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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
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Pasibaigus karantinui, galime pasidžiaugti, 
kad įveikėme covid'o pirmąją bangą. Už pastangas 
kovojant su epidemija bei užtikrinant ramų 
visuomenės gyvenimą šiuo nelengvu metu dėkoju 
medikams, pareigūnams, kariams, pedagogams, 
dvasininkams, pardavėjams, verslininkams, 
bendruomenėms. Ačiū ekstremalių situacijų 
komisijai, jos vadovui savivaldybės administracijos 
direktoriui Andriui Burnickui, operacijų štabo 
vadui Vitaliui Giedrikui bei civilinės saugos 
specialistui Raimondui Tūskai! Nuoširdi padėka 
kiekvienam, kuris atsakingai vykdė mūsų 
rekomendacijas ir nurodymus karantino metu. 
Kartu mes galime padaryti labai daug...

Rokiškio rajono meras
Ramūnas GODELIAUSKAS
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Rokiškio seniūnui dar neteko nieko bausti 
už kapavietės nepriežiūrą

Kapinių tvarkymo tai-
syklėse, patvirtintose Vy-
riausybės, numatyta, kad 
kapavietė laikoma nepri-
žiūrima, jei ji netvarkoma 
bent dvejus metus. Suda-
ryti netvarkomų kapa-
viečių sąrašus, porą metų 
tikrinti, ar iš tiesų niekas 
jų netvarkė, turėtų speci-
ali savivaldybės komisija. 
Jei kapavietė netvarkoma 
ir neprižiūrima, pasibai-
gus dvejų metų terminui, 
ji gali būti atiduota kitiems 
asmenims, kurie galėtų 
toje vietoje laidoti savo ar-
timuosius. Tačiau gyven-
tojų skaičiumi didžiausios 
Rokiškio miesto seniūnijos 
seniūnas Arūnas Krasaus-
kas teigė, kad apleistų ka-
paviečių miesto kapinėse 
faktiškai nėra. Tad ir įspė-
ti, bausti faktiškai nėra ką. 
O ir norinčiųjų laidoti ar-
timuosius svetimame kape, 
kai Kalneliškių kapinėse 
užtektinai laisvos vietos, 
kol kas neatsirado.

Neprižiūrimų kapų 
nėra daug
Kintantis gyvenimo būdas, 

mažėjantis gyventojų skaičius 
bei didelė emigracija keičia 
nusistovėjusias tradicijas, 
netgi tokias konservatyvias, 
kaip kapaviečių priežiūra. Jei 
anksčiau buvo varžomasi, kas 
prašmatniau apsodins kapa-

vietę, labiau išpuoselės gėles, 
tai dabar matoma kita tenden-
cija. Nemažai rajono gyvento-
jų, ypač vyresnių, nori sutvar-
kyti kapavietes taip, kad joms 
reiktų kuo mažesnės priežiū-
ros. Ir tuo pačiu palikta daug 
mažiau vargo palikuonims tas 
kapavietes prižiūrėti. Jei gėles 
per sezoną reikia kelis kartus 
pakeisti, pasodintas laistyti, 
tai granito plokštės, trinkelės, 
spalvoti akmenukai ir kitos 
populiarios kapaviečių dangos 
tokios preciziškos priežiūros 
nereikalauja. 

Tad ir visiškai neprižiūrimų 
kapaviečių nei Rokiškio seno-
siose, nei Kalneliškių kapinė-
se, pasak miesto seniūno A. 
Krasausko, nėra daug. „Nėra 
taip, kad tie kapai visiškai ne-
prižiūrimi. Jei artimieji išvykę 
į užsienį, būna, kad kokia kai-
mynė, giminaitė vis tiek už-
dega žvakutę, pamerkia gėlių. 
Taigi, negalima teigti, kad ka-
pavietė neprižiūrima“, – sakė 
pašnekovas.

Jei atsirastų tokių kapavie-
čių, kurių jau ilgą laiką niekas 
nelanko, pasak seniūno, nie-
kas jų taip paprastai nenusa-
vintų. Pirmiausia ieškotų, kam 
jos priklauso, bandytų susi-
siekti su artimaisiais. Nors yra 
Vyriausybės nustatyta tvar-
ka, remiantis kuria kapavietę 
galima nusavinti ir perduoti 
kitiems, seniūnas sakė, kad 
tokia tvarka niekas dar nepasi-

naudojo. Nes, paprasčiausiai, 
nėra poreikio. Kalneliškių ka-
pinėse kol kas vietos netrūks-
ta. O Rokiškio senosios kapi-
nės yra riboto naudojimo, jose 
leidžiama laidoti tik šeimos 
kapavietėje, jei išpildomos 
tam tikros sąlygos.

Ramybės laikas – 
25-eri metai
Pagrindinė sąlyga: ar pasi-

baigęs kapo ramybės metas. 
Ką tai reiškia? Tai reiškia, 
kad kapo negalima judinti 
25-erius metus po paskutinio-
jo palaidojimo. Pasak seniūno 
A. Krasausko, išimtis taikoma 
laidojant urną – ją nebūtina 
tiek giliai užkasti kaip karstą.

Norintiesiems laidoti arti-
muosius Kalneliškių kapinė-
se, skiriama standartinio plo-
to: 2,5x2,8 m kapavietė. 

Kapavietės priežiūrai ypa-
tingų reikalavimų nėra: norin-
tieji aklinai ją užkloti granito 
plokšte, kitokia danga jokių 
leidimų neturi pateikti. O va 
štai auginti plačius ir aukštus 
augalus leidimo jau reiktų, 
jo prašyti reiktų miesto se-
niūnijoje. Tačiau, pasak A. 
Krasausko, didelių augalų, 
pavyzdžiui, koloninių tujų, 
sodinimo mada seniai praė-
jusi, todėl ir leidimo tokiam 
augalui sodinti iki šiol niekas 
nesikreipė. 

Aukštos koloninės tujos – 
kapines prižiūrinčiųjų keiks-

mažodis. Mat nuo jų paprastai 
pribyra šakelių ir sėklų ir į 
aplinkines kapavietes. Todėl 
seniūnija pjauna tujas, ku-
rios auga ne kapavietėse. O 
jei toks kliuvinys auga kieno 
nors kapavietėje, tada augalą 
pašalinti turėtų ją prižiūrintys 
asmenys.

Nepamiršti ir tie, 
kurių jau niekas 
neprisimena
Rokiškio senosios kapinės 

unikalios savo palaidojimais. 
Rokiškio krašto muziejaus 
specialistai jose netgi surengė 
kelias edukacijas, pasakojo 
apie čia palaidotus žymius, 
kraštui nusipelniusius žmo-
nes. Šalia koplyčios išsiski-
ria grupė senų kapaviečių, 
padabintų granitiniais, mar-
muriniais lakoniškos formos 
kryžiais. Tai – Rokiškio dva-
ro personalo kapavietės. Jose 
palaidoti ir dvaro ekonomai, 
ir kiti darbuotojai, netgi dva-
ro muzikantai. Akivaizdu, kad 
jų artimųjų jau seniai nelikę. 
Ne visi mirusieji buvo lietu-
viai. Antai kapinių pakraštyje 
palaidotas dvaro muzikas ita-
las Elijas Djotas. Tokie kapai 
nėra apleisti. Pasak seniūno, 
yra sudaryta sutartis su AB 
„Rokiškio komunalininkas“, 
kurio darbuotojai ir prižiūri 
šias kapavietes.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Ukrainos festivalyje 
„Super Art 2020“ 
rokiškietės įvertintos puikiai

Birželio  5-13 dienomis 
Ukrainoje, Charkove, vyko 
II tarptautinis  menų festi-
valis – konkursas „Super 
Art 2020“.  Šiemet ren-
ginys vyko neįprastai, o 
nuotoliniu būdu. Youtube 
kanalo platformoje buvo 
talpinami atlikėjų namuose 
nufilmuoti video. Tai buvo 
iškilminga dainų, muzi-
kos ir šokių šventė kurioje 
dalyvavo ir dvi Rokiškio 
Rudolfo Lymano muzikos 
mokyklos mokytojos Re-
dos Kazlauskienės mokinės 
Simona Tuskaitė ir Radvi-
lė Cegelskaitė. Mergaitės  
savo amžiaus kategorijose 
įvertintos puikiai ir joms 
skirti pirmosios vietos ap-
dovanojimai. 

R. Cegelskaitė 8-10 metų 
amžiaus kategorijoje estra-
dinio vokalo nominacijoje 
atliko T. Leiburo ir V. Rusai-

tytės dainą „Pasakų šaly“ , o 
S. Tuskaitė 11-13 metų am-
žiaus kategorijoje  estradinio 
vokalo nominacijoje pristatė 
dainą Tones and I „Dance 
monkey“. Konkurse dalyva-
vo apie 500 dalyvių iš įvairių 
šalių : Ukrainos, Baltarusi-
jos, Kinijos, Rumunijos, Lie-
tuvos, Latvijos, Moldavijos, 
Turkijos,  Juodkalnijos, Ar-
mėnijos, Gruzijos.

Radvilė Cegelskaitės pa-
sirodymą galima pamatyti 
čia:

ht tps: / /www.youtube.
com/watch?v=Ilaioj6UubA

O SimonosTuskaitės atlie-
kamą dainą galima pamatyti 
čia:

h t t p s : / / w w w . y o -
u t u b e . c o m / w a t -
ch?v=h3-NFXk49EE&t=77s

Rokiškio 
Rudolfo Lymano

muzikos mokyklos
infom.

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Naudotą, gerai veikiančią, 
stumiamą, Honda žoliapjovę. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 686 65 674.  
Rokiškis
• Veikiančią, naudotą žoliapjovę. 
Juodupė. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 618 33 095
• Motobloką Honda su padargais, 
priekaba. Priekabos stabdžiai 
hidrauliniai, ant frezos yra ir 
dedamas kitas variklis. Yra plūgas, 
vagotuvai, bulvių plūgelis. Svoriai 
priekyje ir ant ratų, bėgiai 2 į priekį 
ir  1 atgal. Kaina 650 Eur.  
Tel. 8 684 20 231. Kupiškis
• Elektrinį pjūklą. Kaina 45 Eur. 
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
• Naują, galingą trimerį AL-KO 
BC4535, Max 10000 min. su 
diržais, pilnai sukomplektuotas . 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 686 26 668. 
Rokiškis
• Stihl e220 elektrinį pjūklą. 
Galingas, geros būklės. Kaina 200 
Eur. Tel. 8 621 02 809.  
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Medines vidaus duris su 
rankenomis, spynomis ir raktais. 
Išmatavimai 88x194 cm ir 90x212 
cm. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 677 08 977. Rokiškis
• Dvejas, naudotas lauko duris.  
Tel. 8 687 53 961. Rokiškis
• Įvairią, pjautą statybinę medieną . 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Ritininį šieno presą, minkšto 
presavimo. Kaina 600 Eur.  
Tel. 8 614 55 406. Rokiškis

• Bulvių kombainą Grimme 
Europe. 1980 m. Pilnai dirbantis, 
be gedimų. Išsamesnė informacija 
telefonu. Kaina 2000 Eur. Tel. 8 
690 02 029. Panevėžys
• Traktorių. Tel. 8 654 61 869. 
Rokiškis
• Traktorių. Kaina 1600 Eur.  
Tel. 8 654 61 869. Rokiškis
• Savadarbis traktorius Variklis 
T-40, yra hidraulis, darbinis 
velenas. Kaina 700 Eur.  
Tel. 8 625 17 722. Kupiškis
• Kombainą Niva sk-5 dalimis. 
Variklis, smulkintuvas, kederis, 
kūlimo įrenginio dalys ir kt.  
Tel. 8 641 57 036. Rokiškis
• Savadarbį, 400 l purkštuvą prie 
traktoriaus. Tel. 8 610 17 664. 
Rokiškis
• Sz360. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 647 90 501. Kupiškis
• Tvarkingą grėblį Dobilas 3. 
Kaina 580 Eur. Tel. 8 600 32 000. 
Rokiškis
• Bulviakasę. Lenkiška, varoma 
nuo ratų. Tel. 8 680 26 988. 
Rokiškis
• Tvarkingą kombainiuką Sampo 
360. Tapo per mažas, perkamas 
didesnis. Kaina 1850 Eur.  
Tel. 8 626 61 092. Rokiškis
• Italijoje pagaminta 2.40 m pločio, 
mažai naudotą, tvarkingą žolės 
smulkintuvą. Reikalinga 90 a jėga. 
Kaina 3500 Eur. Tel. 8 611 43 511. 
Rokiškis
• MTZ-82 variklį D-243 komplekte. 
Galima rinktis iš kelių variklių. Yra 
ir variklių dalimis. Kaina 850 Eur. 
Tel. 8 641 57 036. Kupiškis
• Šieno rinktuvą ir tralą. Kaina 500 
Eur. Tel. 8 641 06 273.  
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Idealios būklės, kaip naują mobilų 
telefoną iPhone 6s 16GB, spalva 
rose gold. Dokumentai, dėžutė, 
kroviklis, dėkliukas. Kaina 120 Eur. 
Tel. 8 687 73 075.  
Rokiškis
• Labai geros būklės mobilų 
telefoną iPhone 6s, 32GB. Spalva 
auksinė. Kroviklis. Domina 
keitimas. Kaina 120 Eur.  

Atnaujintas Rokiškio ežero paplūdimys jau džiugina poilsiautojus
Trečiadienį prie Rokiškio 

ežero užbaigti darbai džiu-
gino išsiruošusius poilsiauti. 
Nuo šiol Rokiškis puikuojasi 
ne tik didžiuliu vandens batu-
tų parku, bet ir šviežiai supil-
to balto smėlio paplūdimiu.

Naujasis paplūdimys pra-
džiugino vasarišku oru be-
simėgaujančius rokiškėnus 
– pavakarę ežero teritorijoje 
poilsiavo šeimos, išsitiesusios 
ant naujojo smėlio. Nuo šiol 
Rokiškio baseino dėka čia ga-
lima išsinuomoti gultus kartu 
su skėčiais, taip pat hidrokos-
tiumus batutams.

Evelina JASIULIONYTĖ

Nepriklausomybės aikštėje vagys apšvarino gėlynus
Pačioje miesto širdyje vėl 

„prasisuko“ vagys: Nepri-
klausomybės aikštėje apšva-
rino gėlynus. Iš jų iškasta po 
kelias gėles.

„Va taip: vieni puošia, kiti 
naikina. Ir kam vagiui tos gė-
lės reikalingos, kur jis jas so-
dins?“ – retoriškai klausė Ro-
kiškio miesto seniūnas Arūnas 
Krasauskas.

Architektūros ir paveldo-
saugos skyriaus vedėjo pa-

vaduotoja Ingrida Trumpaitė 
„Rokiškio Sirenai“ pasakojo, 
kad kitąmet planuojama šiuos 
gėlynus šiek tiek perdaryti. 
Juose bus pasodintos dekora-
tyvinės pušaitės. Ar nebaisu, 
kad miniatiūrinius medelius 
pavogs? „Juos iškasti – tai 
ne gėlę išrauti. Tektų gerokai 
pavargti, todėl, tikimės, kad 
medeliai sėkmingai augs“, – 
sakė ji.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Auksiniai Sosnovskio barščiai
Buvo paskelbta, kad iki 

liepos vidurio šalies sa-
vivaldybės gali kreiptis 
paramos, skirtos naikin-
ti Sosnovskio barščiams. 
Žadama suma – 600 tūkst. 
Eur. Tačiau rajono savi-
valdybės Architektūros ir 
paveldosaugos skyriaus vy-
riausiasis specialistas Da-
rutis Krivas atviras: mūsų 
rajonas iš šios sumos gaus 
lygiai... 0. Nors Sosnovskio 
barščių plantacijų mūsų 
rajone netrūksta.

Ministras tikisi...
„Tikimės, kad svari – dau-

giau kaip pusės milijono eurų 
parama – padės savivaldy-
bėms veiksmingai kovoti su 
invaziniu Sosnovskio barščiu 
ir stabdyti jo plitimą“, – spren-
dimą komentavo aplinkos 
ministras Kęstutis Mažeika. 
Paramą iš Aplinkos apsaugos 
rėmimo programos norinčios 
gauti savivaldybės Sosnov-
skio barštį turės naikinti tik 
valstybei ar savivaldybei pri-
klausančiuose žemės sklypuo-
se. Be to, savivaldybės turės 
būti parengusios šio invazinio 
augalo populiacijos gausos 
reguliavimo veiksmų planą. 
Maksimali dotacija projek-
tui – iki 100 tūkst. eurų, bus 
kompensuojama iki 70 proc. 
tinkamų finansuoti išlaidų, o 
projektai turės būti įgyvendin-
ti ne ilgiau kaip per 36 mėne-
sius nuo sutarties pasirašymo. 
Paraiškas savivaldybės galės 
teikti iki liepos 15 dienos, o 
sutartis planuojama pasirašy-
ti iki metų pabaigos. Paraiš-
kos bus vertinamos pagal tai, 
ar Sosnovskio barščio plotai 
yra saugomose teritorijose, 
urbanizuotose teritorijose, ar 
savivaldybė prisideda savo 
lėšomis ir naikins šį augalą 
ne trumpiau kaip penkerius 
metus. 

Kuo pavojingas 
šis augalas?
Sosnovskio barščiai – iš 

Kaukazo kilęs sunkiai išnai-
kinamas augalas. Į Lietuvą jie 
atkeliavo prieš daugiau nei 50 

metų. Visos Sosnovskio barš-
čių dalys kaupia daug ypač 
stipraus alergeno – furanoku-
marino. Jų sultyse taip pat yra 
medžiagų, kurios fotojautrina 
odą ir gali sukelti 1–3 laipsnio 
odos nudegimus. Augalo sul-
tyse susikaupusios medžiagos 
padidina odos jautrumą saulės 
šviesai, todėl, patekusios ant 
odos augalo sultys sukelia nu-
degimus. Pūslėms pratrūkus, 
susidaro sunkiai gyjančios 
žaizdos. Joms užgijus, lieka 
nenykstančios rudos dėmės ir 
randai. Sosnovskio barščius 
pavojinga ne tik liesti, laužyti, 
bet ir būti arti jų – augalai gali 
apnuodyti net žmogaus kvė-
pavimo organus. Jų kvapas, 
žiedadulkės ir sultys sukelia 
stiprią alergiją, dėl eterinių šių 
augalų aliejų poveikio kai ku-
riems žmonėms gali skaudėti 
galvą, juos pykina, svaigsta 
galva. 

O populiacijos gausos 
reguliavimo veiksmų 
planų... nėra
Rajono savivaldybės Archi-

tektūros ir paveldosaugos sky-
riaus vyriausiasis specialistas 
D. Krivas atviras: Sosnovskio 
barščių naikinimas mūsų ra-
jone svarbus ir aktualus klau-
simas. Ir labai brangus. Pra-
ėjusius dvejus metus rajono 
savivaldybė pati skyrė lėšų 
šiai problemai spręsti. Tačiau, 
pasak pašnekovo, Sosnovskio 
barščius užveisti buvo lengva, 
o išnaikinti – sunku ir brangu. 
Naikinimo darbus apsunkina 
ir tai, kad šalyje nėra patvir-
tintos vieningos jų naikinimo 
technologijos. Tad kiekvieno-
je savivaldybėje tai daroma 
skirtingais metodais. Mūsų ra-
jone šiuos invazinius augalus 
naikinti bandoma dviem bū-
dais: specialiais chemikalais 
bei tiesiog fiziniu iškasimu. 
Pirmasis būdas efektyvesnis, 
bet chemikalų naudojimas 
griežtai ribojamas: pavyz-
džiui, taip naikinti negalima 
barščių, augančių grioviuose. 
O jie ten augti mėgsta: pa-
kanka vandens, saulės švie-
sos, be to, nejudinama žemė. 

Kitas būdas šalinti Sosnov-
skio barščius yra dar imlesnis 
darbui bei ištekliams, be to 
– sezoninis. Augalus galima 
tiesiog bandyti iškasti. Tiesa, 
šiuo metu to daryti griežtai 
nepatartina: saulės atokaitoje 
augantis barštis labai pavojin-
gas net tiems, kurie yra šalia 
jo, nekalbant apie jį pjaunan-
čius ar bandančius iškasti. D. 
Krivas sakė, kad taip naikinti 
Sosnovskio barščius galima 
ankstų pavasarį, kol jie dar ne-
išsikeroję. Apie tai, kaip bran-
gu ir sudėtinga yra naikinti šį 
augalą, liudija faktas: per dve-
jus metus tam buvo skirta 20 
tūkst. Eur savivaldybės lėšų, o 
už juos nuo invazinio augalo 
išvaduota tik septyni su trupu-
čiu hektaro.

Todėl rajono savivaldybė 
mielai pasinaudotų valstybės 
teikiama parama. Bet yra vie-
nas bet... Nėra populiacijos 
gausos reguliavimo veiksmų 
plano. Žinoma, galima būtų 
apkaltinti rajono savivaldybę, 
kad ji jo neparuošė. Jei ne vie-
nas faktas: D. Krivo žiniomis, 
vienintelė jį turinti savivaldy-
bė visoje šalyje yra Vilniaus 
rajono.

Planas, pasak pašnekovo, 
sudėtingas dokumentas. Rajo-
no savivaldybė rengiasi skelb-
ti jo parengimo darbų pirkimą. 
Kiek jie galėtų atsieiti, sunku 
prognozuoti. Tačiau akivaiz-
du, kad per mėnesį tas planas 
neatsiras. „Iš tų 600 tūkst. Eur 
mes gausime lygiai... 0“, – pa-
aiškino specialistas.

Veisė 50 metų, 
tiek pat metų jį ir naikins
Pašnekovas prognozuoja: 

Sosnovskio barščių naikini-
mas bus ilgas ir lėšoms imlus 
procesas. Pasak jo, Sosnov-
skio barštis yra invazinis au-
galas, sovietmečiu atvežtas iš 
Šiaurės Kaukazo, kaip galima 
siloso galvijams viena sude-
damųjų dalių. Nors idėja šiuo 
augalu šerti gyvulius nepasi-
tvirtino, barštis išplito viso-
je Lietuvoje. Didžiausios jo 
„plantacijos“ mūsų rajone yra 
Maineivose, Pandėlio sen., 

Panemunėlio sen. O išplitęs 
jis po visą rajoną, netgi ir Ro-
kiškyje yra pavienių žemės 
plotelių, kuriuose jis plito. Jei 
į kolūkių laukus šis augalas 
atkeliavo kaip pašaras, tai į 
sodybas – kaip dekoratyvinis 
augalas. Mat skėtį primenan-
tys dideli, dažnai daugiau nei 
metrą skersmens siekiantys 
jo žiedynai kitados pasirodė 
puiki sodybų puošmena. O 
dabar jais atsikratyti privačių 
žemių savininkai nerodo dide-
lio noro.

Pasak D. Krivo, kaip ir bet 
kuris invazinis augalas, Sos-
novskio barštis neturi jokių 
gamtinių priešų: nei gyvuliai, 
nei žvėrys jo tiesiog neėda. 
Taigi, jis niekieno netruk-
domas ir tarpsta ten, kur yra 
nejudinama žemė ir užtenka 
saulės šviesos. Miškų aikšte-
lėse, grioviuose, aplink sody-
bas ir kitur, kur metų metus 
nejudinama žemė. Kaimuose 
matomas įdomus reiškinys: ne 
vienas ūkininkas jau turi po 
kelias kaimo sodybas, kurias 
jis nusipirko kartu su žeme. 
Dirbama žemė išnaudojama 
ūkio reikmėms. O prie sody-
bų esančiuose darželiuose, 
soduose, kur kitados buvo 
pasėti pavieniai augalai, jie 
plinta. Lygiai taip atsitinka ir 
tuomet, jei sodybos atitenka 
didmiesčiuose gyvenantiems 
paveldėtojams, kurie nedažnai 
apsilanko, ir dar rečiau tvarko 
jiems priklausantį turtą. 

Kokia turėtų būti išeitis? 
Pasak pašnekovo, reikia su-
kurti vieningą sistemą. Kaip 
ir valstybinės, taip ir priva-
čios žemės savininkai turė-
tų rūpintis savuoju turtu ir 
naikinti šį invazinį augalą. 
Turi būti ir vieninga techno-
logija, ir bendros pastangos. 
Ir visuomenės nusiteikimas, 
kad procesas bus ilgas. „Tie 
barščiai buvo auginami 50 
metų. Nereikia tikėtis, kad 
per metus ar kelis pavyks 
juos išnaikinti. Procesas truks 
dešimtmečius“, – prognozavo 
D. Krivas.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Atidaryta moderni
vandens kolonėlė

Rajono savivaldybė įgy-
vendino siekį miesto cen-
tro lankytojams parūpinti 
šviežio geriamo vandens. 
Daili amerikietiška van-
dens kolonėlė pasirengusi 
pagirdyti kiekvieną ištroš-
kusį: ir dvikojį, ir ketur-
kojį.

Kolonėlė išdygo prie ro-
kiškėnų pamėgto tako, jun-
giančio Nepriklausomybės 
aikštę su Krašto muziejumi. 
Ji patogioje vietoje, gerai 
matoma, ir šiomis dienomis 
kaip niekad aktuali: mat 
pagaliau atslinko vasariški 
karščiai.

Prieš keletą mėnesių šios 
kolonėlės idėją pasiūlė tuo-
metinė rajono mero Ramūno 
Godeliausko patarėja Justina 
Daščioraitė. Idėjos įgyvendi-
nimui nesutrukdė net karan-
tinas: kolonėlė buvo užsaky-
ta ir atkeliavo net iš JAV.

Birželio 17-ąją, be didelių 
iškilmių, ją išbandė rajono 
savivaldybės atstovai: meras 
R. Godeliauskas, savivaldy-
bės administracijos direk-
torius Andrius Burnickas, 
savivaldybės Architektūros 
ir paveldosaugos skyriaus 
vedėjo pavaduotoja Ingrida 
Trumpaitė bei UAB „Rokiš-
kio vandenys“ direktorius 
Leonas Butėnas.

Pašnekovai prisiminė, kad 
anksčiau vienintelis viešas 
nemokamo geriamo vandens 
šaltinis Nepriklausomybės 
aikštėje buvo fontanėlis, pa-
minklo „Arka“ dalis. Po pa-
minklo rekonstrukcijos, fon-
tanėlį nuspręsta išjungti. Mat 
juo vanduo tekėjo nuolat, ir 
taip buvo eikvojamas veltui.

Tačiau karštą dieną atsi-
gaivinti ir miestelėnams, ir 
miesto svečiams yra svarbu. 
Todėl ir pastatyta ši kolonė-

lė. Kaip sakė L. Butėnas, ji 
prijungta prie vandentiekio 
trąsos, tad vanduo visada bus 
šviežias, švarus, skanus. Ko-
lonėlės pagrindas gerai įtvir-
tintas. Nors ją pastatyti būtent 
šioje vietoje buvo nelengvas 
iššūkis. „Negalėjome giliau 
kasti, kad nepažeistume šio-
je vietoje išvedžiotų svarbių 
miesto komunikacijų tinklų“, 
– sakė pašnekovas. 

Rajono meras R. Gode-
liauskas pats išbandė paleisti 
vandenį kolonėlėje: viskas 
veikia nepriekaištingai. No-
rintieji joje galės pripildyti 
vandens butelius ar kitus in-
dus. Jei neturi indo, tuomet 
galės atsigerti patys. O pats 
žemiausias dubenėlis skirtas 
augintiniams lakinti. 

Savivaldybės adminis-
tracijos direktorius Andrius 
Burnickas teigė, kad nėra 
pagrindo baimintis, kad ko-
lonėlę kas nors nuniokos: ji 
stebima vaizdo kameromis. 
Taip pat savivaldybė pasirū-
pins kasdiene jos priežiūra ir 
dezinfekcija. 

Kibiru lubinų kolonė-
lę papuošusi I. Trumpaitė 
džiaugėsi, kad pagaliau ši 
erdvė įgyja daugiau tvarkos 
ir patrauklumo. Jau prigijo 
pavasarį pasodintos pušai-
tės, kurios šiek tiek užstos 
vienoje gražiausių miesto 
vietų atsiveriantį neestetišką 
vaizdą į miestelėnų garažų 
kompleksą. Savivaldybės 
administracijos direktorius 
stebėjosi, kas kitados aps-
kritai galėjo sumanyti šioje 
vietoje statyti garažus. Deja, 
jie jau yra, ir nepuošia mies-
to. Svarstoma galimybė juos 
pridengti tvora, kurią būtų 
galima papuošti vijokliniais 
augalais.

Lina DŪDAITĖ-
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Šiandien – unikalus pristatymas 
apie seniausią miesto istoriją 
ir radinių ekspozicija

Šiandien, birželio 19-
ąją 15 val. Rokiškio šv. 
apaštalo evangelisto Mato 
bažnyčioje rengiamas šioje 
bažnyčioje rastų archeolo-
ginių radinių pristatymas 
bei jų ekspozicija, tad su 
radiniais galės susipažinti 
visi, besidomintieji mūsų 
miesto istorija.

Mokslinius pranešimus 
skaitys istorikas Giedrius 
Kujelis bei archeologė dr. 
Raimonda Nabažaitė.

Jie kalbės apie radinių 
reikšmę, tyrimų perspekty-
vas. Todėl tai puiki proga 
papildyti savo žinias apie 
miesto istoriją. Ši tema ypač 
aktuali, nes jau birželio 29-
ąją archeologiniai tyrimai 
bus pradėti ir bažnyčios 
šventoriuje, mat ketinama 
tvirtinti bažnyčios pamatus. 

Pristatymo metu gražiau-
sius vargonų muzikos kūri-
nius atliks Justinas Šapola.

Lina DŪDAITĖ-
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Futbolininkai vėl kviečia į rungtynes
Šiandien, birželio 19 d. 20 

val. Juozo Tūbelio progim-
nazijos stadione numatomos 
Panevėžio apskrities futbolo 
federacijos 8x8 pirmenybių 
rungtynės Rokiškio futbo-
lo klubas – Panevėžio FK 
„Flora Express“. Sirgaliai 
kviečiami palaikyti mūsiš-
kių futbolininkų, namuose 

pradedančių pirmenybes.
Rokiškio FK skelbia, kad 

ir šiemet matysime komandos 
veteranus, nuo pat pirmosios 
klubo veiklos dienos dienos 
jau 15 metų ginančius rajo-
no garbę, taip pat daug jaunų 
perspektyvių žaidėjų. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Devintinės – Bažnyčia vėl grįžta į viešumą
Simboliška, kad Devin-

tinės – Švč. Kristaus Kūno 
ir Kraujo šventė – yra 
Bažnyčios grįžimas į vie-
šumą. Pirmą kartą nuo ka-
rantino pradžios tikintieji 
pagaliau pro plačiai atver-
tas duris išėjo iš bažny-
čios prieglobsčio į pirmąją 
procesiją šventoriuje. Tai 
labai primena Devintines 
prieš 31-erius metus, kai 
pirmą kartą po niūrių so-
vietinio režimo, prievarta 
brukamo ateizmo ir izolia-
cijos dešimtmečių, Rokiš-
kio gatvėmis buvo einama 
procesija. 

Karantino iššūkiai 
ir atradimai
Lietuvoje atsiradus pir-

miesiems infekuotiesiems 
korona virusu, bažnyčios dar 
keletą dienų neskubėjo užda-
ryti durų tikintiesiems. Ir dėl 
to sulaukė aršios kritikos vie-
šojoje erdvėje. Žinoma, ypač 
iš tų, kurie niekada bažnyčio-
je ir nesilanko: svarbu pats 
principas.

Vėliau nemažai šalies baž-
nyčių perėjo prie šv. Mišių 
vaizdo transliacijų. Tai, ži-
noma, buvo vienintelė išeitis, 
o kartu ir nauja patirtis tiek 
dvasininkams, tiek ir tikintie-
siems. Ypač vyresniesiems, 
„nedraugaujantiems“ su nau-
jausiomis technologijomis. 
Buvo gerokai „apkarpytos“ 
pamaldos: gerokai supapras-
tinta Velyknakčio liturgija, 
nebuvo procesijų, pridėtinių 
pamaldų. Sutriko ir jaunų-
jų tikinčiųjų rengimas sa-
kramentų priėmimui. Buvo 
sutrikdyti seniai suplanuoti 
renginiai, ekskursijos, konfe-
rencijos.

Iš vienos pusės, Bažnyčia 
tapo kaip niekad vieša soci-
alinėse medijose. Norintieji 
įvairiais informaciniais ka-
nalais kiekvieną sekmadienį 
galėjo pažiūrėti (ar dalyvau-
ti) gausybę šv. Mišių trans-
liacijų. Tačiau pats tikėjimo 
išpažinimas per tuos mėne-
sius, kad ir laikinai, vėl grįžo 
į katakombų ar sovietmečio 
laikus: už savo namų sienų, 
vienumoje ar tik šeimos rate. 

Toks dalyvavimas šv. Mi-
šiose savotiškai patogus: ti-

kintysis gali pasirinkti laiką, 
kada jam stebėti (ar tiesio-
ginę transliaciją, ar vaizdo 
įrašą). Įdomu tai, kad vaizdo 
transliacijų peržiūrų skaičius 
šimtus kartų didesnis, nei kas 
sekmadienį į bažnyčią ateina 
tikinčiųjų.

 Atsirado galimybė ir tam 
tikram „virtualiam religiniam 
turizmui“. Jis tapo gerokai 
paprastesnis, prieinamesnis. 
Įprastai kiekvieną sekma-
dienį įvairiose parapijose šv. 
Mišios aukojamos maždaug 
tuo pat metu, intervale tarp 
10 ir 12 valandos. Taigi, ge-
riausiu atveju, galima spėti į 
tik vienas šv. Mišias ne savo 
parapijoje. Be to, važinėjimas 
kainuoja, o ir aukos klausi-
mas šiandieniam tikinčiajam 
(kai aršiausios diskusijos 
didžiuosiuose portaluose už-
verda prie straipsnių, skirtų, 
atrodytų elementariam klau-
simui: tikinčiųjų pareigai 
išlaikyti savo bažnyčią ir 
jos tarnus) yra pakankamai 
aktualus: religinio turizmo 
atveju tektų pinigėlį įmesti į 
dviejų bažnyčių dėžutes. O 
štai transliacijų dėka atsivėrė 
galimybės virtualiai lankytis 
įvairiausiose parapijose, nei 
eikvojant lėšų kurui, nei pil-
dant aukų dėželę. Atrodytų, 
išsipildė „sutvarkytojo katali-
ko“ (yra netgi toks teologinis 
terminas) svajonė – nemoka-
ma Bažnyčia nuo sofos. 

Ar interneto transliacija 
kelia grėsmę gyvajai tikinčių-

jų bendruomenei? Ko gero, 
ne. Kas ėjo į bažnyčią, tas, 
atsiradus galimybei, į ją ir 
sugrįžo. Kam neįdomi gyva 
bendruomenė, vargu ar bus 
įdomi ir transliacija. Tačiau 
interneto transliacija išspren-
dė tų, kurie negali ateiti į ją, 
dilemas. Juk žiūrėti televi-
zijos transliaciją iš Vilniaus 
arkikatedros bazilikos yra 
viena, o iš savosios parapijos 
– visai kas kita. Sulaukėme 
atsiliepimų iš kraštiečių, gy-
venančių toli nuo Rokiškio ir 
Lietuvos: jiems šios translia-
cijos buvo virtuali galimybė 
grįžti ten, ko aplinkybių vei-
kiami neteko. 

Karantinas parodė dar 
vieną opia tikėjimo pro-
blemą. Bažnyčia tapo tyli. 
Liūdna pripažinti, kad astro-
logų pranašystės šiuo metu 
didžiuosiuose portaluose 
pasirodydavo su pavydėtinu 
reguliarumu, o štai 80 proc. 
visuomenės (tiek Lietuvos 
žmonių per gyventojų sura-
šymus save priskiria Romos 
katalikams) ganytojų interviu 
buvo vos keletas. Ne todėl, 
kad dvasininkai neturėtų, ar 
nenorėtų ką pasakyti. Tie-
siog nebuvo pasivarginta jų 
paklausti, paprašyti. Tuomet, 
kai visuomenei didžiulės 
įtampos ir išbandymų laiko-
tarpiu labiausiai reikėjo pa-
ramos, padrąsinimo. Kai ribi-
nių išgyvenimų akimirkomis 
žmogus buvo labiausiai pa-
žeidžiamas ir nesaugus. Gal-

būt visuomenei to nereikėjo? 
O tai iš kur tada didžiuliai šv. 
Mišių peržiūrų kiekiai? Vis-
gi tenka pripažinti, kad, nors 
įvairūs visuomenės veikėjai 
ir spangsta apie milžinišką 
Katalikų bažnyčios įtaką Lie-
tuvos visuomenei, realybė yra 
kitokia: visuomenės nuomo-
nės formuotojai nemato rei-
kalo jos klausti apie kertinius 
žmogaus gyvenimo momen-
tus. Kai ištisai buvo ūžiama 
„mes visi mirsime“, kažkaip 
nekilo (nuo žodžio suvis) 
klausimas, o kaip gi ten su 
žmogaus gyvenimo prasme, 
amžinuoju gyvenimu? Džiu-
gu, kad Rokiškio dekanato 
tikintieji šia prasme neliko 
nuskriausti: kassavaitinėmis 
šv. Mišių transliacijomis, Di-
dįjį Penktadienį – unikaliais 
ir labai aktualiais Kryžiaus ir 
civilizacijos kelio apmąsty-
mais. Karantino metu pagal 
galimybes visi dvasininkai 
teikė patarnavimus savo pa-
rapijiečiams, drąsiai prisiim-
dami riziką atliko savo pa-
reigą. O rizikos būta: vienas 
mūsų dekanato dvasininkas 
turėjo saviizoliuotis, nes lai-
dotuvėse dalyvavo, patys to 
nežinodami, korona virusu 
infekuoti asmenys.

Visgi reikia pripažinti, kad 
karantino laikotarpiu matome 
drąsią Bažnyčią. Dar niekada 
ji nebuvo ir nėra tokia atvira 
visuomenei. Anksčiau buvo-
me pratę matyti transliacijas 
iš didžiųjų šventovių. Kur 

joms rengdavosi didžiulės 
bendruomenės: pradedant 
Bažnyčios hierarchais, bai-
giant tarptautinius prizus 
laiminčiais chorais. Rengti 
interneto transliacijas para-
pijų bažnyčiose reikia dide-
lės drąsos ir noro būti atvi-
riems. Nes ištekliai riboti. Ir 
patirties iki šiol nebuvo. Juk 
mūsų parapijų bažnyčiose iki 
tol vaizdo kameros niekada 
nebuvo taip arti altoriaus. Ir 
tokioje spengiančioje tyloje, 
kur nuaidi kiekvienas žings-
nis ar kostelėjimas.  

Atvira bažnyčia
Maždaug nuo gegužės vi-

durio, sušvelnėjus karantino 
reikalavimams, Lietuvos ir 
Rokiškio dekanato bažnyčios 
tapo atviros tikintiesiems. 
To simbolis – atviros durys. 
Tačiau ne visiems norintie-
siems. Rizikos grupei pri-
skiriami asmenys, jaučian-
tieji peršalimo simptomus ir 
kitus negalavimus, ir dabar 
kviečiami melstis namuose, 
stebėti tiesiogines šv. Mišių 
transliacijas. Pagaliau, ir į 
bažnyčias įleidžiamų asmenų 
kiekis vis dar ribotas. Tą labai 
gražiai Rokiškio šv. apaštalo 
evangelisto Mato bažnyčioje 
praėjusį sekmadienį simboli-
zavo baltais kaspinais užtver-
ti klauptai, į kuriuos, laikantis 
saugaus atstumo, buvo nelei-
džiama sėstis. 

Įdomu tai, kad kol nebuvo 
leidžiami susibūrimai, deka-
nato bažnyčios tapo vienin-

tele minėjimams skirta erdve. 
Bent maldoje buvo prisimin-
ta Tarptautinė šeimos diena, 
taip pat Partizanų pagerbimo, 
Lietuvos visuomenės ir ka-
riuomenės vienybės diena.

Nuo birželio pradžios 
bažnyčiose leidžiama giedo-
ti, kad ir labai nedideliems, 
tačiau giedotojų būreliams 
(choru to pavadinti dar nega-
lima). Jau buvo einama Šeš-
tinių ir Sekminių procesija, 
tiesa, tik bažnyčioje, ir papra-
šius tikinčiuosius likti savo 
klauptuose.

O štai Devintinės jau buvo 
gaivaus oro gūsis. Pagaliau 
Bažnyčia išėjo į viešumą. 
Devintinių procesija buvo ei-
nama šventoriuje, skambant 
varpams. Procesija dar nedi-
delė, be vėliavų, be adoruoto-
jų. Bet ji – puikus permainų 
simbolis. Ypač prisimenant 
tuos tolimus 1989-uosius, 
kai po daugelio dešimtmečių 
tylos ir uždarumo, pro šven-
toriaus vartus didžiulė proce-
sija pasuko į Rokiškio gatves. 
Dabar jau sunku prisiminti 
tikslų jos maršrutą. Tačiau 
jis buvo ilgas. Šio straips-
nio autorė toje procesijoje 
buvo gėlių bėrėja. Ir vienas 
ryškiausių prisiminimų apie 
tą unikalų įvykį yra nustebę 
praeivių veidai miesto gatvė-
se, ir kad bėrėjų krepšelyje 
pasibaigus gėlėms, Rokiškio 
žmonės mums tiesė žiedus, iš 
savo puokščių. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Kamajų parapijoje – renginių gausa
Kamajų šv. Kazimiero 

parapijoje birželis ir lie-
pos pradžia dosnūs svarbių 
įvykių, kuriuose kviečiami 
dalyvauti tikintieji.

Birželio 24-ąją parapija 
minės Šv. Jono Krikštytojo 
atlaidus Kamajų bažnyčioje.

Jų programa:
10.30 val.  – Birželinės 

pamaldos 
11 val.  – šv. Mišios 

11.45 val. sveikiname 
naująją Kamajų seniūnę Liną 
Zolubienę

12.30 val. paminklo (šalia 
Kalvių gyvenvietės link Svė-
dasų) Maro aukoms laimini-
mas.

Kamajų šventoriaus ko-
plyčioje  surengta Kauno 
dailės gimnazijos mokinių 
kūrybos darbų paroda ,,Su 
teptuku po Lietuvą“ (kurato-
rė Žėrutė Semaškienė).

Parodos atidarymas birže-
lio 24 d. 12 val. 

Parodą galima pamatyti 
šeštadieniais - sekmadieniais 
nuo 10 iki 19 val. (iki liepos 
12 d.).

Liepą taip pat vyks svar-
būs parapijos gyvenimui įvy-
kiai:

Liepos 4 d. 16 val. Kalvių 
koplyčios šventinimas ir šv. 
Mišios

Liepos 8 d. 18 val. Sutvir-

tinimo sakramento iškilmės 
Kamajų bažnyčioje

Taip pat parapija infor-
muoja, kad šiuo metu Ka-
majų bažnyčioje vyksta re-
monto darbai. Žala bažnyčiai 
buvo padaryta padaryta kovo 
mėn. didelės audros metu. 
Tikintieji kviečiami aukomis 
prisidėti prie šventovės re-
monto darbų.

Kamajų šv. Kazimiero
parapijos inform.

AUGALAI

• Įvairius sodo augalus, 
dekoratyvinius medelius ir krūmus, 
daugiamečius žolinius augalus, 
gėles kiekvieno skoniui. Platus 
pasirinkimas, profesionalūs 
patarimai. Tel. 8 686 68 892. 
Rokiškis

BALDAI

• Virtuvės baldų komplektą. 

Spintelės ir staliukas su 
taburetėmis. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 611 43 499. Rokiškis
• TV staliuką. Ilgis 118 cm, plotis 
40 cm. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 600 30 766. Rokiškis
• Medines filingines dvigubas duris 
su stakta 2,01x,0,83 m. Keturių 
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Karantino laikotarpiu – vaikų dienos centrų remontas ir namo įsigijimas
Įtempto karantino mėne-

siai buvo produktyvūs pro-
jekto „Rokiškio rajono ben-
druomeninių vaikų globos 
namų ir vaikų dienos centrų 
tinklo plėtra“ vykdytojams: 
suremontuotos vaikų dienos 
centrų Juodupėje ir Pandė-
lyje patalpos, nupirktas gy-
venamasis namas, kuriame 
veiks bendruomeniniai vai-
kų globos namai. 

Taip jau sutapo, kad kovo 
viduryje Lietuvos žmonių 
gyvenimą sukausčius pande-
mijai, kai kasdien skelbiama 
informacija apie susirgusius 
KOVID – 19, visiems kėlė 
didžiulį nerimą, buvo baig-
ti dviejų mūsų rajono vaikų 
dienos centrų Pandėlyje ir 
Juodupėje remonto darbų 
viešieji pirkimai. Su konkur-
są laimėjusia firma pasirašius 
darbų rangos sutartį, buvo ga-
limi du pasirinkimai: iš karto 
pradėti remontuoti patalpas 
arba laukti karantino pabai-
gos. „Mano įmonės vyrams 
reikia darbo. Nėra didelio 
skirtumo, kokiu tikslu dėvėti 
kaukes: siekiant apsisaugoti 
nuo paniką keliančių virusų 
ar statybinių dulkių“ - imtis 
darbų ragino Panevėžio sta-
tybos įmonės vadovė Nijolė 
Norkė. 

Pandemijos metu prisilai-
kant visų reikalavimų buvo 
pradėtas Pandėlio gimnazijos 
viename iš pastatų įsikūrusio  
vaikų dienos centro „Noriu 
būti mylimas“ remontas: at-
naujintos vandens, nuotekų, 

elektros, apšvietimo ir ven-
tiliacijos sistemos, naujai 
įrengtas sanitarinis mazgas 
pritaikytas neįgaliesiems, vi-
sose patalpose ir koridoriuje 
atnaujintos grindys. Senos 
apleistos patalpos virto jau-
kia erdve. Įrengta virtuvė 
arka sujungta su valgomuoju, 
vaikai su centro darbuotojais, 
savanoriais, tėvais galės ga-
mintis valgyti, išbandyti įvai-
rius receptus, taip gilindami 
socialinius  įgūdžius.  

Karantino laikotarpiu daug 
diskusijų kilo apie šeimų, au-
ginančių vaikus, izoliaciją. 
Remontuodami Pandėlio vai-
kų dienos centrą, supratome, 
jog centras kuriamas atski-
roje nuo kitų patalpų pasta-
to dalyje, patekimas į jį per 
vieninteles duris. Patalpose 
įrengtas dušas, tualetai, virtu-
vė, vėliau centrui projekto lė-
šomis perkami baldai, buitinė 
technika - televizorius, šaldy-
tuvas, kompiuteriai, skalby-
klė, džiovyklė, viryklė. Tokiu 
būdu sudaromos normalios 
sąlygos šeimoms, esant po-

reikiui,  ilgesnį laiką  gyventi 
saviizoliacijos sąlygomis.  

Per karantiną suremontuo-
tas ir Juodupės lopšelyje-dar-
želyje įsikūrusio vaikų dienos 
centro „Vyžuonėlis“ patal-
pos. Supuvusiomis grindimis, 
ištrupėjusiomis sienomis vai-
kų grupė virto jaukia patalpa, 
kurioje bus įrengtas žaidimų 
kambarys su multisensori-
ne burbulų sienele, smėlio 
ir šviesos stalais, veidrodžių 
sienele judesio korekcijos 
užsiėmimams. Išardžius ne-
beveikiančio dušo ir senojo 
sandėliuko sienas, įrengtas 
dušas ir tualetas, pritaikytas 
neįgaliesiems. 

Karantino metu Rokiškio 
mieste įsigytas gyvenamasis 
namas, kuriame veiks ben-
druomeniniai vaikų globos 
namai, vienu metu jame galės 
gyventi iki aštuonių tėvų glo-
bos netelkusių vaikų. Atlikus 
remontą, namas bus pritaiky-
tas neįgaliesiems.  

Dalia ZIBOLIENĖ
Socialinės paramos ir 

sveikatos skyriaus specialistė 

PARDUOTUVĖ „PAS ALDONĄ“PARDUOTUVĖ „PAS ALDONĄ“
LAUKIA JŪSŲ!LAUKIA JŪSŲ!

Darbo laikas:  II-V 9-16 val., VI-VII 9-14 val.
Vytauto g. 13, Obeliai
Maloniai kviečiame apsilankyti!

Nauja siunta iš Belgijos!
Krištolas, porcelianas, antikvaras, odiniai 
baldai, terasos pinti baldai. 

durų spintą su antresolemis, tamsiai 
ruda, 2,20x2,28x0,6 m. Trijų dalių 
sekciją, tamsiai ruda, 2,2x2,4 m. 
Tel. 8 611 55 318. Rokiškis
• Staliuką. Ilgis 120 cm, plotis 60 
cm. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 670 67 115. Rokiškis
• Minkštą kampą su miegama 
dalimi, išskleidžiamas, yra 
patalynės dėžė. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 670 67 115. Rokiškis
• Odinį, juodos spalvos kampą. 
Neištiesiamas. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 621 02 809. Rokiškis
• Veidrodį. Kaina 40 Eur., 
derinama.  Tel. 8 622 69 106. 
Rokiškis

• Sekciją, 80 Eur. Stiklinį stalą ir 
keturias kėdes, 150 Eur.  
Tel. 8 600 30 766. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Krikšto drabužėlius berniukui. 
Etiketėje rašoma, kad jis skirtas 92 
cm ir 18 mėn. Berniukas vilkėjo 2 
metukų. Tinka 1,5-2 m. amžiaus 
vaikui. Būklė labai gera. Baltos 
kelnytės, liemenė, skraistė  ir 
marškinukai. Dar pridedu varlytę ir 
juodą liemenę. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 623 20 459. Rokiškis
• Kuprinę už 15 Eur.  Nenešiota, 
pirkta iš Avon. Suknelę už 5 Eur. 
Vieną kartą užsivilkta. Sijoną ir 
šortus po 2 Eur. Kelis kartus buvo 
dėvėti. Striukę už 10 Eur. Taip pat 
tik kelis kartus buvo užsivilkta. 
Visų rūbų dydžiai M.  
Tel. 8 652 29 709. Kupiškis
• Mažai dėvėtas sukneles mergaitei. 
Kaina 5 Eur. Tel. 8 647 47 150. 
Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Puikiai veikiančią automagnetolą 
SONY. Bluetooth, AUX, 52W/4. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 625 67 440. 

Rokiškis
• Automobilinį CD grotuvą PLUS2 
P2-3030. MP3. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Automobilinį CD grotuvą SONY 
CDX-M600R. MP3, atverčiamas. 
Dvigubas ekranas, spalvotas. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 687 73 075.  
Rokiškis
• Automobilinį CD grotuvą 
Panasonic CQ-C1405N. MP3, 
AUX. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Labai geros būklės, automobilinį 
CD grotuvą JVS KD-R711. MOS-
FET, WMA, MP3, AUX, USB. 
50W/4. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Automobilinį CD grotuvą 
Kenwood KDC-4047U. MP3, 
WMA, AAC, AUX, USB. 50W-4. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• CD grotuvą Panasonic CQ-
C7303N. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Automobilinį CD grotuvą AEG 
CS MP 530 IR. USB, MP3. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 687 73 075.  
Rokiškis
• Automobilinį CD grotuvą 
Pioneer. USB. AUX. WMA. MP3. 
AAC. Mosfet 50w x 4. Kaina 35 
Eur. Tel. 8 687 73 075.  
Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Šilkinius ir šiurpius viščiukus ir 
jų mišrūnus. 3 mėn. amžiaus. Kaina 
sutartinė. Išsamesnė informacija 

telefonu. Tel. 8 604 83 293. 
Rokiškis
• Mažus triušiukus, auginti mėsai. 
Obeliai. Kaina 6 Eur.  
Tel. 8 676 30 362. Rokiškis
• Melžiamą, juodmargę karvę ir 
pusės metų telyčaitę.  
Tel. 8 623 31 100. Rokiškis
• Naminius veislinius gaidžius.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Mėsinius paršelius.  
Tel. 8 607 51 525. Rokiškis
• Avelių mėsą. Tel. 8 630 53 487. 
Rokiškis

IEŠKO DARBO

• 41 metų moteris ieško darbo.  
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu akmenimis 
apmūryti jūsų šulinį, pamatus ir 
atlikti panašius darbus.  
Tel. 8 670 69 092.  
Biržai
• Du vyrai ieško darbo.  
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
• Mergina ieško darbo. Esu dirbusi 
su kasos aparatu. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 605 51 520. 
Rokiškis
• Ieškau sezoninio darbo. Galiu 
pjauti žolę su trimeriu.  
Tel. 8 695 78 132. Rokiškis
• Ieškau darbo. Rokiškio raj. 
Obeliuose galiu supirkinėti gėrybes. 
Tel. 8 626 29 171. Rokiškis
• Ieškau darbo. Turiu vairuotojo 
pažymėjimą. Tel. 8 695 28 930. 
Rokiškis

• Ieškau bet kokio darbo, būtų 
gerai su apgyvendinimu. Man 27 
m. Moku atlikti įvairius ūkio bei 
statybos darbus. Tel. 8 692 07 403. 
Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu skaldyti, 
krauti malkas, dirbti pagalbiniu 
darbininku ūkyje. Obeliai.  
Tel. 8 601 42 682. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Reikalingi grybų, uogų, obuolių 
supirkėjai. Galimybė užsidirbti. 
Tel. 8 656 91 370. Rokiškis
• Siūlome darbą pienovežio 
vairuotojui. Darbas Lietuvoje, 

darbo sutartis neterminuota , visos 
soc. garantijos. Darbo užmokestis, 
neatskaičius mokesčių. apie 1755 
Eur bei priedai ir premijos.  
Tel. 8 687 85 505. Rokiškis
• Automobilių servisui reikalingi 
automobilių elektrikas darbui, 
profesionalia diagnostine įranga, 
bei automechanikas. Geras 
kolektyvas, visos soc. garantijos. 
Tel. 8 646 04 035. Rokiškis
• UAB „MediCA klinika“ siūlo 
darbą bendrosios praktikos 
slaugytojai Rokiškyje ir 
Kamajuose. Darbas 1 etatu. Darbo 
užmokestis, neatskaičius mokesčių, 
– 1000 Eur + motyvaciniai priedai, 
priklausantys nuo darbo rezultatų). 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Tel. 8 694 81 473. Rokiškis
• Ieškomas meistras. Darbo 
pobūdis: gamybinės linijos 
automatinių įrenginių priežiūra, 
programinės įrangos valdymas. 
Smulkių įrenginių gedimų 
šalinimas. Produkcijos kokybės 
užtikrinimas ir proceso priežiūra. 
Atlyginimas nuo 600 Eur į rankas. 
Tel. 8 698 11 415. Rokiškis
• Reikalinga pardavėja, 
Panemunėlio glž. st. Nuolatiniam 
darbui. Tel. 8 685 14 722.  
Rokiškis
• Ieškau meistro, kuris galėtų 
sutvarkyti lūžusią rūsio perdangą 
garaže ir išbetonuoti.  
Tel. 8 629 15 101. Rokiškis
• Siūlome darbą roletų matuotojui-
montuotojui Rokiškyje. 
Tel. 8 632 67 660. Rokiškis

PASLAUGOS
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UAB „RIMGOVA“UAB „RIMGOVA“
LANGAI. DURYS. VARTAI.LANGAI. DURYS. VARTAI.

AKCIJOS ROLETAMS.AKCIJOS ROLETAMS.

NEPRIKLAUSOMYBĖS A. 21, ROKIŠKISNEPRIKLAUSOMYBĖS A. 21, ROKIŠKIS
JAU DIRBAME!JAU DIRBAME!

+370 618 07020+370 618 07020

Vežame žemę, 
gruntą. 

Tel. (8-677) 78512

Žemės kasimo darbai 
mini ekskavatoriumi. 

• Atliekame vidaus apdailos darbus. 
Tel. 8 699 58 782. Rokiškis
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Laisvės g.13 Dėl prašymų pateikimo rengiant 
Panevėžio apskrities Rokiškio rajono 
(savivaldybės) Rokiškio kaimiškosios 
seniūnijos Bajorų kadastro vietovės 

žemės reformos žemėtvarkos projektą
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio 

ministerijos Rokiškio skyrius (toliau ‒ Skyrius) infor-
muoja, kad 2020 m. liepos 13 d. bus pradėtas rengti 
310,0678 ha teritorijos Panevėžio apskrities Rokiš-
kio rajono (savivaldybės) Rokiškio kaimiškosios se-
niūnijos Bajorų kadastro vietovės žemės reformos 
žemėtvarkos projektas. Asmenys, pageidaujantys 
šios kadastro vietovės teritorijoje susigrąžinti žemę 
natūra, gauti nuosavybėn neatlygintinai, pirkti arba 
nuomoti iš valstybės, gauti neatlygintinai naudotis 
ar patikėjimo teise valdyti žemę, iki 2020 m. liepos 
9 d. gali pateikti prašymus Skyriui. 

Projektavimo darbus vykdo  Virginija Grišinienė 
(valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Pane-
vėžio žemėtvarkos ir geodezijos skyrius, tel. 8 45 
582057; 8 646 89166). Su laisvos žemės fondo že-
mės planu galima susipažinti interneto svetainėje 
www.nzt.lt arba Skyriuje, Respublikos g. 94, 42136 
Rokiškis, 712 kab., darbo dienomis I–IV 8.00–17.00 
val., V 8.00–15.45 val.

Užs. 1041

Rokiškio rajono savivaldybės 
administracija skelbia konkursą į 
Statybos ir infrastruktūros plėtros 
skyriaus vyriausiojo specialisto (koe-
ficientas 7,20, karjeros valstybės tar-
nautojas) pareigoms užimti.

Išsamesnė informacija Rokiškio rajono savival-
dybės interneto svetainėje adresu www.rokiskis.lt.

Užs. 1037

2020 m. birželio 26 d. (penktadie-
nį) 10 val. savivaldybės I aukšto salėje 
vyks Rokiškio rajono savivaldybės ta-
rybos posėdis.

Tarybos posėdžio darbotvarkė skel-
biama interneto svetainėje www.rokis-

kis.lt (žr. ,,Naujienos“).
Užs. 1039

• Plastikiniai langai. Šveicariška 
garantija - 50 metų, maloniai 
nustebins! Taip pat siūlome 
pakeliamus garažo vartus, stogo 
langus, šarvuotas duris, roletus, 
tinklelius nuo vabzdžių. www.

manonamukas.lt, +370 616 46655. 
Tel. 8 640 22 992. Rokiškis

• Stogų dengimas, jų remontas, 
kaminų mūrijimas. Skardinimo 

darbai. Karkasinių pastatų statyba. 
Visi lauko apdailos darbai.  
Tel. 8 626 76 455.  
Rokiškis
• Dažome namus ir tvoras, visa 
informacija telefonu.  
Tel. 8 628 43 910. Rokiškis
• AB Panevėžio keliai, Rokiškio 
filialas įvariais kiekiais parduoda: 
kašto/šaltojo asfaltbetonio mišinius; 
smėlį; žvyrą; skaldą; fasuotą 
dekoratyvinę skaldelę. Atliekame 
asfaltbetonio dangos frezavimo ir 
klojimo paslaugas. Žemaitės g. 2. 
Tel.  +37045851202.  
Tel. 8 618 65 627.  
Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Šeimai skubiai reikalinga 
skalbimo mašina. Gal kas turite 
nebereikalingą ir galite padovanoti? 
Bus labai ačiū. Tel. 8 625 53 137. 
Rokiškis

PERKA
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Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

Ieškokite  prekybos centruose!
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20 05:05 Šoka Lietuva 

05:15 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:05 Euromaxx
06:35 Pasaulio puodai
07:30 Šoka Lietuva 
07:40 Slimų šeimynėlė
09:00 Labas rytas, 
Lietuva
12:00 Keisčiausi pasaulyje 
3
12:50 Neįtikėtinos gyvūnų 
draugystės 4
13:35 Klausimėlis
13:50 Džesika Flečer 
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų 
koncertas
17:30 Žinios
18:00 Euromaxx
18:30 Vakaras su Edita
19:30 Stilius

20:30 Panorama
21:00 Vasaros festivaliai
22:30 Tik 40
00:40 Juros periodo parkas 3 
02:10 Išpuolis Berlyne
03:40 Keisčiausi pasaulyje 3 
04:25 Šoka Lietuva
04:40 Slimų šeimynėlė

05:40 Paskutinis iš vyrų 
06:30 Ančiukų istorijos 
07:00 Bakuganas. Kovos 
planeta 
07:30 Ilgo plauko istorija 
08:00 Ančiukų istorijos 
08:30 Virtuvės istorijos 
09:00 Skaniai ir paprastai 
09:30 Tėvų darželis 
10:00 Būk sveikas! 
10:30 Penkių žvaigždučių būstas 
11:00 Įpėdiniai 2
13:20 Geri metai
15:40 Havajai 5.0

16:45 Ekstrasensų mūšis 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Ilgai ir laimingai: Pelenės 
istorija
22:00 Žaklina
23:55 Kruvini pinigai
02:00 Karo kiaulės 
03:30 Auklė nakčiai
04:55 Havajai 5.0 
05:40 Paskutinis iš vyrų

06:55 Tomas ir Džeris 
07:25 Saugokis meškinų 
07:50 Ogis ir tarakonai 
08:10 Neramūs ir triukšmingi
08:35 Tomo ir Džerio šou 
09:00 Nuotykių metas 
09:25 Bunikula 
09:50 Madagaskaras 2
11:30 Turtuolis Ričis
13:25 Paskutinė mimzė
15:15 Mes - viena komanda
17:55 Gyvūnų pasaulis

18:30 Žinios
19:30 Haris Poteris ir Azkabano 
kalinys
22:15 Mano kaimynė - 
pornožvaigždė
00:25 Terminatorius
02:20 Pasaulių karas

06:00 Varom! 
06:30 Geriausi šuns 
draugai 
07:00 Pričiupom! 
07:30 Juodasis sąrašas 
08:25 Pričiupom! 
09:00 Sveikatos kodas
10:00 Geriausi šuns draugai 
10:30 Afrika. Mirtinai pavojingi 
11:30 Pričiupom! 
12:00 Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi 
13:00 Gordonas Ramzis. Iki 
pragaro ir atgal 
14:00 Pragaro virtuvė 

15:00 Reali mistika 
16:00 Ekstrasensų mūšis 
18:20 Kas žudikas? 
19:30 Jūrų pėstininkai 
20:30 Juodasis sąrašas 
21:30 Išdavikas
23:30 Nakties sargyba
01:25 Absoliutus blogis. 
Atpildas

05:30 Nauja diena
06:00 „Pone prezidente” 
07:20 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje“ 
07:55 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
09:00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
09:30 4 kampai
10:00 Vantos lapas
10:30 Pagaliau savaitgalis
11:00 Grilio skanėstai
12:00 „Kelrodė žvaigždė“ 

14:00 „Dvaro rūmai” 
15:00 Laikykitės ten
16:00 Žinios
16:30 Pinigų karta
17:00 Gyvenimas
18:00 Žinios
18:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
19:30 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje“ 
20:00 Žinios
20:30 „Gluchariovas“ 
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. Pokalbiai
00:00 Grilio skanėstai
01:00 „Kelrodė žvaigždė“ 
02:50 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03:35 „Pasaulis iš viršaus“ 
04:00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi
04:40 Gyvenimas
05:20 Pinigų karta
05:40 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"

SE
KM

AD
IE

NI
S 

06
.2

1 06:00 Himnas
06:05 Beatos virtuvė
07:00 Šventadienio mintys
07:30 Klausimėlis
08:00 Į sveikatą! 
08:30 Ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite
09:00 Brolių Grimų 
pasakos. Apie žvejį ir jo 
pačią
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 Europos tyrai
12:55 Pasaulio 
dokumentika. Gyvūnų 
dinastijos
13:45 Puaro
15:30 Žinios
15:45 Istorijos detektyvai
16:35 „Lietuvos kolumbai“

17:30 Žinios
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“
21:30 Super Džonio 
prisikėlimas 
23:10 Pelėdų kalnas
01:20 Raitelis iš Aukštųjų lygumų
03:00 Etnos
03:25 Šventadienio mintys
03:50 Tik 40

05:40 Paskutinis iš vyrų 
06:05 Iš Los Andželo į Vegasą 
06:30 Ančiukų istorijos 
07:00 Bakuganas. Kovos planeta 
07:30 Ilgo plauko istorija 
08:00 Ančiukų istorijos 
08:30 Svajonių ūkis 
09:00 La Maistas
10:00 Pasaulis pagal moteris 
11:00 Svajonių sodai

15:15 Gamtos jėgos
17:30 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Piko valanda 3
21:20 Džekas Ryčeris. 
Nesidairyk atgal
23:45 Laukinės aistros. Karšta 
ketveriukė
01:30 Mano kaimynė - 
pornožvaigždė

06:30 „Ultimate Strongman“ 
pasaulio veteranų galiūnų 
čempionatas
07:30 Juodasis sąrašas 
08:30 Tauro ragas
09:00 „Ultimate Strongman“ 
pasaulio komandinis galiūnų 
čempionatas
10:00 Geriausi šuns draugai 
10:30 Afrika. Mirtinai pavojingi 
11:30 Pričiupom! 
12:00 Spec. būrys. Išlieka stipriausi 
13:00 Gordonas Ramzis. Iki 

pragaro ir atgal 
14:00 Pragaro virtuvė 
15:00 Reali mistika 
16:05 Ekstrasensų mūšis 
18:20 Kas žudikas? 
19:30 Jūrų pėstininkai 
20:30 Juodasis sąrašas 
21:30 Narkotikų prekeiviai. 
Meksika 
22:45 Karo vilkai. 
Likvidatoriai VII 
23:50 Išdavikas
01:45 Nakties sargyba

05:20 Pinigų karta
05:40 Bušido ringas. 
Tarptautinis turnyras „BUSHIDO 
KOK 2020"
06:00 „Gluchariovas“
08:00 Pagaliau savaitgalis
08:30 Kaimo akademija
09:00 Laikykitės ten
10:00 Šiandien kimba
11:00 Šarūnas Marčiulionis

12:00 „Kelrodė žvaigždė“ 
14:00 „Dvaro rūmai” 
15:00 Laikykitės ten
16:00 Žinios
16:30 „24/7“
17:30 Nauja diena
18:00 Žinios
18:30 Protų kovos su Robertu 
Petrausku
19:30 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje“ 
20:00 Žinios
20:30 Oponentai
21:30 „24/7“
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. Pokalbiai
00:00 Šarūnas Marčiulionis
01:00 „Kelrodė žvaigždė“ 
02:50 Protų kovos su Robertu 
Petrausku
03:35 „Pasaulio turgūs“ 
04:00 „24/7“
04:40 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
05:20 Mažos Mūsų 
Pergalės

12:00 Daktaras Dolitlis 4. 
Prezidento šuo
13:45 16 norų
15:40 Jausmų vandenynas
17:25 Tai – mes 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Burtininko mokinys
21:45 Išpirka - milijardas
23:55 Priemiesčio nakviša
01:35 Bėgantis labirintu
03:35 Patrulių zona
05:15 Paskutinis iš vyrų

06:55 Tomas ir Džeris 
07:25 Saugokis meškinų 
07:55 Ogis ir tarakonai 
08:15 Neramūs ir triukšmingi 
08:40 Tomo ir Džerio šou 
09:05 Nuotykių metas 
09:30 Tinginių miestelis 
10:00 Beždžionių karalius. 
Perkrauta
11:35 Margi, pirmyn!
13:35 Superšuo
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:00 Džesika Flečer 
09:50 Miuncheno 
kriminalinė policija  
10:35 Komisaras Reksas 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Stilius
13:00 Įdomiosios pamokos 
tiesiogiai. Specialus 
„Lietuvos tūkstantmečio 
vaikų“ projektas
14:00 Žinios
16:30 Šoka Lietuva
16:45 Ponių rojus
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Daiktų istorijos
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Nacionalinė 
ekspedicija

22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. Kostiumuotieji
23:45 Čikagos policija 3
00:30 Stop juosta
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Savaitė
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Kostiumuotieji
04:45 Stop juosta
05:15 Ponių rojus

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

15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Viešbutis
20:30 Prakeikti II
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Pavojingasis Bankokas
00:00 Skubi pagalba
01:00 X mutantai
01:50 Rouzvudas
02:40 Rezidentas

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

17:30 Stebuklas
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Turtuolė varguolė
21:00 Varom! 
21:30 Žinios
22:30 Išvadavimas
00:40 Rivjera
01:30 Džekas Ryčeris. 
Nesidairyk atgal
03:25 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
04:55 Rosenheimo policija

06:25 CSI. Majamis
07:25 Mano virtuvė geriausia 
08:35 Sudužusių žibintų gatvės
09:40 Pėdsakas
10:35 Įteisintas faras
11:35 Reali mistika
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės
13:35 Mano virtuvė geriausia
14:55 Sudužusių žibintų gatvės
16:00 Pėdsakas

17:00 Info diena
17:30 Kobra 11
18:30 CSI. Majamis
19:30 Paskutinis laivas
20:30 Pričiupom!
21:00 Nepalaužiama drąsa 
23:25 Jūrų pėstininkai
01:05 Narkotikų prekeiviai. 
Meksika
02:05 Karo vilkai. 
Likvidatoriai VII
03:00 Nusivylusios namų 
šeimininkės
03:45 Kobra 11

05.30 4 kampai
06.00 Šiandien kimba
07.00 „24/7“
08.00 „Mentų karai: Kijevas. 
Kobros bučinys“ 
09.00 „Dvigubas gyvenimas“ 
10.00 Pinigų karta
10.30 Pagaliau savaitgalis
11.00 „Reali mistika“ 
12.00 TV parduotuvė

12.15 Tiek žinių
12.30 Kaimo akademija
13.00 Nauja diena
15.00 „Mentų karai: Kijevas. 
Kobros bučinys“ 
16.00 Reporteris
16.30 Alfa taškas
17.00 „Kelrodė žvaigždė“ 
18.00 Reporteris
18.30 „24/7“
19.30 Alfa taškas
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“ 
21.30 Laikykitės ten. Pokalbiai
22.30 Reporteris
23.00 Alfa taškas
23.30 Protų kovos su Robertu 
Petrausku
00.30 „Reali mistika“
01.30 Laikykitės ten. Pokalbiai
02.20 Kaimo akademija
02.40 „Mentų karai: Kijevas. 
Kobros bučinys“ 
03.25 „24/7“
04.10 „Kelrodė žvaigždė“ 
04.55 Alfa taškas
05.15 Mažos Mūsų Pergalės
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23 06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:00 Džesika Flečer
09:50 Miuncheno 
kriminalinė policija 
10:35 Komisaras Reksas 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Daiktų istorijos
13:00 Įdomiosios pamokos 
tiesiogiai. Specialus 
„Lietuvos tūkstantmečio 
vaikų“ projektas
14:00 Žinios
16:30 Šoka Lietuva
16:45 Ponių rojus
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Vakaras su Edita. 
20:30 Panorama
21:00 Duokim garo! 
Joninės Nidoje

23:35 Mirtinų paslapčių 
namai  
01:00 Persekiotojų klubas
02:25 Undinėlė
04:00 Kas ir kodėl? 
04:30 Lemtingos vestuvės

06:25 Žmogus voras
06:55 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis
07:55 Viešbutis
09:00 Šviesoforas
10:00 Nuo likimo 
nepabėgsi
12:00 Tikroji žvaigždė
13:00 Parduotas gyvenimas
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Viešbutis 
20:30 Prakeikti II

21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Kung Fu Joga
00:05 Tobuli aferistai
01:50 Kalnų rykliai

06:30 Iš širdies į širdį
07:30 Tomas ir Džeris 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
10:00 Rosenheimo policija
11:00 Varom!
11:30 Būrėja 
13:30 Turtuolė varguolė
14:30 Našlaitės
15:30 Laukinis miestas
16:30 Labas vakaras, 
Lietuva
17:30 Stebuklas
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Turtuolė varguolė
21:00 Varom! 
21:30 Žinios
22:30 Lietuviški svingeriai

00:25 Rivjera
01:20 Išvadavimas
03:05 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
04:35 Rosenheimo policija

06:25 CSI. Majamis
07:25 Mano virtuvė 
geriausia 
08:35 Sudužusių žibintų 
gatvės
09:40 Pėdsakas
10:35 Įteisintas faras
11:35 Paskutinis laivas
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės
13:35 Mano virtuvė 
geriausia
14:55 Sudužusių žibintų
 gatvės
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11
18:30 CSI. Majamis

19:30 Paskutinis laivas
20:30 Pričiupom!
21:00 Keršto valanda. 
Teisingumas
22:55 Nepalaužiama drąsa
01:10 Kobra 11
02:00 Iš visų jėgų 
02:50 "Nusivylusios namų 
šeimininkės

05.30 Nauja diena
07.30 Alfa taškas
08.00 „Mentų karai: Kijevas. 
Kobros bučinys“
09.00 „Dvigubas gyvenimas“
10.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“
11.00 „Reali mistika“ 
12.00 TV parduotuvė
12.15 Tiek žinių
12.30 „Pone prezidente” 
13.00 Nauja diena
15.00 „Mentų karai: 
Kijevas. Sidabrinis 

durklas“ 
16.00 Reporteris
16.30 Alfa taškas
17.00 „Kelrodė žvaigždė“
18.00 Reporteris
18.30 Protų kovos su Robertu 
Petrausku
19.30 Alfa taškas
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“ 
21.30 Oponentai
22.30 Reporteris
23.00 Alfa taškas
23.30 „24/7“
00.30 „Reali mistika“ 
01.30 Oponentai
02.20 „Pone prezidente” 
02.40 „Mentų karai: 
Kijevas. Sidabrinis 
durklas“ 
03.25 Protų kovos 
su Robertu Petrausku
04.10 „Kelrodė žvaigždė“ 
04.55 Alfa taškas
05.15 Mažos Mūsų 
Pergalės
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Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokykla tęsia 
priėmimą nuotoliniu būdu ir kviečia būsimuosius mo-
kinukus bei jų tėvelius apsilankyti tinklapyje www.mu-
zika.rokiskyje.lt , tiesiogiai internete užpildyti prašymą 
stojimui į jūsų pasirinkto instrumento specialybę iki 
birželio 30 dienos. 

Priimame mokytis į:
ankstyvojo muzikinio ugdymo programą (4-6 metų 

vaikai), fortepijono, styginių (smuikas, violončelė), dai-
navimo (solo, ansamblinis, chorinis dainavimas), liau-
dies (kanklės, akordeonas, etnomuzika), estradinės 
muzikos (elektroniniai muzikos instrumentai, gitara), 
pučiamųjų (trimitas, klarnetas, eufonija, saksofonas, 
trombonas, tūba, baritonas, fleita) skyrius.

Informuojame žemės sklypo  Nr.7340/0001:353 
esančio Kurklaičių II k, Pandėlio sen., Rokiškio r. 
savininko V.B paveldėtojus, kad R.Barono žemė-
tvarkos darbų įmonės   matininkas Eugenijus Mi-
kulėnas (kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-328) 
2020-07-01d. 14 val. vykdys žemės sklypo (kadas-
tro Nr. 7340/0001:425), esančio Kurklaičių II k, Pan-
dėlio sen., Rokiškio r., ribų ženklinimo darbus. 

Prireikus išsamesnės informacijos, prašome 
kreiptis į R.Barono žemėtvarkos įmonės atstovą 
E. Mikulėną adresu Taikos g.5, Rokiškis el. paštu 
kavolzeme@parok.lt. arba telefonu 861295721; 

861295720.

Perkančioji organizacija: Rokiškio 
rajono savivaldybės administracija 
(kodas 188772248, Respublikos g. 94, 
42136 Rokiškis).

Pirkimo objektas: Rokiškio mieste 
perkami 1 vieno kambario ir 1 dviejų 
kambarių butai; Obelių mieste - 1 vie-

no kambario butas; Juodupės miestelyje – 1 vieno 
kambario butas su visais komunaliniais patogumais. 
Butai su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tua-
letu, dušine), mediniuose ar karkasiniuose namuose 
bei butai, kurių nusidėvėjimas yra didesnis kaip 60 
proc., nebus perkami.

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

pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba 
nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos 
aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Že-
mės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsi-
gijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo 
tvarkos aprašo patvirtinimo“.

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

Pirkimo dokumentus galima gauti Strateginio pla-
navimo, investicijų ir viešųjų pirkimų skyriuje, 414 
kab., Respublikos g. 94, Rokiškyje, arba rasti interne-
te adresu www.rokiskis.lt naujienų skiltyje.

Informacija teikiama tel. (8 458) 71 429, mob. 8 
685 63 379, el. paštu e.janciene@post.rokiskis.lt.

Paraiškos  pateikimo vieta: Strateginio planavimo, 
investicijų ir viešųjų pirkimų skyrius, 414 kab., Respu-
blikos g. 94, Rokiškyje.

Paraiškos  pateikimo terminas: iki 2020 m. liepos 
3 d. 10.00 val.

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

nurodomas parduodamo buto adresas, kontaktinio 
asmens vardas, pavardė ir telefono nr.

Pateikiami šie dokumentai:
1. Užpildyta paraiška; 
2. Nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos;
3. Kadastro duomenų bylos kopija;
4. Buto energetinio efektyvumo sertifikato kopija;
5. Notaro patvirtintas įgaliojimas, suteikiantis teisę 

asmeniui teikti paraišką ir derėtis dėl buto pardavi-
mo (jei paraišką teikia ne pats savininkas arba kai bu-
tas nuosavybės teise priklauso keliems asmenims).

Komisijos posėdis, kuriame atplėšiami vokai, vyks 
2020 m. liepos 3 d. 10.30 val. Rokiškio rajono  savi-
valdybės administracijos 203 kab., Respublikos g. 94, 
Rokiškyje.

Užs. 1042

KITA

• 25 cm diametro, 2 m ilgio, gero 
metalo vamzdį, tinkantį kaminui ar 
pralaidai. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 686 65 674. Rokiškis
• Mažai naudotą dujų balioną. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 686 65 674. 
Rokiškis
• 30 vnt. šienainio rulonų. Sukti 
šiemet. Kaina 20 Eur.  

Tel. 8 658 99 565. Rokiškis
• Šiaudus rulonais, atvežu.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Duris su stakta. 65×178, 
nenaudotos. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 624 62 178. Rokiškis
• Dujų balioną. Tel. 8 625 81 278. 
Rokiškis
• Skaldytas lapuočio malkas.  
Tel. 8 645 87 075. Rokiškis
• Diskinį pjūklą, reismusines ir 
leistuvines obliavimo stakles. 
Trifazės. Tel. 8 680 26 988. 
Rokiškis
• Obliavimo stakles. Kaina 470 Eur. 
Tel. 8 611 19 651. Rokiškis
• Sauskelnes Tena. L dydis. Kaina 
12 Eur. Tel. 8 683 12 770.  
Rokiškis
• Bičių avilius. Tel. 8 615 55 734. 
Rokiškis
• Storesnę, metalinę statinę kurui. 
200 l. Tel. 8 615 55 734.  
Rokiškis
• Moteris siūlo vienam asmeniui 
(vyrui ar moteriai) gyventi kartu 
sodyboje ir padėti tvarkytis buitį 
(ne pažinties tikslu).  
Tel. 8 695 44 397. Rokiškis
• Atiduodų nusišienauti pievas 
Sniegių kaime, Rokiškio kaimiškoji 
sen. Tel. 8 678 81 317.  
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Geros būklės Lenovo Ideapad 
110-15ISK nešiojamąjį kompiuterį. 
4G,B RAM 1TB, atminties 
I3 procesorius. Baterija laiko 
tinkamai. Kainą galime šiek tiek 
paderinti. Galiu privežti. Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 150 
Eur. Tel. 8 696 38 718.  
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Metalinį garažą lengvąjam 

automobiliui. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 614 55 406. Rokiškis
• Rokiškyje, Taikos g., renovuoto, 
plytinio namo, 1 aukšte, puikios 
būklės, erdvų 3 kambarių butą. 
Nauji vamzdynai, nedidelė šildymo 
kaina. Kaina 36000 Eur.  
Tel. 8 698 86 163. Rokiškis
• 14 a sklypą su namu Juodupės 
gatvėje. Šalia parduotuvė, netoliese 
poliklinika, ligoninė, mokykla. 
Kaina 12000 Eur.  

Tel. 8 675 17 662. Rokiškis
• Garažą Pagojės kvartale. Yra 
trifazė elektros instaliacija, rūsys 
po visų garažu. Perdengtas stogas. 
Yra lentynos. Kaina 3200 Eur.  
Tel. 8 612 94 806. Rokiškis
• Metalinį garažą. 3,40/5,50.  
Tel. 8 604 61 511. Rokiškis
• 58 kv. m pastatą Dviragio ežero 
saloje. Tinka verslui ir Europos 
paramai gauti. Yra 50 kv. m 
pamatai su galimybe plėstis. Pastate 
įvesta trifazė elektros instaliacija, 
komunalinis vandentiekis. 
Suformuotas 10 a žemės sklypas. 
Ežeras - 100 m. Kaina 4900 Eur. 
Tel. 8 698 72 865. Rokiškis
• 12 a sodą Steponyse, šalia 
vandens telkinio. Yra neįrengtas 
mūrinis namelis su rūsiu ir 
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Birželio 19-oji, 
penktadienis, 

24 savaitė
Iki Naujųjų liko 195 dienos.

Pasaulinė kovos prieš dirbančius 
vaikus diena

Saulė teka 4.41 val., 
leidžiasi 21.59 val. 

Dienos ilgumas 17.18 val. 
Mėnulis – delčia.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Dovilas, Dovilė, Gaudvilas, 
Gervazas, Protazas, Protazijus, 

Ramunė, Romualda, Romualdas, 
Svaigeda, Svaigedas, Svaigedė.

Rytoj: Nautara, Nautaras, 
Nautarė, Nauvyda, Nauvydas, 
Nauvydė, Silverija, Silverijus, 

Žadvainas, Žadvainė.
Poryt: Alicija, Aloyza, Aloyzas, 
Galmina, Galminas, Galminė, 
Iliuminata, Irtuona, Vasarė.

Dienos citata
„Kuo ilgiau galvosime 
apie savo nesėkmę, 

tuo smarkiau 
ji mus žeis“ 
(Volteras).

Šiandien 
pasaulio 
istorijoje 

1885 m. į Niujorką atgabenta 
prancūzų dovana – Laisvės sta-
tula.

1947 m. gimė indų rašytojas 
Salmanas Rušdis, išgarsėjęs savo 
„Šėtoniškosiomis eilėmis“, už ku-
rias Iranas paskelbė jį už įstatymo 
ribų.

1953 m. už šnipinėjimą So-
vietų Sąjungai JAV elektros kė-
dėje mirė Džulijus ir Etelė Rozen-
bergai. Tai buvo pirmoji mirties 
bausmė, įvykdyta sutuoktiniams.

2003 m. Nigerijoje vagims 
sugadinus naftotiekį žuvo 125 
žmonės.

Šiandien 
Lietuvos 
istorijoje

1431 m. Lietuvos didysis kuni-
gaikštis Švitrigaila su Kryžiuočių or-
dinu sudarė Skirsnemunės sutartį, 
kuria abi pusės pasižadėjo teikti sa-
vitarpio pagalbą užpuolimo atveju.

1781 m. sugriuvo Vilniaus ro-
tušės bokštas. Nukentėjo rotušės 
pastatas, magistro bei pirklių ar-
chyvai.

1669 m. Lenkijos karaliumi 
išrinktas iš Lietuvos kilęs My-
kolas Kaributas Višnioveckis.

Post scriptum
Kai būsi alkanas, ir juoda 

duona bus skani.

LAISVALAIKIUI Žiedinių kopūstų (kalafiorų) blyneliai
Ingredientai:
• 1 obuolys
• 1 bananas
• 1 kivis 
• 50 gramų špinatų
 • 1 valgomasis šaukštas medaus 
• ~100-150 mililitrų
apelsinų sulčių 
Gaminimo eiga:
•  Vaisius nuplauname, nulupa-
me bei supjaustome kubeliais.
Tuomet dedame į plaktuvą, įde-
dame medų bei supilame apelsi-
no sultis. Viską suplakame. 

mansarda. Kaina 6000 Eur.  
Tel. 8 606 00 546. Rokiškis
• 3 kambarių butą 9 aukšte. Kaina 
34000 Eur. Tel. 8 603 57 369. 
Rokiškis
• 3 kambarių butą Taikos g. 
Mūriniame name, 5 aukšte, ne 
kampinis. Šarvo durys, plastikiniai 
langai, vidaus durys uosio, palieku 
baldus. Šalia vaikų darželis, 
mokykla. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 675 24 736. Rokiškis
• Žemės sklypą, 0,88 ha, 
kadastrinis nr.7347/0003:450.  
Tel. 8 609 74 010. Rokiškis
• Garažą nusikelti - išsiardyti. 
Išorės matmenys: plotis 3,10 m, 
ilgis 6 m, aukštis 2,7 0m. Karkasas 
metalinis, vidus apšiltintas, išorė –  
apskardinta. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 687 84 017. Rokiškis
• Kokybiškai įrengtą namą netoli 
Rokiškio, Jūžintų mstl. 180 kv. m, 
25 a, tvarkingas ūkinis pastatas, 
pirtis, kiemas išklotas trinkelėmis, 
prižiūrėta teritorija. Namas 
šiuolaikiškai ir šviesiai įrengtas. 
Galioja valstybės reg. subsidija 
jaunai šeimai. Tel. 8 699 09 606. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą Rokiškyje, 
Panevėžio g. 20. 4 aukštas, butas ne 
kampinis. Reikia remonto. Kaina 
21000 Eur. Tel. 8 655 30 550. 
Rokiškis
• Įvairių dydžių namų valdos 
sklypus už miškų urėdijos. Graži 
vieta, geras susisiekimas, šalia yra 
autobusų stotelė. Kaimynystėje bus 
statomi nauji namai.  
Tel. 8 657 75 999. Rokiškis
• 6 namų valdos sklypus po 20 a 
Iki asfalto - 70 metrų. Gretimame 
sklype yra elektra. Vanduo ir 
kanalizacija - vietinės. Sklypai 
tvarkingi, beveik lygaus reljefo. 
Dabar turite galimybę pasirinkti 
Jums patraukliausią sklypą.. Kaina 
5500 Eur. Tel. 8 655 31 429. 
Rokiškis
• 15 a sklypą Kudirkos kvartale. 
Vakaro skersgatvis.  
Tel. 8 614 19 528. Rokiškis
• Patalpas. Buvo taros supirkimo 
punktas. 4-6 m. Galima vežti.  
Tel. 8 611 43 511. Rokiškis
• 2 kambarių butą. 1 aukštas, 
50,26 kv. m, Jaunystes g. 4. Namas 
renovuotas, reikia remonto. Kaina 
sutartinė. Tel. 8-45852017.  
Tel. 8 610 18 368. Rokiškis
• 1,5 kambario butą. 37,20 kv. m, 
butas ketvirtajame aukšte,  Algirdo 
g., didelis 6 m. balkonas.  
Tel. 8 673 10 835. Rokiškis
• Šviesų ir jaukų 3 kambarių 
butą visai šalia Rokiškio centro 
- Aukštaičių g. 8. Aukštas 5 iš 5. 
Butas vidinis, 64 kv. m, su baldais. 
Kaina 35000 Eur.  
Tel. 8 652 62 755. Rokiškis
• Sodybą. Yra ūkiniai pastatai, 
pirtis, autentiškas rūsys, lauko 
tualetas, garažas. Namų valda 69 a. 
Sodybos kieme tvenkinys. Atstumas 
iki Rokiškio m. 12 km. Atstumas 
iki ežero 2 km. Vyžuona. Atstumas 

iki tvenkinio Vaidlėnų (Miliūnai) 5 
km. Kaina 13800 Eur.  
Tel. 8 651 98 478. Rokiškis

NUOMA

• Nuo 2020 m. liepos 1 d., 
vienam asmeniui ilgam laikui 
išnuomojamas 1 kambario butas 
su baldais ir buitine technika. Bus 
reikalingas depozitas. Sudaroma 
terminuota nuomos sutartis. 
Pasiūlymus ir trumpą CV siųsti 
zujonas2@gmail.com.  
Tel. 8 612 94 783. Rokiškis
• Išsinuomočiau 1-2 kambarių butą. 
Tel. 8 622 95 950. Rokiškis
• Mama su dviem vaikais ieško 
išsinuomoti butą, geriau būtų 
dviejų kambarių, su baldais. Ne už 
kosminę kainą. Tel. 8 665 73 396. 
Rokiškis
• Dviejų asmenų šeima išsinuomotų 
2-3 kambarių, tvarkingą butą su 
baldais ir buitine technika.  
Tel. 8 681 58 849. Rokiškis
• Mama su dviem vaikais 
išsinuomotų 2 kambarių butą 
miesto centre arba šalia.  
Tel. 8 632 92 334. Rokiškis
• Tvarkinga, dirbanti pora ieško 
išsinuomoti butą Rokiškyje. Kaina 
įtakos neturi. Tel. 8 608 31 640. 
Kupiškis
• Dirbanti pora ieško buto nuomai, 
kaina nesvarbi. Tel. 8 640 22 080. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Audi A4. 1,9 l, 66 kW, dyzelis, 
sedanas, 1996 m. Tvarkingas, 
prižiūrėtas, TA iki 2020-11, 
kondicionierius, pakeisti diržai. 
Kaina 700 Eur. Tel. 8 682 24 680. 
Rokiškis

• VW Polo 2001 m., universalas, 
1,9 l, TD, 61 kW, mechaninė 
greičių dėžė. TA galioja pusantrų 
metų. Lieti ratai, naujos padangos. 
Puikios būklės automobilis idealiai 
švariu salonu. Kaina derinama. 
Kaina 680 Eur. Tel. 8 686 85 002. 
Rokiškis
• IŽ-56 1959 m., važiuojantis, su 
dokumentais. Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 614 55 406. Rokiškis
• Lengvojo automobilio priekabą 
MAZ. Nauja TA, draudimas, nauja 
elektros įranga, cinkuotos skardos 
dugnas, atidaromas bortas, nauji 
dokumentai. Kaina 270 Eur.  
Tel. 8 625 67 440. Rokiškis
• Renault Scenic RX4. 2001 metu, 
4 varomi ratai, techniškai tvarkinga 
mašina, sankaba, variklis, važiuoja 
labai gerai. 1.9 l, dyzelis, 75 kW. 
Padangos, ratlankiai R16, lakas 
vietomis nusilupes. TA Iki 2021.09. 
Rokiškio raj. Kaina 950 Eur.  
Tel. 8 646 05 600. Rokiškis
• Fiat Punto. 2001 m., 1,2 cm- 
variklis -44 kW. Benzinas, kątik 
atlikta TA. Tvarkingas. Galima 
apžiūrėti Automobilių Švara prie 
žiedo, Rokiškis. 8-677-67391. 
Kaina 700 Eur. Tel. 8 629 50 988. 
Rokiškis
• Opel Zafira 2002 m., dyzelinas, 
2,2 l. Kaina 650 Eur.  
Tel. 8 615 96 411. Rokiškis
• Volvo V40. 2000 m., 1,8 l, 90 kW, 
benzinas. TA iki 2021 11. Variklio 
defektas. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 615 92 765. Rokiškis
• Motorolerį. Užsiveda, važiuoja. 
Naujas akumuliatorius. Kaina 230 
Eur. Tel. 8 678 08 740.  
Anykščiai
• VW Golf hečbeką. 1,6 l, benzinas, 
nauja TA. Tel. 8 699 19 182. 
Rokiškis
• Opel Astra. Universalas, 2 l, 
dyzelis, yra TA. Tel. 8 699 19 182. 
Rokiškis
• Opel Zafira. 2009 m., 74 kW, 
nauja TA. Tel. 8 699 19 182. 

Rokiškis
• Opel Astra 1,7 l, 81 kW, dyzelis, 
hečbekas, nauja TA.  
Tel. 8 699 19 182. Rokiškis
• VW Golf Plus 2008 m., 77 kW, 
nauja TA. Tel. 8 699 19 182. 
Rokiškis
• VW Golf 1,9 l, 66 kW, hečbekas, 
TA ilgam. Tel. 8 699 19 182. 
Rokiškis
• VW Touran 2 l, 100 kW, +chip. 
Kėbulo defektai. Kaina 1600 Eur. 
Tel. 8 607 06 830. Kupiškis
• Tvarkingą, važiuojančią Audi 
80 B4. 1994 m., 1.9 l, TD. 
Dveji rakteliai, lieti ratlankiai, 
signalizacija, žieminių ratlankių 
komplektas, liukas, tamsinti stiklai, 
žalias, sedanas. Kaina 299 Eur.  
Tel. 8 647 55 957. Rokiškis
• 1991 m. benzininį automobilį VW 
Polo. Su TA. Tel. 8 606 46 501. 
Rokiškis
• 1995 m. Audi A4 1,9 l, TDI, 66 
kW. Galiojantys TA ir draudimas. 
Kaina 450 Eur. Tel. 8 625 67 440. 
Rokiškis
• Opel Vectra. TA, draudimas, 
benzinas, Gerai važiuoja. Kaina 
260 Eur. Tel. 8 625 17 722. 
Kupiškis
• Elektrinį paspirtuką TAKIRA. Su 
defektu. Važiuoti netrukdo. Kaina 
85 Eur. Tel. 8 622 99 518.  
Rokiškis
• Keturratį 250cc, aušinamas 
skysčiu. Kaina 1500 Eur.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• 2003 m. VW Golf 4. Benzinas, 
1.4 l, vieno šeimininko, 
klimatronikas, lieti ratai, 149000 
km rida. Kaina 1100 Eur.  
Tel. 8 612 81 356. Rokiškis
• Itališką dviratį Tecno Bike Dune. 
Veikia viskas. Shimano bėgių 
sistema. Lengvai montuojama 
bagažinė ir ragai. Kaina 60 Eur. 
Tel. 8 628 14 477. Rokiškis
• Peugeot Partner. 2 l, HDI, 
keleivinis. Iš Vokietijos. Dar 
neregistruotas. Nereikia kelių 
mokesčio. Kaina 1300 Eur.  
Tel. 8 621 43 341. Rokiškis
• IZH PLANETA 5. Važiuoja gerai. 
Sankaba, bėgiai, viskas tvarkoje, 
nestreikuoja.  Akumuliatorius 
krauna, po žiemos nuvalytos 
dulkės, suteptos reikiamos 
vietos, pravažiuotas ir pastatytas.  
Dokumentų neradau. Kaina 
derinama. Skubiai parduodu, nes 
išvykstu. Kaina 420 Eur.  
Tel. 8 608 33 563. Rokiškis
• 2000 m. Ford Fiesta. 1,3 l, 55 
kW, 16 V, benzinas. Signalizacija, 
centrinis užraktas, el.langai, 
veikiantis kondicionierius, naujos 
padangos. Kaina 270 Eur.  
Tel. 8 625 67 440. Rokiškis
• Audi A4 B7. Keista nauja 
sankaba, stabdžių kaladėlės, 
stabdžių pūslė, tepalai, visi filtrai. 
Kaina 2500 Eur. Tel. 8 628 43 910. 
Rokiškis
• VW Bora. 1.9 l, TDI, 96 kW. 
sidabrinės spalvos, universalas. 
TA iki 2021,04. Važiuoja gerai, 
kėbulas be rūdžių, yra kablys. 
Kaina derinama prie automobilio. 
Jūžintai. Kaina 1400 Eur.  
Tel. 8 631 25 562. Rokiškis
• Audi 80 B4. Universalas, 1.9 
l, TDI, Yra TA ir draudimas iki 
naujųjų metų. Važiuojanti. Kaina 
380 Eur. Tel. 8 613 33 633. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• 195/65, R15 padangas. Vasarinės, 
2017 m. komplektas. Yra ir po 2 
vnt., gerų, dėvėtų, firminių, gerų 
metų. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• R16, 5/112, Volkswagen 
ratlankius su padangomis. 2017 m.. 
Kaina 160 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• R18, Audi ratlankius. 5/112, 
originalūs. Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• R15 ratlankius. Kaip nauji. 5/112, 
et45, J6,5, tinka Audi, Volkswagen, 
Seat, Sharan. Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Dėvėtas vasarines padangas 
Alliance 195/60, R15, 88H. 4 vnt. 
Tel. 8 650 34 206. Rokiškis
• R17, Opel ratlankius su palange. 
Padangos 215/40, vasarinės 5/110, 
galima uždėti ir 112, tinka Audi, 
Volkswagen. Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Padangas. 205/55, R16, m+sn 
2017 m., 6 mm. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Du motociklo Emkos ratus su 
padangomis. Tel. 8 626 20 592. 
Rokiškis
• Skardinius, R16, Ford Focus 
ratlankius. 2017 metų, 4 vnt. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 612 91 771.  
Rokiškis
• Mercedes-Benz E W210 sedano, 
pusiau odinį, elektrinį saloną kartu 
su durų apmušalais. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 621 90 103. Rokiškis
• Ford Fiesta, hečbekas, 2 durelių, 
dalimis. 2005 m.l 1.4 l, TD. 
Visureigį  Sanyong Muso. 2001 
m., 2,9 l, TD. dalimis. Visureigį 
Renault Scenik 4x4 , 2001 m., 2 l, 
benzinas, 103 kW.  
Tel. 8 645 87 075. Rokiškis
• R15, 5/112 ratlankius. Gražūs, 
originalūs. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• BMW, R18, 5x120 lietus ratus. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 617 37 394. 
Rokiškis
• R16  lietus, Volvo ir Mercedes 
ratlankius. 5x108 ir 5x112. Kaina 
155 Eur. Tel. 8 617 37 394. 
Rokiškis
• Mercedes, R16 lietus ratlankius. 
5x112. Be padangų. Kaina 165 Eur. 
Tel. 8 617 37 394. Rokiškis
• Volvo R17, V70, S80 lietus 
ratus. 5x108, 65,1. Be padangų. 
Kaina 155 Eur. Tel. 8 617 37 394. 
Rokiškis
• Aud, R16, 5x112, et18, lietus 
ratus. Juodos spalvos. Kaina 140 
Eur. Tel. 8 617 37 394.  
Rokiškis
• R15, 5x112, 57,1, lietus Audi, 
Volkswagen ratlankius. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 617 37 394.  
Rokiškis
• Ford orignalius, R18 ratlankius. 
Tel. 8 692 23 719. Rokiškis
• R16 Mercedes ratlankius. 
Originalūs. Galima su apynaujomis 
Continental padangomis, 225/55, 
arba atskirai. Nuimti nuo E klases 
automobilio. Tel. 8 692 23 719. 
Rokiškis
• R15, skardinius, nusmėliuotus ir 
naujai perdažytus Pajero/ Galoper 
ratlankius. Tel. 8 692 23 719. 
Rokiškis
• Vasarines padangas (visi 
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Netektis pasibeldė į jūsų artimųjų, draugų, kaimynų namus? Negalite 
jų aplankyti ir užjausti asmeniškai? Mes siūlome jums pagalbą – pareikškite 
užuojautą „Rokiškio Sirenos“ puslapiuose. Nuoširdaus palaikymo ir pagarbos 
žodžiai visam laikui liks laikraščio puslapiuose. Siūlome šia galimybe 
pasinaudoti veltui: tereikia ateiti į „Rokiškio Sirenos“ redakciją, jos reklamos 
priėmimo vietas ar atsiųsti užuojautos tekstą elektroniniu paštu.

Norite įamžinti velionio atminimą, jo prasmingus darbus? „Rokiškio Sirena“ 
pasirengusi padėti: pagal jūsų pateiktus duomenis padėsime parašyti ir 
išspausdinsime nekrologą už priimtiną kainą. Pasinaudokite galimybe pagerbti į 
Amžinybę išėjusius brangius žmones.

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimą

PARODOS
Viešojoje bibliotekoje
Jono Jaručio fotografijų paroda „Netekčių ir vilties 
pėdsakai: iš Igarkos į Lietuvą“, parodų galerijoje „Au-
tografas“. 
Spaudinių parodos:
„Iškilių kraštiečių metai (Vladui Mironui, Juozui Tūbe-
liui, Antanui Tumėnui – 140)“, Informacijos ir kraštoty-

ros skyriuje.
„Dievo tarnas Jonas Paulius II  (2020-ieji Šv. Jono Pauliaus II metai)“, Skaitytojų skyriuje.
„Valdove, Mindaugai, visų mūsų kelias - Lietuva“, Skaitytojų skyriuje.
Viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje
Knygų paroda „Atostogauju ir skaitau“.
Vienos knygos paroda „Mažasis princas mumyse“ skirta prancūzų rašytojo, lakūno An-
toine de Saint- Exupery 120 – osioms gimimo metinėms.
RENGINIAI
Viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje
Birželio  25 d. 15 val. –  Kino diena. 3 D filmas „Tarzanas: džiunglių legenda“. Žiūrovams 
nuo 13 m. 

komplektai apynauji - mažai 
važiuoti.), R15 - 195/65, R16 - 
225/55, R17- 225/45, R18 - 225/40. 
Tel. 8 692 23 719. Rokiškis
• Keturių skylių, lengvo lydinio 
ratlankius. R15, centrinė skylė 58 
mm, tarpas tarp skylių 108x76 mm. 
Tel. 8 615 55 734. Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480.  
Rokiškis
• Keturtonės traktorinės priekabos 
linges. Tel. 8 623 43 539.  
Rokiškis
• Mercedes-Benz Sprinter, 316 GPS 
multimedią. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 616 30 117. Rokiškis

• R15, 5/112 padangas. 2017 m. 
Continental. Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• R16, 5/112 Volkswagen 
ratlankius. Kaina 260 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Dalimis 2000 m. Opel Astra. 
Priekinis stiklas, variklio apsauga, 
ratai, amartizatoriai.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Šviežią medų, atvežu.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Skanias, maistines bulves 
(augintos sau maistui), geltonos ir 

baltos. Maišo kaina 8 Eur. Pandėlio 
seniūnija. Tel. 8 646 81 861.

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Pianiną OTTO BACH. 
Reikalingas derinimas, išsivežti 
patiems. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 604 06 582. Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Prie P. Širvio 15 namo, ant 
suoliuko prie sūpynių, penktadienį 
vakare rasti automobilio rakteliai. 
Kas pametėt - skambinkite.  
Tel. 8 696 40 571.  
Rokiškis
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Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Birželio 19 d. Naktį 18

Dieną 30
PR, 
3-8 m/s

Birželio 20 d. Naktį 18
Dieną 28

R,
3-8 m/s

Birželio 21 d. Naktį 17
Dieną 26

R, 
4-9 m/s

Birželio 22 d. Naktį 13
Dieną 26

PR,
3-8 m/s

DIREKTORIUS
Simonas Tuska
info@rokiskiosirena.lt

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

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

ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

užsideda po kaukuolę ir vaidina:
– Klausyk, Petrai, ar šitoj 

oloj tikrai yra meška?
***
Mama gąsdina mažylį:
– Va žiūrėk, atiduosiu tave 

tam dėdulei!
Mažylis:
– Mama, jis neims. Jis savus 

du pametė.
***
Mikė Pūkuotukas pagavo 

auksinę žuvelę. Vieną norą 
sugalvojo: turėti didelę puodynę 
medaus. Kitus du norus sakė 
sugalvosiąs vėliau.

Eina Mikė Pūkuotukas su 
savo medaus puodyne ir sutinka 
Knysliuką. Knysliukas:

– Mike, ką čia turi? Mike, 
kur aš einu?

***
Žirgyno savininkas sako 

klientui:
– Už 100 Eur per mėnesį 

galite naudotis mūsų 
paslaugomis.

Klientas:
– Ir kiek laiko galėsiu 

jodinėti?
– To aš nežinau, jūs su 

žirgais tarkitės.
***
Suvalkiečio klausia:
– Kaip jūs nusprendėte 

pasipiršti?
– Kai mano mylimoji, 

suvalgiusi šokoladuką, 
paklausė, kur galime panaudoti 
popierėlį.

***
Parke du vyrukai sėdi ant 

suoliuko, laukdami mylimųjų. 
Vienas geria iš termoso kavą 
ir užkandžiauja sumuštiniais. 
Kitas tiesiog sėdi. Tas, kuris 

Pribėga Petriukas prie 
senelio ir prašo jo:

– Seneli, duok pinigų, iš 
pensijos atiduosiu!

Senelis sutrinka ir klausia 
Petriuko:

– Iš kokios pensijos?
– Kaipgi iš kokios, iš 

močiutės! – nekantriai atsako 
jam Petriukas.

***
Girdžiu, kad spintoj kažkas 

vaikšto! Atidarau duris... 
Žiūriu suknelės iš mados eina!

***
Moteris stebi, kaip jos 

draugė deda maistą savo vyrui 
į lėkštę ir klausia:

– O ko tu taip viską - kaip 

Orų prognozė birželio 19-22 d.

kokiam žygyje - dideliais 
gabalais, į vieną dubenį?

– Tai kad maniškis – 
dailininkas. Kai sudedu gražiai, 
jis pradeda piešti natiurmortą.

***
Senukų porelė ilsėjosi 

verandoje savo supamose 
kėdėse. Staiga senutė pasilenkė 
ir išvertė savo senąjį vyrą iš 
kėdės.

– Už ką!? – nustebo šis 
atsikėlęs.

- Už 50 metų blogo sekso! – 
atrėžė senolė.

Praėjo kelios minutės, tada 
staiga vyras pasilenkė ir išvertė 
savo brangiąją iš kėdės.

– O čia už ką? – paklausė ši 

atsikėlusi.
– Už tai, kad žinai skirtumą! 

– oriai paaiškino senukas.
***
Senutė elgetai dovanoja 

mirusio vyro kelnes ir pasakoja:
– Dvidešimt metų nešiojo. 

Kelnės kaip naujos. Išsiskalbsi, 
kandžių pragraužtą skylę 
užlopysi, palenksi, išlyginsi, bus 
kaip naujos. 

Elgeta:
– Tai jūs man atneškit jas 

sutvarkytas. Aš palauksiu, 
neskubu.

***
Kirpėjas klientui rastamanui:
– Gal galėtumėte galvą 

papurtyti? Aš žirkles pamečiau.

***
Kalbasi benamių porelė:
– Klausyk, tu turi mane 

mylėti su visais trūkumais.
– Kažin, ar aš sugebėsiu 

pamilti tavo utėles.
***
Pamoka kaimo mokykloje. 

Mokytojas:
– Petriuk, nubraižyk 

trikampį.
Petriukas braižo.
Mokytojas:
– O dabar įrodyk, kad čia 

trikampis.
Petriukas:
– Čia trikampis, mamos 

gyvybe prisiekiu!
***
Yra trys dalykai, į kuriuos 

žiūrėti niekada nenusibosta: 
tekantis vanduo, ugnis ir 
automobilį statanti moteris.

***
Vienas gydytojas skundžiasi 

kitam:
– Mes, gydytojai, turime 

labai daug priešų šiame 
pasaulyje...

– Bet dar daugiau kitame, - 
priduria antras...

***
Miega oloje dvi meškos. 

Meškiukas ir didelis meškinas. 
Mažasis prabunda ir žadina 
didįjį. 

– Seneli, pasek pasaką.
– Eik miegot, atsibudo 

vidury žiemos!
– Seneli, na, pasek pasaką. 
– Eik tu miegot pagaliau.
– Seneli, bent lėlių teatrą 

parodyk.
– Gerai jau gerai. 
Didžioji meška pasirausia 

olos kampe, ant abiejų letenų 

8-699-606608-699-60660

DIENOS BBQ! DIENOS BBQ! 

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

užkanžiauja, klausia:
– Iš to, kad nepasirūpinote 

kava ir užkandžiais, galima 
spręsti, kad tai jūsų pirmasis 
pasimatymas.

***
Petriuko dienoraštis pateko 

į Gineso rekordų knygą. 
Būtent joje jis paslėpė tą 
dienoraštį nuo tėvų.

***
Naujasis lietuvis įbėga į 

savo biurą ir ieško valytojos:
– Maryte! Kur dulkės 

nuo mano stalo?! Ten buvo 
svarbus telefono numeris 
užrašytas.

***
– Mama mama, galima, 

aš eisiu su tėčiu remontuoti 
automobilį?

– Ne, mielasis. Tu jau 
moki visus negražius žodžius, 
kuriuos vyrai sako, kai ardo 
variklį.

***
Sėkmės formulė: kelkis 

anksti, dirbk iki paryčių. Ir 
tiesiog rask naftos.

***
Yra dvi rūšys dovanų: tos, 

kurios niekam nereikalingos, 
ir tos, kurių niekas 
nepadovanos.

***
Dama kviečia poną:
– Užeikite šįvakar į 

svečius. Namuose nieko 
nebus.

Ponas:
– O ko man ten eiti, jei 

namuose nieko nebus.
***
Apie kelio ženklus: kas 

vakarų europiečiui – „plyta“, 
tas lietuviui – mirksintis žalias

BUITINĖ TECHNIKA

• Naudotą, trifazę, elektrinę viryklę 
ELECTROLUX su grūdinto stiklo 
paviršiumi. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 682 12 741. Rokiškis
• Naudotą skalbimo mašiną 
Samsung, 3,5 kg. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 682 12 741. Rokiškis
• Naują, mažai naudotą drabužių 
džiovyklę Indesit. Kaina 110 Eur. 
Tel. 8 650 34 206. Rokiškis
• 5kg. automatinę skalbimo mašiną 
Electrolux. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 673 59 136. Rokiškis
• Šaldytuvą su šaldikliu, aukštis 
170 cm. Kaina 70 Eur.  

Tel. 8 673 59 136. Rokiškis
• Mobilią, prikabinamą prie  
lengvojo automobilio malkų 
skaldyklę. Nereikli, elektros 
hidraulinė 25 t jėga, galima  
skaldyti iki 70 cm ilgio kalades. 
Kaina 950 Eur. Tel. 8 611 43 511. 
Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanoju labai gražų, rainą, 1,5 
mėn, kačiuką. Tel. 8 625 24 087. 
Rokiškis
• Atiduodu indukcinę kaitlentę 
(skilusi), veikia tik dvi kaitvietės. 
Ir orkaitę, neveikia laikmatis, visa 
kita veikia gerai. Tel. 8 629 66 698. 

Rokiškis
• Atiduodu 10 ha kultūrinių pievų 
nusišienauti, Obelių sen.  
Tel. 8 671 55 706. Rokiškis
• Atiduodu nusišienauti 10 ha 
daugiamečių pievų. Kairelių k., 
Obelių sen. Tel. 8 636 05 474
• Dovanoje statybinį laužą. 
Išsivežti patiems.  
Tel. 8 671 36 507. Rokiškis
• Dovanoju baldus. Ne nauji, bet 
gal kas nors panaudos.  
Tel. 8 651 98 478.  
Rokiškis
• Atiduodu nusišienauti 10 ha 
pievų. Tel. 8 614 19 157. 
Rokiškis


