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UAB „ROKIŠKIO 
AUTOBUSŲ PARKAS”

UAB „Rokiškio autobusų parkas“ teritorijoje išnuomoja-
mos vietos automobilių stovėjimui. 

UAB Rokiškio autobusų parko autobusais gabenamos 
siuntos į daugumą Lietuvos miestų.

Autobusų nuomos paslaugos.
Išorinė reklama ant keleivinių transporto priemonių.

Informacija tel. 52982 arba www.rokiskioap.lt

3 p.

3 p.

V. Kernagio 70-osios gimimo metinės: 
vinilinių plokštelių perklausa ir svečiai iš Zarasų krašto

Vytauto Kernagio vinilo plokštelių kolekcionierius Dalius Bučenka.                                                                                                           Evelinos Jasiulionytės nuotr.
4 p.

Nauja pramoga 
Rokiškio rajone – 
atidaromas kukurūzų 
labirintas

3 p.

Skrebiškių kaime sudegė
didžiulis kviečių plotas

2 p.

2 p.
Kodėl dega 
kombainai?

Rokiškio delegatai 
dalyvavo 53-iojoje 
neeilinėje LiJOT asamblėjoje

Rokiškio jaunimo organizacijų sąjungos "Apvalus stalas" savanoriai 
Eimantas Tūska, Augustinas Simonaitis ir alumni Vilija Milčiūtė.

5 p.

3 p.
Įvyko antrasis renginių ciklo 
Laimės burbulas susitikimas

Naujų vadovų ieškoma, nes baigėsi 
terminuotos darbo sutartys

Vizitas į Ukrainą – naujiems 
tarptautiniams ryšiams užmegzti
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Liepos 26-ąją apie 15 val. 
Skrebiškių kaime (Rokiškio 
kaimiškoji sen.) užsilieps-
nojo ražienos. Ugnis grei-
tai persimetė į pjaunamą 
kviečių lauką. Išdegė dau-
giau nei 8 ha javų, ugnis 
pavojingai priartėjo prie 
statomo gyvenamojo namo. 
Laimė, ją pavyko suvaldyti. 
Beje, kol lietuvaičiai gaisro 
vaizdais gėrėjosi nuo kelio, 
„braliukai“ latviai talkino 
ūkininkui gesindami gaisrą.

Nelaimės persekioja
Nuo ko kilo gaisras – ne-

aišku. Mat ten, kur įsiplieskė 
ugnis, nebuvo jokios techni-
kos. Kombainai ir sunkve-
žimiai burzgė kitame lauko 
gale. Gal nuo kelio atskridusi 
nuorūka, kibirkštis? Pirmiau-
sia užsiliepsnojo sausos ką 
tik nupjautos ražienos. Ugnis 
plito žaibo greičiu: vos per 
valandą išdegė didžiulis plo-
tas. Ugnis netruko persimesti 
į kviečius. Ūkininkas skai-
čiuoja, kad jų sudegė per 8 
ha. Nuostoliai, pačiais opti-
mistiškiausiais skaičiavimais, 
siekia apie 10 tūkst. Eur.

Tai jau ne pirmoji nelaimė 
šiame ūkyje: vos prieš gerą 
savaitę ugnis kitame lauke 
sunaikino kombainą.

Ugnis nesidavė 
suvaldoma
Ūkininko šeima pasakojo, 

kad kaip tik tądien į šį lauką 
buvo atvežti trys naujutėliai 
gesintuvai. Tačiau įsiplieskus 
ražienų gaisrui, gesintuvas 
– kaip drambliui ledinukas. 

Skrebiškių kaime sudegė didžiulis kviečių plotas

Gelbėti lauką ūkininko šeima 
ir talkininkai bandė daužyda-
mi rąžienas čia pat nupjautų 
medžių šakomis. Deja, ugnis 
plito. Gaisro mastą liudija 
tai, kad dūmų stulpas buvo 
matyti net nuo Panemunėlio 
geležinkelio stoties žiedo ir 
Rokiškio.

Atvažiavusios ugniagesių 
komandos pirmiausia skubė-
jo ne gaisrą gesinti, o saugoti 

nuo greitai plintančios ugnies 
prie pat lauko statomą gyve-
namąjį namą ir ūkinius pas-
tatus. Laimė, suvaldyti ugnį 
pavyko, nors ji priartėjo labai 
pavojingai: nuo pastatų ją te-
skyrė vos pora metrų.

Ūkininkas ugniagesiams 
priekaištų nežėre: pasak jo, 
ugniagesiai prasitarė, kad 
visa apskritis dega. Vien tik 
per praėjusią parą šalyje buvo 

fiksuoti 41 toks gaisras. Prie 
Kamajų ugniagesių prisijugė 
rokiškėnai, kriauniškiai. Kai 
atvyko didesnės pajėgos, jos 
pradėjo gesinti ir degančius 
javus.

Padėjo latvių jaunuoliai
Gaisras, be abejo, sutraukė 

smalsuolių minią. Buvo daug 
žiūrinčių, bet mažai padedan-
čių, nors tokiame gaisre kie-

kvieno pagalba svarbi. Kol 
lietuvaičiai grožėjosi gaisru, 
latvių jaunuoliai talkino jį 
gesindami. Nebijojo nei žvė-
riškos kaitros, nei sugadinti 
baltutėlaičius drabužius. Jie 
kantriai šakomis daužė vis 
beįsiplieskiančius ugnies ži-
dinius. Po to, kai ugnis buvo 
suvaldyta, jaunuoliai paklau-
sė, kur artimiausias ežeras 
– norėjo nusiplauti pelenus, 
dulkes ir kiaurai drabužius 
persmelkusį dūmų kvapą. 
Tai jauna rygiečių pora, pro 
Lietuvą vykusi pramogauti 
į Daugpilį. Ten jie grožėjosi 
miesto panorama, skraidė pa-
rašiutu. O grįždami nė nedve-
jojo, išvydę gaisrą – reikia 
padėti.

Gaisrui gesinti 
tinkamos visos 
priemonės
Javų lauką gesinta įvario-

mis priemonėmis. Pirmiau-
sia, ugnį bandyta užplakti 
medžių šakomis, kastuvais. 
Sunkus tatai darbas, o jį dar 
apsunkino tai, kad lauke ką 

tik nupjauti javai ir išberti 
pelai. Jie degė tarsi parakas. 
Darbo nė kiek nepalengvino 
ir tai, kad lauke – didžiulė 
sausra. Žemė sausa ir karš-
ta tarsi parakas. Atrodo, jau 
ugnis užplakta, užgesinta, 
o ražienos vėl rūksta. Ir iš 
mažytės virvenančios dūmų 
srovelės per dvi minutes įsi-
plieskia 2x2 m atviros ugnies 
plotas. O gesinti ją sunku, nes 
arčiau neleidžia prieiti praga-
riškas karštis.

Kaimynai ūkininkai, ūkio 
darbininkai nestovėjo rankų 
sudėję. Kaimynas prie savo 
traktoriaus prikabino plūgus 
ir atvažiavo arti lauko: arimo 
juostos puikiai stabdo ugnį. 
Vos tik atsirado galimybė, už 
kombaino vairo šoko ir kom-
bainininkas. Jis gaisrą apva-
žiavo iš kitos lauko pusės ir 
javuose išpjovė plačias pra-
dalges, kurios turėtų sustab-
dyti tolesnį ugnies plitimą. 
Kad būtų dar patikimiau, pra-
dalgės iš karto buvo suartos.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Kodėl dega kombainai?
Valstybinė priešgaisrinė 

gelbėjimo tarnyba paaiški-
na, kodėl dega kombainai:

Kombainai dažniausiai už-
sidega dėl netvarkingos kuro 
tiekimo sistemos, elektros 
įrangos bei besisukančių me-
chanizmų.

Išlekiančios iš variklio iš-
metimo vamzdžio kibirkštys, 
trumpas elektros laidų jungi-
masis, ant velenų ir kitų kom-
baino mechanizmų apsivy-
nioję šiaudai, į besisukančių 
būgnų mechanizmus paten-
kantys pašaliniai kieti daiktai 
gali tapti gaisro kilimo prie-
žastimi.

Dirbant varikliui, kom-
baino kolektoriuje, išmetimo 
vamzdyje kaupiasi nuodegos. 
Jeigu variklio karteryje yra 
per daug tepalo arba cilindrų 
žiedai susidėvėję, tepalas gali 
patekti į degimo kamerą. Dėl 
to padidėja atidirbusių dujų 
išmetimo intensyvumas. Pri-
klausomai nuo variklio tipo, 
šių dujų temperatūra išmeti-
mo vamzdyje siekia 500–700 
laipsnių, todėl įkaitę nuodegų 
gabalėliai, iš išmetimo vamz-
džio patekę ant šiaudų, gali 

sukelti gaisrą.
Esant nesandarioms kuro 

tiekimo ir variklio tepimo sis-
temoms, gali nutekėti kuro ir 
tepalų. Prie šių nuotekų labai 
limpa dulkės, smulkios šiau-
dų dalelės, kurios susikau-
pusios ant įkaitusių variklio 
mazgų gali užsidegti.

Be to, kuro tiekimo vamz-
deliai, pagaminti iš degių me-
džiagų, besiliesdami su įkai-
tusiomis variklio detalėmis, 
lydosi ir užsiliepsnoja, o iš jų 
bėgantis kuras padeda ugniai 
išplisti. Dėl blogai suregu-
liuotų ir dideliais greičiais 
besisukančių kombaino me-

chanizmų susidaro sausa trin-
tis, šie mechanizmai įkaista ir 
gali uždegti ant jų apsivynio-
jusius šiaudus.

Gaisras kombaine gali kilti 
ir dėl elektros laidų izoliaci-
jos pažeidimų. Ypač smarkiai 
izoliacija susidėvi tose vieto-
se, kur laidai nutiesiami pro 
aštresnius kombaino korpuso 
kampus, šalia judančių maz-
gų arba arti įkaitusių mecha-
nizmų paviršių.

Priešgaisrinės apsaugos
ir gelbėjimo departamento

Rokiškio priešgaisrinės
gelbėjimo tarnybos

inform.

Avarijos metu keleivei lūžo stuburo slankstelis
Liepos 26 d., apie 9.30 val. Rokiškio r., Kavoliškio k., vyras (gim. 1965 m.), vairuoda-

mas automobilį „Audi A6“, lenkimo metu išvažiavo į priešpriešinę kelio eismo juostą ir 
susidūrė su vyro (gim. 1959 m.) vairuojamu automobiliu „Ford Ranger“, važiuojančiu 
ta pačia kryptimi ir sukančiu į kairę. Eismo įvykio metu abu vairuotojai buvo blaivūs ir 
nenukentėjo, apgadinti abu automobiliai. Automobilio „Audi A6“ keleivei (gim. 1977 
m.) nustatytas kompresinis stuburo slankstelio lūžis, gydoma ligoninėje.

Panevėžio VPK inform.

Rugpjūčio 2-6 dienomis Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešojoje 
bibliotekoje vyks kompiuterinio raštingumo mokymai pradedantiesiems. Užsiė-
mimai vyks 10.00 - 13.30 val.

Būtina registracija tel. 8 458 52824 
arba el. paštu skaitykla19@gmail.com.
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Nauja pramoga Rokiškio rajone – 
atidaromas kukurūzų labirintas

Šį savaitgalį Ilzenber-
go dvaro lankytojų laukia 
unikali pramoga – atidaro-
mas kukurūzų labirintas.

Jei lankantis parke galva 
dar ne iki galo apsvaigo nuo 
aplinkos grožio, visuomet 
smagu save paklaidinti 1,2 
ha ploto kukurūzų labirinte.

„Kukurūzų labirinto idė-
ja kilo dar pernai, kadangi 
tai puiki pramoga ne tik vai-
kams, bet ir suaugusiems. 
Kartais gera trumpam pasi-
klysti, kad rastum teisingą 
kelią“, - sakė „Ilzenbergo 
dvaro“ direktorė Diana Jo-
kimčienė.

Pasak D. Jokimčienės, 
nors vasaros karščiai ir pasvi-
lino kukurūzus, nerūpestingai 
žengti į jį tikra atgaiva. Tai 
sezoninė pramoga ir labirin-
tas turėtų veikti iki pat šalnų.

Šis nedidelis svaigus pa-
sivaikščiojimas įvertintas 2 
eurais, o paskutinį liepos sa-
vaitgalį atidarymo proga ver-
ta suskubti apsilankyti nemo-
kamai. Visgi norint patekti į 
labirintą galios parko-muzie-
jaus lankymo mokestis. Su-
augusiems jis atsieis 7 eurus, 
moksleiviams ir senjojams – 
5 eurus, o vaikai iki 6 metų 
gali lankytis nemokamai.

Pasak „Ilzenbego dvaro“ 

direktorės, šiemet tai ne vie-
nintelė naujovė – laukiami 
ir piknikų mėgėjai – parke 
galima pasitiesti pledą ir 
paragauti čia pat pagamintų 
maisto produktų, ar išliejus 
energiją labirinte pasistiprin-
ti „Dvaro grill“ restorane. O 
galbūt savaitgaliais norėsis 
sudalyvauti ir rengiamose 
degustacijose. Tikram lietu-
viškam skoniui persipynus 
su tyru vėjelio dvelksmu bei 
iškylos metu mintyse suš-
mėžuojančiais istorijos epi-
zodais, gaunamas magiškas 
derinys.

„Rokiškio Sirenos“
inform.

Vizitas į Ukrainą – naujiems 
tarptautiniams ryšiams užmegzti

Liepos 31 d. – rugpjūčio 
4 d. Rokiškio rajono meras 
Ramūnas Godeliauskas ir 
savivaldybės administracijos 
direktoriaus pavaduotojas 
Valerijus Rancevas išvyksta 
į Ukrainos Respubliką, Du-
bno miestą dalyvauti tarp-
tautiniame susitikime su po-
tencialiais Rokiškio rajono 
savivaldybės tarptautiniais 
partneriais.

 
„Dubno miesto atstovų 

iniciatyva ir kvietimu vyks-
tame vizito užmegzti naujus 
tarptautinius ryšius, susipa-
žinti su nauju miestu ir aptarti 
galimą tolimesnį bendradar-
biavimą. Iki šiol neturėjome 
nei vieno miesto partnerio 
Ukrainoje. Nutrūkus bendra-
darbiavimui su Baltarusijos 
miestais dėl A. Lukašenkos 
režimo vykdomos politikos, 
tikimės, kad bus paskelbtas 
naujas finansavimo etapas 
tarp Europos Sąjungos ir 

Ukrainos bendriems projek-
tams įgyvendinti. Todėl jau 
dabar pradedame ieškoti par-
tnerių ir bendrų sąlyčio taškų, 
kad ateityje galėtume pre-
tenduoti į galimybę gauti ES 
finansavimą, kaip kad turėjo-
me puikų pavyzdį su Postavų 
miestu“, - apie vizito tikslus 
ir planus pasirašyti ketinimų 
protokolą informavo rajono 
meras.

Rajono savivaldybės
inform.

Per savaitę rajone pagauti keturi neblaivūs vairuotojai
Liepos 19 – 25 dienomis 

Panevėžio apskrities policija 
registravo 921 įvykių (praė-
jusią savaitę – 1050), pradė-
ti 52 (praėjusią savaitę – 73) 
ikiteisminiai tyrimai. Į areš-
tinę pristatyti 39 asmenys.

Per savaitę buvo pradėti 9 
ikiteisminiai tyrimai dėl va-
gysčių (2 – iš negyvenamų 
patalpų, 3 – iš gyvenamojo 
namo ar buto, 1 – iš gyve-
namojo namo kiemo, 3 – iš 
prekybos vietos). Penkios 
vagystės įvykdytos Pane-
vėžio mieste, 1 – Panevėžio 
rajone, 2 – Kupiškio rajone, 

1 – Biržų rajone. Vagysčių šią 
savaitę neregistruota Pasvalio 
ir Rokiškio rajonuose.

Pradėtas vienas ikiteismi-
nis tyrimas dėl sukčiavimo, 
2 – dėl netikrų pinigų, 3 – dėl 
turto sugadinimo, 1 – dėl ne-
teisėto disponavimo narkoti-
nėmis medžiagomis.

Liepos 19 – 25 dienomis 
apskrities keliuose regis-
truotas vienas įskaitinis (kai 
nukentėjo žmonės) eismo 
įvykis. Jo metu sužeista au-
tomobilio keleivė. Policijos 
pareigūnai sustabdė 6 ne-
blaivius vairuotojus, kuriems 
nustatyta, kad kraujyje yra 

daugiau negu 1,5 promilės 
alkoholio, todėl taikoma bau-
džiamoji atsakomybė. Keturi 
neblaivūs vairuotojai prie 
automobilio vairo sėdo Ro-
kiškio rajone, 1 – Panevėžio 
rajone, 1 – Pasvalio rajone.

Policijos pareigūnai įspė-
ja, kad pastaruoju metu su-
aktyvėjo telefoniniai sukčiai, 
kurie apsimeta banko darbuo-
tojais. Pasitelkę melagingus 
skambučius, jie siekia suži-
noti asmeninę informaciją, 
elektroninės bankininkystės 
prisijungimo duomenis, kad 
išviliotų pinigus.

Panevėžio VPK inform.

Įvyko antrasis renginių ciklo Laimės burbulas susitikimas

Nuostabioje Rokiškio 
krašto muziejaus erdvė-
je įvyko antrasis renginių 
ciklo Laimės burbulas su-
sitikimas mamytėms su 
vaikais, kurį inicijavo Ro-
kiškio mamų klubo narės.

Renginio metu dalyviai 
buvo pakviesti į mamų ir 
vaikų estafetės rungtynes 
„Mes komanda!“, kurioms 
nuotaikingą žemėlapį žaidi-

mui sukūrė ir pagamino Lina 
Valotkienė ir Paulina Lašaitė 
iš Rokiškio turizmo ir amatų 
informacijos centro. Rungty-
nių metu laukė šmaikščios ir 
kūrybingos, bet visiems įvei-
kiamos užduotėlės.

Atlikus visas užduotis da-
lyviai buvo pakviesti į čia pat 
įsikūrusią pikniko zoną, kur 
vyko apdovanojimai ir ren-
ginio rėmėjo URBAN FOOD 
bendruomenės greitųjų šalti-

barščių degustacija. Taip pat 
dalyviai susipažino, kas sle-
piasi po vietinio verslo MB 
Miško mėlynė vardu.

Kūrybiškose veiklose ma-
moms talkino Rokiškio jau-
nimo centro savanorės ir jų 
vadovė Renata Baltrūnienė.

Ir šį kartą dalyviai neiš-
leisti namo be Laimės burbu-
lo rėmėjų dovanų.

Rokiškio
mamų klubo inform.

Naujų vadovų ieškoma, nes baigėsi terminuotos darbo sutartys

Rokiškėnai pastebėjo, 
kad paskelbtas Senamies-
čio progimnazijos vadovo 
konkursas. Ne vienam kilo 
klausimas, kodėl postą 
palieka ilgametė moky-
klos direktorė Saulė Ka-
zinavičienė. Rajono meras 
Ramūnas Godeliauskas 
paaiškino, kad konkursai 
skelbiami dėl to, kad bai-
gėsi terminuotos darbo su-
tartys su švietimo įstaigų 
vadovais.

Rajono meras, paklaustas, 
kodėl iš pareigų traukiasi il-
gametė Senamiesčio progim-
nazijos vadovė, atsakė, kad 
nei sensacijos, nei krimina-
lo čia nėra. Tiesiog šalies 
įstatymuose apibrėžta, kad 
Švietimo įstaigų vadovus 
įstaigų steigėjai skiria pen-
kerių metų kadencijai. Taigi, 
tiems švietimo įstaigų, kurių 
vadovams baigėsi terminuo-
tos darbo sutartys, ieškoma 
naujų vadovų. Paklaustas, 

ar esamieji vadovai taip pat 
gali pretenduoti į šias darbo 
vietas, meras atsakė teigia-
mai. Pasak pašnekovo, šiuo 
metu paskelbti konkursai ne 
vienos rajono švietimo įstai-
gos direktoriaus pareigoms 
užimti. 

Penkerių metų kadencijos 
švietimo įstaigų vadovams 
nustatytos 2017 m. Seimo 
sprendimu. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Rokiškėnai susirūpinę žinia, kad Senamiesčio progimnazijai ieškoma naujo vadovo.               „Rokiškio Sirenos“ nuotr.

Stačiatikiai kviečiami į pamaldas
Rugpjūčio 1 d. 9 

val. Rokiškio ir ap-
linkinių rajonų sta-
čiatikiai kviečiami į 
pamaldas Rokiškio 
stačiatikių Aleksan-
dro Neviečio cerkvė-
je (Gedimino g. 15).
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Verslininkams – kvietimas teikti 
paraiškas paramai gauti
2021 m. rugpjūčio 3 d. startuoja kvietimas Rokiškio rajo-

no verslininkams teikti paraiškas paramai gauti pagal Rokiškio 
rajono smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programą (toliau – 

Programa), ši priemonė skirta finansiškai remti rajono smulkaus ir vidutinio 
verslo įsitvirtinimą, naujų darbo vietų sukūrimą, vykdyti įmonių plėtrą, dar-
buotojų kvalifikacijos kėlimą bei kitas verslumą skatinančias priemones. 

Primename, kad rajono verslininkai gali susigrąžinti dalį lėšų už sumokė-
tas 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 leidi-
nių rajono mastu leidybos išlaidas ar išlaidas už įdarbintą asmenį, registruo-
tą Užimtumo tarnybos Rokiškio skyriuje ir kt. Lėšos gali būti naudojamos 
Programos nuostatuose nurodytoms paramos kryptims, paremiant rajono 
verslo subjektus, atitinkančius LR smulkaus ir vidutinio verslo įstatymą bei 
SVVPP nuostatų reikalavimus. 

Rajono smulkūs ir vidutiniai verslininkai kviečiami nuo 2021 m. rugpjūčio 3 
d. teikti paraiškas Programos paramai gauti. Paraiškos priimamos nuo kvieti-
mo pradžios iki kol pakanka lėšų, skirtų Programai einamosioms lėšoms, bet 
ne vėliau kaip iki 2021 m. rugsėjo 3 d. 

Užpildytas paraiškas su visais reikalingais dokumentais, prašome siųsti 
paštu arba palikti Savivaldybės administracijos (Respublikos g. 94, Rokiškis) 
„viename langelyje“ (popierinius variantus) arba, jei paraiškos ir privalomi 
pateikti dokumentai teikiami pasirašyti kvalifikuotu el. parašu, – siųsti  juos 
el. paštu  savivaldybe@post.rokiskis.lt,  adresuojant Rokiškio rajono savival-
dybės Strateginio planavimo, investicijų ir viešųjų pirkimų skyriui.

Detalesnę informaciją apie Rokiškio rajono savivaldybės smulkaus ir vi-
dutinio verslo plėtros programą, paraiškos formą ir kitus dokumentus galite 
rasti rajono internetinėje svetainėje www.rokiskis.lt skyrelyje Verslininkams/
Parama-verslui arba kreipiantis į Rokiškio rajono savivaldybės administraci-
jos Strateginio planavimo, investicijų ir viešųjų pirkimų skyrių (mob. tel. 8 659 
34153, el.p. r.ruzeliene@post.rokiskis.lt).              

Užs.1403

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Dalimis 2002 m. Opel Zafira. 
DTI. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• VW Golf dalimis. 1,9 l, TD.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• Opel Astra dalimis. 1,7 l, TD, 
universalas, 1999 m.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• Automobilių dalis: VW Passat, 
VW Golf, Ford Galaxy, VW 
Sharan, Reno Master, ir visų kitų 
automobilių dalis.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• 2 vnt. Ridex stabdžių diskų. 
Išorinis skersmuo 316,0 mm.  1 vnt. 
kaina 33 Eur. Tel. 8 625 40 963. 
Rokiškis
• Audi B4 dalimis.  
Tel. 8 623 99 172. Rokiškis
• VW Golf 2 dalimis. 1,6 l, 44 kW, 
turbo dyzelis. Daug įvairių detalių. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 695 68 560. 
Rokiškis
• Ridex stabdžių diskus. Priekinė 
ašis, išorinis skersmuo 316,00 mm, 
išorinis ventiliavimas. Du vienetai, 
vnt. kaina 34 Eur. Tel. 8 625 40 
963. Rokiškis
• Dalimis 2005 m. Opel Meriva 1,3 
l, CDTI, 55 kW. Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, Žiguli dalis. 
Tel. 8 692 49 480. Rokiškis
• Dalimis 2002 m. Opel Zafira 2 
l,74 kW. 1998 m. Audi A4, VW 
Passat B5 greičių dėžė, vairo 
kolonėlė ir kita. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• BMW X5 R17 ratlankius su 
padangomis. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Audi vairus. S line - 45 Eur, 
sportinis - 120 Eur.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Opel Astra dalimis. 2003 m., 
1,7 l. Starteris, turbina, dinama, 
purkštukus ir kita.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Vartomą priekabą. Ilgis 2,35 
m, plotis 1,28 m. Vidus dėžutės. 
Borto aukštis 0,30 m, ratų centro 
ilgis 1,40 m.  Visi bortai atidaromi. 

Sukasi kilpa. Šviesos veikia. 
Vertimas per galą. Dusetos. Galiu 
atvežti. Kaina 400 Eur.  
Tel. 8 695 29 133. Rokiškis
• Pigiai, lietus ratlankius su 
padangomis. R16/235/55, BMW, 
originalūs. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Opel Frontera B dalimis.  
Tel. 8 620 70 069. Rokiškis
• Mazda 6 dalimis. 2 l, 100 kW. 
Tel. 8 642 79 495. Rokiškis
• VW Passat B3, dyzelis, dalimis. 
Tel. 8 642 79 495. Rokiškis
• Storasienį automobilinį dujų 
balioną. Kaina 20 Eur. Tel. 8 600 
52 857. Rokiškis
• Tvarkingus Kia lietus ratlankius 
R17, tarpai 114,3 su 215/55 M+S 
su padangomis Nokian. Kaina 380 
Eur. Tel. 8 674 53 910.  
Kupiškis
• BMW R17 ratlankius 5x120 
225/50. Padangos vienam sezonui. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 662 58 578. 
Rokiškis
• Passato B5+ kablį. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Savadarbę savivartę priekabą. Yra 
tentas. Telpa 6 t kviečių. Kaina 750 
Eur. Tel. 8 625 17 722.  
Kupiškis
• Geros būklės priekabą 2PTS 4. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Kaina 1200 Eur. Tel. 8 625 17 722. 
Kupiškis
• Odesoje pagamintą T25 plūgą, 1 
korpuso, užgriebis 50 cm, kaip ir 
2 korpusų. Aria gražiai. 140 Eur 
Kupiškis.  Ir vagotuvą T25, 80 Eur. 
Tel. 8 675 88 304. Kupiškis
• Ventiliatorių grūdams ir šienui 
ventiliuoti. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 615 19 401. Kupiškis
• Pneumatinių stabdžių komplektą 
priekabai. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 615 19 401. Kupiškis
• Tvarkingą traktorių MTZ 80. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Kaina 1800 Eur. Tel. 8 688 03 340. 
Kupiškis
• Naudotą grūdų džiovinimo 

ventiliatorių. Galia 7,5 kW. 
Kaina 220 Eur. Tel. 8 676 93 720. 
Rokiškis
• Tvarkingą, japonišką traktoriuką 
Hinomoto E25 su nauja lenkiška 
šienapjove. 25AG. 2 WD. Yra 
dokumentai registracijai. Jūžintai. 
Kaina 3200 Eur. Tel. 8 604 36 830. 
Rokiškis
• SK5 Nivos dalis.  
Tel. 8 600 72 049. Rokiškis
• Kultivatorių su grumstų 
trupintuvu, 2,3 m pločio (tinka 
T-25 arba T-40). Naują keturtaktį 
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
• Hidraulines traktoriaus žarnas. 
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Rastas mobilus telefonas 
Samsung S6, auksinės spalvos.  
Tel. 8 698 17 310. Rokiškis
• Prieš 1,5 mėn. prie J. Gruodžio g. 
garažų pamestas raktas. Radusiam 
bus dosniai atsilyginta.  
Tel. 8 679 95 305.  
Rokiškis
• Prie Rokiškio turgavietės liepos 
22 d. rasti raktai. Tel. 8 606 20 591. 
Rokiškis
• Rasti automobilio numeriai DOK 
872. Tel. 8 612 20 251.  
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Vaikišką dviratį, tinkamas nuo 
3 iki 7 metų vaikui. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 682 38 705.  
Rokiškis

Ieškokite 
prekybos centruose!

V. Kernagio 70-osios gimimo metinės: 
vinilinių plokštelių perklausa 
ir svečiai iš Zarasų krašto

Antradienio vakarą, 
lietui gaivinant Rokiškio 
gatves, Juozo Keliuočio 
viešojoje bibliotekoje rin-
kosi lietuviškos muzikos 
mylėtojai – iš Zarasų atvy-
kęs svečias Dalius Bučenka 
70-ųjų Vytauto Kernagio 
gimimo metinių proga pri-
statė savo vinilinių plokšte-
lių kolekciją.

Bibliotekos renginių sa-
lėje skambėjo gražiausios, 
klausytojų mintinai žinomos 
Maestro V. Kernagio dainos, 
o svečias Dalius Bučenka da-
rydamas intarpus tarp dainų 
nuotaikingai pasakojo apie 
šio legendinio atlikėjo kūry-
bą, vieną po kitos praeityje 
leistas plokšteles ir spalvingą 
gyvenimą rašant dainas. Ke-

letą kūrinių gyvai atliko zara-
siškis, sodraus balso tembro 
savininkas Simonas Navic-
kas, vėliau prie jo prisijungė 
ir muzikos pedagogė, solistė 
Violeta Cvirkaitė – Bendels-
ton kartu su vyru Maksim 
Bendelston, ir skambant 
Kernagio dainų žodžiams bi-
bliotekos salė prisipildė ge-
ros nuotaikos bei netylančių 
aplodismentų.

Susirinkę klausytojai ga-
lėjo mėgautis aukščiausios 
kokybės dainų įrašais: D. 
Bučenka vieną po kitos keitė 
ant patefono besisukančias 
kolekcines plokšteles, o at-
vykę dainininkai gyvai atliko 
tokius garsius Kernagio kūri-
nius kaip „Mūsų dienos kaip 
šventė“, „Kancaras“, „Kai 
sirpsta vyšnios Suvalkijoj“, 

„Žiūriu į grožį su ironija“, 
„Koja spaudžia gazą“ ir kt. 
Šiais metais Vytautui Ker-
nagiui būtų suėję 70 metų, 
tačiau, kaip sakė Dalius Bu-
čenka: „Negalvokime apie 
tai, kiek dar būtų nuveikęs 
Maestro, su kurio dainomis 
visi užaugome. Geriau pasi-
džiaukime dėl grožio, kurį jis 
mums paliko“.

Vakarą triukšminga nata 
užbaigė užbaigė kelios dainos 
iš grupės „Kvadratas“ riboto 
leidimo vinilinės plokštelės. 
Dar 1986 m. susikūrusi gru-
pė neseniai išleido savo albu-
mo „Metalinė naktis“ vinilą, 
kurio vieną iš egzempliorių 
pasirašė renginyje dalyvavę 
grupės nariai Linas Ūdras bei 
Jonas Vainiūnas.

Evelina JASIULIONYTĖ

Mažmeninės prekybos įmonių apyvarta šiemet padidėjo 14,2 proc.
Mažmeninės prekybos 

apimtys Lietuvoje, išskyrus 
automobilių pardavimo ir re-
monto bei maitinimo ir gėrimų 
įmones, per šių metų šešis mė-
nesius buvo 6,678 mlrd. eurų 
(be PVM) – 14,2 proc. daugiau 
(palyginamosios kainomis) nei 
pernai sausį-birželį.

Maitinimo ir gėrimų įmonių 
apyvarta šiemet siekė 262,771 

mln. eurų ir, palyginamosios kai-
nomis, buvo 12,4 proc. mažesnė 
nei pernai sausį-birželį, pranešė 
Statistikos departamentas.

Mažmeninės prekybos įmo-
nių, prekiaujančių maisto prekė-
mis, alkoholiu ir tabaku, apyvar-
ta per metus padidėjo 8,2 proc. 
iki 2,657 mlrd. eurų, ne maisto 
prekėmis prekiaujančių įmonių 
– 21 proc. iki 2,691 mlrd. eurų, 

automobilių degalų mažmeninės 
prekybos įmonių – 12,6 proc. iki 
1,331 mlrd. eurų.

Užsakomasis pardavimas 
paštu arba internetu birželį, pa-
lyginti su geguže, sumenko 0,9 
proc., o per šių metų šešis mėne-
sius, palyginti su tuo pačiu 2020-
ųjų laikotarpiu, išaugo 60,8 pro-
cento.

BNS inform.
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Nepriklausomas rajono laikraštis

Keleivių dėmesiui,
2021 m. rugpjūčio 5–7 dienomis dėl rajone 

vykstančio ralio, vietinio (miesto) susisiekimo au-
tobusai važiuos:

Važiuojant į Psichiatrinę ligoninę neužsuks į sto-
teles: Centras (sustos stotelėje Muzikos mokykla), 
Poliklinika;

Važiuojant iš Psichiatrinės ligoninės į Miškų urė-
diją neužsuks į stoteles: Centras ir Pandėlio;

Važiuojant iš Miškų urėdijos į Geležinkelio stotį 
neužsuks į stoteles: Centras ir Laisvės.

Autobusas Centras-Kavoliškis neužsuks į stote-
les Centras (keleivius paims ir išleis stovėjimo aikš-
telėje prie pirties), Laisvės.

2021 m. rugpjūčio 7 d. autobusas vykstantis 
maršrutu Rokiškis-Kriaunos per Laibgalius va-
žiuos per Dagilius ir neužsuks į Bagdoniškį.

Informacija tel. 52982 arba www.rokiskioap.lt

Rokiškio rajono savivaldybė 
skelbia šiuos konkursus:
1. 2021 m. rugpjūčio 3 d. konkursą 

Rokiškio Senamiesčio progimnazijos 
direktoriaus pareigoms eiti. Konkur-
so posėdžio atrankos data – 2021 m. 

lapkričio 29 d.;
2. 2021 m. rugpjūčio 3 d. konkursą Rokiškio r. 

Pandėlio universalaus daugiafunkcio centro direk-
toriaus pareigoms eiti. Konkurso posėdžio atran-
kos data – 2021 m. lapkričio 29 d.

Daugiau informacijos: https://rokiskis.lt/gyven-
tojui/konkursai-ir-darbo-pasiula/.

Užs. 1405

BUITINĖ TECHNIKA

• Naudotą, veikiančią dujinę 
viryklę Hansa su dujine orkaite. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 623 03 537. 
Rokiškis
• Mažai naudotą Beko šaldiklį. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 647 01 109. 
Rokiškis
• Geros būklės siuvimo mašiną su 
dėže. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 609 35 064. Rokiškis
• Mažai naudotą, idealios būklės 
skalbimo mašiną Electrolux 8 
kg, su garantiniais dokumentais. 
Kaina 280 Eur. Tel. 8 681 58 849. 
Rokiškis
• Naują daugiafunkcį puodą. 
Elektroninis valdymas. Yra iešmas 
išimamas (kepama višta ant iešmo). 
Indas gilus, tinka bulvytėms fri, 
troškina. Supakuotas dėžėje, iš 
Vokietijos. Kupiškis. Siunčiu paštu. 
Kaina 45 Eur. Tel. 8 675 88 304. 
Kupiškis
• Naują elektrinį vandens šildytuvą 
Dražice Okhe 100 l. Su garantija. 
Kaina 284 Eur. Tel. 8 646 49 744. 
Rokiškis
• Dujinę viryklę. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 659 64 181. Rokiškis
• Veikiančią, kojinę siuvimo mašiną 
Tims. Kaina derinama. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 614 68 022.  
Rokiškis
• Naudotą šaldytuvą Bosch, už 
simbolinę kainą. Tel. 8 620 17 140. 
Rokiškis
• Elektrinę sviestmušę. Maitinimo 
įtampa 220-240 V. Nominali 
naudojama galia 250 W. Variklio 
apsukos 1380 aps./min. Užpylimas 
(minimalus nominalus ) 3/6 l. Bako 
talpa 11 l. Sviesto išeiga iš pradinio 
produkto 35-50 proc. Kaina 88 Eur. 
Tel. 8 652 15 597. Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanoja drabužius paaugliui, 
apie 130-150 cm ūgio. 
 Tel. 8 604 14 777. Rokiškis

• Dovanojau pastatomas virtuvines 
spinteles dviejų durų ir vienerių 
durų (reikia niplauti) ir seną 
veikiančią skalbimo mašiną Beko. 
Tel. 8 603 75 685. Rokiškis
• Dovanoja 2 sekcijas, fotelius, 
staliuką. Išsiardyti ir pasiimti 
patiems Rokiškyje, Taikos g. Taip 
pat dovanoju knygas.  
Tel. 8 675 13 886. Rokiškis
• Dovanoja naudotas plytas.  
Tel. 8 698 76 229. Rokiškis
• Dovanoja viengulę lovą su 
stalčiais patalynei. Plotis 90 cm. 
Pasiimti patiems. Tel. 8 698 84 168. 
Rokiškis
• Maitinimo kėdutę. Nėra 
paminkštinimo, nenuimamas 
staliukas. Galima nustatyti 
supimosi režimą, arba kėdutė 
gali stovėti tiesiai. Atiduodame 
nemokamai. Pasiimti patiems.  
Tel. 8 658 96 934. Rokiškis
• Atiduodu žemes, gal kam reikia. 
Tel. 8 693 82 442. Rokiškis
• Dovanoju 3 mėn. katytę.  
Tel. 8 607 31 593. Rokiškis
• Tamsią trijų durų spintą. Spintos 
matmenys: plotis 150 cm, gylis 60 
cm, aukštis 248 cm. Dvigulę lovą 
su patalynės dėže. Dvi spinteles 
su veidrodžiu ir knygų lentyną. 
Baldai geros būklės. Pasiimti ir 
išsinešti patiems. Tel. 8 683 15 057. 
Rokiškis
• Dovanoju katytes.  
Tel. 8 626 70 112. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• 5 mėnesių šėmųjų veislės 
telyčaitę auginti. Kaina 350 Eur. 
Tel. 8 627 48 642. Rokiškis
• Melžiamą ožką už simbolinę 
kainą. Tel. 8 692 89 012.  
Rokiškis
• Įvairaus amžiaus mišrūnus 
triušius ir triušieną. Triušiena - 6 
Eur/kg. Obeliai. Tel. 8 686 87 492. 
Rokiškis
• 6 gaidžiukus. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 695 68 560. Rokiškis
• Merinosų veislės mišrūnes avis su 

ėriukais. Yra ir veislinių avinų.  
Tel. 8 699 41 881. Rokiškis
• Dvi 4 mėn. be ragų baltas 
ožkytes. Melžiamą ožką 7 m. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 675 24 546. 
Rokiškis
• Paršelius. Tel. 8 683 08 310. 
Rokiškis
• Pigiai mėsinius triušiukus.  
Tel. 8 627 65 627. Rokiškis
• Porą - žąsiną ir žąsį. Metų 
amžiaus. 40 Eur/vnt.  
Tel. 8 626 70 112. Rokiškis
• Keturių mėnesių geros veislės 
žalmargę telyčaitę. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 657 67 301. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau bet kokio darbo. Galiu 
dirbti ir pagalbinius darbus.  
Tel. 8 699 28 563. Rokiškis
• Moteris ieško darbo.  
Tel. 8 662 55 190. Rokiškis
• Ieškau bet kokio darbo. Dirbęs 
miškuose traktoriumi, moku 
dirbti pjūklu. Turiu traktorininko 
pažymėjimą TR1, TR2.  
Tel. 8 624 53 501.  
Rokiškis
• Vyras ieško darbo.  
Tel. 8 608 28 256. Rokiškis
• 39 m. vyras ieško darbo.  
Tel. 8 602 21 055. Rokiškis
• Ieškau šeštadieniais ir 
sekmadieniais darbo, arba darbo 
dienomis po 17 val. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 606 39 320. 
Rokiškis
• 35 m. vyras, be žalingų įpročių 
ieško darbo. Turiu vairuotojo 
pažymėjimą, automobilį.  
Tel. 8 617 53 603. Rokiškis

• Skubiai reikalingi pagalbiniai 

SIŪLO DARBĄ

darbuotojai statybose Švedijoje. 
Reikalinga min. patirtis, anglų k. 
Atlyginimas 1500 – 1700 Eur/
mėn. (neto). Atlyginimas mokamas 

kas mėn. Apgyvendinimas 
– nemokamas, Padengiamos 
transporto išlaidos nuvykimui 
į Švediją. Tel. 8 611 45 080. 
Rokiškis
• Reikalingas kalvis, pagaminti 

Rokiškio delegatai dalyvavo 53-iojoje neeilinėje LiJOT asamblėjoje
Praėjusį savaitgalį Ro-

kiškio jaunimo organizaci-
jų sąjungos „Apvalus sta-
las“ (RJOS „AS“) delegatai 
Augustinas Simonaitis ir 
Eimantas Tūska dalyvavo 
53-iojoje neeilinėje Lietu-
vos jaunimo organizacijų 
tarybos (LiJOT) asamblė-
joje.

Renginio vieta – 
Druskininkai – 
pasirinkta ne atsitiktinai

Druskininkuose, viešbu-
tyje „Dainava“ nuo 2001 m. 
vyksta tradicinės LiJOT pa-
vasario asamblėjos. Praėju-
siais, 2020 m., buvo pirmas 
kartas nuo 2001 m., kai Li-
JOT asamblėja dėl pandemi-
jos čia neįvyko.

Kodėl LiJOT 
asamblėja yra svarbi?
LiJOT – didžiausia skėti-

nė nevyriausybinė jaunimo 
organizacija Lietuvoje, šiuo 
metu vienijanti 70 naciona-
linių jaunimo ir su jaunimu 
dirbančių organizacijų bei 
savivaldybės jaunimo organi-
zacijų tarybų. Ši organizacija 
yra pagrindinis jaunimo balso 
atstovas Lietuvoje, į kurios 
nuomonę politikai, priimda-
mi sprendimus, privalo atsi-
žvelgti.

LiJOT prezidentas ir val-
dyba, atstovaudami LiJOT, 
privalo remtis asamblėjose 
organizacijų priimtomis re-
zoliucijomis, pozicijomis ar 
kitais dokumentais. Būtent 
tokių dokumentų priėmimas 
vyksta asamblėjų metu.

Svarstyta 
dėl alkoholio kontrolės,
 narkotikų politikos 
reformos ir kitų 
dokumentų
LiJOT asamblėjai buvo 

pateikta svarstymui 6 doku-
mentai:

LiJOT įstatų projektas
LiJOT įstatai yra pagrin-

dinis dokumentas, apibūdi-
nantis organizacijos veikimo 
principus. Paskutinį kartą 
jie buvo keisti 2013 m. Juos 
pakeitus LiJOT veikla bus 
sklandesnė ir labiau atitiks 
šiandieninius poreikius.

Asamblėja dokumentą pri-
ėmė.

Rezoliucija dėl valstybės 
alkoholio vartojimo preven-
cijos politikos

Seime vis garsiau kalbant 
apie alkoholio kontrolės įsta-
tymo pataisas organizacijos 
siekė priimti naują doku-
mentą aptariantį šį klausimą. 
Deja, organizacijų nuomonės 
dėl dokumento turinio smar-
kiai išsiskyrė.

Asamblėja dokumento ne-
priėmė.

Rezoliucija dėl jaunimo 
įgalinimo ir dalyvavimo savi-
valdybėse

LiJOT pastebėjo, kad jau-
nimas ir jaunimo organizaci-
jos turi menką institucinį ir 
finansinį palaikymą savival-
dybėse. Siekdami gerinti situ-
aciją, LiJOT dokumente pa-
teikė pasiūlymus dėl jaunimo 
įsitraukimo į jaunimo politi-
kos formavimą, savivaldybių 
teikiamos paramos jaunimo 
veikloms ir mokinių savival-
dų. Šį dokumentą gaus visų 
savivaldybių merai – tarp jų 
ir Rokiškio rajono meras Ra-
mūnas Godeliauskas.

Asamblėja dokumentą pri-
ėmė.

Pozicija dėl jaunimo ne-
vyriausybinių organizacijų 
vadovų nuo 16 metų

Mažesnių miestų jauni-
mo organizacijos susiduria 
su problema, kad baigę mo-
kyklą jauni žmonės išvyksta 
studijuoti į didmiesčius. Iš-
vykdami jie taip pat įpras-
tai nutraukia veiklą gimtojo 
miesto jaunimo organizaci-
jose. Dėl šios priežasties daž-
nai organizacijos vadovu yra 
užregistruojamas pilnametis 
žmogus, kai faktiškai organi-
zacijai vadovauja kitas, nepil-
nametis asmuo. Jeigu šiame 

dokumente aprašyta LiJOT 
idėja būtų įgyvendinta, tei-
siškai jaunimo organizacijai 
galėtų vadovauti ir būti už ją 
atsakingas 16 metų žmogus.

Asamblėja dokumentą pri-
ėmė.

Rezoliucija dėl narkotikų 
politikos reformos Lietuvoje

Lietuvos medicinos stu-
dentų asociacija (LiMSA), 
Lietuvos liberalus jaunimas 
(LLJ) ir Lietuvos jaunimo 
sąjunga „Žingsnis“ (LJS 
„Žingsnis) kartu pateikė 
asamblėjai dokumentą dėl 
narkotikų politikos reformos 
Lietuvoje. Jame yra skatina-
mas mažo kiekio narkotikų 
dekriminalizavimas, preven-
cija, ankstyvoji ir vėlyvoji in-
tervencija ir žalos mažinimas.

Asamblėja dokumentą pri-
ėmė.

Pozicija dėl menstruacinių 
higienos priemonių prieina-
mumo

Lietuvos socialdemokrati-
nio jaunimo sąjunga (LSDJS) 
asamblėjai teikė dokumentą 
dėl menstruacinių higienos 
priemonių prieinamumo. 
Deja, asamblėjos darbo gru-
pės metu suprato, kad doku-
mentas dar nėra užbaigtas ir 
jis vėl bus pristatytas rudens 
asamblėjai.

Augustinas
SIMONAITIS
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kazano krosnį. Medžiagos yra. Tel. 
8 687 78 182. Rokiškis
• Reikalingas žmogus supjauti, 
suskaldyti ir sukrauti malkas. Už 
Bajorų. Tel. 8 687 78 182.  
Rokiškis
• Reikalingi pjūklininkai dirbti 
miške. Paimame iš namų. Rokiškis, 
Juodupė, Lukštai.  
Tel. 8 629 78 838. Rokiškis
• Siūlau nuolatinį darbą su visomis 
soc. garantijomis plataus profilio 
statybininkui. Tik su B kategorijos 
vairuotojo pažymėjimu. Tel. 8 603 
64 685. Rokiškis
• Reikalingas žmogus, mokantis 
dirbti trimeriu. Biržių ruošimui. 
Tel. 8 686 93 758. Rokiškis
• Ieškome plataus profilio 
statybininko. Vidaus apdailai, 
suremontuoti butą.  
Tel. 8 689 85 743. Rokiškis
• Reikalinga pardavėja (darbas 
mėsos skyriuje). Teirautis nurodytu 
telefonu. Tel. 8 650 24 902. 
Rokiškis

• Ieškome tvarkingos, rūpestingos 
moters, slaugyti ligonę. Darbo 
dienomis su nakvyne.  
Tel. 8 624 20 809. Rokiškis
• Ramundas GM reikalingas(-a) 
šaltkalvis(-ė). Darbo vieta 
Panemunėlio gelež. st., Pergalės 
g. 44, Rokiškio r. Darbas nuo 7.00 
val. iki 15.30 val. Tel. 861003980. 
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis
• Ieškomas sąžiningas žmogus, 
kuris moka surinkti naujus baldus. 
Laibgaliai. Tel. 8 686 29 431. 
Rokiškis
• Akmenų iki 5 kg rinkimas Jūžintų 
rajone. Tel. 8 692 48 608.  
Rokiškis
• Siūlome darbą vairuotojui su 
C kategorija Vokietijoje. Darbas 
vokiečių įmonėje, be tarpininkų su 
ilgalaike darbo sutartimi. Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 2000 
Eur. Tel. 8 646 04 035.  
Rokiškis
• Skubiai reikalingas kiaulienos 
ir avienos išpjaustytojas mėsos 

fabrike, darbas Norvegijoje, 
Stavanger srityje. Reikalinga 1 m. 
patirtis, anglų k. Atlyginimas – 
198,55 NOK/h bruto + (priedai). 
Atlyginimas mokamas kas mėnesį. 
Kaina 2800 Eur. Tel. 8 611 45 080. 
Rokiškis
• Reikalingi miško kirtėjai. 
Ruošti biokurą. Tel. 8 676 04 166. 
Rokiškis

PASLAUGOS

• Pjaunu trimeriu žolę. Aro kaina 
3,5 Eur. Tel. 8 686 22 897.  
Rokiškis

PERKA

• Perka 2 kambarių butą Rokiškyje 
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Perkančioji organizacija: Rokiškio ra-
jono savivaldybės administracija (kodas 
188772248, Respublikos g. 94, 42136 Ro-
kiškis).

Pirkimo objektas: Rokiškio mieste per-
kami 1 vieno kambario ir 1 dviejų kamba-
rių butai; Obelių mieste - 1 vieno kamba-

rio butas; Juodupės miestelyje – 1 vieno kambario butas 
su visais komunaliniais patogumais. Butai su bendro 
naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, dušine), medi-
niuose ar karkasiniuose namuose bei butai, kurių nu-
sidėvėjimas yra didesnis kaip 60 proc., nebus perkami.

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų 

pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuo-
mos 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 nuo-
mos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo pa-
tvirtinimo“.

Paraiškos vertinimo kriterijai: kaina, buto techninė 
būklė ir energinio naudingumo klasė.

Pirkimo dokumentus galima gauti gali gauti savi-
valdybės administracijoje, Respublikos g. 94, Rokiškyje, 
prieš tai pasiskambinę Turto valdymo ir ūkio skyriaus 
vedėjos pavaduotojai Kristinai Tūskienei, mob. 8 658 13 
231 arba rasti internete adresu www.rokiskis.lt naujienų 
skiltyje.

Informacija teikiama tel. (8 458) 52 306 , mob. 8 658 
13 231, el. paštu k.tuskiene@post.rokiskis.lt.

Paraiškos pateikimo vieta: Turto valdymo ir ūkio sky-
rius, 618 kab., Respublikos g. 94, Rokiškyje.

Paraiškos  pateikimo terminas: iki 2021 m. rugpjūčio 
5 d. 10.00 val.

Kalba, kuria turi būti parengta paraiška: lietuvių.
Paraiška pateikiama užklijuotame voke, ant kurio 

nurodomas parduodamo buto adresas, kontaktinio as-
mens 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 
2021 m. rugpjūčio 5 d. 10.30 val. Rokiškio rajono  savi-
valdybės administracijos 8 aukšto salėje, Respublikos g. 
94, Rokiškyje.

Užs. 1392

su patogumais, iki 3 aukšto, be 
tarpininkų. Tel. 8 610 79 676. 
Rokiškis
• Ieškau pirkti tribėgį Minsk 
motociklą. Tel. 8 605 26 260. 
Rokiškis
• Perka antikvainius daiktus, 
sendaikčius, militaristiką, 
senus dokumentus, nuotraukas, 
apdovanojimus, pinigus.  
Tel. 8 610 21 765.  
Rokiškis
• Pirkčiau sausas skaldytas malkas. 
Tel. 8 614 23 251. Rokiškis
• Superkame rapsus, miežius, 
kviečius, žirnius, pupas. Taip 
pat superkame visus pašarinius, 
nekondicinius, maistinius grūdus, 
įvairius mišinius. Galime paimti 

savo transportu. Tel. 8 685 12 728. 
Rokiškis

KITA

• Prekybinį kioską. 2x5 m, 
apšiltintas, apsauginės žaliuzės, 
elektra. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 699 61 320. Rokiškis
• Medžioklinius šautuvus: IZH 18 
MH223,  IZH 18 MH308, TOZ 34 
12X70. Tel. 8 688 26 109.  
Rokiškis
• Pigiai naują elektrinę avių 
kirpimo mašinėlę.  
Tel. 8 686 87 492. Rokiškis
• 2 avilius, medsukį. Panemunėlio 
gelež. st. Tel. 8 647 42 509. 
Rokiškis
• Nauji metalo detektoriai. 
Konsultavimas, lizingas, 
pristatymas visoje Lietuvoje. 
Ilgametė patirtis. www.skaineta.eu. 
Kaina 170 Eur. Tel. 8 674 77 735. 
Rokiškis
• Geros būklės, didelius bičių 
avilius. Viršuje dedami magazinai.  
Yra 8 vnt. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 695 68 560. Rokiškis
• Skubiai elektros variklį, 7,5 kW, 
930 apsukų. Tel. 8 614 19 157. 
Rokiškis
• Naudotus 3 l, 1 l, 0,75 l 
stiklainius. Dideliais kiekiais. Vnt. 
kaina 0,30 Eur. Tel. 8 458 33 355. 
Rokiškis
• Nedidelius šiaudų ryšulius.  
Tel. 8 698 23 123. Rokiškis
• 20 l talpos stiklinį butelį. Tinka 
laikyti sultims, vynui.  
Tel. 8 692 49 480. Rokiškis
• Kvietinius šiaudų ritinius. 
Pakrauname. Kaina 12 Eur.  

Tel. 8 620 15 919. Rokiškis
• Šiaudų ritinius. Pakrauname. 
Kaina 12 Eur. Tel. 8 615 29 342. 
Rokiškis
• Skaldytas arba kaladėmis malkas. 
Kaina 240 Eur. Tel. 8 680 49 599. 
Rokiškis
• Naudotą brezentą 5×8 m.  
Tel. 8 605 62 404. Rokiškis
• Šviežią medų. Atvežu.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Sausas malkas, medienos atraižas. 
Atvežu. Tel. 8 671 89 551.  
Rokiškis
• Natūralaus lino dideles staltieses. 
Yra 4 vnt. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 617 93 430. Rokiškis
• Kabinamus ant sienos 
veidrodžius. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
• Kiemo šaligatvio plyteles.  
Tel. 8 679 95 305. Rokiškis
• Įvairių matmenų apsaugines 
žaliuzes. Tel. 8 679 95 305. 
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Tvarkingą, veikiantį Samsung S3 
Neo. Ne naujas, nugarėlė truputį 
subraižyta. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 631 59 730. Rokiškis
• Naują, su garantija Huawei P30 
Lite. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 603 82 518. Rokiškis
• Samsung  J500. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Naudotą akordeoną Weltmeister 
ir armoniką. Tel. 8 685 56 884. 
Rokiškis
• Naudotą sintezatorių. Kaina 30 
Eur. Tel. 8 685 18 977.  
Rokiškis
• Akustinę gitarą. Kaina 60 Eur. 
Tel. 8 685 18 977. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 20 a sklypą Jakšto g., Rokiškyje. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• 2 aukštų namą Obelių priemiestyje. Statytas 1978 m. 

Garažas ir rūsys po visu namu. 
Šalia ūkinis pastatas. 50 a žemės, 
galinis sklypas. Atvestas vanduo, 
įrengta kanalizacija. Namui reikia 
remonto. Kaina derinama. Kaina 
15500 Eur. Tel. 8 620 95 702. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą 3 aukšte Taikos 
g. Reikia remonto.  
Tel. 8 675 13 886. Rokiškis
• 1994 m., 2 aukštų mūrinį 
gyvenamą namą Vyšnių g. 
Rokiškyje. Namas sublokuotas 
su kitu namu, bendra garažo 
siena, sklypai atskiri, 8,31 a. 
Šalia L. Šepkos parkas. Bendras 
naudingasis plotas 332,58 kv. m. 
Name yra rūsys, baseinas, pirtis, 
5 kambariai, holas. Kaina 125000 
Eur. Tel. 8 650 59 369.  
Rokiškis
• Namą Kavoliškyje. Ramioje, 

tvarkingoje gatvėje. Reikia 
kapitalinio remonto. Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 22000 
Eur. Tel. 8 628 04 434.  
Rokiškis
• Didelį 47,83 ha žemės ūkio 
paskirties sklypą ir jame esančią 
sodybvietę  Zoviškio k., Anykščių 
r. Yra išlikę gyvenamojo namo 
pamatai, ūkiniai pastatai, šulinys, 
sodas. Žemės sklypo plotas 
susideda iš: 32,38 ha žemės 
(ganyklų) naudmenų, 7,43 h. Kaina 
148000 Eur. Tel. 8 605 32 452. 
Utena
• Geroje vietoje, Panemunėlio 
gelež. st., namą su ūkiniais 
pastatais. Yra trifazis. 0,28 a žemės. 
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Sodas Uljanavoje. Mūrinis 
namukas 37,37 kv. m, sklypas 5,6 
a. Yra ūkinis pastatas, šiltnamis. 
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Ieškokite  prekybos centruose!
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31 05:15 Ponių rojus 

06:00 Himnas
06:02 Daiktų 
istorijos
06:55 Išpažinimai
07:25 Bjaurusis Aš
09:00 Labas rytas, 
Lietuva
09:30 Žinios
11:00 Beatos virtuvė
11:55 Paslaptinga 
peizažų 
istorija
12:50 Svečiuose 
pas šikšnosparnius
13:40 Kelionių 
atvirukai 
14:00 Hadsonas ir 
Reksas
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų 

koncertas
17:30 Žinios
18:00 Euromaxx
18:30 Postas aušroje
19:30 Stilius
20:30 Panorama
21:00 Mano daina
22:25 Melo išradimas
00:00 Greiti ir įsiutę 2
01:45 Melo išradimas
03:30 Puaro
03:50 Hadsonas 
ir Reksas 
05:15 Ponių rojus

06:00 Tokijo olimpinės 
žaidynės
12:20 Kenoloto
12:22 Tokijo olimpinės 
žaidynės
16:45 Ekstrasensų mūšis 
17:20 Kenoloto 

17:22 Ekstrasensų mūšis 
18:30 Žinios 
19:30 Dantukų fėja
19:35 Eurojackpot
19:40 Dantukų fėja
21:50 Švyturys tarp dviejų 
vandenynų
22:15 Jėga ir Kenoloto 
22:18 Švyturys tarp dviejų 
vandenynų
00:40 Supernova 
04:10 Zombių žemė

05:05 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
06:25 Broliai meškinai. 
Nuotykių ieškotojai 
06:55 Bunikula 
07:25 Neramūs 
ir triukšmingi 
07:55 Šaunusis Skūbis-Dū 
08:25 Tomas ir Džeris 

08:55 Beprotiškos melodijos 
09:10 Tomas ir Džeris.
 Paklydėlis slibinukas
10:15 Drąsusis elniukas 
Eliotas
12:05 Rembo sūnus
14:00 Mano tėtis nuvarė 
mašiną
15:50 Žmogus su geležine 
kauke
18:30 Žinios
19:30 Kung Fu Panda 2
21:20 Brolis keistuolis
23:25 Seks video
01:20 2012

07:00 Pričiupom! 
07:30 Negyvenamose 
salose su Beru Grilsu 
08:30 Miško atspalviai
09:00 Sveikatos kodas
10:05 Kova už būvį 

11:15 Negyvenamose salose 
su Beru Grilsu 
12:25 Padėtis nevaldoma. 
Žmonijos katastrofos 
13:35 Ekstrasensai tiria 
15:50 Gordono Ramzio 
virtuvės košmarai 
17:00 Spec. būrys. 
Išlieka stipriausi 
18:10 Nusikaltimų tyrėjai 
19:30 Kaukės
22:00 Kruvinas deimantas
00:50 Anakonda 2. 
Kruvinosios orchidėjos 
beieškant
02:40 Skolos kaina

05:20 „Reali mistika“ 
06:00 „Žiedas su rubinu“ 
08:00 Gyvenimas
09:00 Bušido ringas. 
Tarptautinis turnyras 

„BUSHIDO KOK 2021"
09:30 Krepšinio pasaulyje
10:00 Vantos lapas
10:30 TV Europa pristato. 
„Lietuvos gelmių 
istorijos" 3
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 Švarūs miestai 
19:00 Laisvės TV valanda
20:00 Žinios
20:30 „Adomas nori būti 
žmogumi”
22:30 Žinios
00:50 Priešnuodis 
gyvenimui 
01:20 2012 
03:30 Brolis keistuolis

SE
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08
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1 05:15 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:02 Nacionalinė 
ekspedicija
07:00 Šventadienio
 mintys
07:30 Klausimėlis
08:00 Gyventi kaime 
gera
08:30 Ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite
09:00 Miesto gyvūnai 
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:25 Susipažink
 su mano pasauliu 
11:55 Beprotiškos 
filmavimo 
akimirkos 
12:45 Salų gamtos 
slėpiniai 
13:40 Puaro

15:30 Žinios
15:45 Istorijos detektyvai
16:30 Veranda
17:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis"
17:30 Žinios
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Viktorija 
21:50 Tapatybės vagilė 
23:50 Vidurnakčio žmogus 
01:45 Melo išradimas 
03:30 Puaro
05:15 Ponių rojus

06:00 Tokijo olimpinės
žaidynės
12:20 Kenoloto 
12:22 Tokijo olimpinės 
žaidynės
16:00 Kobra 11
17:20 Kenoloto
17:22 Kobra 11 
18:30 Žinios 

19:30 Transformeriai. 
Išnykimo amžius
22:45 Komandosai
00:50 Priešnuodis 
gyvenimui
03:30 Brolis keistuolis

07:00 Pričiupom! 
07:30 Lietuvos galiūnų 
čempionato III etapas. 
Kražiai, Kelmės raj.
08:30 Tauro ragas
09:00 „Lietuvos rinktinė 
prieš Latvijos rinktinę“. 
Biržai liepos 4 d.
10:05 Kova už būvį 
11:15 Negyvenamose salose 
su Beru Grilsu 
12:25 Padėtis nevaldoma. 
Žmonijos katastrofos 
13:35 Ekstrasensai tiria 
15:50 Gordono Ramzio 
virtuvės košmarai 
17:00 Spec. būrys. 
Išlieka stipriausi 

18:10 Nusikaltimų tyrėjai 
19:30 Mirtinas ginklas 
20:30 Paskutinis laivas 
22:30 Legendų biuras 
23:40 Karo vilkai. 
Likvidatoriai VII 
00:45 Kruvinas 
deimantas
03:25 Anakonda 2. 
Kruvinosios orchidėjos 
beieškant

07.00 „Žiedas su rubinu“ 
08.00  Švarūs miestai 
08.30 Kaimo akademija
09.00 Senjorų avilys. 
Mankšta
09.30 Grilio skanėstai 
10.00 Krepšinio pasaulyje 
10.30 TV Europa pristato. 
„Lietuvos gelmių 
istorijos" 4
11.00 Vyrų šešėlyje. 
ONA JOGAILAITĖ
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 Laisvės TV 
valanda
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“ 
03.35 Vyrų šešėlyje. 
ONA JOGAILAITĖ
03.55 Kaimo akademija
04.20 Laikykitės ten. 
Pokalbiai
05.00 Kaimo akademija
05.20 Mažos Mūsų 
Pergalės

19:30 DGM: Didysis Gerulis 
Milžinas
22:00 Paskutinė tvirtovė
22:15 Jėga ir Kenoloto 
22:18 Paskutinė tvirtovė
00:05 Lok, stauk arba šauk
02:15 Geležinis žmogus 
04:50 Havajai 5.0 

06:30 Broliai meškinai.
 Nuotykių ieškotojai 
07:00 Bunikula 
07:30 Neramūs ir 
triukšmingi
08:00 Šaunusis 
Skūbis-Dū 
08:30 Tomas ir Džeris 
09:00 Beprotiškos melodijos 
09:30 Lino. Nuotykiai 
katino kailyje
11:15 Nepaprasta komanda
13:05 Vėl septyniolikos
15:10 Šeimos savaitgalis
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
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02 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 Įdomiosios atostogos
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 Romų muzikos įtaka 
klasikai 
19:30 Juodasis paukštis. 
Romų genocido atmintis
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema

21:30 Dviračio žinios
22:00 Rožės vardas
22:55 Skyrybų vadovas draugėms 
23:40 Įstatymas ir tvarka
00:30 Išpažinimai
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Romų muzikos įtaka klasikai
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Juodasis paukštis. Romų 
genocido atmintis
03:00 Panorama 
03:30 Dienos tema 
04:00 Įdomiosios atostogos
04:55 Kaip atsiranda daiktai 
05:15 Ponių rojus

06:00 Tokijo olimpinės žaidynės
12:20 Kenoloto
12:22 Tokijo olimpinės žaidynės
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba

18:30 TV3 žinios
19:30 Jeloustounas
20:30 Meilė be sienų
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Ginkluotas atsakas
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Ginkluotas atsakas
23:55 Bulis
00:55 Havajai 5.0
01:55 Rouzvudas
02:55 Vieniši tėvai

06:30 Balta - meilės 
spalva
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
10:00 Du gyvenimai
11:10 Širdele mano
12:10 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Uždraustas vaisius
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva

18:30 Žinios 
19:30 Stebuklas
20:30 Turtuolė varguolė
21:30 Žinios 
22:30 Pasitikėjimas
00:20 Strėlė
01:20 Komandosai
03:20 Volkeris, Teksaso reindžeris
04:50 Du gyvenimai

06:15 CSI. Majamis
07:15 Mano virtuvė 
geriausia 
08:30 Šuo
09:40 Pėdsakas
10:35 Iškvietimas 
11:35 Mentalistas
12:30 CSI. Majamis
13:30 Mano virtuvė 
geriausia 
14:50 Šuo
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena

17:30 Mentalistas
18:30 Iškvietimas 
19:30 FTB. Ieškomiausi
20:30 Pričiupom!
21:00 Tamsos riterio sugrįžimas 
00:20 Mirtinas ginklas
01:20 Legendų biuras
02:30 Karo vilkai. Likvidatoriai VII
03:25 FTB. Ieškomiausi

05.30 Krepšinio pasaulyje 
06.00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2021"
06.30 Vantos lapas
07.00 „Netikėtas teisingumas“ 
08.00 Senjorų avilys. Mankšta
08.30 Inovacijų DNR
09.00 „24/7“
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
11.00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
12.00 TV parduotuvė
12.15 Mažos Mūsų Pergalės
12.30 Kaimo akademija

13.00 Nauja diena
14.00 „Teisingumo agentai“ 
15.00 „Reali mistika“ 
16.00 Reporteris
16.30 „Brangioji, aš 
perskambinsiu”
17.00 „Netikėtas teisingumas“ 
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“
19.30 Mūsų gyvūnai
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“ 
21.30 „Daktarė Kovalčiuk“ 
22.30 Reporteris
23.00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
23.30 „Netikėtas teisingumas“ 
00.30 „Teisingumo agentai“ 
01.30 „Daktarė Kovalčiuk“ 
02.20 „Vieno nusikaltimo istorija“
03.10 „Netikėtas teisingumas“ 
03.55 Kaimo akademija
04.15 Mažos Mūsų Pergalės
04.25 Partizanų keliais
04.50 „Reali mistika“
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03 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 Juodasis paukštis. 
Romų genocido 
atmintis
13:00 Įdomiosios atostogos
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 Širdyje lietuvis

19:30 Nacionalinė ekspedicija
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Dviračio žinios
22:00 Rožės vardas 
22:55 Skyrybų vadovas 
draugėms
23:40 Įstatymas ir tvarka 
00:30 Šventadienio mintys
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Širdyje lietuvis
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Nacionalinė ekspedicija
03:00 Panorama
03:30 Dienos tema 
04:00 Įdomiosios atostogos
04:50 Kaip atsiranda daiktai 
05:15 Ponių rojus

06:00 TOKIJO OLIMPINĖS 
ŽAIDYNĖS
12:20 Kenoloto 
12:22 TOKIJO OLIMPINĖS 
ŽAIDYNĖS

16:00 TV3 žinios 
16:25 TV3 orai 
16:30 TV Pagalba 
17:20 Kenoloto 
17:22 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Tunelis 
20:30 Meilė be sienų 
21:00 TV3 vakaro žinios 
22:00 Sugrįžimas
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Sugrįžimas
23:55 Bulis 
00:55 Havajai 5.0 
01:55 Rouzvudas 
02:55 Vieniši tėvai 
03:25 Tarp mūsų mergaičių 
04:35 Ekstrasensų mūšis 2

06:30 Balta - meilės 
spalva
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
10:00 Du gyvenimai

11:10 Širdele mano
12:45 Būrėja
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Uždraustas vaisius
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva
18:30 Žinios 
19:30 Stebuklas
20:30 Turtuolė varguolė
21:30 Žinios 
22:30 Šalta naktis
00:15 Strėlė
01:15 Pasitikėjimas 
02:55 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
04:30 Du gyvenimai

06:15 CSI. Majamis
07:15 Mano virtuvė 
geriausia 
08:30 Šuo
09:40 Pėdsakas
10:35 Iškvietimas 
11:35 Mentalistas

12:30 CSI. Majamis
13:30 Mano virtuvė geriausia 
14:50 Šuo
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 Iškvietimas 
19:30 FTB. Ieškomiausi
20:30 Pričiupom! 
21:00 Pinigų traukinys 
23:15 Tamsos riterio sugrįžimas
02:30 Greitojo reagavimo būrys
03:25 FTB. Ieškomiausi

05.30 Nauja diena
06.30 Kaimo akademija
07.00 „Netikėtas teisingumas“ 
08.00 „Žiedas su rubinu“ 
09.00 „Pėdsakas“ 
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
11.00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
12.00 TV parduotuvė
12.15 Tiek žinių
12.30 4 kampai

13.00 Nauja diena
14.00 „Teisingumo agentai“ 
15.00 „Reali mistika“ 
16.00 Reporteris
16.30 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
17.00 „Netikėtas teisingumas“ 
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“
19.30 Mūsų gyvūnai
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“ 
21.30 „Daktarė Kovalčiuk“ 
22.30 Reporteris
23.00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu”
23.30 „Netikėtas teisingumas“ 
00.30 „Teisingumo agentai“ 
01.30 „Daktarė Kovalčiuk“ 
02.20 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03.10 „Netikėtas teisingumas“
03.55 4 kampai
04.15 Mažos Mūsų Pergalės
04.25 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje“. Karolina Praniauskaitė
04.50 „Reali mistika“
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Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

Kaina 10500 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Statomą,erdvų namą Rokiškyje, 
Janulionio g. 127 kv. m, 10 a 
sklypas. A++ klasė. Baigtumas 62 
proc.. Raktai spalio 1 d. Jau galima 
rezervuoti. Kaina 80000 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Rokiškio raj., Suvainiškyje 
gyvenamąjį namą su ūkiniais 
pastatais. 0,3 ha namų valdos 
sklypas, statybos metai 1987. 
Atlikti kadastriniai matavimai. 
Kaina derinama telefonu.  
Tel. 8 614 25 615. Rokiškis
• 3 kambarių butą, 2 aukšte, 
Kavoliškyje. Buto plotas 66,67 kv. 
m. Atliktas kapitalinis remontas. 
Šildomas kietuoju kuru arba 
dujomis. Grindinis šildymas, 
plastikiniai langai, šarvo durys, 
įstiklintas balkonas. Kaina 36000 
Eur. Tel. 8 618 60 304.  
Rokiškis
• Komercines patalpas 41,20 kv. 
m, Rokiškio centre, Vytauto g. 
Pirmame aukšte. Yra sandėliukas, 
vanduo, šildymas kietuoju kuru. 
Kaina 17800 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Erdvų 65 kv. m, 3 kambarių butą 
Rokiškyje, Taikos g. Penktame 
aukšte. Dideli kambariai, ilgas 
balkonas. Patogi, rami vieta, šalia 
darželiai, mokyklos. Kaina 31500 
Eur. Tel. 8 675 24 736.  
Rokiškis
• Suremontuotą 2 kambarių butą. 
Kaina 61000 Eur.  
Tel. 8 667 24 328. Rokiškis
• 15 a žemės sklypą Obeliuose, 
Rokiškio raj. su gyvenamuoju namu 
97 kv. m ir ūkiniu pastatu. Statytas 
1970 m. Kaina 6500 Eur.  
Tel. 8 675 24 546. Rokiškis
• Garažą prie autobusų stoties. 
Labai tvarkingas, nereikia remonto. 

Yra duobė su rūsiu, lentynos. 
Papildomas tel. nr. +370 678 
04220. Tel. 8 605 06 100.  
Rokiškis
• Sklypą, ribojasi su Dabužio ežeru, 
Lukštinių k., Rokiškio r. Yra 1 ha 
žemės. Kaina 15500 Eur.  
Tel. 8 673 51 558. Rokiškis
• Netoli Subato ežero sodybą. 
Trumpiškių k. Kaina 18000 Eur. 
Tel. 8 673 51 558. Rokiškis
• 1 kambario butą Aukštaičių g., 
Rokiškis. Pirmas aukštas, 30,59 
kv. m. Didelis balkonas, dalinai 
remontuotas. Kaina 26000 Eur.  
Tel. 8 610 41 005. Rokiškis
• Pusę gyvenamojo namo su 
garažu ir ūkiniu pastatu Rokiškio 
m., Serbentų g. (pirmas aukštas, 
atskiras įėjimas). Gyv. plotas 44,75 
kv. m, rūsys 10,78 kv. m, garažas 
16,12 kv. m. Ūkinis pastatas 
(dirbtuvės ir gyv. kambariai) 62 
kv. m, žemės kiekis 3 arai. Kaina 
16500 Eur. Tel. 8 610 27 494. 
Rokiškis
• Ant kalvos, jaukioje vietoje, šalia 
Zalvės upelio Antazavės k., Zarasų 
sav. sodybą. Priklauso medinis 
apmūrytas gyvenamasis namas 
79,24 kv. m, tvirtas ir didelis ūkinis 
pastatas, sodas, 0,3464 žemės 
sklypas. Kaina 24700 Eur.  
Tel. 8 607 87 714. Zarasai
• Jaukioje vietoje, Dariaus ir 
Girėno g., Rokiškio mieste, mūrinį 
gyvenamąjį namą su sklypu. 
Bendras pastato plotas 120 kv. m. 
Žemės sklypo plotas 0.1189 ha. 
Reljefas lygus su įkalne į gatvę. 
Kaina 62000 Eur.  
Tel. 8 607 87 714. Rokiškis
• Šalia nuostabaus Sartų ežero, 
vaizdingoje vietovėje sodybą, 
Dusetų g., Kavolių k. Pastatytas 
1968 m. Bendrasis jo plotas 62,23 
kv. m. Namo sienos iš rąstų, 

šildymas – vietinis centrinis. 
Pastate yra 3 kambariai, virtuvė. 
Kaina 29000 Eur.  
Tel. 8 607 87 714. Zarasai
• 4 kambarių butą, Dirbtuvių g. 4-5, 
Obeliai, Rokiškio r. Plotas 75,3 kv. 
m. Reikia remonto. Kaina 13000 
Eur. Tel. 8 685 77 109.  
Rokiškis

NUOMA

• Išnuomoju 1 kambario butą 
Rokiškyje, Taikos g. 1 B. Butas 
antrame aukšte. Su baldais. Namas 
renovuotas, mažesni mokesčiai. 
Kaimynai ramūs. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 622 51 049. Rokiškis
• Išnuomojamas namas su baldais 
ir buitine technika Juodupėje ilgam 
laikotarpiui. Tel. 8 608 16 516. 
Rokiškis
• Išnuomosiu 2 kambarių butą 
Kaune (Šilainių mikrorajone). 
Pageidautina studentei.  
Tel. 8 618 69 036. Kaunas
• Išnuomoju 2-jų kambarių butą. 
Butas tvarkingas, nauja buitinė 
technika. Tel. 8 678 84 599. 
Rokiškis
• Nuo rugsėjo mėnesio 

išnuomojamas vieno kambario 
butas ilgam laikui. Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 645 06 601. Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti butą. Gali būti 
bendrabučio tipo, arba su daliniais 
patogumais. Svarbiausia, kad būtų 
įmanoma gyventi. Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 624 20 809. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Kaip naują dviratį X-tact1440. 
R24. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 685 56 884. Rokiškis
• Opel Astra, 2,0 l, 74 kW, dyzelis, 
TA iki 2021-12. Važiuojanti. 
Kaina 360 Eur. Tel. 8 609 94 872. 

Rokiškis
• Važiuojantį motorolerį. 2005 
m., 125 kub. cm, TA iki 2023-
07-23, yra draudimas. Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 400 
Eur. Tel. 8 602 87 040.  
Anykščiai
• Audi A4, 1998 m.,  1,9 l, TDI, 81 
kW. Kaina 1000 Eur.  
Tel. 8 698 33 924. Rokiškis
• 2018 m. labai mažai naudotą 
atverčiamą dviašę priekabą RESPO 
750M302L150. Sustiprinti bortai. 
3 m ilgis, 1,5 m plotis. Kaina 1500 
Eur. Tel. 8 677 08 977.  
Rokiškis
• Du dviračius. Mažesnis 70 Eur, 
didesnis 120 Eur. Tel. 8 699 64 762. 
Rokiškis
• Mini keturratį. Galingumas 49 
CC. Viskas veikia. Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 607 31 593. Rokiškis
• Audi A6. 1998 m., 1,9 l, 81 kW, 
TDI, TA 2 m., draudimas. Prieš 
7000 km pakeistas pagrindinis 
diržas, vandens pompa, filtrai, 
tepalai. Užsiveda, traukia, važiuoja 

gerai. Darbinis automobilis, todėl 
smulkmeniški pirkėjai prašomi 
netrukdyti. Kaina 790 Eur.  
Tel. 8 611 68 404.  
Rokiškis
• Volkswagen Polo, 1,9 l, 47 kW, 
dyzelis, TA iki 2022-10. Užsiveda 
ir važiuoja. Tel. 8 608 62 357. 
Rokiškis
• Audi 80, 1991 m., TA iki 
2023-03. Tvarkinga, važiuojanti. 
Kaina 350 Eur. Tel. 8 699 84 025. 
Rokiškis
• Audi A3. 2004 m., 2 l, 103 kW, 
dyzelis, automatinė greičių dėžė, 
juodos spalvos. Kaina 2150 Eur. 
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• VW Passat B3. Dyzelis, 1,9 
l, 55 kW, TA iki 2022-12. Yra 
draudimas. Kaina 400 Eur.  
Tel. 8 642 79 495. Rokiškis
• Nissan X-Trail. 2004 m., 100 kW, 
TA iki 2023-05-27. Juodos spalvos, 
tamsinti langai, kondicionierius, 
kablys. Pakeisti tepalai ir filtrai. 
Kaina 2500 Eur. Tel. 8 687 78 329. 
Rokiškis
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Liepos 30-ioji, 
penktadienis, 

31 savaitė
Iki Naujųjų liko 154 dienos

Tarptautinė draugystės diena
Sistemų administratoriaus 

Saulė teka 5.23 val., 
leidžiasi 21.27 val. 

Dienos ilgumas 16.04 val. 
Mėnulis – pilnatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

 Aldona, Aldonas, Judita, Norta, 
Nortas, Nortauta, Nortautas, 

Nortė, Nortilas, Radvilė.
Rytoj:  Elena, Ignacas, Ignacija, 
Ignacijus, Ignas, Ignė, Ignotas, 
Leta, Letas, Leticija, Sangina, 

Sanginas, Sangirda, Sangirdas, 
Sigitas, Vykintė.

Poryt:  Almeda, Artautas, 
Bartautė, Bertautas, Bertautė, 

Bervainas, Bervainė, Meilė, Viltė.

Dienos citata
„Laikas galų gale perkels 

mus per upę ir skausmų našta 
liks aname krante" 

(R. Rolanas).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1619 m. Džeimstaune (JAV, 
Virdžinijos valstija) įsteigtas pir-
masis Amerikoje įstatymų leidy-
bos organas, pasivadinęs Mies-
tiečių rūmais .

1945 m. japonų povandeni-
nis laivas paskandino JAV kreiserį 
"Indianapolis", žuvo daugiau kaip 
800 jūreivių. Po savaitės ameri-
kiečiai atkeršijo, numesdami ato-
minę bombą ant Hirosimos.

1971 m. ant Mėnulio pavir-
šiaus išlipo "Apollo 15" misijos 
dalyviai - JAV astronautai Deivi-
das Skotas ir Džeimsas Irvinas.

1991 m. į Maskvą dviejų die-
nų susitikimo su sovietų vadovu 
Michailu Gorbačiovu atvyko JAV 
prezidentas Džordžas Bušas. Pir-
mą kartą dviejų priešingų vals-
tybių vadovai susitiko Rusijos 
žemėje.

2003 m. Meksikoje nuo 
konvejerio nuriedėjo paskutinis 
"Volkswagen" markės "vabalas". 
Šio nedidelio automobilio per 68 
metus buvo pagaminta 21 mln. 
529 tūkst. 464 vienetai.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1988 m. įkurta Lietuvos politinių 
kalinių ir tremtinių sąjunga.

1994 m. Lietuvos hidrometeoro-
logijos centras Pakruojyje užfiksavo 
Lietuvos karščio rekordą - 39 laips-
nius.

Post scriptum
Iš mažos gilės

 didelis ąžuolas išauga.

Šokoladinis cukinijų pyragas
Ingredientai:
• 350 gramų cukinijų (gryno svorio)
• 4 kiaušiniai (M dydžio arba 3 L dydžio)
• 200 gramų kvietinių miltų
• 180 gramų cukraus (arba pagal skonį)
• 100 gramų riešutų (arba šokolado ga-
balėlių ar džiovintų vaisių)
• 120 mililitrų aliejaus (neutralaus 
skonio, arba tirpinto sviesto)
• 3 šaukštai kakavos
• 2 šaukšteliai kepimo miltelių
• 1 šaukštelis cinamono (arba vanilinio 
cukraus)
• žiupsnelis druskos
PAPUOŠIMUI (nebūtina):
• 100 gramų juodojo šokolado
• saujelė  riešutų (nebūtina)

Gaminimas:
Cukinijas sutarkuokite stambia trintuve ir palikite pastovėt, kol ruošite kitus ingredientus. Riešutus 
sukapokite smulkiais gabalėliais elektriniu smulkintuvu arba peiliu. Į vieną dubenį suberkite miltus, 
kakavą, kepimo miltelius bei cinamoną. Išmaišykite.  Į kitą dubenį (geriau didesnį) muškitee kiau-
šinius, berkite cukrų ir žiupsnelį druskos. Gerai išplakite iki masė pabals ir jos tūris ženkliai padidės. 
Toliau plakdami pamažu supilkite aliejų (arba tirpintą atvėsintą sviestą). Cukiniją lengvai nuspaukite 
ir drauge su riešutais įmaišykite į tešlą. Tada per kelis kartus suberkite miltų ir kakavos mišinį, kas-
kart išmaišydami, jog neliktų sausų miltų. Tešlą supilkite į sviestu pateptą arba kepimo popieriumi 
išklotą formą. Kepkite iki 180 C temperatūros įkaitintoje orkaitėje apie 45-50 minutes. Ar pyragas 
iškepė patikrinkite mediniu pagaliuku - jei įsmeigus į storiausią vietą ištrauksite sausą, neapsivėlusį 
tešla, vadinasi iškepė, o jei ne - pakepkite dar 5 minutes ir vėl patikrinkite. Išėmus iš orkaitės leiskite 
pyragui 10-15 min atvėsti formoje, o tada galutinai atvėsinkite ant grotelių. Atvėsusį pyragą galima 
(bet nebūtina) aplieti tirpintu šokoladu ir pabarstyti saujele smulkintų riešutų.

LAISVALAIKIUI
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PRAŠO PADOVANOTI

• Gal kas galėtų padovanoti dujinę 
viryklę, batų dėžę ar lentyną, 
kėdžių, kilimą, suoliuką, virtuvinį 
kampą. Ačiū. Tel. 8 603 75 685. 
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Tvarkingą sodo traktoriuką su 
13 hp varikliu. Surinkimo krepšys. 
Deka be rūdžių. Kaina 1150 Eur. 
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• 38 - 39 dydžio riedučius. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 610 49 507. 
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Naudotus gelžbetonio stulpus. 
Tel. 8 600 52 857. Rokiškis
• Likutį po statybų keraminių 
blokelių Lode. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 699 86 850. Rokiškis
• Vienfazes medžio pjaustymo 
stakles. Naujos kainavo 180 Eur. 
Kupiškis. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 675 88 304.  
Kupiškis
• Puikiai veikiantį,vienfazį 
suvirinimo aparatą. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 659 64 181. Rokiškis
• Tvarkingus, dažytus langų rėmus 
su stiklais. Aukštis 1,38 cm, plotis 
nuo 0,63 cm. Įvairių dydžių. Kaina 

1 Eur. Tel. 8 458 33 355.  
Rokiškis
• Suvirinimo aparatą. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 631 06 151.  
Rokiškis
• Naują segmentinių vartų 
elektrinį mechanizmą. Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 120 
Eur. Tel. 8 612 91 771.  
Rokiškis
• Naujus, pakeliamus, skardinius 
garažo vartus 2,6 m x 2,35 m. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 612 91 771. 
Rokiškis
• Stogelį durų apsaugai nuo lietaus. 
Matmenys 3,28 m×0,72 m.  
Tel. 8 600 13 202. Rokiškis
• Naują kieto kuro katilą Kordi 16 
kW. Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 609 88 296. Rokiškis
• Naudotos plyteles. Kiekis 
nemažas, kaina simbolinė.  
Tel. 8 600 52 857. Rokiškis
• Naudotus, aliumininius skydus. 
Yra 20 vnt. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 600 52 857. Rokiškis
• Domkratus. Mažesnis 10 Eur, 
didesnis 15 Eur. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 600 52 857. Rokiškis
• Dovanojamas statybinis laužas 
(gruzas, plytos). Tel. 8 629 62 772. 
Rokiškis
• 2 m. mažai naudotą Leo vandens 
siurblį - hidroforą. Kaina galutinė. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 687 86 097. 
Rokiškis

Jau galite sužinoti, kiek teks mokėti už automobilį: 
parengė skaičiuoklę

Aplinkos ministerija 
parengė Transporto prie-
monės taršos mokesčio 
skaičiuoklę, kuri padės iš-
sklaidyti su šiuo mokestiniu 
instrumentu susijusias abe-
jones ir neaiškumus.

Naudojantis ja bus galima 
sužinoti, koks automobilio re-
gistracijos mokestis bus taiko-
mas pirmą kartą registruojant 
automobilį, bei koks bus meti-
nis jo naudotojo mokestis.

„Šios vasaros temperatūros 
rekordai Lietuvoje, Kanadoje 
ir Irake, potvyniai, skandinan-
tys Vokietiją, Šveicariją ir Ny-
derlandus, šokiruoja ir siunčia 
aiškų pavojaus signalą, kad jei 
šiandien nesiimsime ryžtingų 
sprendimų, pasekmės gali būti 
nevaldomos.

Ši Vyriausybė siekia rea-
laus proveržio mažinant šil-
tnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimus, o taip pat 
mažinant oro taršą ir gerinant 
visuomenės sveikatą. Motori-
nių transporto priemonių įsta-
tymas yra vienas iš būdų šiam 
tikslui pasiekti.

Tikiuosi, kad šia skaičiuo-
kle pavyks išsklaidyti mitus, 
kad nuo šiol gatvėse galės rie-
dėti tik naujausi automobiliai. 
Netaršių automobilių tikrai 
galime rasti visose automobi-
lių klasėse, svarbu pasirinkti 

teisingai“, – automobilio tar-
šos skaičiuoklę komentuoja 
aplinkos viceministrė Gintarė 
Krušnienė.

Naujoje skaičiuoklėje mo-
kesčio dydį gali pasitikrinti ir 
tie, kurie žino savo automo-
bilio CO2 vertę, ir jos neži-
nantys. Nežinant automobilio 
CO2 vertės gali prireikti nu-
rodyti automobilio masę (kg), 
pavarų dėžės tipą (mechaninė 
ar automatinė), variklio galią 
(kW). Taip pat skaičiuoklė 
vertina ir įstatymo projekte 
numatytas lengvatas.

Suvedus būtinus skaičia-
vimui nurodyti parametrus 
(kuro tipas, automobilio Euro 
standartas, automobilio CO2 
vertė ir pan.), skaičiuoklė pa-
teiks palyginimą tarp planuo-
jamų mokesčių dydžių nuo 
2023 m., kai, tikėtina, mokes-
tis pradės galioti, ir 2025 m., 
kai nebegalios lengvata nau-
dotojo mokesčiui automobi-
liams, registruotiems iki 2020 
m. liepos 1 d.

Primename, kad keičiamu 
Motorinių transporto prie-
monių registracijos įstatymu 
pagal tą pačią formulę apskai-
čiuojamas ir automobilių re-
gistracijos, ir jų taršos apmo-
kestinimas.

Mokestį sudaro du pagrindi-
niai elementai – išmetamas an-
glies dioksido kiekis, tenkantis 

vienam nuvažiuotam kilome-
trui (jis yra proporcingas kuro 
sąnaudoms ir atspindi automo-
bilio variklio efektyvumą), bei 
automobilio Euro standartas 
(jis parodo automobilio taršą 
oro ir jai mažinti skirtų techno-
logijų pažangą).

Projektas numato lengvatas 
daugiavaikėms šeimoms, vy-
resniems kaip 65 metų vairuo-
tojams ir kitoms visuomenės 
grupėms. Iki 2025 m. pabai-
gos nustatomas pereinamasis 
laikotarpis visiems vairuoto-
jams, kurie įsigijo transporto 
priemonę iki pirmojo taršos 
mokesčio 2020 m.

Sveikatai žalingas kie-
tąsias daleles aplinkos ore 
skleidžiantis transportas yra 
ir didžiausią atmosferos taršą 
generuojantis Lietuvos ekono-
mikos sektorius. Visai plane-
tai pavojinga tarša šiltnamio 
dujomis Lietuvoje nuo 2005 
m. didėjo 50 proc. – kaip jo-
kioje kitoje srityje.

Pastaraisiais metais auto-
mobilių tarša azoto oksidais 
Lietuvos sostinėje nemažėja 
ir laikosi arti leistinos ribos. 
Užtat karantino metu 2020-ai-
siais sumažėjus judėjimui 
asmeniniais automobiliais, 
vidutinė kietųjų dalelių kon-
centracija Vilniuje ir Kaune 
sumažėjo trečdaliu.

BNS inform.

Kupiškyje registruotas 
stichinis lietus

Antradienio pavakare 
stichinis lietus registruotas 
Kupiškio automatinėje me-
teorologijos stotyje – per 
valandą į kvadratinį metrą 
iškrito 38 litrai vandens.

Stichinis lietus prasidė-
jo 16.20 val. ir jis tęsėsi iki 
22.10 val., pranešė Lietuvos 
hidrometeorologijos tarnyba.

Per beveik šešias valandas 
išmatuota 60,1 milimetro kri-
tulių. Intensyviausias lietus 
lijo nuo 16.50 val. iki 17.50 
val. – per valandą iškrito 37,8 
milimetrai kritulių.

Gausiai palijo ir Rokiškyje 
bei pietiniame šalies pakraš-
tyje − Varėnoje ir Druskinin-
kuose. Čia registruoti pavo-
jingi lietūs.

Sinoptikai sako, kad šių 
metų liepa pasižymi ne tik 
ypač netolygiu kritulių pa-
siskirstymu šalies teritorijoje, 

bet ir pavojingų kritulių gau-
sa – iki šiandienos jie tai vie-
nur, tai kitur buvo registruoti 
net 15 dienų. 

Tokių smarkių ir labai 
smarkių liūčių priežastis su-
sijusi su plūstelėjusiu iš pie-
tinių platumų atogrąžų oru. 
Ši oro masė pasižymi suge-
bėjimu sukaupti labai didelį 
drėgmės kiekį.

„Yra nustatyta, jog suši-
lęs vienu laipsniu oras gali 
išlaikyti septyniais procen-
tais didesnį drėgmės kiekį 
nei iki tol buvęs. Karšta ir 
drėgna oro masė pasieku-
si Lietuvą formuoja labai 
aukštus (kartais viršūnės 
siekia 12–15 km) lietaus de-
besis, kurie šalies teritorijoje 
pasiskirsto labai nevienodai 
ir išpila skirtingus vandens 
kiekius“, – rašoma sinoptikų 
pranešime.

BNS inform.

Pasaulio ekonomikos augimas sieks 6 proc. šiais metais
Šiais metais pasaulio eko-

nomika ūgtelės 6 proc., tačiau 
skirtumai tarp šalių didėja, nes 
pažangios ekonomikos įgauna 
pagreitį, tuo tarpu besivystan-
čios šalys atsilieka, antradienį 
pareiškė Tarptautinis valiutos 

fondas (TVF).

Nors pasaulinio augimo pro-
gnozė nepakito, palyginti su ba-
landį skelbta prognoze, fondas 
skaičiuoja, jog JAV ekonomika 
išaugs 7 proc. dėl didžiulių vy-

riausybės išlaidų ir išplėtotų 
vakcinavimo nuo COVID-19 
kampanijų.

Tuo tarpu Indijos prognozė 
sumažinta, atsižvelgiant į CO-
VID-19 plitimo atsinaujinimą.

BNS inform.
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Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Liepos 30 d. Naktį 15

Dieną 25
V 
7-14 m/s

Liepos 31 d. Naktį 17
Dieną 27

PV,
5-10 m/s

Rugpjūčio 1 d. Naktį 16
Dieną 24

V,
6-12 m/s

Rugpjūčio 2 d. Naktį 14
Dieną 22

V,
4-9 m/s

Orų prognozė liepos 30 - rugpjūčio 2 d.

Liepos 23-osios kryžiažodžio atsakymai:
Vertikaliai: Gal. Paukštvanagis. Eu. At. Amarilis. Ciklas. Asbesta. Mitas. Ad. LRT. Tara. As. 
Alava. Ai. Mina. Leisk. Apstota. Sutart. Ota. Usnis. Do. Si. Alisa. Se. Di. AN. Ės. Rekolek. Ijos.
Horizontaliai: Marijampolė. Ristis. Skalmantas. Štai. Ao. Ar. ST. Sta. Tu. Va. Askas. Ša-
mas. NSO. Nas. Siel. Barbalius. Gieda. DK. Kils. Vladi. Sit. Aero. Sal. IT. Aj. AE. Ras. SNO. 
Lunatikai.
Pažymėtuose langeliuose: PAUKŠTVANAGIS.

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS JUOZO KELIUOČIO 
VIEŠOJI BIBLIOTEKA
PARODOS
Viešojoje bibliotekoje:
„Lietuvos fotomenininko ir alpinisto Romualdo Augūno „Kelionių fotografijų“ 
paroda, parodų galerijoje „Autografas“.
Rokiškėno Vido Seibučio atvirukų kolekcija, Meno ir muzikos erdvėje.
Arūno Augučio ekslibrisų paroda, Meno ir muzikos erdvėje.
Knygų paroda „Vasara su knyga“, Skaitytojų aptarnavimo skyriuje.
Viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje:
Knygų paroda „Ką skaityti vasarą?“.
Rokiškio L/D „Pumpurėlis“ vaikų grupių „Drugeliai“, „Boružiukai‘, „Šiaudinukai“, 
„Gandriukai“, „Nykštukai“ keramikos darbų paroda „Vasaros spalvų pasaka“ (me-
ninio ugdymo mokytojas Vytautas Daščioras).
Rokiškio L/D „Pumpurėlis“ vaikų grupių „Smalsučiai“, „Boružiukai‘, „Pelėdžiukai“, 
„Drugeliai“  erdvinių formų paroda „paslaptingi veidai“ (meninio ugdymo moky-
tojas Vytautas Daščioras).
Austėjos Liolytės piešinių paroda „Vizijos“.

Vyriausybė skyrė per 74 tūkst. eurų 
migrantus priimančioms savivaldybėms

Vyriausybė skyrė 74,3 
tūkst. eurų iš valstybės re-
zervo neteisėtus migrantus 
apgyvendinusioms savival-
dybėms jų išlaikymo išlai-
doms kompensuoti.

„Siūloma skirti 74,3 tūkst. 
eurų valstybės rezervo lėšų 
atsižvelgiant į ekstremalią 
situaciją, esame susitarę su 
savivaldybėmis, kurios pri-
ima migrantus, kad tai bus 
kompensuojama iš rezervo ir 
savivaldybės nenukentės, kad 

prisideda“, – per Vyriausybės 
posėdį sakė finansų ministrė 
Gintarė Skaistė.

Pagal patektas sąskaitas 
bus kompensuojamos išlaidos 
už migrantų maitinimą, higie-
ną, teritorijos apsaugą.

32,9 tūkst. eurų skirta Aly-
taus miesto savivaldybei, 18,7 
tūkst. eurų – Druskininkų sa-
vivaldybei, 22,5 tūkst. eurų – 
Varėnos rajono savivaldybei.

„Taip pat lauksime iš kitų 
savivaldybių jų duomenų ir 
tos išlaidos bus kompensuo-

tos, kaip esame sutarę“, – pa-
žymėjo ministrė.

Lietuva dėl išaugusio netei-
sėtų migrantų srauto iš Balta-
rusijos yra paskelbusi ekstre-
malią situaciją. 

Į Lietuvą šiemet jau bandė 
patekti daugiau nei 2,8 tūkst. 
neteisėtų migrantų.

Šalies pareigūnai laikosi 
pozicijos, jog išaugę migra-
cijos srautai yra organizuota 
Minsko režimo akcija prieš 
Lietuvą.

BNS inform.

Kariuomenė prisidės prie migrantų apgyvendinimo vietų apsaugos
Kariuomenė artimiausiu 

metu prisidės prie migran-
tų apgyvendinimo vietų 
apsaugos, teigia krašto ap-
saugos ministras Arvydas 
Anušauskas.

„Gavome naują prašymą, 
manau, į jį tikrai atsižvelgsi-
me. Vidaus reikalų ministe-
rija kreipėsi, kad kariuomenė 
prisidėtų prie laikino apgy-
vendinimo vietų apsaugos ir 
kontrolės“, – žurnalistams tre-
čiadienį sakė ministras.

„Kariuomenė, skirdama 
žmones ir techniką, prisidės 
savo pajėgumais dar papil-
domai tų vietų apsaugai, kad 
gyventojai jaustųsi ramesni“, 
– pridūrė jis.

Jis teigė, kad kariuomenė 
turėtų rūpintis 12 vietų, ku-
riose apgyvendinti migrantai, 
apsauga, tarp šių vietų – ir pa-
sienio užkardos.

A. Anušauskas neatskleidė, 

kiek šiuo metu tiksliai karių 
padeda pasieniečiams užti-
krinti sienos apsaugą.

„Aš galiu pasakyti, kad tas 
pajėgumas yra gerokai dides-
nis negu kitų institucijų pa-
jėgumai, kurie talkina sienos 
apsaugai“, – tvirtino krašto 
apsaugos ministras.

Vidaus reikalų ministrė 
Agnė Bilotaitė sakė, kad da-
roma viskas, kad būtų užti-
krintas apgyvendinimo vietų 
saugumas.

„Mes paprašėme karių pa-
pildomos pagalbos saugant 
objektus, nes mums tikrai jos 
reikia. Mūsų sistemos parei-
gūnai visi yra maksimaliai 
įtraukti ir kai girdžiu kritiką, 
kad mes dar turime resursų, 
kad jų galbūt dar yra, aš no-
riu aiškiai pasakyti, kad visos 
vidaus reikalų sistemos struk-
tūros yra maksimaliai įsitrau-
kusios“, – žurnalistams teigė 
ministrė.

„Tam, kad užtikrintume 
objektų saugumą, yra opera-
cijų vadovo sprendimas tam, 
kad būtų galima apsaugoti 
objektus. Visi tie sprendimai 
yra tam, kad visuomenė jaus-
tųsi saugi“, – pridūrė ji.

Neteisėtai Baltarusijos ir 
Lietuvos sieną kirtę migran-
tai šiuo metu apgyvendinami 
tiek Užsieniečių registracijos 
centre pastatytose palapinėse 
Pabradėje, tiek Pasieniečių 
mokykloje Medininkuose, taip 
pat pasienio užkardose.

Be kita ko, migrantai ap-
gyvendinti ir savivaldybėms 
priklausančiuose objektuose 
Alytaus mieste ir rajone, Laz-
dijų, Varėnos ir kituose rajo-
nuose.

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

Nukentėjusios įmonės toliau gali gauti lengvatinių paskolų
 Nuo pandemijos nu-

kentėjęs verslas toliau gali 
gauti paskolų apyvartos 
lėšoms. Europos Komisijai 
pritarus paraiškos bus pri-
imamos iki lapkričio 1 die-
nos, pranešė „Invega“. 

Iki šiol 831 įmonei su-

teikta 32,3 mln. eurų paskolų, 
teigia „Invegos“ generalinio 
direktoriaus pavaduotoja Inga 
Beiliūnienė. Iš viso tam skirta 
36 mln. eurų valstybės biu-
džeto lėšų.

Lengvatinėmis paskolomis 
iki 100 tūkst. eurų gali būti ap-
mokamos įmonių išlaidos, pa-

tirtos nuo 2020 metų spalio iki 
2022 metų vasario 28 dienos 
(iki šiol – iki šių metų spalio 
30 dienos).  Į paskolas gali 
pretenduoti smulkios, viduti-
nės bei didelės įmonės, kurių 
vidutinė mėnesio apyvarta 
smuko daugiau nei 30 proc.

BNS inform.
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ANEKDOTAI
***
Vyrukas grįžta neblaivus 

paryčiais namo. Jis klausia 
žmonos:

– Tu net negali 
įsivaizduoti, kur aš buvau?

– Kodėl gi, kaip tik galiu. 
Tik įdomu ir tavo versijos 
paklausyti...

***
Įdomu, kada ant šviesoforų 

pradės kabinti reklamą.
***
Teisingumas – kai visiems 

dalinama po lygiai, na o 
tamstai – šiek tiek daugiau.

***
Niekas taip nedidina 

makulatūros kiekio, kaip 
rinkiminė kampanija.

***
Pokalbis meno galerijoje:
– Tepinėlis tepinėliui 

nelygus – čia aš jums, kaip 
urologas dailininkui sakau.

***
Penktadienio vakaras. 

Verslininkai po sunkios 
darbo dienos pirtyje ilsisi 
su damomis. Staiga vienam 
paskambina žmona.

– Brangusis, kur tu?
– Kamštyje stoviu, kur 

dar?!
– O tu dabar staga imk ir 

papypink!
***
Nukentėjusysis teisme:
– Gerbiamasis nusikaltėli, 

jei jūs paaiškintumėte, kaip 
patekote pas mus namo, 
nepažadindamas mano 
žmonos, aš jums atleisčiau 
ir atsiimčiau pareiškimą.

***
Teisme teisia žmogžudį. 

Teisėjas klausia:
– Kam jūs užmušėt kurčią 

miegančią močiutę. Ji juk 
negirdėjo, kaip jūs įsilaužėte?

– Kai aš paėmiau jos 
brangenybių dėžutę, 
perskaičiau, kad ten 
parašyta: „Atidaryti po mano 
mirties“.

***
Moters planas dienai: 

rasti, dėl ko supykti, ir rasti 
pretekstą atleisti.

Įlipa į troleibusą 
vyras, atsisėda, iš kišenės 
išsitraukia butelį degtinės 
ir stiklinę. Pripila pilną 
stiklinę ir susimąsto... Kitoje 
stotelėje įlipa kontrolierius 
ir sako:

– Piliečiai, paruoškite 
bilietus.

Vyras atsigavęs:
– О, tiksliai, už bilietus!
***
Ideali pora:
– Mielasis, ateik alaus 

gerti.
– Atleisk, mylimoji, dar 

grindų nebaigiau plaut...
***
– Mama, ko taip įnirtingai 

ieško tėtis? - klausia sūnus.
– Savo lazdos.

– Kas yra moteris?
– Tai tokia bejėgė būtybė, 

nuo kurios neįmanoma 
išsigelbėti.

***
Ateina pas profesorių 

moteriškė ir sako:
– Šalia namo stovi benamis 

ir prašo, kad ką nors jam 
duotumėte.

– Duokite jam dvi 
geometrines užduotis...

***
Eina žmogus namo, tik 

staiga girdi:
– Gulk!
Atsigulė. Tiesiai balon.
– Stok!
Atsistojo... Ir taip kelis 

kartus... Na, galvoja, užteks, 
reikia pažiūrėti, kas ten. O ten, 
už gyvatvorės, kaimynas šunį 
dresiruoja...

***
Kalbasi du draugai:
- Girdėjau, vakar smarkiai 

sumušei savo žmoną. 
– Baik jau, prieš moterį 

ranka nekyla. Paėmiau lazdą.
***
Vyras skambina sau į 

namus. Ragelį pakelia žmona:
– Klausau.
– Mums šiandien koks nors 

žąsinas neskambino?
– Na, ne. Tu pirmas.
***
Vyriškis pasakoja draugui:
– Mano žmona nori, 

kad ją nusivežčiau į kokią 
prabangią vietelę. Galvoju, 
šiandien vakare nuvažiuosime 
į degalinę... Benzino.

***
– Kur Vytautas Didysis 

pasiekė savo pirmąją pegalę? 
– klausia mokytoja.

– 139-ame mūsų istorijos 
vadovėlio puslapyje! – atsako 
Petriukas.

***
Kalbasi du bičiuliai:
– Keista ta žemė mūsų 

sode... Pasodinau pomidorus 
– išaugo kopūstai, pasėjau 
petražoles – išdygo ridikėliai.

– Čia dar nieko. Neseniai 
pasėjau aguonas, tai išdygo 
policija.

– O kam? Ar jis eis 
pasivaikščioti? O gal tu 
jam parodei mano pažymių 
knygelę?

***
Susitinka du draugai. 

Vienas išsišiepęs iki ausų.
– Ko toks laimingas? - 

klausia kitas.
– Tai gi žinai, mane 

tarakonai kankino. Vakar 
vienas žmogus man 
padovanojo toki mažą-mažą 
tarakoniuką. Tai jis visus 
maniškius suės, o paskui ir 
pats nudvės!

– Hmm... O gal tas žmogus 
galėtų man padovanoti 
tokį mažą-mažą mokesčių 
inspektorių?

***

Kūno kultūros mokytojas:
– Blyn, kai į pamoką – 

niekas aprangos neturi, o kai 
po rajoną trainiotis – visi su 
Adidasais!

***
Du suvalkiečiai nueina pas 

gydytoją. Šis klausia:
– Kuo skundžiatės?
Vienas atsako:
– Aš prarijau monetą.
Gydytojas kitam:
– O jūs?
– Ta moneta yra mano.
***
Muzikos naujienos: Grupės 

„CD-R“ albumas „700MB“ 
- kol kas sėkmingiausiai 
parduodamas visų laikų 
kompaktinis diskas.

***

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

DIENOS 
KETUREILIS
ODĖ BŪSIMIEMS
STUDENTAMS
Rezultatai suskaičiuoti
Ir šimtukai apdainuoti.
Šiandien jungiam džiugią natą –
Gaus visi po atestatą.

Sunkūs buvo mokslo metai
Sukos „Kovido“ verpetai.
Prie lentos eit nereikėjo
Tik per „ZOOM“ visi čiulbėjo.

Bet gana to negatyvo,
Gražaus turim kolektyvo!
Skamba Jums aplodismentai,
Greitai būsite studentai.

Gimto krašto neapleiskit
Mamai kotletus kept leiskit
Ir iš kambario „barako“
Į namus praminkit taką.

Greta Paliulionytė

AUGALAI

• Praėjusių metų derliaus kvietrugių 
sėklą Sequenz. Labai derlinga, 
atspari iššalimui. Tel. 8 699 41 881. 
Rokiškis

BALDAI

• Prekybai skirtą metalinį stovą 
su 7 lentynomis. Lentynos 
reguliuojasi, visas stovas 
kompaktiškai išardomas. Kaina 38 

Eur. Tel. 8 682 36 492.  
Rokiškis
• Dvi miegamojo lovas. Kaina 40 
Eur. Tel. 8 615 55 640.  

Rokiškis
• Dvigulę tachtą 80 (160)x200 cm. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 626 93 439. 
Rokiškis
• Lauko gultą. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 685 18 977. Rokiškis
• Naudotą sodo staliuką su 3 
kėdėmis. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 685 18 977. Rokiškis
• Naujus, supakuotus stalčius su 
bėgeliais. 10 vnt. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Naujas, supakuotas dėžėse 
kolonėles. Galingumai nuotraukose. 
1 vnt. 45 Eur. Siunčiu paštu, 
autobusų siunta. Tel. 8 675 88 304. 
Kupiškis
• Buitinius stiprintuvus, resiverius. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 693 04 817. 
Rokiškis
• Naudotą namų kino sistemą. 4 
vnt. kolonėlių, žemų dažnių 1 vnt., 
grotuvas LG. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 685 18 977. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Naudotą stacionarųjį kompiuterį 
Dell Vostro CPU Intel i5 - 4460, 
3,2 GHz, 4 GB Ram, 500 GB HDD, 
MS Win 10 Pro, MS Office 2010 
HXB. Kaina 220 Eur.  
Tel. 8 623 03 537. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Česnakus. Tel. 8 675 75 838. 
Rokiškis
• Domicelės daržovių ūkis 
ekologiškai augintus  žieminius 
česnakus. Dideli 4 Eur/kg, 
vidutiniai 2,5 Eur/kg, maži 1 Eur/
kg. Pristatome į Rokiškį ir aplink. 
Skambinti tel. 866239632. 
 Tel. 8 662 39 632. Rokiškis


