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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

Dyzelinių ir benzininių automobilių, 
žemės ūkio ir statybinės 

technikos variklių diagnostika ir taisymas:

www.dyzelita.lt
Panevėžys, S. Kerbedžio g. 19

Mob.tel. (8-698 ) 32447

Rokiškio verslas telkiasi 
savo krašto talentų ugdymui

Rokiškėnai verslininkai Justinas Kanopa (kairėje) bei Dalius Trumpa akcentuoja švietimo ir lyderystės svarbą.

2 p.

Šv. Jono Krikštytojo iškilmė Kamajų parapijoje: 
nuveikta daug prasmingų darbų

Kamajų parapijos klebonas Andrius Šukys seniūnę Linai Zolubienę sveikino su darbo pradžia.                                                           L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

3-4 p.

Vasaronės:
apie 
paslaptis 
ir aukštaitiško
baltumo 
prabangą 4 p.

Joninių išvakarėse – 
retas reginys Rokiškio 
padangėje 2 p.

2 p.

Paskelbtas konkursas 
užimti Rokiškio 
psichiatrijos ligoninės 
vadovo pareigas

2 p.

Jaunieji Rokiškio 
futbolininkai sėkmingai 
užbaigė UAFF žiemos 
pirmenybes

4 p.
Pro langą iškrito 
mažametė
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Rokiškio verslas telkiasi savo krašto talentų ugdymui
Netikėtai visą pasaulį 

užklupusi ir įprastą gyve-
nimą aukštyn kojomis ap-
vertusi pandemija įrodė, 
kad žmogus, darbuotojas ir 
organizacija turi būti pasi-
ruošę susidurti su išorės šo-
kais bei mokėti juos atrem-
ti. Todėl ISM Vadybos ir 
ekonomikos universitetas 
sukūrė mokytojams skirtą 
specialią magistrantūros 
programą „Švietimo ly-
derystė“, kurioje švietimo 
atstovai stiprins savo kom-
petencijas, įgys naujausių 
žinių, praktikų, o pabaigę 
programą bus pasiruošę 
šiandienos ir rytojaus iššū-
kiams.

Mokslą prioritetine sriti-
mi laikantis Rokiškio verslas 
nusprendė suvienyti jėgas ir 
prisidėti prie šios iniciatyvos. 
Prie „Švietimo lyderystės“ 
programos prisijungia ir sti-
pendijas mokytojų kvalifika-
cijos kėlimui ISM universi-

tete skiria pieno perdirbimo 
įmonių grupė „Rokiškio sū-
ris“ bei mėsos ir gamybos 
perdirbimo įmonė „Rokiškio 
mėsinė“.

„Rokiškio sūrio“ vadovas 
Dalius Trumpa „Švietimo 
lyderystės“ projektą laiko 
galimybe sustiprinti švietimo 
ir verslo bendradarbiavimą, 
kuris, pasak jo, būtinas tiek 
Rokiškio, tiek visos Lietuvos 
pažangos didinimui.

„Investicija į mokytojus – 
tai investicija į mūsų vaikus ir 
mūsų ateitį. Būtent mokykloje 
prasideda jauno žmogaus ke-
lias link savo ateities kūrimo, 
tikslų užsibrėžimo ir jų sieki-
mo. Verslo pasaulyje mums 
reikia aštrių protų, analitinio 
mąstymo, noro mokytis ir 
siekti daugiau. Tad dėmesys 
ugdymo sričiai ir verslo bei 
švietimo bendradarbiavimo 
stiprinimas yra kritinis, sie-
kiant auginti kartą, kuri kon-
kuruos globaliame kontekste. 
Tai svarbu tiek Rokiškiui, tiek 

ir visai Lietuvai“, – sako D. 
Trumpa.

Jis pastebi, kad žinių 
svarbą vis labiau iškelia ir 
galimybių tobulintis ieško 
subrendę, vyresni žmonės, 
kurie supranta mokymosi 
visą gyvenimą svarbą. Pa-
sak jo, nusiteikimą tobulintis 
rodo bei iniciatyvos ieškoti 
žinių demonstruoja vis dau-
giau ir įmonės darbuotojų, 
kurių ne vienas savo įgūdžius 
jau atnaujino bei sustiprino 
ISM Vadovų magistrantūroje.

Mokymosi visą gyvenimą 
prasmę puikiai supranta bei 
jos svarbą akcentuoja prie 
„Švietimo lyderystės“ pro-
gramos prisijungiančios įmo-
nės „Rokiškio mėsinės“ ge-
neralinis direktorius Justinas 
Kanopa, prestižinio Kembri-
džo universiteto absolventas, 
studijas tęsęs ISM Vadovų 
magistrantūroje.

„Šiandieninė investicija į 
jaunų žmonių švietimą for-
muos, koks tas žmogus ateis 

į darbo rinką, kaip bus jai 
pasiruošęs, kiek entuziazmo 
ir noro tobulėti turės. Šie as-
pektai formuojasi mokyklos 
suole, todėl labai svarbu, kad 
jaunas žmogus čia gautų su-
vokimą apie tobulėjimo ir mo-
kymosi visą gyvenimą svar-
bą. Prisidėdami prie projekto 
„Švietimo lyderystė“, prisi-
dedame prie jauno žmogaus 
asmeninės ir profesinės ke-
lionės, kurią jam paruoš savo 
jėgomis pasitikintis, žiniomis 
ir naujausiomis praktikomis 
pasikaustęs ir universitete vi-
somis prasmėmis sustiprėjęs 
mokytojas“, – sako J. Kanopa.

ISM universiteto rektorius 
dr. Dalius Misiūnas sako, kad 
verslo iš švietimo bendradar-
biavimas grįstas ne pinigine 
grąža, ne finansine išraiška, 
tačiau bendrais ilgalaikiais 
tikslais, bendru grąžos visuo-
menei suvokimu ir savo misi-
jos vykdymu.

„Verslas ir švietimas – iš 
pirmo žvilgsnio gali pasi-

rodyti kaip dvi atskiros ir 
skirtingus tikslus turinčios 
sritys. Tačiau iš tiesų jos be 
galo persipynusios ir viena 
nuo kitos priklausomos. Tiek 
verslo, tiek švietimo siekis 
– ugdyti talentus, juos paste-
bėti, padėti jiems asmeninėje 
bei profesinėje kelionėje. Tad 
verslo įsitraukimas į „Švieti-
mo lyderystės“ programą yra 
brandaus, atviro, savo priori-
tetus žinančio ir jais besiva-
dovaujančio verslo požiūris“, 
– sako dr. D. Misiūnas.  

„Švietimo lyderystės“ 
programa skirta norintiems 
įgyti bei tobulinti ugdymo 
srityje reikalingas vadybos 
kompetencijas. Ji integruoja 
šiuolaikinius atliktus ir atlie-
kamus tyrimus, sukurtus do-
kumentus, remiasi pasauline 
švietimo lyderystės patirtimi 
ir švietimo lyderystės moks-
linėmis išvadomis ir įžvalgo-
mis, mokymo inovacijomis 
dalinasi ekspertai iš Suomi-
jos. Pabaigę šią programą jos 

dalyviai gauna ISM universi-
teto vadybos magistro laipsnį 
ir, kaip rodo praktika, daro 
realius pokyčius savo švieti-
mo įstaigose.

Į savo regiono mokyto-
jų kvalifikacijos kėlimą jau 
investavo ir prie „Švietimo 
lyderystės” programos pri-
sijungė Vilniaus, Jonavos, 
Radviliškio, Marijampolės, 
Akmenės rajono savivaldy-
bės bei privati dvylikametė 
dvikalbė mokykla „Erudito" 
licėjus.

Tiek D. Trumpa, tiek J. Ka-
nopa sako tikintys, kad prie 
šios prasmingos programos 
prisijungs ir daugiau regio-
no įmonių – švietimo svarbą 
verslo pasaulis itin vertina, o 
jaunųjų talentų ugdymą lai-
ko prioritetine sritimi. Todėl 
šiandien prie Rokiškio įmo-
nių, panorusių tapti projekto 
dalimi, reikėtų dėti ne tašką, 
bet daugtaškį.

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.

Paskelbtas konkursas užimti 
Rokiškio psichiatrijos 
ligoninės vadovo pareigas

Sveikatos apsaugos mi-
nisterija (SAM) paskelbė 
konkursą Rokiškio psichi-
atrijos ligoninės direkto-
riaus pareigoms užimti. 
Dokumentus kandidatai 
turėtų pateikti iki liepos 
2-osios dienos.

Tikimasi sulaukti kandi-
datų, gebančių kurti, efek-
tyviai valdyti ir tobulinti 
įstaigos valdymą, formuoti 
ir įgyvendinti veiksmingą 
žmogiškųjų išteklių valdymo 
politiką, užtikrinti kokybiš-
ką gydymo paslaugų kokybę 
bei gerinti čia dirbančių dar-
buotojų mikroklimatą. Taip 
pat tikimasi, kad siekiant 
skaidraus įstaigos valdymo, 
save šiose pareigose matan-
tys žmonės užtikrins šiuo-
laikinių vadybos ir krizių 
valdymo modelių taikymą, 
formuos veiksmingą antiko-
rupcinę aplinką įstaigoje.

Pretendentai į šias pareigas 
privalo mokėti lietuvių kalbą, 
turėti biomedicinos mokslų 
ar socialinių mokslų srities 
ar jam prilygintą išsilavinimą 
(magistro kvalifikacinį laips-
nį). Taip pat turėti ne mažiau 
kaip trejų metų vadovauja-
mojo darbo patirtį.

Atrankos metu bus vertina-
mi pretendentų lyderystės ir 

vadybos gebėjimai, siekiant 
įsitikinti, jog naujasis vado-
vas gebės tinkamai spręsti 
iškilusias problemas, įgy-
vendinti sveikatos politikos 
prioritetus, užtikrinti sklandų 
ir efektyvų įstaigos darbo or-
ganizavimą ir koordinavimą 
bei pasirūpinti aukšta sutei-
kiamų paslaugų kokybe.

Taip pat, kaip ir įprastai, 
didelis dėmesys skiriamas 
kandidatų nepriekaištingai 
reputacijai, tad bus vertina-
ma informacija, susijusi su 
kandidatų patikimumu skai-
driai vykdyti ligoninės va-
dovo pareigas. Po konkurso 
bus kreipiamasi į Specia-
liųjų tyrimų tarnybą (STT), 
prašant pateikti informaciją 
apie konkurso laimėtoją.

Pageidaujantys dalyvauti, 
visą reikalingą informaciją 
ras SAM interneto svetainės 
skelbimų skiltyje bei Valsty-
bės tarnybos departamento 
(VTD) svetainėje.  

Rokiškio psichiatrijos li-
goninė teikia specializuotą 
stacionarinę pagalbą gyven-
tojams, sergantiems psichi-
kos ligomis. Taip pat teismo 
nutartimi čia hospitalizuoja-
mi pacientai, įvykdę visuo-
menei pavojingas veikas.

Sveikatos apsaugos 
ministerijos inform.

Joninių išvakarėse – retas reginys Rokiškio padangėje
Joninių išvakarė-

se Rokiškio dangų 
raižė skraidantys 
aparatai: du oro ba-
lionai ir labiau ro-
kiškėnų akiai įprasti 
parasparniai. 

Įdomu tai, kad oro 
balionai virš Rokiškio 
miesto skrido labai 
žemame aukštyje ir tik 
vėliau pakilo aukštyn.

Parasparniai gi 
suko ore ratus iki pat 
nakties – 00.00 val. jie 
dar buvo ore.

„Rokiškio 
Sirenos“
 inform.

Jaunieji Rokiškio futbolininkai sėkmingai užbaigė UAFF žiemos pirmenybes
Birželio 20 dieną baigėsi 

rekordiškai ilgai trukusios 
Utenos apskrities futbolo 
federacijos vykdomos vaikų 
žiemos futbolo pirmenybės. 
Pirmenybėse Rokiškio rajo-
ną atstovavo net 4 futbolo 
mokyklos klubo Lituanica 
komandos. Jaunieji rokiš-
kėnai varžėsi šiose amžiaus 
grupėse: U-8 (nuotr.), U-10 
ir U-12 (dvi komandos).

Gruodžio mėnesio vidury-
je prasidėjusios pirmenybės 
turėjo baigtis kovo mėnesio 
pabaigoje, tačiau šalyje pa-
skelbus karantiną pirmenybės 
buvo sustabdytos. Karantino 
metu jaunieji futbolininkai 
sportavo individualiai nuo-
tolinėse futbolo mokyklos 
klubo Lituanica treniruotėse, 
todėl birželio mėnesį atnauji-
nus įprastas treniruotes rokiš-
kėnai greitai pasiekė optima-
lią formą.

UAFF pirmenybių metu 
jaunieji rokiškėnai varžė-

si su varžovais iš 7 miestų: 
Anykščių, Utenos, Zarasų, 
Visagino, Molėtų, Ukmergės 
ir Širvintų. Varžybos vyko 
tiek Rokiškio mieste, tiek iš-
vykoje – daugeliui pirmosios 
kelionės į varžybas kitame 
mieste buvo nauja ir smagi 
patirtis.

„Džiugu, kad Rokiškio ra-
jone vaikai domisi futbolu ir 
aktyviai sportuoja. Itin pagir-
ti norėtume jaunausius mūsų 

sportininkus – 2012 g.m. ir 
jaunesnių metų komanda 
aikštelėje kovėsi iš visų jėgų 
ir retai sutikdavo varžovų pa-
sipriešinimą. U-10 komandai 
teko varžytis su vienais me-
tais vyresniais varžovais, ta-
čiau komanda nepasimetė ir 
iškovojo ne vieną pergalę. Šis 
sezonas šiai komandai sutei-
kė pasitikėjimo savo jėgomis. 
Tikime, kad ateityje U-10 
komanda parodys dar geres-

nius rezultatus“, - jaunuosius 
Rokiškio futbolininkus gyrė 
FMK Lituanica vadovas Da-
rius Kreivėnas.

U-12 amžiaus grupėje 
vyko itin įnirtingos kovos. 
Šioje amžiaus grupėje varžėsi 
net 13 komandų. Rokiškio ra-
joną atstovavusios komandos 
pirmenybių metu sužaidė ne 
vienerias puikias varžybas, 
tačiau trenerių nuomone iki 
sėkmingo pasirodymo pirme-
nybėse trūko kelių iškovotų 
pergalių.

UAFF žiemos pirmenybė-
se Rokiškio miesto koman-
dose naudingiausiais koman-
dų žaidėjais buvo išrinkti 
Armingas Viplentas (U-8), 
Martynas Karaliūnas (U-10), 
Airidas Meškauskas (U-12) ir 
Einaras Rakūnas (U-12).

Planuojama, kad UAFF 
vaikų mažojo futbolo pirme-
nybės startuos rugpjūčio pa-
baigoje.

„Rokiškio Sirena“ 
inform.

Nesuvaldė 
automobilio

Birželio 24 d., 20.36 
val.  kelionė nesėkmingai 
baigėsi vairuotojai.

Rokiškio r., Kremesiš-
kių k., moteris (gim. 1992 
m.) vairuodama automobilį 
„BMW 320D“ kelyje Ka-
majai-Jūžintai 6,800 km, 
kelio vingyje, nuvažiavo 
nuo kelio ir atsitrenkė į pa-
kelės medžius. Po medikų 
apžiūros vairuotoja pagul-
dyta į ligoninę.

Panevėžio apskrities
vyriausiojo policijos 

komisariato
inform.
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Šv. Jono Krikštytojo iškilmė Kamajų parapijoje: 
nuveikta daug prasmingų darbų

Joninės Lietuvoje – ne darbo diena: su laužais iki paryčių, iškylomis, kepsnių ir šašlykų degustacija. Kamajų šv. Kazimiero parapija nedarbo dieną įprasmino gausybe 
įdomių veiklų: po iškilmingų šv. Mišių buvo pasveikinta naujoji Kamajų seniūnijos seniūnė Lina Zolubienė. Pasigrožėti jaunųjų talentų darbais koplyčioje kviečia paroda, 
o Kalviuose atidengtas paminklinis akmuo prieš 310 metų siautusio maro aukoms atminti.

Kartu su Kamajų klebonu A. Šukiu savo įpėdinę sveikino ir buvusi Kamajų 
seniūnė Laimutė Vilimavičienė (kairėje).               L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Ekologijos temą Kamajų parapijoje atspindi L. Nakienės kompozicijos.

Kryžiaus ir civilizacijos kelyje Kamajų parapija ir „Rokiškio Sirena“ – 
bendražygiai.

Kamajų bažnyčios koplyčioje – Kauno jaunųjų talentų paroda.
Atidengti paminklą patikėta vyriausiam Kalvių kaimo žmogui.

Kunigas A. Šukys pašventino akmenį, skirtą maro Kalviuose aukoms 
atminti.

Vainikuoti paminklinio akmens statybos iniciatoriai.

Bažnyčioje –
tikinčiųjų gausa
Į Šv. Jono Krikštytojo iš-

kilmę Kamajų šv. Kazimiero 
bažnyčioje tikintieji rinkosi 
gausiai: šventovė buvo už-
pildyta. Daugeliui tikinčiųjų 
tai buvo proga grįžti į savo 
maldos namus po karantino 
apribojimų. Kartu tai buvo ir 
puiki proga apmąstyti, ką iš 
tiesų švenčiame birželio 24-
ąją: alaus ir šašlykų prie laužo 
fiestą, ar Šv. Jono Krikštytojo, 
iškilmę. Ir kuo jis, suteikęs 
Krikštą Tam, kuris pats atėjo 
krikštyti pasaulio, yra aktu-
alus nūdienos žmogui. Pa-
moksle Kamajų šv. Kazimiero 
parapijos klebonas Andrius 
Šukys akcentavo šio šventojo, 
kaip moralinio kompaso (GPS 
sistemos) svarbą šiandieni-
niam žmogui. 

Daugybė prasmingų
 dalykų
Ši tema puikiai dera prie 

to, ką Kamajų parapija savo 
krašto tikintiesiems bei sve-
čiams skelbia nuo pat šv. Ka-
lėdų: dvasinės ir fizinės eko-
logijos būtinybės. Būtinybės 
keisti save, savo vidų ir su-
pančią aplinką. Mažinti išori-
nį blizgesį ir susitelkti į esmę, 
ieškoti grožio paprastuose 
dalykuose. Apie tai liudija 
bendra bažnyčios atmosfera. 
Kaip nedidelėmis pajėgomis 
padaryti išties daug – puikus 
pavyzdys Kamajų parapi-
jos giedotojai. Jų giesmės, 
nuostabiai derantys kūriniai 
smuikui ir vargonams puikiai 
liudija, kad tikinčiųjų ben-
druomenė po karantino aske-
zės, tikėjimo vienumoje ar 
šeimos rate, pagaliau grįžta į 
bendruomenę, į bendras vei-
klas savo parapijos ir krašto 
labui. 

Ekologijos temą puikiai 
atspindėjo ir bažnyčios puo-
šyba besirūpinančios Laimos 
Nakienės puokštės. Žiemą 
jos buvo išradingai kuriamos 
iš antrinių žaliavų. O šią iš-
kilmę jos pražydo, atrodytų 
paprastomis, bet išmoningai 
sukomponuotomis darželių 
ir laukų gėlėmis, žavinčiomis 
santūria pastelinių atspalvių 
darna. Ir surinktos jos ne į 
įmantrias vazas, o į paprastas, 
pakuotėms skirtas medines 
dėželes, dar labiau atsklei-
džiančias subtilų kompozici-
jos grožį.

Pilnoje bažnyčioje visu 
grožiu atsiskleidė pagaliau 
tikintiesiems prieinamos 
Kryžiaus kelio instaliacijos, 
kurias gavėnios pradžiai su-
kūrė Sigita Turkevičienė. Ku-
nigas A. Šukys prasitarė, kad 

tokioje unikalioje aplinkoje 
apmąstyti Kryžiaus kelią ti-
kintieji galės iki pat Žolinės.

Kamajų parapija tęsia 
tradiciją būti meno bei edu-
kacijų erdve. Kasmet šioje 
šventovėje gieda šalies pro-
fesionalūs chorai, rengiamos 
dailės parodos. Nors šie me-
tai Katalikų bažnyčiai, kaip 
ir visai visuomenei – iššūkių 
laikas, visgi tai ne priežastis 
išsižadėti tradicijų. Tad baž-
nyčios koplyčioje surengta 
Kauno dailės gimnazijos 
mokinių kūrybos darbų par-
oda ,,Su teptuku po Lietuvą“ 
(kuratorė Žėrutė Semaškie-
nė). Parodą galima pamatyti 

šeštadieniais - sekmadieniais 
nuo 10 iki 19 val. (iki liepos 
12 d.). Kunigas A. Šukys 
tikintiesiems priminė, kad 
koplyčioje, kurioje ekspo-
nuojama paroda, numatytas 
muziejus, skirtas Kamajų ir 
kunigo Antano Strazdo is-
torijai. Todėl, visi, turintieji 
vertingų žinių, nuotraukų 
ir eksponatų, kviečiami jais 
pasidalinti su muziejaus ini-
ciatore pedagoge Jolanta Vy-
geliene. Dvasininkas primi-
nė, kad vaizdinės medžiagos 
apie Kamajų istoriją reiktų ir 
ketinamam rengti informa-
ciniam stendui apie Kamajų 
bažnyčią ir jos statinių kom-

pleksą. Buvo priminta, kad 
dėl tam tikrų aplinkybių, mu-
ziejaus kūrimo darbai vyksta 
lėčiau, nei buvo numatyta, 
tačiau jis tikrai bus, ir ben-
druomenė, kraštiečiai kvie-
čiami prisijungti prie kilnaus 
darbo padėti entuziastams 
parengti jo ekspoziciją.

Nors didžioji dalis tiražo 
jau išplatinta, tikintieji vis 
dar gali įsigyti naują, 2021 m. 
tradicinį Kamajų parapijos 
kalendorių, papuoštą unika-
liais Odeta Tumėnaitės – Bra-
žėnienės kūriniais: karpiniais 
sakraline tematika. Šis leidi-
nys – ne tik puošnus kalen-
dorius: jame trumpi esminiai 
paaiškinimai liturginėmis 
temomis. Tikintieji taip pat 
gali pasiimti ir dailiai išleis-
tus „Rokiškio Sirenoje“ Di-
dįjį penktadienį publikuotus 

Kryžiaus ir civilizacijos kelio 
apmąstymus.

Kamajai –
vartai į Rokiškį
Kodėl parapijos bendruo-

menė taip stengiasi? Ir dėl 
savęs pačių, mat tikintieji ne 
kartą džiaugėsi, kad parapija 
augina, skatina pasitempti ir 
tobulėti. Ir dėl to, kad kama-
jiškiai jaučiasi reprezentuo-
jantys visą Rokiškio kraštą: 
šis miestelis yra pirmasis, 
kurį aplanko iš Vilniaus ar 
Kauno pusės keliaujantys 
žmonės. Tą kreipdamasis į 
tikinčiuosius paaiškino kle-
bonas A. Šukys. „Kamajų 
bažnyčia ir parapija yra var-
tai į Rokiškį“, – sakė jis.

Šiuo metu, vis dar užsida-
rius kai kurioms išorinėms 
sienoms, o ir ten, kur jos atvi-

ros, dar tvyrant atsargumui 
dėl korona viruso galimos 
antrosios epidemijos bangos, 
daugelis Lietuvos žmonių 
ima ieškoti ir atrasti savo ša-
lies istorijos, kultūros loby-
nus. Tą pajuto ir kamajiškiai. 

Kamajų bažnyčia kasdien 
atvira norintiesiems pabūti 
vienumoje su Viešpačiu, ap-
mąstyti jo kančią, atspindėtą 
Kryžiaus kelio instaliacijo-
se, ar tiesiog pasigrožėti šios 
šventovės didybe. „Stengia-
mės laikyti bažnyčią atvirą“, 
– sakė klebonas A. Šukys.

Karantino ir 
stichijų iššūkiai
Pliskinant kaitriai vidur-

vasario saulei, tikintieji iš 
pradžių nė nepastebėjo, kad 
per šv. Mišias nebešviečia 
puošnieji bažnyčios kande-
liabrai. Kunigas A. Šukys 
atviras: tai simboliškas pri-
minimas, kad kaip ir dauge-
lis šalies šventovių, Kamajų 
bažnyčia bei parapija įjungė 
taupymo režimą. Mat karan-
tino metu be tikinčiųjų pra-
ėjo šv. Velykos, Atvelykis jų 
skaičius bažnyčioje ribotas 
ir Motinos bei Tėvo dieną. 
Tad ir bažnyčios išlaikymo 
šaltinis – rinkliavos – šiemet 
buvo labai negausios. Natū-
ralu, kad mažėjo ir šv. Mišių 
aukotojų intencijomis skai-
čius. 

Tačiau karantinui išjungus 
parapijos pajamų galimybes, 
išlaidų niekas neatšaukė: pa-
rapijai ir karantino metu teko 
rūpintis aplinkos bei pastatų 
priežiūra. Lyg tyčia, dar ir 
kovą prasiautusi audra ge-
rokai nuniokojo bažnyčios 
stogą. Kun. A. Šukys atviras: 
draudimo bendrovė padengė 
nemažą dalį remonto išlaidų, 
tačiau ir parapijai teks prisi-
dėti. 

Yra ir džiugių žinių: ne-
paisant karantino iššūkių, 
šiemet Kamajų parapija pa-
rengė būrelį jaunųjų tikinčių-
jų Sutvirtinimo sakramentui. 
Liepos 8 d. 18 val. vyks 
Sutvirtinimo sakramento iš-
kilmės Kamajų bažnyčioje 
ir į jas kviečiami parapijos 
žmonės. 

Parapija pasveikino 
seniūnę: 
čia dar yra vilties
Birželio 22-ąją pareigas 

pradėjo eiti naujoji Kama-
jų seniūnė L. Zolubienė. Su 
seniūnijos žmonėmis ji susi-
pažino tądien, o birželio 24-
ąją buvo pristatyta Kamajų, 
Duokiškio bei Salų parapijų 
žmonėms. 

Į 4 p.
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Rokiškio rajono savivaldybė skel-
bia šiuos konkursus:

1. 2020 m. birželio 29 d. konkursą 
Rokiškio lopšelio-darželio „Varpelis“ 
direktoriaus pareigoms eiti. Konkur-
so posėdžio atrankos data – 2020 m. 
lapkričio 26 d.;

2. 2020 m. birželio 29 d. konkursą Rokiškio ra-
jono savivaldybės švietimo centro direktoriaus 
pareigoms eiti. Konkurso posėdžio atrankos data 
– 2020 m. lapkričio 26 d.

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

Užs.1055

Mažėja šilumos ir karšto vandens kainos
Mažėjančios kuro kai-

nos, kasmet vykdomos in-
vesticijos į šilumos tinklų 
rekonstravimą ir biokuro 
plėtrą, siekiant didesnio 
šilumos gamybos ir perda-
vimo efektyvumo, sąlygo-
jo, kad šilumos kaina šių 
metų liepos mėnesį taptų 
mažiausia per pastaruo-
sius 10 metų.

Nuo 2020 m. liepos 1 d. 
AB „Panevėžio energija“ 
nustatyta vienanarė šilumos 
kaina už suvartotą šilumos 
kiekį sudaro 4,30 ct/kWh 
(be PVM). Gyventojams ši-
luma kainuos 4,69 ct/kWh 
(su 9 proc. PVM), kitiems 
vartotojams – 5,20 ct/kWh 

(su 21 proc. PVM).
Palyginti su galiojančia 

birželio mėnesį, centrali-
zuotai tiekiamos šilumos 
kaina liepą mažėja 3,2 proc. 
Palyginus su praėjusių metų 
liepos mėnesiu, šią liepą AB 
„Panevėžio energija“ tie-
kiamos šilumos kaina 17,3 
proc. mažesnė.

Pagal nustatytą šilumos 
kainą perskaičiuojama ir karš-
to vandens kaina. Nuo 2020 
m. liepos 1 d. gyventojams 
karštas vanduo kainuos 4,13 
Eur už kubinį metrą (su 9 
proc. PVM), jį ruošiant namo 
bendro naudojimo individua-
liuose šilumokaičiuose.

Panevėžio energijos 
inform.

Šv. Jono Krikštytojo iškilmė Kamajų parapijoje: nuveikta daug prasmingų darbų
Iš 4 p.
Sveikindamas naująją se-

niūnę, Kamajų parapijos kle-
bonas bei Duokiškio ir Salų 
parapijų administratorius A. 
Šukys neslėpė: veiklios pa-
rapijos bus reiklios seniūni-
jos vadovei. „Nes čia dar yra 
kam, su kuo ir dėl ko steng-
tis“, – sveikindamas L. Zolu-
bienę sakė jis. 

Seniūnei ir pačios parapi-
jos, ir jų žmonės gerai pažįs-
tami. Ji – Verksnionių kaimo 
bendruomenės pirmininkė, 
tad prireikus mielai pagal ga-
limybes įsitraukia į parapijų 
veiklas. Seniūnė neslėpė: ir 

dvasininkas, ir tikintieji vi-
suomet laukiami seniūnijoje 
ir pasitarti dėl bendrų darbų, 
ir pasidžiaugti sėkminga vei-
kla.

Atmintis praktiškai
Po šv. Mišių tikintieji 

sėdo į automobilius ir vyko 
į Kalvių kaimą. Mat šio kai-
mo bendruomenė karantino 
metu ėmėsi iniciatyvos įam-
žinti 1710 m. maro, iš esmės 
sunaikinusio kaimą, aukų 
atminimą. Šiek tiek atokiau 
nuo kaimo, netoli judraus ke-
lio į Svedasus, matyti kalve-
lė. Kaip pasakoja šio kaimo 

senoliai, kitados čia stovėjo 
trys mediniai kryžiai, pažen-
klinti raudonomis žymėmis. 
Tai – maro aukų kapavietės 
ženklas. Ir atmintis, ir įspėji-
mas ainiams, kad ši vietą sau-
go pavojingą palikimą, todėl 
geriau nuo jos laikytis atstu. 
Dar tarpukariu kalviškiai 
saugojo šios vietos ramybę: 
iš šio kaimo kilę dvi seserys 
vienuolės, grįžę iš Italijos, 
pasirūpino, kad būtų atnau-
jintas vienas iš trijų kryžių. 
Tačiau sovietmečio kryžių 
naikinimo vajus Kalvių neap-
lenkė: kryžiai buvo sunaikin-
ti. Įdomu tai, kad šiame ka-

pinyne – lengvas smėlis, tad 
senovės gyventojai ėmėsi ir 
tam tikrų kapų apsaugos prie-
monių: kad laukiniai žvėrys 
neiškastų ir neišnešiotų pa-
laikų, o tuo pačiu ir užkrato, 
ant kapų ritindavo akmenis. 
Sovietmečio vadukams šie 
akmenys tapo puikiu resursu 
kolūkio pastatų pamatams. 
Taip kalvelėje nebeliko nė 
menkiausio ženklo apie čia 
saugomą pavojingą paslaptį. 
Maža to, sovietmečiu ši vie-
ta pasirodė labai patraukli 
kolūkio ūkiniams pastatams 
statyti. Tačiau tam griežtai 
pasipriešino Kalvių žmonės. 

Ir valdžia atsižvelgė į gele-
žinį argumentą: pavojų iška-
sinėjus palaidojimus pasėti 
itin pavojingos ligos užkratą. 
Kalvelė išliko neliesta, tačiau 
ženklų apie palaidojimus ne-
beliko. Ji yra privačioje – a.a. 
ūkininko Jono Galvydžio že-
mėje.

Vietai praradus sakralu-
mą, jaunoji karta ėmė ją iš-
naudoti pramogoms: pavaka-
roti, pavažinėti keturračiais. 
Todėl Kalvių bendruomenės 
pirmininkė Stasė Gruoblie-
nė bei J. Galvydžio duktė su 
žentu puoselėjo idėją, kaip 
atkurti pagarbą šiai vietai. 

Idėja kilo karantino metu, 
ir buvo įgyvendinta Kalvių 
žmonių pajėgomis: patys 
mūrijo pamatą akmeniui, 
takeliui savo laukų akmenis 
skyrė bei didįjį akmenį ant 
kalvelės užkėlė ūkininkas 
Jonas Venslovas. Kaimo se-
noliai šventėje papasakojo 
šio kaimo ir maro kapinių 
atsiradimo istoriją.

Netrukus Kalvių bendruo-
menė vėl pakvies į šventę: 
liepos 4-ąją 16 val. bus šven-
tinama bendruomenės pajė-
gomis pastatyta koplyčia.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Pro langą iškrito mažametė
Birželio 24 d., apie 18.30 val. Rokiškio rajone, iš namo an-

tro aukšto, per langą, iškrito mažametė (gim. 2015 m.). Ma-
žametė po medikų apžiūros paguldyta į intensyvios terapijos 
skyrių. Pirminiais policijos duomenis, šeima yra tvarkinga, 
įtariama, kad įvyko nelaimingas atsitikimas.

Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos 
komisariato inform.

Lietuvos oro uostai: keleivių srautas 
šiemet bus 50 proc. mažesnis

Dėl koronaviruso krizės 
pavasarį oro bendrovėms 
laikinai nutraukus keleivi-
nius skrydžius, bendrovė 
Lietuvos oro uostai progno-
zuoja, jog šiemet bendras 
keleivių nuosmukis trijuose 
oro uostuose sieks 50 pro-
centų. 

Lietuvos oro uostų Aviaci-
nių paslaugų skyriaus vado-
vas Aurimas Stikliūnas sako, 
jog skrydžių srautai turėtų 
labai išaugti liepą, o metų 
pabaigoje tikimasi pasiekti 
80 proc. 2019 metų keleivių 
srauto. 

BNS inform.

Vasaronės: apie paslaptis ir aukštaitiško baltumo prabangą

Birželio 24-ąją rokiškė-
nus į Liongino Šepkos par-
ką sukvietė pirmosios šių 
metų Vasaronės. Kiekvie-
ną vasaros ketvirtadienio 
vakarą jos kvies pasibūti 
smagioje muzikos, teatro, 
poezijos, humoro aplinkoje. 
Kerėjusios Joninių nakties 
magija ir aukštaitiško nuo-
meto baltumu, Vasaronės 
žada daug staigmenų, įspū-
džių ir nuotykių. „Sąmonin-
gai nenorime atskleisti pro-
gramos, nes renginio idėja 
tokia: ėjai pro šalį, atsisėsk, 
pabūk, pasidžiauk. Laisvas 
ir niekaip neįpareigotas“, 
– sakė organizatorių – Ro-
kiškio kultūros centro – di-
rektorės pavaduotoja Aušra 
Gudgalienė.

Programa:
 ir savo krašto žmonės, 
ir atradimai
Kaip jau minėta, tikslų 

Vasaronių dalyvių sąrašo A. 
Gudgalienė neatskleidžia, nes 
nori palikti truputį intrigos. 
Mat renginio idėja tokia: at-
eik į šventę be paradinio kos-
tiumo, išankstinių nuostatų ir 
įsipareigojimo ateiti tiksliai į 
renginio pradžią ir išbūti iki 
jo pabaigos. Čia daug laisvės 
ir žiūrovams, ir kūrėjams.

Ir aplinka neformali: su-
sėsti medžių pavėsyje ant 
suoliukų, pledų ar savo pačių 
atsineštų kėdučių. Beje, nors 
Kultūros centro žmonės ir 
ragino jomis pasirūpinti, dau-
gelis svečių atėjo be jų. Todėl 

mielai skolinosi centro ple-
dus, sėdmaišius. O Taikos ga-
tvės daugiabučių gyventojai 
buvo dar išradingesni: „Gas-
tautos“ koncerto jie klausėsi 
tiesiog pravėrę langus.

Kaip sakė pašnekovė, for-
muojant Vasaronių progra-
mą, pirmiausias kriterijus, 
renkantis kolektyvus, buvo 
jų profesionalumas. Antrasis: 
Rokiškio krašto kolektyvams 
teikiama pirmenybė. „Jei yra 
trys ar keturi puikūs Aukštai-
tijos folkloro kolektyvai, tai 
kodėl mums rinktis panašaus 
lygio iš kaimyninio rajono? 
Savais pasidžiaukime“, – 

sakė A. Gudgalienė. Tačiau 
ir įvairovės reikia. Ir savų, ir 
svetimų. Ir balto aukštaitiško 
nuometo prabangos, ir sma-
gių humoro kolektyvo emo-
cijų. 

Rankas Vasaronių orga-
nizatoriams atrišo pagaliau 
gautas finansavimas šiam 
projektui. 

Tad vėl vasaros ketvirta-
dieniais skambės L. Šepkos 
parke dainos ir juokas.

„Gastauta“ – apie tautos 
ir savo tradicijas
Joninių dieną sveikintinas 

sprendimas buvo pasirinkti 

bene garsiausią mūsų kraš-
to kolektyvą – „Gastautą“. 
Kuri per maždaug valandos 
trukmės pasirodymą skai-
čiavo ilgiausią vasaros naktį 
nuo pasirengimo, baltų rasų 
prausynių, kupolės puokštės 
rinkimo, iki rankos taiklumo 
spendžiant vedybų klausi-
mą. Nuo sutartinių, dalgio 
valiavimo, iki linksmų Jonų 
ir Janinų polkų, Malūnėlio 
ir karantininio valso. Kad ir 
kuklūs žiūrovai buvo, visgi 
„Gastauta“ sugebėjo juos iš-
judinti šokiams.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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AUGALAI

• Kviečius. Tona - 140 Eur.  
Tel. 8 609 76 754. Rokiškis
• Avižas. Tel. 8 652 16 704. 
Rokiškis
• Kaktuso ir vijoklio (sausmedžio) 
sodinukus. Dekoratyviniai augalai 
daugiamečiai. Vijoklis žydi rausvai 
beveik visą vasarą, kaktusas 
auginamas vazone, artėjant žiemai 
reikia įnešti į rūsį. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 674 44 393. Rokiškis

BALDAI

• Televizoriaus staliuką. Ilgis 1,82 
m, plotis 51 cm, aukštis 47 cm. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 624 93 250. 
Rokiškis
• Naudotą sekcijos dalį. 
1,81x0,42x2. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 624 93 250. Rokiškis
• Naudotą dvigulę lovą su čiužiniu. 
Tamsi. Plotis 1,8 m. Kaina 
derinama. Obeliai. Kaina 70 Eur. 
Tel. 8 658 61 254. Rokiškis
• Komodą ir dvi spinteles prie 
lovos, Kaina sutartinė. Pasiimti 
patiem. Rokiškis.  
Tel. 8 605 90 025. Rokiškis
• Baldus. Kaina sutartinė. Pasiimti 
patiems. Rokiškis.  
Tel. 8 605 90 025. Rokiškis
• Ąžuolo baldus. Tel. 8 642 22 774. 
Rokiškis
• Vaikišką lovą. Kaina negalutinė. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 611 28 684. 
Rokiškis
• Stiklinį staliuką. Ratukai 
užfiksuojmi. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 699 41 821. Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanoju 2,55 ha pievą, 
Panemunėlio geležinkelio stotyje, 
Šetekšnių kaime, Rokiškio rajone, 
nusišienauti. Tel. 8 695 74 290. 
Rokiškis
• Dovanojame gyvalazdes. 
Susidomėjusius kviečiame 
skambinti. Augintiniai, kuriems 
nereikia daug priežiūros, bet  
padeda ugdytis atsakomybės 
jausmą. Tel. 8 611 48 965.  
Rokiškis
• Duodu nusišienauti pievą, apie 12 
ha. Tel. 8 657 71 471. 
Rokiškis
• Dovanoju meškiukus.  
Tel. 8 626 90 489. Rokiškis
• Atiduodame nusišienauti pievą 
Aukštakalniuose. 34 ha.  
Tel. 8 629 09 283. Rokiškis
• Dovanoju virtuvės baldus. 
Pasiimti patiems (mikrorajone, 
4 aukštas). Tel. 8 674 12 217. 
Rokiškis
• Dovanoju ožkas su ožiukais.  
Tel. 8 620 63 092. Rokiškis
• Atiduodu pievą nusišienauti prie 
Obelių. Tel. 8 686 98 456.  
Rokiškis
• Atiduodu pievą nusišienauti. 
Jūžintų seniūnija. Tel. 8 676 86 
802. Rokiškis
• Dovanoju žurnalus Stilius. 
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Dovanoju didelį fikusą. Pasiimti 
patiems iš Aukštaičių gatvės.  
Tel. 8 620 62 834. Rokiškis

• Dovanoju 17 a pievą nusišienauti. 
Vaboliu kaimas. Tel. 8 683 00 729. 
Rokiškis
• Atiduodu pievą nusišienauti, 
netoli Rokiškio. Tel. 8 688 26 049. 
Rokiškis
• Dovanoju žieminius drabužėlius 
mergaitei. Dauguma tiks namuose. 
Yra žieminis kombinezonas, 
nešioklė, vystimo lenta su 
čiužinuku. Rūbeliai nuo 62 iki 74 
dydžio. Kombinezonas 80-86.  
Tel. 8 608 58 655. Rokiškis
• Atiduodu 12 ha pievą nusišienauti 
Kazliškio sen.. Tel. 8 644 04 409. 
Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Juodmargę karvytę, pirmaveršė, 
melžiama rankomis. Išmokyta, 
minkštai melžiama. Kaina 700 Eur. 
Tel. 8 693 30 905. Rokiškis
• 2 mėnesių kačiuką, ėda viską, 
daro į dėžutę. Tel. 8 699 33 758. 
Rokiškis
• Dvi melžiamas ožkas. Kaina 
sutartinė. Jūžintai.  
Tel. 8 676 85 534. Rokiškis
• Pirmaveršę karvę su veršeliu. 
Kaina 570 Eur. Tel. 8 630 21 024. 
Zarasai
• Rezervuojame Siamo kačiukus. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 687 16 079. 
Rokiškis
• Bičių šeimas su aviliais (6 
vnt.). Aviliai yra Zarasų r. 
Šukiškių kaime. Šeimos sveikos 
ir stiprios, aviliai geros būklės, 
nereikalaujantys remonto. Vienos 
šeimos su aviliu kaina – 100 Eur. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 679 78 955. 
Zarasai

IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo. Turiu vairuotojo 
pažymėjimą. Tel. 8 695 28 930. 
Rokiškis
• Ieškau bet kokio darbo 
Rokiškyje ar aplink jį. Gali būti ir 
trumpalaikis. Tel. 8 696 48 695. 
Rokiškis
• 41 m. moteris ieško datbo.  
Tel. 8 602 21 055. Rokiškis
• Ieškau darbo vasarai, esu 16 
metų. Galiu dirbti virtuvėje.  
Tel. 8 606 25 510. Rokiškis
• Ieškau darbo. Rokiškis.  
Tel. 8 699 28 563. Rokiškis
• Ieškau darbo, galiu prižiūrėti 
senyvo amžiaus žmogų arba vaikus. 
Turiu patirties. Galiu dirbti ryte, 
per pietus,vakarais ir savaitgaliais. 
Tel. 8 625 24 087. Rokiškis
• 41 metų vyras ieško darbo.  
Tel. 8 672 86 131. Rokiškis
• Skubiai ieškau darbo  su B 
kategorija. Turiu automobilį, galiu 
vairuoti ir darbdavio automobilį, be 
to galiu dirbti ir kitą darbą, grafikas 
gali būti bet koks, net ir naktinis. 
Tel. 8 646 59 862. Rokiškis
• 17 metų mergina ieško darbo 
vasaros laikotarpiui. Galiu 
prižiūrėti ir vyresnio amžiaus 
vaikus. Tel. 8 626 90 640.  
Rokiškis
• 49 metų moteris gali dirbti 
ūkyje melžėja. Tel. 8 602 53 978. 
Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Automobilių servisui reikalingas 
autombilių elektrikas.  
Tel. 8 611 17 092. Rokiškis
• Skubiai reikalingas pagalbininkas 

darbui bityne.  Išsamesnė 
informacija telefonu.  
Tel. 8 614 48 750. Rokiškis
• Reikalingas darbuotojas, 
mokantis pjauti benzininiu pjūklu. 
Tel. 8 625 53 137. Rokiškis
• Ieškome automobilių kėbulų 
dažytojo, darbui Olandijoje. 
Galimybė pradėti dirbti nuo 
2020.07.20. Darbo užmokestis 
530 Eur/neto per savaitę. Darbo 
valandų skaičius: 40 val., galimi 
viršvalandžiai. Kaina 2100 Eur. 
• Tel. 8 611 45 080. Rokiškis
• Reikalingas žmogus galintis 
nupjauti ir supresuoti žolę 14 ha 
pievoje. Tel. 8 610 15 946.  
Rokiškis
• Reikalingas žmogus, galintis 
nupjauti ar susmulkinti pievų žolę 
prie Subačiaus. Tel. 8 610 70 183. 
Kupiškis
• Reikalingas greiderio HBM 190, 
6x6 operatorius. Darbas nuolatinis. 
Tel. 8 603 05 122. Rokiškis
• Reikalingi vairuotojai, važiuoti 
į Ukrainą. Reikia turėti pasą. 
Taip pat reikalingi ir neturintys 
vairuotojo pažymėjimo, palydovai. 
Tel. 8 672 97 353. Rokiškis
• Skubiai reikalingi darbuotojai 
gamybos srityje. Darbo 
užmokestis 11,15 Eur/val 
bruto. Darbo valandų skaičius 
- 38 val., galimi viršvalandžiai. 
Atlyginimas mokamas kas savaitę, 
apgyvendinimas – suteikiamas, 
kompensuojamos transporto 
išlaidos. Kaina 1600 Eur.  
Tel. 8 611 45 080. Rokiškis
• Ieškomas traktorininkas darbui 
ūkyje dirbti traktoriumi ir jo 
padargais. Pagrindiniai darbai: 
šienavimas, grėbimas, šieno rulonų 
vežimas. Galimas apgyvendinimas. 
Tel. 8 693 06 153. Rokiškis
• Turinti rekomendacijas moteris 
galėtų slaugyti ligonį.  
Tel. 8 681 58 849. Rokiškis
• Ramundas GM, UAB reikalingas 
(-a) padėklų gamybos linijos 
operatorius (-ė), darbas pamaininis. 
Darbo vieta - Panemunėlio gel. 
stotis, Rokiškio raj. (Reikia turėti 
automobilį). Darbo užmokestis apie 
892 Eur neatskaičius mokesčių). 
Tel. 8 612 26 202. Rokiškis
• Reikalingas žmogus turintis B 
kategorijos vairuotojo pažymėjimą, 
mokantis naudotis išmaniuoju 
telefonu ir išmanantis automobilius. 
Darbas pildyti automobilių 
kondicionierius. Apmokome dirbti. 
Kaina 1000 Eur. Tel. 8 641 64 818. 
Rokiškis
• Skubiai ieškomi fasadų 
apdailos specialistai darbui 
Vokietijoje. Kelionę apmokame, 
apgyvendiname. Išvykimas birželio 
26 d. Kaina 1800 Eur.  
Tel. 8 677 13 707. Rokiškis
• Reikalingi darbuotojai armatūros 
lankstymui automatinėmis 
staklėmis (MEP Format). Šiaurės 
Švedijoje. Reikia mokėti anglų k. 
ir turėti panašaus darbo patirties. 
Siųskite CV egle@reditus.lt. 
Kaina 1920 Eur. Tel. 8 655 17 365. 
Rokiškis

• Reikalingas vairuotojas su savo 
transporto priemone (minivenas 
ar mažas mikroautobusiukas) 
kartais vežti keleivius iki Kauno. 
1 km~0,15 Eur. Tel. 8 635 94 999. 
Rokiškis
• Ieškome, kas galėtų susukti į 
rulonus 2,5 ha nupjautos žolės.  
Tel. 8 613 33 963. Rokiškis
• R.Valiulio įmonė ieško gyvulių 
skerdėjo. Tel. 8 686 58 920. 
Rokiškis
• Ieškome patyrusių grindų klojėjų 
darbui Norvegijoje, Kristiansand 
srityje. Darbo užmokestis 190 – 
240 NOK/h, neatskaičius mokesčių 
(priklauso nuo kiekvieno kandidato 
patirties). Kaina 2300 Eur.  
Tel. 8 629 97 089. Rokiškis
• Reikalingas meistras medinėms 
grindims sumontuoti.  
Tel. 8 679 95 305. Rokiškis
• Ieškau meistro dirbti remontuoti 
balkonus Vilniuje, Klaipėdoje. 
Reikalingas ir pagalbinis 
darbininkas. Gyvenimas 
nekainuoja, atsiskaitymas kas 
dvi savaites už atliktus darbus. 
Kaina 2500 Eur. Tel. 8 604 74 745. 
Rokiškis
• Reikalingas žmogus, galintis 
suvirinti priekabai antborčius.  
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis

KITA

• Pigiai dujų balionus.  
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Elektros variklį, 7,5 kW.  
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Treniravimo antkaklį šuniui. 
Naujas, įkraunamas, nepralaidus 
vandeniui. Ilgas, universalus 
dirželis. Vibracija ir el. impulsai 
turi 99 programas, yra garsinis ir 
šviešos signalas. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 605 22 105. Rokiškis
• 2 medsukius. Cinkuoti, 4 korių. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 620 51 873. 
Rokiškis
• Originalius, gruziniškus indelius 
čenachams troškinti. 6 vnt. 
Juodupė. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 609 87 231. Rokiškis
• Beržines skaldytas malkas.  
Tel. 8 645 87 075. Rokiškis
• Medienos atraižas. Atvežu.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Sausas skaldytas malkas, atraižas. 
Atvežu. Tel. 8 671 89 551.  
Rokiškis
• Naujas austas pusvilnones 
lovatieses. Ilgis-210 cm, plotis-140 
cm. Tamsi (ruda) ir šviesi pusės, 
yra 6 vnt. Juodupė. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 609 87 231. Rokiškis
• Trivietę valtį, naudota viena 
kartą. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 621 51 352. Rokiškis
• Arklinį vežimą mediniais ratais. 
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Lagamino formos talpą ir 15 l 
talpos statinaitę. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
• Metalinį seifą. Kaina 105 Eur. 
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• 3 l talpos stiklainius. 50 vnt. 
Kaina 0,7 Eur/vnt.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Naudotą, kombinuotą, 100 litrų 
vandens šildytuvą. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 610 29 949. Rokiškis
• Medsukį, vaško lydytuvą ir kitą 
bitininkystei skirtą inventorių.  
Tel. 8 695 69 495. Rokiškis

• Buitinę techniką; telefono laikiklį, 
vaizdo, garso kasetes, kamerą, 
jungiamą prie kompiuterio.  
Tel. 8 624 30 118. Rokiškis
• Mažai naudotą narvelį su 
priedais gyvūneliams. 76x44, tinka 
dekoratyviniams triušiukams . 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 675 33 768. 
Rokiškis
• Šuns būdą. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 680 50 958. Rokiškis
• 8 medinius ratus. Rokiškio raj., 
Panemunis. Tel. 8 695 80 276. 
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Acer Aspire e1-571g kompiuterį. 
Geros būklės, ganėtinai galingas. 
Cpu-intel core i5-3230m turbo 
3.20ghz, RAM 6GB, SSD 64GB, 
papildomas HDD, 640gGB, 
Vaizdo plokštė Nvidia 710m 1GB. 
Baterija laiko apie 3-4 valandas. 
Su krovikliu. Kaina galutinė. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 647 88 088. 
Rokiškis
• Puikiai veikiantį PS3, 300GB. 
komplekte 17 žaidimų, plius yra 
įrašytų atsiųstų žaidimų. 3 pultai, 
bei visi reikalingi laidai. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 622 94 107.  
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Samsung Galaxy S7. Veikia 
gerai, nesudaužytas. Yra dėžutė, 
kroviklis, ausinės. Dėkliukas 
dovanų. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 693 04 817. Rokiškis
• Mažai naudotą išmanųjį laikrodį-
telefoną. Galimybė skambinti, 
atsiliepti, rašyti SMS. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 601 14 335.  
Rokiškis
• Beveik naują Nokia 105 telefoną. 
Naudotas vieną savaitę. Dedamos 
dvi Sim kortelės, yra prožektorius, 
baterija per visą savaitę taip ir 
neišsikrovė. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 665 82 980. Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Gerai grojanįi pianiną Riga. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 616 55 839. 
Rokiškis

NUOMA

• Šeima skubiai ieško išinuomoti 
butą arba namą. Galime ir 
prižiūrėti. Siūlyti įvarius variantus. 
Rokiškio rajone. Tel. 8 621 27 025. 
Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti butą 
Rokiškyje. Geriausia būtų 1-2 
kambarių. Esu dirbantis, 21 metų. 
Be žalingų įpročių, gyvenčiau 
vienas ir aplankytų draugė. Gal yra 
gerų žmonių kurie gali išnuomoti 
parduodamą butą, ar sudaryti sutarti 
su išperkamaja nuoma. Kaina 150 
Eur. Tel. 8 662 25 882. Rokiškis
• Išnuomojamos patalpos tinkančios 
automobilių elektrikui (keltuvas, 
duobė, diagnostikos įranga).  
Tel. 8 611 17 092. Rokiškis
• Išnuomojamas kambarys.  
Tel. 8 622 62 950. Rokiškis
• Pora ieško buto nuomai, iki 
rugpjūčio 31d. Tel. 8 624 32 442. 
Rokiškis
• Išnuomoju garažą prie Taikos 1A. 
Kaina 20 Eur/mėn.  
Tel. 8 692 90 603. Rokiškis
• Ieškomas 2 kambarių butas 

nuomai. Gali būti be baldų.  
Tel. 8 623 72 277. 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. 
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Laisvės g.13

Informuojame Apaščios g. 46, Apaščios k, Pan-
dėlio sen., Rokiškio r., paveldėtojus, kad R.Ba-
rono žemėtvarkos darbų įmonės   matininkas 
Eugenijus Mikulėnas (kvalifikacijos pažymėjimo 
Nr.2M-M-328) 2020-07-14d. 10 val. vykdys že-
mės sklypų (kadastro Nr. 7307/0005:310 ir Nr. 
7307/0005:311), esančių Apaščios k., Pandėlio 
sen., Rokiškio r., ribų ženklinimo darbus. 

Prireikus išsamesnės informacijos, prašome 
kreiptis į R. Barono žemėtvarkos įmonės mati-
ninką E. Mikulėną adresu: Taikos g. 5, Rokiškis 

el. paštu kavolzeme@parok.lt. arba telefonu 
861295721; 861295720.

Informuojame Apaščios g. 5, Apaščios k, Pandė-
lio sen., Rokiškio r., savininkus, kad R. Barono žemė-
tvarkos darbų įmonės   matininkas Eugenijus Mi-
kulėnas (kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-328) 
2020-07-14d. 12.15 val. vykdys žemės sklypo (ka-
dastro Nr. 7307/0005:312), esančio Apaščios k., 
Pandėlio sen., Rokiškio r., ribų ženklinimo darbus. 

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

861295721; 861295720.

• Transporto paslaugos. Pervežame, 
pakrauname, iškrauname, 
sunešame. Tel. 8 685 20 329. 
Rokiškis

• Kaminų ir krosnių valymas 
Kupiškio ir aplinkiniuose 
rajonuose. Tel. 8 610 17 518. 
Kupiškis

• Mini ekskavatoriaus nuoma su 
operatoriumi . Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 663 53 032. Rokiškis
• Presuoju šienainį, šieną 
vakarietiška technika.  
Tel. 8 624 11 926. Rokiškis

PERKA

• Perku antikvariatą, sendaikčius, 

militaristiką, senus dokumentus, 
nuotraukas, apdovanojimus, 
pinigus. Tel. 8 610 21 765.  
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Sodybą. Labai geroje vietoje, 

Panemunėlio gel.st., galima eiti 
ir gyventi. Tel. 8 614 19 157. 
Rokiškis
• Pusę namo su 9 arų žemės sklypu 
Rokiškyje, Laukupio gatvėje. 
Pakeistas stogas, plastikiniai langai, 
ūkiniai pastatai, galimybė įsivesti 
patogumus, sklypas aptvertas, 
atskiras įėjimas. Kaina derinama. 
Kaina 15000 Eur. Tel. 8 662 78 
288. Rokiškis
• Butą Vaitkūnų kaime, Anykščių 
raj. 3 kambariai ir virtuvė. 
Yra rūsys, centrinis šildymas, 
yra garažas, tvartas, miesto 
vandentiekis. Reikia remonto. 
Kaina 5000 Eur. Tel. 8 645 60 405. 
Rokiškis
• Pavėsinę su baldais.  
Tel. 8 686 23 372. Rokiškis
• 1 kambario butą Aukštaičių 
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Ieškokite  prekybos centruose!
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27 05:05 Šoka Lietuva 

05:15 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:05 Euromaxx
06:35 Pasaulio puodai
07:30 Šoka Lietuva 
07:40 Keistuolių sala
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 „Vakarėja“ su Martynu 
Starkumi
22:30 Ana Marija muilo operų 
šalyje
00:00 Juros periodo pasaulis
02:00 Bili Kukuk. 
Margot turi likti
03:30 Narsutis Dumbauskas. 
Dviračių sporto profesorius
04:40 Keistuolių sala

05:15 Rezidentas 
06:30 Ančiukų istorijos 
07:00 Bakuganas. 
Kovos planeta 
07:30 Ilgo plauko istorija 
08:00 Ančiukų istorijos 
08:30 Kempiniukas Plačiakelnis 
09:00 Skaniai ir paprastai 
09:30 Maisto kelias 
10:30 Penkių žvaigždučių 
būstas 

11:00 Sosto įpėdinis
13:00 Kita sesuo
15:40 Havajai 5.0 
16:45 Ekstrasensų mūšis 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Vakaro pasakojimai
21:20 Karo dievas
23:55 Ankstyvas paleidimas
01:40 Už priešo linijos: 
Kolumbija 
03:15 Kung Fu Joga 
05:05 Iš Los Andželo į Vegasą 
05:30 Paskutinis iš vyrų
05:55 Vieniši tėvai

07:00 Tomas ir Džeris 
07:30 Saugokis meškinų 
08:00 Ogis ir tarakonai 
08:20 Neramūs ir triukšmingi 
08:45 Tomo ir Džerio šou 
09:10 Nuotykių metas 
09:35 Tinginių miestelis 
10:00 Pelėdų karalystės sargai

11:55 Nuotykių ieškotojas 
Tedas
13:35 Mano gyvenimo žuvis
16:05 Valstybės galva
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Haris Poteris ir 
ugnies taurė
22:30 Blondinė ieško vyro
00:35 Kai šėlsta mamos
02:00 Žudikų brolija

06:30 Geriausi šuns draugai 
07:30 Juodasis sąrašas 
08:30 Pričiupom! 
09:00 Sveikatos kodas
10:00 Geriausi šuns draugai
10:30 Laukinė karalystė 
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 Pragaras rojuje
23:45 Žiemos spąstuose
01:20 Pavojingos gatvės

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 „Merginos iš Ukrainos“ 
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"
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8 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. Skaistaveidė
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 Europos tyrai
12:55 Gyvūnų dinastijos. 
Kitu kampu 
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 Pasimatysime sapne
23:05 Šoklys
00:30 Kino žvaigždžių alėja. 
Vidurnakčio žmogus
02:25 Gyvūnų dinastijos. 
Kitu kampu
03:15 Etnos
03:45 Klausimėlis
04:00 Šventadienio mintys
04:25 Ana Marija muilo operų 
šalyje

05:05 Iš Los Andželo 
į Vegasą 
05:30 Paskutinis iš vyrų 
05:55 Vieniši tėvai 
06:00 Paskutinis iš vyrų 
06:30 Ančiukų istorijos 
07:00 Bakuganas. 
Kovos planeta

09:00 Nuotykių metas 
09:20 Riteris Rastis 2. 
Metalo laužo sukilimas
11:05 Flukas
12:55 Gyvūnas
14:40 Forestas Gampas
17:30 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Medalionas
21:20 Ties riba į rytojų
23:35 Maksimali rizika
01:30 Blondinė ieško vyro

06:30 „Ultimate Strongman“ 
pasaulio komandinis galiūnų 
čempionatas
07:30 Juodasis sąrašas 
08:30 Tauro ragas
09:00 Galiūnai. Pasaulio taurė. 
Kaunas
10:00 Geriausi šuns draugai 
10:30 Laukinė karalystė 
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 Narkotikų prekeiviai. 
Meksika 
22:45 Sūnus paklydėlis 
23:45 Pragaras rojuje
01:45 Žiemos spąstuose

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 „Merginos iš Ukrainos“ 
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

07:30 Ilgo plauko istorija
08:00 Ančiukų istorijos 
08:30 Kempiniukas Plačiakelnis 
09:00 Ūkio šefas 
10:00 Pasaulis pagal moteris 
11:00 Princas ir kalvis
13:20 Gatvės šokiai
15:25 Įsimintinas kelias
17:25 Tai – mes 
18:30 TV3 žinios
19:30 Bibliotekininkas 2: 
sugrįžimas į karaliaus 
Saliamono kasyklas
21:20 Džo Breivenas
23:15 Daina po dainos
01:45 Bėgantis labirintu 2
04:00 Ankstyvas paleidimas
05:35 Paskutinis iš vyrų

06:50 Tomas ir Džeris 
07:20 Saugokis meškinų
07:50 Ogis ir tarakonai
08:10 Berniukas Blogiukas 
08:35 Tomo ir Džerio šou 
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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 atostogos
14:00 Žinios
15:15 Laba diena, 
Lietuva
16:00 LRT ataskaitos diena
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 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 Žmonės, kurie sukūrė 
Lietuvą. Juozas Tumas-
Vaižgantas

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

16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Viešbutis
20:30 Blogoms merginoms – viskas 
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Alinanti misija
23:50 Skubi pagalba 
00:45 Kobra 11
01:40 Rezidentas 
02:30 Vieniši tėvai 
03:20 Skubi pagalba
04:10 Iš Los Andželo į Vegasą
04:35 Paskutinis iš vyrų
05:25 Kobra

06:15 Iš širdies į širdį 
07:40 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 Kvailiai šėlsta
21:30 Žinios
22:30 Pavojai gelmėse
00:45 Rivjera
01:45 Ties riba į rytojų
03:30 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
05:00 Rosenheimo policija

06:25 Pragaro virtuvė 
07:25 Mano virtuvė geriausia 
08:35 Sudužusių žibintų gatvės 
09:35 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 Mano tobulas gangsteris
22:50 Jūrų pėstininkai 
00:40 Narkotikų prekeiviai. 
Meksika 
01:45 Sūnus paklydėlis
02:30 Kobra 11
03:20 Nusivylusios namų 
šeimininkės
04:05 Visa menanti

05.30 Šiandien kimba
06.30 „Pone prezidente” 
07.00 4 kampai
07.30 Kaimo akademija
08.00 Laikykitės ten. Pokalbiai
09.00 Pinigų karta
09.30 Pagaliau savaitgalis
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“
11.00 „Reali mistika“ 
12.00 TV parduotuvė
12.15 Tiek žinių
12.30 „Pone prezidente” 

13.00 Pinigų karta
13.30 Pagaliau savaitgalis
14.00 „Meilės lygtis“ 
15.00 „Mentų karai: Kijevas. 
Sidabrinis durklas“ 
16.00 Reporteris
16.30 Kaimo akademija
17.00 Laikykitės ten. Pokalbiai
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19.30 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“ 
21.30 „Meilės lygtis“ 
22.30 Reporteris
23.00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
23.30 Laikykitės ten. Pokalbiai
00.30 „Reali mistika“ 
01.30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
02.20 Kaimo akademija
02.40 „Meilės lygtis“ 
03.30 Laikykitės ten. Pokalbiai
04.10 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
04.30 „Pone prezidente” 
04.50 „Reali mistika“ 
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30 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 atostogos
14:00 Žinios
16:30 Šoka Lietuva.
16:45 Ponių rojus
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 (Ne)emigrantai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Nacionalinė 
ekspedicija
22:30 Dviračio žinios
23:00 Kostiumuotieji
23:45 Čikagos policija 3 

00:30 Atspindžiai
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Istorijos detektyvai
02:05 Klauskite daktaro
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios
04:05 Kostiumuotieji
04:45 Atspindžiai
05:15 Ponių rojus

05:25 Kobra 11 
06:00 Vieniši tėvai 
06:25 Transformeriai. Kibernetinė 
Visata 
06:55 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Viešbutis 
09:00 Šviesoforas 
10:00 Palaužti sparnai 
12:00 Tikroji žvaigždė 
13:00 Parduotas gyvenimas
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 

16:30 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Viešbutis
20:30 Blogoms merginoms – viskas 
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Barbaras. Kario iškilimas
23:40 Skubi pagalba 
00:45 Kobra 11 
01:35 Rezidentas 
02:25 Vieniši tėvai 
03:20 Skubi pagalba 
04:10 Iš Los Andželo į Vegasą 
04:35 Paskutinis iš vyrų 
05:25 Kobra 11

06:10 Iš širdies į širdį 
07:40 Tomas ir Džeris 
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris 
10:00 Rosenheimo policija 
11:00 Kvailiai šėlsta 
11:30 Būrėja
13:30 Turtuolė varguolė 
14:30 Našlaitės 
15:30 Laukinis miestas 

16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:30 Stebuklas 
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Turtuolė varguolė 
21:00 Kvailiai šėlsta 
21:30 Žinios
22:30 Belaisvė
00:45 Rivjera 
01:45 Pavojai gelmėse
03:30 Volkeris, Teksaso reindžeris
05:00 Rosenheimo policija

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

17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 
18:30 CSI. Majamis 
19:30 Paskutinis laivas 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Snaiperis. Palikimas
23:05 Mano tobulas gangsteris
00:55 Kobra 11 
01:45 Iš visų jėgų 
02:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės
03:20 Visa menanti

05.30 „Merginos iš Ukrainos“ 
06.30 „Pone prezidente” 
07.00 „Brangioji, aš perskambinsiu” 
07.30 Pinigų karta
08.00 Laikykitės ten. Pokalbiai
09.00 „Kelrodė žvaigždė“ 
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
11.00 „Reali mistika“ 
12.00 TV parduotuvė
12.15 Tiek žinių
12.30 „Pone prezidente” 

13.00 „Merginos iš Ukrainos“ 
14.00 „Meilės lygtis“ 
15.00 „Reali mistika“ 
16.00 Reporteris
16.30 Pinigų karta
17.00 „Laikykitės ten. Pokalbiai
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19.30 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“ 
21.30 „Meilės lygtis“ 
22.30 Reporteris
23.00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
23.30 „Laikykitės ten. Pokalbiai
00.30 „Reali mistika“ 
01.30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
02.20 Pinigų karta
02.40 „Meilės lygtis“ 
03.30 „Laikykitės ten. Pokalbiai
04.10 „Brangioji, aš 
perskambinsiu”
04.30 „Pone prezidente” 
04.50 „Reali mistika“
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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. 1043

Gyvulinkystės konsultantų dėmesiui!Gyvulinkystės konsultantų dėmesiui!
LŽŪKT Rokiškio r. konsultavimo biuras organizuoja 

lauko dieną tema 
„Naujausių simbiotikų įtaka pieninių galvijų 

sveikatingumui, produktyvumui, antibiotikų var-
tojimo mažinimui bei ūkio konkurencingumo di-
dinimui“,

 trukmė 4 akad. val., pagal įgyvendinamą projektą 
„Naujausių simbiotikų įtaka pieninių galvijų sveikatin-
gumui, produktyvumui, antibiotikų vartojimo mažini-
mui bei ūkio konkurencingumo didinimui“.

Dalyvavusiems lauko dienoje bus išduodami 
kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

Jūsų lauksime liepos 2 d., renginio pradžia 11 
val., VšĮ LŽŪKT Rokiškio biuras, Kauno g. 7, Rokiškis 
ir ūk.  J. Stumbrienės ūkis, Aušros g. 11, Maineivų k., 

Rokiškio r.
Būtina išankstinė registracija tel. 8 612 37820 

arba el. p. birute.spundzeviciene@lzukt.lt

Užs. 1054

g., pirmasis aukštas. Dalinai 
remontuotas, didelis balkonas. 
Kaina 27000 Eur.  
Tel. 8 610 41 005. Rokiškis
• Gerą, surenkamą garažą. Sienų 
storis 2 mm. Galiu atvežti į 
vietą, surinkti. Tel. 8 687 73 343. 
Rokiškis
• Mišką prie Notigales ežero. 
Miško 5 hektarai, hektaro kaina 
1100 Eur. Išsamesnė informacija 
tel. 865062427. Tel. 8 676 48 598. 
Klaipėda
• Žemės sklypus gyvenamųjų namų 
statybai už Rokiškio dvaro parko. 
Tel. 8 686 72 412. Rokiškis
• Sodybą. 2 a, pirtis (galima 
gyventi),  ūkiniai pastatai, klėtis, 
320 kv. m sandėlis, vandentiekis, 
trifazė elektros instaliacija, 
tvenkinys, aplink sodybą 19,82 ha 
žemės, iki Aukštakalnių ežero 200 
m. Geras privažiavimas.  
Tel. 8 696 09 281. Rokiškis
• Sodybą prie Juodupės mstl., 
važiuojant į Rokiškio pusę. 
Netoliese teka upė, yra pirtis, 
šulinys, geras rūsys, elektra, 30 a 
žemės. Tel. 8 614 21 823.  
Rokiškis
• Namą Čedasų kaime. 3 kambariai 
ir virtuvė, su patogumais (dušas, 
tualetas, vanduo, trifazė elektros 
instaliacija). Namas šildomas 
kietuoju  kuru (malkomis). 
Pakeistas stogas, plastikiniai langai, 
šarvo durys. 55 a žemės, ūkiniai 
pastatai. Galiu keisti į butą.  
Tel. 8 698 78 710. Rokiškis
• Sodybą nuostabioje vietoje. 1 
ha žemės Rokiškio raj., Kriaunų 
sen., Kučiūnų kaime. Smulkesnė 
informacija telefonu.  
Tel. 8 606 25 534. Rokiškis
• 2 kambarių butą Vilties g. 
18. Trečiasis aukštas. Reikia 
remonto. Sudėti plastikiniai langai. 
Tvarkinga laiptinė. Lauko durų 
spyna - kodinė. Geri kaimynai. 
Kaina 30000 Eur.  
Tel. 8 684 70 173. Rokiškis
• Apleistą namą Duokiškyje su 
namų valda. Yra ūkinis pastatas. 
Tel. 8 617 69 564. Rokiškis
• Juodupėje parduodamas 2 
kambarių butas su patogumais, 1 
aukšte. Tel. 8 646 08 162.  
Rokiškis
• 20 a sklypus Jakšto ir Janulionio 
gatvėse. Visos komunikacijos. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• Namą su mansarda Dariaus ir 
Girėno g. Yra visos galimybės 
plėstis. Žemės sklypas - 12,8 
a. Priestatas - garažas. Patogi, 
rami vieta. Netoli poliklinika, 
parduotuvės. Kaina sutartinė. Galiu 
ir keisti į butą su jūsų priemoka. 
Tel. 8 672 71 711. 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
• 1,5 kambario butą Vilties gatvėje, 

5 aukšte. Reikalingas remontas. 
Kaina derinama. Kaina 15000 Eur. 
Tel. 8 611 53 054. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Yamaha dt. Uždėtos plastmasės 
nuo Yamahos yzf, pakeistos 
padangos, užsiveda, važiuoja. 
Pakeisti tepalai, yra kitas variklis, 
užsiveda starteriu. Išsamesnė 
informacija telefonu, galima ir 
SMS. Kaina 700 Eur.  
Tel. 8 692 67 770. Rokiškis
• Audi 80 B4. Universalas, 
1.9 l, TDI. Su TA. Važiuojanti, 
nesupuvusi. Kaina 420 Eur.  
Tel. 8 627 62 340. Rokiškis
• Seniai nenaudotą dviratį dalims. 
18 bėgių. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 663 50 272. Rokiškis
• VW Passat. 1999 m., 1,9 l, 
TDI, 81 kW. TA iki 2020.07.15. 
Kaina 450 Eur. Tel. 8 652 16 704. 
Rokiškis
• Renault Scenic. 1,9 l, dyzelinas, 
2001 m., automatinė greičių 
dėžė. Labai geras variklis-DTI.
Gamyklinis radijo imtuvas, 
kablys,pakeisti priekiniai stabdžiai, 
sutvarkytas duslintuvas, geros R15 
žieminės padangos, yra ir vasarinės 
su lietais ratlankiais (parduodamos 
atskirai). Kaina 750 Eur.  
Tel. 8 618 65 371. Rokiškis
• VW Passat. Universalas, 1994 m., 
1.9 l, TDI, 66 kW. TA iki 2020.09  . 
Kaina 310 Eur. Tel. 8 620 28 050. 
Rokiškis

• Renault Megane Scenic. 1.6 l, 
benzinas, ekonomiškas. Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 300 
Eur. Tel. 8 628 47 947.  
Kupiškis
• Geros būklės automobilį Toyta 
Corolla Verso 2007 m.  Variklis 2,2 
l, 100 kW. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 682 97 387. Rokiškis
• Audi A3. TA iki 2020.10.27. 
Skilęs priekinis stiklas. Važiuoja 
gerai, niekas nebraška, netarška. 
1.8 l, 92 kW. Buvo prijungta prie 
kompiuterio. Reikia vieną daviklį 
pakeisti. Kuro sąnaudos nedidelės. 
Kaina 450 Eur. Tel. 8 676 27 828. 
Rokiškis
• Vaikišką dviratį. Kaina derinama. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 611 28 684. 
Rokiškis
• VW Passat B5. TDI, TA dvejiems 
metams. Kaina 1450 Eur.  

Tel. 8 612 32 080. Rokiškis
• Audi A6 C5. Quattro. 2.5 l, 
132 kW. Defektas: duslintuvas 
kiauras (gaufra), yra nedaug rūdžių 
po durimis ir sparnais, posūkių 
lempomis. Privalumai: televizoriai 
gale, priekyje multimedijos sistema 
Salonas odinis, spalva – šviesi 
(kreminė), matinis stogas, R18. 
Kaina 1600 Eur. Tel. 8 625 72 407. 
Rokiškis
• Riedį. Būklė ideali, dideli ratai, 
yra Bluetooth. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 603 03 994. Rokiškis
• Audi A6 C5 1,9 l, 81 kW. Nauja 
TA, sėdi ir važiuoji. Odinis salonas, 
SLINE vairas. Domina mainai į 
Mercedes. Dabar uždėti R18 ratai, 
yra ir R16 ratai, juos pridėsiu su 
žieminėmis padangomis. Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 1600 
Eur. Tel. 8 606 09 155.  

Rokiškis
• Ford Mondeo MK3. 2002 m. 2 
l, 66 kW Dyzelinis automobilis. 
Nenaujas, tačiau prižiūrėtas.  
Kėbulas šiek tiek aprūdijęs ir 
pabraižytas. Reikia tvarkyti 

stabdžių diskus, nes muša vairą. TA 
iki 2021-11. Su rimtu pirkėju kaina 
derinama. Kaina 900 Eur.  
Tel. 8 696 54 263. Rokiškis
• Dviratį vaikui, ratai 20. Kaina 60 
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Birželio 26-oji, 
penktadienis, 

25 savaitė
Iki Naujųjų liko 188 dienos.

Tarptautinė kovos su 
narkomanija diena

Tarptautinė diena prievartos 
aukoms paremti

Saulė teka 4.43 val., 
leidžiasi 22 val. 

Dienos ilgumas 17.17 val. 
Mėnulis – jaunatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

aunė, Jaunius, Jaunys, Jaunutė, 
Mingauda, Mingaudas, Ramunė, 

Viltautas, Viltautė, Virgilijus.
Rytoj: Ema, Gediminas, 

Gediminė, Ladas, Ladys, Vlada, 
Vladas, Vladislova, Vladislovas, 

Vladys.
Poryt: Gaudrė, Irenėjas, Irenijus, 

Leonas, Serena, Serenas, 
Šarūnas, Tulgeda, Tulgedas, 
Tulgirda, Tulgirdas, Tulgirdė, 

Tulys..

Dienos citata
„žūli veidmainystė kelia 

pagarbą žmonėms, 
pratusiems patarnauti“

(O. de Balzakas).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1730 m. gimė prancūzų as-
tronomas Šarlis Mesjė. Jis atra-
do 14 kometų, išleido 103 ūkų, 
galaktikų ir žvaigždžių spiečių 
katalogus. Prancūzijos karalius 
Liudvikas XV jį pravardžiavo „ko-
metų šešku“.

1906 m. Prancūzijos Le Mano 
vietovėje įvyko pirmosios dviejų 
dienų Didžiojo prizo automobilių 
lenktynės.

2000 m. tarptautinė moksli-
ninkų grupė baigė rengti žmo-
gaus genomo, t. y. visų žmogaus 
organizmo genų, žemėlapį.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1990 m. aštuoniolika JAV sena-
torių pasiūlė Lietuvos Aukščiausio-
sios Tarybos-Atkuriamojo Seimo 
pirmininką Vytautą Landsbergį 
kandidatu Nobelio taikos premijai 
gauti.

1991 m. TSRS kariškių ir omo-
nininkų būrys užgrobė Vilniaus 
tarpmiestinę telefono stotį. Tarp-
tautiniai ryšiai buvo užblokuoti.

1992 m. iš Rusijos Uljanovsko 
miesto į Lietuvą parvežta archyvinė 
medžiaga - politinių kalinių ir trem-
tinių bylos.

Post scriptum
Baloj gulėjęs sausas nebūsi

LAISVALAIKIUI Naminiai karameliniai ledai
Ingredientai:
• 600 ml 35 proc. riebumo 
grietinėlės
• 400 g karamelizuoto sutirš-
tinto pieno (namuose virto 
arba „Rududu“
Gaminimo eiga:
Karamelizuotą sutirštintą 
pieną išsukite šaukštu arba 
elektriniu plaktuvu, kad būtų 
vientisa masė. Geriausia jį iš-
sukti kambario temperatūros, 
nes bus minkštesnis arba tru-
putį jį pašildyti minkrobangė-
je, kad suminkštėtų.
Grietinėlę išplakite iki standu-
mo ir atsargiai ją įmaišykite į 

karamelizuotą kondensuotą pieną. Dalį (kokį ketvirtadalį) karamelizuoto sutirštinto pieno 
įmaišykite į karamelinę grietinėlės masę pačioje pabaigoje ir tik truputį pamaišyti, tada 
leduose juntami karamelės lašeliai.
Masę sukrėskite į šaldymui skirtą indelį, sandariai uždarykite ir padėkite į šaldikį 6-8 va-
landoms (galima ir per naktį), jog sustingtų.
Prieš patiekdami indelį su ledais 10-20 minučių perkelkite iš šaldiklio į šaldytuvą, jog ledai 
ruputį suminkštėtų, o tada ragaukite.

Eur. Tel. 8 674 32 521.  
Rokiškis
• Škoda Octavia 2001 m., 1,9 l, 
TDI. Kaina 1450 Eur.  
Tel. 8 699 84 023. Rokiškis
• VW Golf 2002 m., 1,9 l, TDI, TA 
iki 2021.07. Kaina 1100 Eur.  
Tel. 8 699 84 023. Rokiškis
• Toyota Corolla Verso 2004 
m., dyzelis, 85 kW, pilka. TA 
iki 2022.05. Tel. 8 686 30 305. 
Rokiškis
• Audi A6 2000 m., dyzelis, 2,5 
l, universalas, TA iki 2021 m. 
balandžio. Tel. 8 611 67 720. 
Rokiškis
• Moterišką dviratį Panter, 
pagamintą Šiauliuose. Trys vidiniai 
bėgiai, tvarkingas. Kaina 95 Eur. 
Tel. 8 606 12 498. Rokiškis
• Alfa Romeo 147. 1.9 l, 85 kW, 
dyzelis. Trauka gera, yra smulkių 
defektų. TA iki 2020.10.  Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 550 
Eur. Tel. 8 692 91 683.  
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• 245/40, R17, 2 vnt., vasarinių 
padangų. 2017 m. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Purkštukus. 1.9 l, 85 kW. Kaina 
30 Eur. Tel. 8 662 27 088.  
Rokiškis
• Audi A4 B6 Avant. 2002 m., 2,5 l, 
dyzelis, 145 kW, dalimis.  
Tel. 8 603 87 554. Rokiškis
• 4 Renaut Laguna ratus su 
vasarinėmis padangomis. R17. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 611 53 868. 
Rokiškis
• 2000 m. Opel Astra dalimis. 2 l, 
dyzelis. Tel. 8 606 14 217.  
Rokiškis
• Dalimis 2000 m., Mazda 
Premaxsy, 2 l, dyzelis, Alfa 
Romeo, 166 kW, 2,4 l, 6 bėgių, 
geras variklis. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• VW Passat B5 žibintus. Su 
varikliukais arba be jų.  
Tel. 8 602 23 539. Rokiškis
• VW Passat, R16 ratlankius su 
padangomis. 205/55, protektoriaus 
likutis 6-7 mm. Tel. 8 602 23 539. 
Rokiškis
• 2003 m. Opel Zafira 15 
colių plieninius ratlankius.Su 
plastikiniais gaubtais. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 682 20 387. 
Rokiškis
• Pigiai Citroen Xsara 1,9 l, TD, 66 
kW dalis. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 630 21 024. Zarasai
• Originalius lietus BMW R16 
ratlankius su padangomis. Tel. 8 
676 27 899. Rokiškis
• Dalimis VW Golf 4. 1,4 l, 
benzinas, mechaninė pavarų dėžė, 
hečbekas, mėlyna spalva.  
Tel. 8 603 09 633. Anykščiai
• Dalimis VW Vento 1,9 l, RDI, 66 
kW. Tel. 8 603 09 633. 
Anykščiai
• Dalimis Audi 80 B4 1,9 l, TDI, 
66 kW, Avant. Tel. 8 603 09 633. 
Rokiškis

• Dalimis Audi 80 B3 1,8 l, 
benzinas. Tel. 8 603 09 633. 
Anykščiai
• Apynaujį akumuliatorių. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 608 21 475.  
Rokiškis
• Dalimis Audi 80 B4 Avant 1,6 l, 
benzinas/dujos, 74 kW, sidabrinė. 
Tel. 8 603 09 633. Rokiškis
• Geras visureigio vasarines 
padangas. 230/60, R 18, 4vnt.  
Tel. 8 682 31 964. Rokiškis
• 2004 m. Opel Zafira bagažinės 
užuolaidą. Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
• 2005 m. Opel Meriva dalimis. 1,3 
l, DTI, 51 kW. Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
• 2002 m. Opel Zafira, DTI, 
dalimis. Tel. 8 619 11 054.  
Rokiškis
• Audi A3 dalimis. 1998 m., 1,9 
l, TDI, 66 kW. Tel. 8 629 45 390. 
Rokiškis
• Vasarines padangas. 195/60, R15, 
4 vnt. Tel. 8 645 87 075.  
Rokiškis
• Padangas. 215/65, R16,  4 vnt., 
m+s. Tel. 8 645 87 075.  
Rokiškis
• VW Golf 3 dalimis. 1,9 l, TDI, 66 
kW, universalas. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 616 31 345. Rokiškis
• Dalimis 1997 m. VW Golf 3. 
66 kW, 1,9 l, TDI. Yra kablys, 
priekinis stiklas, variklis ir kita. 
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Mažai naudotas, Suzuki Vitara 
padangas. 225/70, R16. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 698 45 024.  
Rokiškis
• Mitsubishi Space Star dalimis. 1.9 
l, dyzelis. Dėl dalių skambinkite 
ir klauskite. Tel. 8 692 91 683. 
Rokiškis
• VW Golf 4 nuimamą kablį. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 603 58 741.  
Rokiškis
• Dalimis 1998 m. VW Pasat B5. 
1,9 l, TDI, universalas. Yra kablys, 
bagažines uždangalas, porankis. 
Juoda spalva. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• 4x114.3 ratlankius su 
padangomis. Padangos vasarinės, 
beveik naujos. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 692 91 683. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Sony Cyber Shot DSC-H2, 
pagamintas Japonijoje, idealios 
būklės. Cullmann dėklas, USB 
laidas, dvi SunDisk ir Lexor 
laikmenos, du įkraunamų baterijų 
komplektai, baterijų kroviklis. 
Juodupė. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 609 87 231. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Akėčias, didžiąsias ir mažąsias, 
Zid variklį, dalginę šienapjovę, 
plūgą 2 korpusų, grėbialką, 
lenkiškos bulviakasės ratelius.  
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Priekabą. Tel. 8 679 06 692. 
Kupiškis
• DON kombainą. Visą arba 
dalimis. Tel. 8 679 06 692. 
Kupiškis
• Tvarkingą ir gerą tiltą su 
apynaujomis padangomis. Kaina 
1200 Eur. Tel. 8 628 56 657. 
Rokiškis
• Grėblį-vartytuvą Dobilas.  
Tel. 8 612 30 369. Rokiškis
• Spudulinį presą. Išsamesnė 
informacija telefonu.  
Tel. 8 622 69 546. Rokiškis
• Rotacinę šienapjovę. 1.65. 
lenkiška. Reikia remonto. Kaina 
150 Eur. Tel. 8 686 70 141. 
Rokiškis
• Elektros tinklo maitinamą 
elektrinį piemenį CORRAL SUPER 
1100. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 682 20 385. Rokiškis
• Galingą akumuliatorinį piemenį 
CORAL SUPER B170, 9560 V. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 682 20 385. 
Rokiškis
• Veikiantį, naudotą, pakabinamą 
purkštuvą JAR-MET. Talpa - 600 
l, darbinis plotis - 12 m. Kaina 420 
Eur. Tel. 8 682 20 385.  
Rokiškis
• Naudotą visiškai veikiantį grėblį 
- vartytuvą Dobilas-3. Kaina 470 
Eur. Tel. 8 682 20 385.  
Rokiškis
• Šakes šienui, šiaudams. Naujos. 
Pirštai keičiami, gaminami ir kiti 
padargai. Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 695 29 133. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Gal galit padovanoti mažą 
vokiečių aviganio kalytę.  
Tel. 8 687 53 961. Rokiškis
• Gal kas dovanoja veikiančią 
skalbimo mašiną.  
Tel. 8 699 28 563. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• 3 dalių, Zippy Classic vežimėlį . 
Puikiai, tolygiai važiuoja, didelis 
lopšys. Išsamesnė informacija 
telefonu. Dovanų pridedame vaiko  
nešyklę. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 621 10 064. Rokiškis
• Geros būklės, beveik naują 
lavinamąjį kilimėlį. Pridedu dar 
vieną pakabinamą žaisliuką. Kaina 
15 Eur. Tel. 8 621 95 444.  
Rokiškis
• Labai geros būklės vaikštuką. 
Muzikytės groja, be defektų. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 623 96 245.  
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Savaeigę naudotą žoliapjovę 
Jonsered lm2153 cmda,  su 
surinkimo krepšiu. Kaina 190 Eur. 
Tel. 8 679 14 253. Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Naudotą batutą, 10x305 cm 
skersmens. Būklė normali, 
naudotas 3 metus. Su apsauginiu 
tinklu. Atlaiko iki 180 kg, stabilus, 
visos detalės. Trūkumai: spyruoklių 

STATYBINĖ ĮRANGA

• Du šviestuvus liuminescensinėms 
lempoms. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 663 50 272. Rokiškis
• Lentas ir balkius. Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 603 82 518.  
Rokiškis
• Įvairią statybinę medieną.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis

apsauga nuo saulės nusidėvėjusi  . 
Kaina 45 Eur. Tel. 8 616 07 141. 
Rokiškis

Išlaidos reklamai internete šiemet 
pirmąkart bus didesnės nei 
tradicinėje žiniasklaidoje

Verslo išlaidos reklamai 
internete 2020 metais pirmą 
kartą viršys išlaidas rekla-
mai tradicinėje žiniasklai-
doje, prognozuoja Jung-
tinės Karalystės reklamos 
koncernui WPP priklausan-
ti agentūra „GroupM“.

Permainas reklamos sekto-
riuje paspartino koronaviruso 
pandemija, rašo „Financial 
Times“.

„GroupM“ prognozuoja, 
jog išlaidos reklamai pasauly-
je šiais metais sieks 530 mlrd. 
JAV dolerių, o internetinė re-
klama (neskaitant tradicinės 
žiniasklaidos reklamos in-
ternete) sudarys daugiau nei 
pusę šios sumos. Palyginti su 
praėjusiais metais, globali re-
klamos rinka susitrauks 11,8 
proc., tačiau netektys tarp 
senosios ir naujosios rekla-
mos formų pasiskirstys labai 
netolygiai – išlaidos reklamai 
internete sumažės 2,4 proc., 
tuo tarpu tradicinėse žinias-
klaidoje – net 20,7 procento.

„Per pastaruosius tris mė-
nesius stebime spartėjantį 
internetinės reklamos rinkos 
augimą. Tai tiesiogiai susiję 
su koronaviruso pandemija – 
smarkiai padaugėjo internete 
naršančių žmonių, įskaitant 
apsipirkimus internetinėse 
parduotuvėse“, – sakė re-
klamos agentūros „The & 
Partnership“ įkūrėjas Johnny 
Hornby.

„Smulkaus verslo išlaidos 
reklamai tampa vis svarbes-
ne rinkos dalimi ir būtent jos 
yra pagrindinė priežastis, ko-
dėl išlaidų reklamai interne-
te dalis viršys 50 proc. visų 
išlaidų reklamai“, – pabrėžė 
„GroupM“ analitikas Bria-
nas Weatheris.

Remiantis „GroupM“ 
prognozėmis, verslo išlaidos 
reklamai televizijoje 2020 
metais sumažės 17,6 proc., 
2021-aisiais augs 6 proc., o 
laikraščiuose sumenks ati-
tinkamai 26 proc. ir 2,5 pro-
cento.

BNS inform.

Lietuva inovacijų švieslentėje pakilo į 19 vietą ES
Europos Komisijos (EK) 

šiemet paskelbtoje kasmetinėje 
Europos inovacijų švieslentėje 
Lietuva pakilo per vieną vietą į 
19 poziciją Europos Sąjungoje. 

Lietuva tebėra priskiriama 
nuosaikioms inovatorėms. Tyri-
me Latvijai atiteko 23-ia, o Estijai 

– 11 vieta visoje ES.
EK vertinimu, 2012-2019 me-

tais Lietuvos suminio inovacijų 
indekso, atspindinčio šalies ino-
vacijų ekosistemos išsivystymo 
lygį, reikšmė padidėjo 28 proc. 
punktais ir tai yra sparčiausia pa-
žanga tarp visų 27 ES valstybių.

BNS inform.
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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.
„Valdove, Mindaugai, visų mūsų kelias - Lietuva“, Skaitytojų skyriuje.
Viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje
Knygų paroda „Atostogauju ir skaitau“.
Spaudinių paroda „Mindaugas ir Lietuvos valstybė“, skirta Valstybės (Lietuvos Karaliaus 
Mindaugo karūnavimo dienai).
RENGINIAI
Viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje
Liepos 1 d. nuo 14 val. – žaidimų dienelės „Būryje vaikų žaisti mums visiems smagu“, 
Liepos 2 d. 10.30 val. - lėlių teatro „Padaužiukai“ kūrybinės dirbtuvėlės, 
Liepos 2 d. 15 val. – 3D filmas „Paslaptinga karalystė“
Liepos 3 d. 11 val. – edukacinis užsiėmimas „Plepančios knygutės apie karalysčių pa-
slaptis...“.

Kosovo prezidentas Hagos tribunole apkaltintas karo nusikaltimais
Kosovo prezidentui Hashi-

mui Thaci pateikta 10 kalti-
nimų karo nusikaltimais ir 
nusikaltimais žmoniškumui 
dėl jo vaidmens šalies 10-ojo 
dešimtmečio konflikte, trečia-
dienį paskelbė Hagoje įsikūręs 
Kosovo specialusis teismas, 
tiriantis nusikaltimus prieš 
etninius serbus per 1998–1999 
metų Kosovo karą ir po jo.

„Kaltinamajame akte teigia-

ma, kad Hashimas Thaci, Kadri 
Veseli ir kiti apkaltinti įtariamieji 
yra pagal baudžiamąją teisę atsa-
kingi už beveik 100 žmogžudys-
čių“, – sakoma Kosovo specia-
liųjų rūmų pareiškime. Kalbama 
apie politinių oponentų, Kosovo 
albanų, serbų ir romų nužudy-
mus. Pareiškime nurodoma, kad 
kaltinimai buvo pateikti balandį, 
o paviešinti šį trečiadienį.  H. 
Thaci buvo nepriklausomybės 
kovotojų politinis lyderis, o bu-

vęs parlamento pirmininkas K. 
Veseli – vienas iš Kosovo išva-
davimo armijos (KLA) aukšto 
rango vadų. KLA 1998-1999 
metais kovojo už Kosovo nepri-
klausomybę nuo Serbijos kare su 
tuometiniu autokratinio lyderio 
Slobodano Miloševičiaus reži-
mu.   Taip pat apkaltinti aštuoni 
kiti buvę separatistų kovotojai. 
Įtariamieji taip pat kaltinami per-
sekiojimais ir kankinimais.

BNS inform.

Higienos institutas jau kelis mėnesius iš Registrų 
centro negauna mirties liudijimų

Mirčių registrą tvarkantis 
Higienos institutas teigia jau 
kelis mėnesius iš Registrų 
centro nesulaukiantis medi-
cininių mirties liudijimų. 

Sveikatos apsaugos minis-
terijai pavaldus Higienos ins-
titutas sako turintis tik vasario 
mėnesio duomenimis apie 
Lietuvoje mirusių žmonių 
mirties priežastis. 

„Registrų centras kažką 
daro, bet rezultatų nėra. Anks-
čiau dokumentai vėluodavo 
po kelias dienas, blogiausiu 
atveju – savaitę. Tokie vė-
lavimai dar buvo pusiau pa-
kenčiami, bet dabar duomenų 

negauname visiškai. Kada 
viskas susitvarkys, neaišku, 
todėl mėginama ieškoti lai-
kino sprendimo – galbūt bus 
bandoma duomenis gauti 
apeinant e.sveikatos sistemą, 
darant dokumentų kopijas“, – 
sakė instituto Mirties atvejų ir 
jų priežasčių stebėsenos sky-
riaus vadovė Sandra Mekšriū-
naitė. Esant tokiai situacijai, 
Higienos institutas negali pa-
aiškinti, kodėl Lietuvoje per 
pavasario mėnesius maždaug 
dešimčia procentų padidėjo 
mirtingumas. 

Registrų centro vadovo 
Sauliaus Urbonavičiaus teigi-
mu, mirties liudijimų pateikti 

nepavyksta dėl stringančios 
e.sveikatos sistemos. 

„Problema yra aiški – mir-
ties liudijimai įkrinta į vadi-
namąją e.sveikatos sistemą, į 
bendrą katilą, kur gausu ir kitų 
dokumentų. Sistema nesukur-
ta taip, kad ieškotų vien mir-
ties liudijimų – ji dokumentus 
ima iš eilės, o kadangi jų vis 
daugėja, paieška stringa“, – 
„Lietuvos rytui“ sakė S. Urbo-
navičius.

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

Buvęs Ukrainos prezidentas V. Janukovyčius 
įtariamas valstybės išdavimu

Ukrainos valstybinio ty-
rimų biuro Pagrindinių ty-
rimų skyriaus tyrėjai trečia-
dienį pranešė apie įtarimus 
valstybės išdavimu buvu-
siam šalies prezidentui Vik-
torui Janukovyčiui ir dviem 
buvusiems gynybos minis-
trams – Dmitrijui Salamati-
nui ir Pavelui Lebedevui.

Anot pranešimo, ikiteismi-
nio tyrimo metu nustatyta, kad 
V. Janukovyčius, bendrinin-
kaudamas su D. Salamatinu 
ir P. Lebedevu, nuo 2012 iki 
2014 metų įvykdė valstybės 

išdavystę. Tai buvo veiksmai, 
nukreipti prieš Ukrainos suve-
renitetą ir teritorinį vientisumą, 
kuriais buvo siekiama sužlug-
dyti šalies gynybinius pajėgu-
mus, padėti Rusijos kenkėjiškai 
veiklai prieš Ukrainą.

„Įtariamieji nuo 2012 iki 
2014 metų vykdė tikslinį Ukrai-
nos gynybos pajėgumų sumaži-
nimą per vadinamąją Ukrainos 
ginkluotųjų pajėgų reformą, 
kurios esmė buvo kariuomenės 
sumažinimas, dalies karinių 
dalinių išformavimas, jų dislo-
kavimo vietų pakeitimas. Tokie 
veiksmai vyko ir Krymo auto-

nominės respublikos teritorijo-
je, kuri vėliau buvo aneksuota 
Rusijos“, – teigiama pranešime.

Įrodžius šią kaltę, įtariamie-
siems gresia laisvės atėmimas 
nuo 12 iki 15 metų su turto 
konfiskavimu.

Krymo pusiasalio aneksiją 
Maskva įvykdė 2014 metais, 
netrukus po to, kai per Mai-
dano revoliuciją Kijeve buvo 
nuverstas prorusiškų pažiūrų 
Ukrainos prezidentas V. Janu-
kovyčius, kuris dabar su dali-
mi savo bendražygių slepiasi 
Rusijoje.

BNS inform.
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MAISTO PRODUKTAI

Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Birželio 26 d. Naktį 16

Dieną 29
P, 
3-8 m/s

Birželio 27 d. Naktį 16
Dieną 28

P,
5-10 m/s

Birželio 28 d. Naktį 17
Dieną 26

V, 
4-9 m/s

Birželio 29 d. Naktį 16
Dieną 22

V,
5-10 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

į žmonas tokią baisią bobą 
paėmė?

– Nieko, bus kam namus 
saugot!

***
– Vakar geriau kaime su 

giminėmis... O šiandien ryte iš 
naujo gimiau.

– Taip gerai jautiesi?
– Ne tiesiog mane surado 

kopūstuose.
***
Biologijos pamoka:
– Petriuk, kodėl lyjant sliekai 

išlenda į paviršių?
– Nežinau, gal jie neturi 

dušo?
***
Susitinka ilgai nesimatę du 

draugai. Vienas sako:
– Sveikas, kaip gyveni? 

Kokios naujienos? Kaip 
žmona? Gal jau ir vaikų turi?

– Gerai gyvenu – ir žmona 
nesiskundžiu, dukrą jau turim.

–Tikrai? Ir į ką panaši?
– Na, protu, aišku, į mane, o 

išvaizda - į motiną.
– Na, ir nepasisekė 

mergaitei! Ir kvaila, ir negraži...
***
Ateina žmogelis pas 

logopedą, atidaro duris ir 
klausia:

– A gama?
– Ne gama, o jeikia, – žvaliai 

atsako logopedas.
***
Vakar buvau parduotuvėje 

„Viskas krepšiniui“. Nusipirkau 
alaus, cigarečių ir televizorių.

***
– Vatsonai, ir ką jūs čia 

rūkote? Leiskite spėti, – 
Tabakas „Karalienė Virginija“ 
su vyšnios lapeliais aksomo 

Kartą Petriukas klausia 
tėčio:

– Tėti, kur yra Egiptas?
– Klausk mamos, ji visada 

kažkur kažką nukiša!
***
Jei manai, kad valdžiai ant 

tavęs nusispjaut, pabandyk 
nors kartą nesumokėti 
mokesčių.

***
Skelbimas: „Jaunas 

simpatiškas studentas ieško 
pagyvenusio turtingo vyriškio 
gyvenimo draugės.“

***
– Petriuk, - sako mokytoja, 

– paaiškink, kaip tau sekėsi 
spręsti uždavinį.

Orų prognozė birželio 26-29 d.

Petriukas skubiai atsistoja, 
išsiblaškęs dairosi, varto 
sąsiuvinį... Pagaliau ima 
skaityti:

– Nulis, nulis, nulis, 
kryžiukas, kryžiukas...

– Ei, – kumšteli jį suolo 
draugas, – čia ne tas lapas! 
Čia mes „kryžiukus-nuliukus“ 
žaidėme.

***
Petriukas autobuse 

šniurkščioja nosimi. Viena 
dama susierzinusi kreipiasi į jį:

– Mano mažasis drauge, ar 
tu neturi nosinės?

Petriukas su nepasitikėjimu 
atsako:

– Turiu, ponia. Bet aš jos 

niekada neskolinu.
***
Suvalkietis kasdien 

meldžiasi:
–  Padėkit, šventas Petre, 

padėkit, loterijoje vis nelaimiu. 
Padėkit, šventas Kazimierai, 
loterijoje vis nelaimiu. Padėkit, 
šventas Jonai, padėkit, loterijoje 
vis nelaimiu....

Taip jis išvardina visus 
šventuosius. Vieną dieną jie 
neištveria ir ateina pas Dievą 
skųstis:

– Gal reikėtų padaryti 
taip, kad jis loterijoje laimėtų. 
Nusibodo jis mums.

– Ir man nusibodo, – atsakė 
jiems Dievas. - Padaryčiau, 

kad laimėtų, bet gi negaliu už jį 
bilieto pirkti.

***
– Petrai, atsiprašau, kad tave 

trukdom skambučiu per tavo 
atostogas... Klausyk, mums 
staigiai reikia kai ką pakeisti 
serveryje, gal galėtum pasakyti 
administratoriaus vartotojo 
slaptažodį?

– Kaip jūs mane visi 
užknisot.

– Na atsiprašau, ką padarysi, 
labai reikia.

– Ne, čia slaptažodis toks. 
Lotyniškom raidėm, be tarpų...

***
Grįžta girtas vyras namo, 

pabeldžia į duris ir laukia. 
Žmona atidaro duris ir sako:

– Kur, gyvuly, buvai? Kur 
valkiojaisi?

– Kapinėse buvau, – tyliai ir 
lėtai išlemena vyras.

– Oi, tai kas buvo, kas mirė? 
– išsigąsta žmona.

– O... nepatikėsi, ten visi 
mirę.

***
– Ponas policininke, - 

kreipiasi susirūpinęs vyras. 
– Mano žmona vakar išėjo iš 
namų pasivaikščioti ir negrįžo.

– Aprašykite ją, kaip ji buvo 
apsirengusi?

– Na, moteris, kaip moteris. 
Su suknele. Su ja buvo šuo.

– Koks šuo?
– Foksterjeras, 32 cm 

aukščio, dešinė ausis juoda, 
užpakalinė kairioji letena – 
labiau dėmėta, kaklo dirželis – 
juodas, akys rudos...

***
Dvi moteriškės šnekasi:
– Klausyk, o ko tavo sūnus 

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.

dėžutėje?
– Neįtikėtina, Holmsai! 

Kaip jums tai pavyko?
– Mano brangus, Vatsonai! 

Ponia Hudson tikrai nepavogė 
paskutinės dėžutės iš mano 
kambario!

***
Civilinės aviacijos 

stebuklai: pusryčiai – 
Varšuvoje, pietus – Londone, 
vakarienė – Niujorke, bagažas 
– Buenos Airėse.

***
Pagyvenusių sutuoktinių 

pora vaikšto po parką.
– Taip, brangioji, – sako 

vyras.
– Jeigu po kiekvieno varnos 

karktėlėjimo tu sakysi „taip, 
brangioji“ aš tuoj pat išeinu, – 
neišlaikė moteris.

***
Onutė:
– Petrai, tu negali 

įsivaizduoti, koks puikus 
jausmas pabusti ant mylimo 
vyro krūtinės!

Petras:
– Tikiuosi, kad niekada to 

nepatirsiu…
***
Petriukas tėčiui:
– Tėti, suvalgyk šį saldainį.
– Ačiū, brangusis.
– Skanus?
– Labai.
– Įdomu, kodėl šuo ir katė 

visą laiką jį išspjaudavo…
***
Dėl atšauktų tarptautinių 

skrydžių labiausiai 
išgyvena gyvūnų apsaugos 
organizacijos: jau kelios dienos 
Egipto paplūdimiuose rykliai 
neranda sau maisto…

BUITINĖ TECHNIKA

• Elektrinę siuvimo mašiną 
ČAIKA. Kaina 105 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Geros būklės Elektrolux 
šaldytuvą, Kaina sutartinė. Pasiimti 
patiems. Rokiškis.  
Tel. 8 605 90 025. Rokiškis
• Šaldytuvą Snaigė. Viskas veikia. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 621 08 997. 
Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Drabužėlius berniukui. Nnuo 
gimimo iki 74 cm. ūgio. Įvairi 
kokybė, yra ir gerų, yra ir 

prastesnių, bet nešioti namuose 
tikrais dar tiks. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 608 04 155. Rokiškis
• Naują, tik pasimatuotą mokyklinį 
megztuką. Dydis 128 cm. Kaina 15 
Eur. Tel. 8 615 43 395.  
Rokiškis
• Odinius batelius, avėti tik vieną 
kartą, pirkti nauji. Dydis 36. Kaina 
15 Eur. Tel. 8 621 95 444.  
Rokiškis
• Rankinį laikrodį RETOX. Šviečia 
tamsoje, atsparus vandeniui.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Juodus odinius moteriškus 
sportinius batelius lenktu padu. 40 
dydis. Kaina 42 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis

• Baltus odinius moteriškus 
sportinius batelius. 38 dydis. Kaina 
35 Eur. Tel. 8 695 74 290.  
Rokiškis
• Visiškai naujas stiukytes. Dydis 
98-110 cm. Tel. 8 615 53 423. 
Rokiškis

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

Ieškokite prekybos
centruose!


