reljefą
galima nustatyti žmogaus
charakterį?
– Ne, greičiau jau jo
žmonos charakterį!

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

***
– Daktare, kodėl man jūs
liepėte iškišti liežuvį, o visai į
jį nežiūrite?
– Man paprasčiau skaityti
jūsų ligos istoriją, kai niekas
netarška man į ausis!
***
– Na, ligoni, tuojau
marškinukus jums
perrengsim… Na, atrodo
tiesiog puikiai! Sakote,
rankovės per ilgos? Niekis,
mes jas vat taip vat, už
nugaros surišim…
***
– Gydytojau, duokit man
tablečių nuo gobšumo. Tik
daugiau, daugiau, daugiau…
***
Patyręs gydytojas moko
praktikantą:
– O dabar įrašome
diagnozę: „kaukolės
sumušimasu.
– O ar nereikia rašyti dar ir
„smegenų sutrenkimas“?
– Ne. Nereikia. Žmogus,
atsivedęs meilužę į žmonos

gimtadienį, neturi smegenų.
***
Mūsų, vyrų, gyvenimas
sunkus:
– Kai mes gimstame, gėles
gauna mūsų mamos.
– Kai mes vedame, dovanas
gauna mūsų žmonos.
– O kai mes mirštame,
žmonos gauna dar ir
pašalpas…
***
Skęsta laivas. Panika. Vienas
keleivis klausia prabėgančio
jūreivio:
– Klausyk, o kur čia
artimiausia žemė?
– Už trijų kilometrų.
– Į kurią pusę?
– Žemyn.
***
– Tėti, o kodėl šito filmo
negalima vaikams žiūrėti?
– Sėdėk tyliai, tuoj pamatysi.
***
Režisierius sako aktoriui:
– Atleisk, Jonai, bet
kaskadininkas susirgo ir šitą
sriubą tau teks pačiam valgyti.

DIREKTORIUS
Simonas Tuska
info@rokiskiosirena.lt

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

***
Lietuvių kalbos ir literatūros
mokytoja, pirmą kartą šokdama
su parašiutu, buvo labai
nustebusi. Netgi pritrenkta. Bet
ji tai pasakė kur kas stipresniais
žodžiais. Netgi ne lietuviškai.
***
– Klausyk, vakar katei
nupirkau dietinio ėdalo, bet ji jo
neėda.
***
Jei apie jus labai gražiai
kalba, nepertraukite kalbos
atsikeldami iš karsto.
***
Vyriškis skuta paskui
pilnutėlį autobusą. Pagailo
keleiviams, jie šaukia:
– Ko tu vejiesi, žiūrėk,
už nugaros kitas autobusas
važiuoja!
Žmogelis:
– Aš ir nesivyčiau, jei
nebūčiau vairuotojas.
***
Niekas taip neužkemša
atminties, kaip laikinieji failai.
***
Programuotojas nusprendė
tapti kunigu. Baigė seminariją,
laiko pirmąsias šv. Mišias:
– Vardan Dievo Tėvo, ir
Sūnaus, ir Šventosios Dvasios.
Enter!
***
Prausiasi tie, kurie tingi
kasytis.
***
Itin gerai supranti, kokia
svarbi žodžio laisvė, kai
kaldamas vinį, netyčia užtvoji
sau per pirštus.
***
Užsimanėte aštrių pojūčių už
dyką? Kalbėkite visiems teisybę
į akis!
***
Turistas klausia vietinio
gyventojo:
– Pasakykite, kaip greičiau
pasiekti šio kalno viršūnę?
– Sekundę, aš tuoj paleisiu
šunį…
***
Ir atsiminkite, eilini Petraiti,
sargybinis turi šaukti „Stok!
Kas eina?“, o ne „Neik, o tai
rėksiu!“

***
Grįžta vyras namo iš darbo.
Ant stalo raštelis:
„Mielasis, aš išėjau pas
draugę. Vakarienė ant viryklės.
Meškerės kampe. Jei lydeka
kainuos daugiau kaip 5 litai –
nupirk ešerių.“
***
Jei vyro veidas išteptas
majonezu ir aplipęs daržovėmis
– vadinasi, jis girtas.
O jei moters veidas išteptas
mišraine – tai tik kosmetinė
kaukė.
***
Ką sako blondinė, kai
automobiliu atsitrenkia į medį?
– Keista, aš juk pypinau.
***
– Brangusis, mes jau 15 metų
esame susižadėję. Ar nemanai,
kad galiausiai turėtume tuoktis?
– Tu teisi, bet kas mus dabar
beims?
***
– Jūs gana prastai atrodote,
pone Petraiti. Sirgote?
– Ne, atostogavau su šeima.
***
Tikras vyras – tai tas, kuris
išlipa iš automobilio ir sako:
– Brangioji, tu idealiai
pastatei automobilį, tas „Lexus“
jau buvo aplamdytas, katinas
jau buvo nustipęs, o ir eglutė čia
visiškai nereikalinga!
***
Petriukas ateina pas kirpėją
apsikirpti.
Kirpėjas klausia Petriuko:
– Na, vaikeli, kokios
norėtum šukuosenos?
Petriukas:
– Padarykite man tokią
šukuoseną kaip tėčio – su
dideliu rutuliu ant pakaušio!
***
Susitinka du draugai. Vienas:
– Klausyk, kalba, jog vakar
Petras juvelyrinę parduotuvę
atidarė.
– Atidarė, bet signalizacija
suveikė, ir jį sugavo.
***
Pagrindinė studento
užduotis – išlaikyti egzaminus
nesimokius. Nes pasimokęs,
kiekvienas kvailys išlaikys.

***
Daktaras apžiūri
nukentėjusįjį:
– Taip, kaulai visi vietoje,
na, gal tik eilės tvarka kita…
***
Kiek tu sveri?
– Su akiniais – 83 kg.
– O be akinių?
– O be akinių aš nematau.
***
Pianistas sako draugei:
– Šįvakar aš grosiu tik tau.
– Nebūk toks pesimistas,
tikrai ateis ir daugiau žmonių.
***
– Kur buvai? – klausia
motina sūnaus.
– Pas kaimynus.
– Ar ne per dažnai ten
lankaisi?
– Ne, kaimynė labai
apsidžiaugė. Sakė, tik tavęs
man ir trūko.
***
Darbo metu užsiimant
tuo, kuo negalima, puikiai
vystosi regėjimas, klausa ir
budrumas…
***
Sveikas miegas ne tik ilgina
gyvenimą, bet ir sutrumpina
darbo dieną…
***
– Kaltinamasis, kada
aptikote svetimą piniginę?
– Gruodžio 31-ąją.
– Tik ją radęs, privalėjote
tuojau pat ateiti į policiją ir ją
atiduoti.
– Tądien policijoje nieko
nebuvo.
– O kitą dieną?
– Kitą dieną jau piniginėje
nieko nebuvo…
***
– Aš viską žinau,– pasakė
Vikipedija.
– O pas mane viską galima
rasti,– pasigyrė Google.
– O aš pasaulyje – pats
svarbiausiais,– pareiškė
Internetas.
– Nagi, nagi…,– tyliai
sušnibždėjo Elektra.
***
Net tuščias šaldytuvas
sulaukia 4-5 peržiūrų per
dieną…

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