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Rokiškyje buvo nustatytas korona viruso atvejis, 
tačiau antrojo tyrimo rezultatai – neigiami

Rokiškyje liepos 17 d. 
nustatytas asmuo, galimai 
užsikrėtęs korona virusu. 
Tačiau, kaip informavo So-
cialinio paramos centro, 
kuriame dirba šis asmuo, 
direktorė Jolanta Paukštie-
nė (nuotr.), asmens, kurio 
mėginėlyje rastas virusas, 
galimo užsikrėtimo aplin-
kybės kelia įtarimą, todėl 
tikimasi, kad diagnozę pa-
neigs ar patvirtins antrasis 
tyrimas.  Šeštadienį, liepos 
18 d. gautas antrojo tyrimo 
rezultatas – neigiamas. 

Išaiškintas eilinių 
tyrimų metu
Socialinės paramos centro 

darbuotojai dėl korona viruso 
tikrinami nuolat. Tai neturėtų 
stebinti, nes jie dirba su asme-
nimis, kurių dauguma priklau-
so rizikos grupei. Kaip sakė 
centro vadovė, liepos 7-ąją visi 
mėginių tyrimų rezultatai buvo 
neigiami. Liepos 15-ąją buvo 
pateikti nauji mėginiai, ir pati-
krinus juos, rastas galimas viru-
so nešiotojas.

Kaip sakė pašnekovė, tai 
asmuo, kuris nejaučia jokių li-

gos simptomų. Tam asmeniui ši 
žinia buvo didžiulė staigmena. 
Tas žmogus saviizoliavosi na-
muose, tą padaryti nesunku, nes 
jis gyvena vienas.

Kas kelia įtarimų
Socialinės paramos centro 

direktorė ėmėsi visų prie-
monių, kad būtų užkardytas 
galimas infekcijos plitimas. 

Kadangi minėtasis asmuo pa-
gal projektą lanko devynis as-
menis, visiems jiems skubiai 
suorganizuotas mėginėlių dėl 
korona viruso paėmimas. Ta-
čiau aplinkybės, kurios lydi šį 
atvejį, yra įtartinos. Asmuo, 
kaip jau minėta, gyvena vie-
nas. Kaip sakė J. Paukštienė, 
jis neturėjo jokių kontaktų 
su užsienyje gyvenančiais 
asmenimis, jo bendravimo 
ratas ribotas, jame asmenų, 
kuriuos būtų galima įtarti 
sergant, nėra. „Taigi, laukia-
me antrojo tyrimo rezultato. 
Panikuoti neverta, neatmeta-
me galimybės, kad įtarimai 
nepasitvirtins“, – penktadie-
nį „Rokiškio Sirenai“ sakė J. 
Paukštienė.

Ji buvo teisi: pakartotinio, 
įtariama, infekuoto asmens 
tyrimo rezultatai sužino-
ti šeštadienį.Taip pat ir tų 
žmonių, kuriais jis rūpinasi. 
„Tyrimų rezultatai – neigia-
mi, nė vienam nenustatytas 
korona virusas. Taigi, nerei-
kia dėl to panikuoti“, – sakė 
pašnekovė.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Skelbiami Rokiškio
rajono populiariausi
2020-ųjų pirmojo 
pusmečio vaikų vardai

Rajono savivaldybės 
Civilinės metrikacijos ir 
archyvų skyriaus vedėja 
Violeta Damoševičienė 
Rokiškio Sirenai pateikė 
naujagimių berniukų ir 
mergaičių vardus, kurie 
buvo populiariausi šių 
metų pirmąjį pusmetį Ro-
kiškyje. Tai puiki proga 
ne tik pažvelgti į popu-
liariausius vardus, bet ir 
palyginti su 2019–aisiais 
metais. Iš V. Damoševi-
čienės pateiktų statistinių 
duomenų matyti, jog per 
šį pusmetį Rokiškio rajo-
ne užregistruoti 57 nauja-
gimiai - 32 berniukai ir 25 
mergaitės.

Lyderiauja Goda
Populiariausias meigai-

čių vardas pirmąjį šių metų 
pusmetį yra Goda, kurį tė-
veliai parinko 3 dukroms. 
Antroje vietoje Emilija, šis 
vardas suteiktas 2 mergai-
tėms.

Lyginant su 2019 metais 
tiek Godos, tiek Emilijos 
vardai nebuvo tokie popu-
liarūs. Praeitų metų lyderė 
buvo Kamilė. Šis vardas 

suteiktas 6 mergaitėms, o 
antrąją vietą dalinosi Ga-
brielė ir Austėja. Šiuo vardu 
pavadinta po 4 mergaites.

Kajus – vis dar 
vienas populiariausių 
vardų
Populiariausias berniuko 

vardas praėjusį pusmetį yra 
Dominykas, juo pavadinti 3 
berniukai. Antrąją vietą da-
linasi du vardai – Benas ir 
Kajus. Šiuo vardu pavadin-
ta po 2 berniukus.

Žvelgiant į 2019 metus, 
Kajaus vardas buvo tų metų 
lyderis, atvirkščiai nei Do-
minyko vardas, kuris sti-
priai įsiveržė šių metų pus-
metį, lyginant su praeitais 
metais.

Lyginant Rokiškio ra-
jono statistinius duomenis 
su Lietuvos 2020-ais sau-
sio 1-birželio 30 vaikams 
suteiktų vardų dešimtuku, 
Emilija užima taip pat an-
trąją vietą, tuo tarpu Goda 
aštuntą. Berniuko vardas 
Dominykas yra aštuntoje 
vietoje, Benas antroje, o 
Kajus septintoje.

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.

Paskelbti mokyklinio 
lietuvių kalbos ir literatūros 
egzamino rezultatai

Liepos 16 d. buvo pa-
skelbti mokyklinio lietuvių 
kalbos ir literatūros egza-
mino rezultatai. Lietuvoje 
jo neišlaikė 5,4 proc. abitu-
rientų. Aukščiausius 9–10 
balų įvertinimus gavo 2,7 
proc., kai pernai šis skai-
čius siekė 3,3 proc.

Rajono savivaldybės 

Švietimo, kultūros ir sporto 
skyriaus duomenimis, Ro-
kiškio rajone šiemet šį egza-
miną laikė 44 jaunuoliai, o 
neišlaikė 7, t.y. 15,91 proc. 
kandidatų. Lietuvių kalbos 
ir literatūros valstybinio eg-
zamino rezultatai bus skel-
biami liepos mėnesio pabai-
goje.

Evelina JASIULIONYTĖ

Rajono savivaldybei aukcionas – proga atsikratyti 
senų neekonomiškų automobilių

Rokiškio rajono savival-
dybė liepos 23 d. skelbia 
nereikalingo arba netin-
kamo naudoti turto aukci-
oną. Jame – net 12 trans-
porto priemonių. Tarp 
jų ir legendinė Pandėlio 
seniūnijos „Jetta“. Už šį, 
nuo konvejerio nuvažia-
vusį tolimais 1983-aisiais, 
automobilį prašoma 175 
Eur. Tokia pradinė aukci-
ono kaina. Ko tikimasi iš 
tokio aukciono, „Rokiškio 
Sirena“ klausė rajono sa-
vivaldybės administraci-
jos direktoriaus Andriaus 
Burnicko.

Senos mašinėlės
Kaip jau minėta, aukcionui 

siūloma 12 transporto priemo-
nių. Juos pateikė rajono se-
niūnijos bei ugdymo įstaigos. 
Seniausias automobilis – jau 
minėtoji Pandėlio seniūnijos 
„Jetta“. Aukciono dalyviai 
gali ramiausiai „prasisukti“ 
su 100 Eur. Tokia pradinė 
kaina nustatyta net šešiems 
automobiliams.  Net keturi iš 
jų – Ford „Transit“. Jų paga-
minimo metai: nuo 1995 iki 
2004 m.  Penkiais eurais bran-
gesnis – 1993 m. pagamintas 

„Passat“.
Brangiausi iš automobi-

lių: 700 Eur kainuojantis VW 
„Golf“, pagamintas 2001 m., 
ir tų pačių metų Opel „Vec-
tra“, įkainuota  Eur. Absoliu-
čiai brangiausia transporto 
priemonė yra 1988-aisiais pa-
gamintas buldozeris. Jo pradi-
nė kaina yra 2000 Eur.

Be šių automobilių dar par-
duodami du šildymo katilai, 
kurių pradinė kaina – po 50 
Eur, ir keturi seifai po 20 Eur.

Tikisi bent kelis 
parduoti
Kadangi turtas priklauso 

savivaldybei pavaldžioms įs-
taigoms, tai jo šeimininkas 
teoriškai yra rajono savival-
dybės administracijos direk-
torius. Todėl A. Burnicko ir 
klausėme, kokios būklės yra 
parduodamas turtas. Ar au-
tomobiliai yra važiuojantys, 
jiems atlikta techninė apžiūra?

Pasak pašnekovo, kai kurie 
automobiliai išties važiuoja, 
kai kurių techninė apžiūra dar 
yra galiojanti. Tačiau kaina 
akivaizdžiai rodo, kad šios 
mašinos yra gerokai nudėvė-
tos.

Pašnekovas neslepia, kad 

didelio ažiotažo aukcione su-
laukti nesitiki. Kai kurias iš 12 
siūlomų transporto priemonių 
taip bandyta parduoti jau per-
nai. Pasak A. Burnicko, tvarka 
yra tokia: nereikalingi, pasenę 
daiktai, įskaitant automobi-
lius, parduodami aukcionuo-
se. Jei pirmajame aukcione to-
kio daikto niekas nenori pirkti, 
tuometkaina sumažinama ir 
daiktas pateikiamas antrajam 
aukcionui. Jei ir jame pirkėjų 
nesudomina, tuomet jau ga-
lima nurašyti. Kitaip sakant, 
automobilius tiesiog parduoti 
metalo laužui.

Pasak  pašnekovo, visgi 
tokių senienų aukcionai sulau-
kia šiokio tokio dėmėsio. Mat 
tokie automobiliai – puikūs 
atsarginių dalių donorai. Mat 
jų seniems automobiliams vis 
sunkiau rasti. 

Labiau apsimoka 
nuomoti
Senas automobilių parkas 

– galvos skausmas rajono sa-
vivaldybei. A. Burnickas ne-
slėpė: senienos kartais ilgiau 
remontuojamos, nei važiuoja. 
Gaištamas laikas, žmogiškieji 
ištekliai.

Atnaujinti rajono savi-

valdybės automobilių parką 
bandoma ne įsigyjant naujas 
mašinas. „Jei būtume turtingi, 
galėtume svarstyti apie gali-
mybes įsigyti naujų automo-
bilių. Deja, savivaldybės biu-
džete tam nėra lėšų. Už tai, ką 
turime, galime nusipirkti tik 
senų automobilių. Kurie nau-
doja daugiau degalų, dažniau 
genda. Taigi, taip transporto 
problemų neišspręstume“, – 
sakė pašnekovas. 

Išeitis – nuomotis. Jau 
artimiausiu metu bus skel-
biamas automobilių nuomos 
konkursas. Naujus nuomo-
jamus automobilius gaus ra-
jono seniūnijos. A. Burnicko 
teigimu, turint nedaug lėšų, 
nuoma – optimalus variantas. 
Mat automobilio remontas ir 
priežiūra – ne nuomininko, o 
mašiną išnuomojusios įmonės 
problema. „Taigi, atkrenta re-
monto išlaidos, nereikia turėti 
savo meistrų ar samdyti, pirkti 
atsargines detales“, – sakė jis. 

Vieninteliai dalykai, kuriais 
reikia pasirūpinti savivaldybei 
– mašinų draudimas, tepalų 
keitimas ir kitos eksploataci-
nės išlaidos. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Pieno supirkimo kaina toliau mažėjo
Birželį vidutinė natūra-

laus pieno supirkimo kaina 
buvo 247,3 euro toną – 2,6 
proc. mažesnė nei gegužę ir 
6,3 proc. mažesnė nei pernai 

birželį. Kaina krito ketvirtą 
mėnesį iš eilės.

Vidutinė bazinių rodiklių 
pieno supirkimo kaina  per 

mėnesį padidėjo 0,7 proc. ir 
buvo 209,4 euro, pranešė Že-
mės ūkio ministerija. Birželį 
supirkta 124,49 tūkst. tonų 
pieno – 0,4 proc. daugiau nei 

pernai birželį, o per šešis šių 
metų mėnesius supirkta 643,6 
tūkst. tonų – 0,1 proc. daugiau 
nei tuo pat metu pernai.

BNS inform.

Gaisrai nusinešė 52 žmonių gyvybes
Priešgaisrinės apsaugos ir 

gelbėjimo departamento duome-
nimis, per pirmąjį šių metų pus-
metį Lietuvoje kilo 5190 gaisrų. 
Palyginti su praėjusių metų tuo 
pačiu laikotarpiu, jų buvo 32,9 
proc. mažiau. Pernai kilo 7739 
gaisrai. Tai mažiausias 6 mėnesių 
gaisrų skaičius per 17 metų.

Per 6 šių metų mėnesius gais-
ruose žuvo 52 žmonės, iš jų 2 
vaikai (pernai per tą patį laikotar-
pį – 46),  o 68 gyventojai (100) 
patyrė traumų. 5-erių metų pir-
mojo pusmečio žuvusiųjų gais-
ruose vidurkis – 57 žmonės, t. y. 
šiemet jų žuvo 9 proc. mažiau.

Šiemet kilo 6 gaisrai, kuriuo-
se žuvo po 2 šalies gyventojus, 
o 40 gaisrų nusinešė po vieną 

žmogaus gyvybę. Gaisrų metu 
ugniagesiai išgelbėjo 58 gyven-
tojus, 404 pastatus, 34 transporto 
priemones, 814 gyvūnų.

Miestuose žuvo 12 žmonių 
(23 proc. žuvusiųjų), o mieste-
liuose bei kaimo vietovėse – 40 
(77 proc.). Penkiolika gyventojų 
žuvo Kauno apskrityje (iš jų po 
4 – Kauno mieste ir Kauno rajo-
no savivaldybėje bei 3 – Jonavos 
rajono savivaldybėje), 9 –  Vil-
niaus apskrityje, 7 – Alytaus (po 
3 – Varėnos ir Lazdijų rajonų 
savivaldybėse), 6 – Klaipėdos, 
5 – Šiaulių, 4 – Panevėžio, po 2 
– Telšių ir Utenos, po 1 – Mari-
jampolės ir Tauragės apskrityse.

Priešgaisrinės apsaugos 
ir gelbėjimo departamento

 inform.



3 psl.  2020-07-21

Nepriklausomas rajono laikraštis

Rokiškio savaitės įvykių apžvalga
Nuo šiol kiekvieną penk-

tadienį „Rokiškio Sirena“ 
specialiame vaizdo siužete 
trumpai apžvelgs aktua-
liausius ir linksmiausius 
savaitės įvykius. Rubrikai 
neturime pavadinimo, tad 
redakcija mielai lauksime 
jūsų pasiūlymų. Apžvalgos 
veidas – charizmatiškasis 
Sigitas Daščioras. 

Ši savaitė rajone buvo dos-
ni įvairiausių įvykių. Penkta-
dienį rajonas laikė praktinį 
gerumo egzaminą „Padėk 
artimam savo“: ieškojo din-
gusios močiutės. Nors daug 
kam kilo pagunda, močiutės 
paieškas, kaip ir vis daugiau 
gyvenimo sferų, perkelti į 
socialinius tinklus ir paiešką 
remti tik patiktukais ir pasi-
dalinimais, tačiau egzaminas 
buvo išlaikytas. Rokiškėnai 
geba ne tik virtualiai bet ir 
realiai ateiti į pagalbą. Nea-
bejingų žmonių dėka močiu-
tė gyva ir sveika grįžo namo.

Socialiniuose tinkluose 
vyksta intensyvi baravy-
kų medžioklė: kas nufoto-
grafuos didžiausią, storiausią 
kitokį -iausią baravyką. O 
štai politikos arenoje, it ant 
ištrypto vieškelio, nedygsta 
net „grybai“: kol kas į parla-
mento olimpą kopti pasiruo-
šę tik keli seni vilkai. Drą-
suolių naujokų, kurie savo 
„atradimais“ globalinės ir 
regioninės politikos klausi-

mais džiugintų politologus, 
žiniasklaidą ir rinkėjus, kol 
kas neatsirado. Nors, artėjant 
Seimo rinkimams, politinė-
je scenoje turėtų būti karšta. 
Tačiau, bent jau rajone kol 
kas yra visiškas štilis. Nors 
iki rinkimų liko mažiau nei 
trys mėnesiai, politikų grožio 
konkursas aprimo netgi soci-
aliniuose tinkluose ir pašto 
dėžutėse.

Ramu ir rajono politikoje. 
Pasirodo, kad pastarojo meto 
didžiausia problema yra rajo-
ne yra miesto pirties įkainiai. 
Jiems keisti reikalauta netgi 
šaukti skubų rajono tarybos 
posėdį. Tačiau netgi čia iš 
didelio debesio su opozicijos 
griausmais ir perkūnais beli-
ko maža lietaus:  mero susiti-
kimas su pirties pramogų mė-
gėjais baigėsi kompromisu. 
Sutarta, kad liktų galioti ra-
jono tarybos patvirtinti įkai-
niai, o turkštis sumokėjus 8 
su trupučiu eurų, būtų galima 
kiek tik širdis geis. Ir skubėti 
įtvirtinti susitarimo kol kas 
nėra ko: vis tiek pirtis iki ei-
linio rajono tarybos posėdžio 
liks uždaryta.

Rajono verslininkams su-
rengta apklausa: „Ar rasti 
kvalifikuotą darbuotoją mi-
sija įmanoma?“ Pažiūrėjus 
į Statistikos departamento 
pateiktus duomenis apie šių 
metų antrojo ketvirčio darbo 
užmokestį, akivaizdu, kad 
ne. Jei vidutinis Lietuvos 

darbo užmokestis neto, t.y. 
atskaičius mokesčius yra 879 
Eur, tai mūsų rajone – 729 
Eur, ir pagal šį rodiklį rajo-
nas užima garbingą 29-ąją 
vietą. Konkuruoti su sostine, 
kur vidutinis atlyginimas „į 
rankas“ yra be kelių centų 
tūkstantis Eur, žinoma, sun-
koka. Kaip ir su Kėdainių, 
Kaišiadorių, Rietavo, Trakų 
ir t.t. savivaldybėmis. Na, 
Rokiškis gali bent pasiguos-
ti, kad šiuo rodikliu nežy-
miai aplenkė savo kaimynus 
anykštėnus, biržiečius, ku-
piškėnus ir zarasiškius. 

Pamažu artėja į pabaigą 
kasmetinis tėvų, mokytojų, 
ir, žinoma, moksleivių nervų 
tampymas, išdidžiai vadina-
mas brandos egzaminais. Ir 
kasmet lydimas vis tų pačių 
„griaudžių verksmų“ apie 
per sunkias užduotis ir per 
didelius krūvius. Štai rajone 
lietuvių kalbos mokyklinį eg-
zaminą laikė 44 pretendentai. 
Per dvyliką metų gimtosios 
kalbos taip ir neišmoko 7. 
Nors, jei bent pusę tiek ener-
gijos, kiek skiriama dejo-
nėms socialiniuose tinkluose, 
liaudis skirtų skaitymui ir ra-
šinių rašymui bei uždavinių 
sprendimui, rezultatai, ma-
tyt būtų kitokie. Nemokamų 
„špargalkių“, jei ką, galima 
rasti „Rotary“ parke – pa-
puošę medžius lentelėmis su 
Pauliaus Širvio lyrika, bibli-
otekininkai neįkyriai bando 

rokiškėnus pripratinti prie 
kultūros.

Šiokių tokių ginčų komen-
taruose įplieskė ir, atrodytų, 
džiugi žinia: Juozo Tūbelio 
progimnazijai skirtas autobu-
siukas. Pasirodo, kažkam ti-
kra nelaimė, kad buvo užda-
ryta Panemunėlio mokykla... 
be mokinių, o tie keli likę bus 
vėžinami iki jau minėtosios 
progimnazijos.

Religinis rajono gyveni-
mas pastaruoju metu ypač 
intensyvus: Panevėžio vys-
kupas per savaitę Rokiškio 
dekanato parapijas lankė 
triskart. Ir džiugiomis pro-
gomis. Nors sukčiauti sta-
tant ir restauruojant Dievo 
namus yra rizikinga, tačiau 
tokių drąsuolių būta. Pandė-
liečiai gali pelnytai skųstis 
dėl garsiųjų bokštų statyto-
jų darbo kokybės: vos prieš 
14-a metų pastatytas bažny-
čios puošmenas jau prireikė 
restauruoti. Tiesa, klebonas 
tai atlikusių meistrų darbu 
patenkintas.

Sporto pasaulyje autokro-
so varžybos ir bulių kautynės 
užtikrintai nukonkuravo pir-
mąją Lietuvos religiją krep-
šinį. Ir Bajorų trasoje žiū-
rovų susirinko tiek, kiek į 
maždaug dešimt krepšinio 
rungtynių. Šis renginys tapo 
pačiu masiškiausiu rajone po 
karantino.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Japonišką jachtos variklį. 
Tikrintas, kompresija gera, trūksta 
propelerio. Kaina 149 Eur.  
Tel. 8 626 01 716. Rokiškis
• Naujus žvejybinius tinklus. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 678 66 028.  
Rokiškis
• Treniruoklį-suoliuką kojoms. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 680 28 858. 
Rokiškis
• Naują minamą, sulankstomą 
treniruoklį. Kaina 42 Eur.  
Tel. 8 621 51 352. Rokiškis
• Echolotą Deeper pro+. 
Nenaudotas. Tel. 8 612 32 080. 
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Naudotas grindų lentas. 3 cm 
storio, 4 m ilgio.  Kvadrato kaina 5 
Eur. Tel. 8 686 97 344.  
Rokiškis
• Dvi naujas Makita baterijas. 1.5 
Ah, 18 V. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 665 09 282.  
Rokiškis
• Trifazius elektros variklius.  
Tel. 8 627 71 703.  
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Dvi šienapjoves. Segmentinės, 
viena lenkiška, kita rusiška. Grėblį-
vartytuvą, rusiškas.  
Tel. 8 616 31 345. Rokiškis
• Traktoriuką, 13 kW, 18 AG, 
dyzelis, 2 cilindrų. Kaina 1700 Eur. 
Tel. 8 621 55 274. Rokiškis
• Didžiąsias akėčias, arklinį grėblį. 
Tel. 8 616 18 776. Rokiškis
• Akėčias, didžiąsias ir mažąsias, 
Zid variklį, arklinį grėblį, plūgą 
(dviejų korpusų), dalgį (lenkišką), 
elektros variklį (7,5 kW).  
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• 3 ķorpusų, rusiškus, hidŗofikuotus 
plūgus. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 684 83 738. Rokiškis
• T-16. Gale hidraulis. Su 
dokumentais. Kaina 1000 Eur.  
Tel. 8 693 11 337. Rokiškis
• MTZ variklį. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• T-150 variklį. Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 650 68 045. Rokiškis
• Claas Matador Standart 
kombainą, visą arba dalimis. 
Veikiantis. Kaina 1000 Eur.  
Tel. 8 650 68 045. Rokiškis
• Mėšlo kratytuvą Rou-6 ir traliuką 
malkoms vežti. Tel. 8 622 69 546. 
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Televizorių Šilelis su 
skaitmeniniu imtuvu. Kaina 85 Eur. 
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Televizorių Hitachi. 32 cm 
įstrižainės. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 646 49 930. Rokiškis
• Samsung televizorių. 22 colių, 
plonas. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 683 27 149. Rokiškis

Kol vieni atliekas rūšiuoja, kiti jomis atsikrato miškuose
Lietuvos miškuose ran-

dama ir surenkama tonos 
nebetinkamų naudoti pa-
dangų ir kasmet šie skaičiai 
tik auga. Labiausiai pro-
blema išryškėja pavasarį 
ir rudenį, kai keičiamos 
sezoninės padangos. Ko-
kia padėtis Rokiškio regi-
ono padaliniui priklausan-
čiuose miškuose klausėme 
Valstybinių miškų ūrėdijos 
Rokiškio regiono padalinio 
viršininko Kęstučio Skvar-
navičiaus.

Įprotis atsikratyti 
atliekomis, išvežant 
jas į miškus, niekur 
nedingo
Pasak pašnekovo, Valsty-

binių miškų ūrėdijos Rokiš-
kio regiono padalinio admi-
nistruojama teritorija apima 
Kupiškio ir Rokiškio rajonus 
ir užima beveik 35 000 ha.

„Teritorija nemaža, ir ti-
krai gaila, kad žmonių įprotis 
atsikratyti atliekomis išvežant 
jas į mišką, niekur nedingo. 
Labiausiai problema išryškė-
ja pavasarį, nutirpus sniegui, 
dar nesuvešėjus augalijai 
pradeda „šviesti“ žmogaus 
„dovanos“ miškui. Todėl pa-
vasarį, tik baigus miškasodį, 
organizuojame atliekų miš-

kuose rinkimą ir išvežimą: 
miškuose surenkami didesni 
atliekų kiekiai. Šie darbai, tik 
mažesniu intensyvumu, vyk-
domi ištisus metus. Kalbant 
apie padangas, tai padalinio 
miškuose surenkamų padan-
gų kiekis nežymiai, tačiau 
auga. Jei per 2019 metus 
padalinio miškuose buvo su-
rinkta ir atliekų tvarkytojams 
priduota 2,08 tonos padangų, 
tai per penkis šių metų mėne-
sius – surinkta 1,56 tonos pa-
dangų. Tendencija – randamų 
miškuose padangų skaičius 
išauga jų keitimo metu pava-
sarį bei rudenį“, – apie suren-
kamas atliekas miškuose sako 
K.Skvarnavičius.

Pažeidėjų drausminimui 
planuojama įsigyti
 aplinkos stebėjimo 
vaizdo sistemas
Padalinio vadovas K. 

Skvarnavičius sako, kad kie-
kvieną mėnesį, siekdami užti-
krinti valstybės turto apsaugą, 
užkirsti kelią miško gaisrams, 
miško šiukšlinimui, padaliny-
je organizuoja reidus, kuomet 
jau ne darbo dienomis patru-
liuojama bei tikrinami miško 
lankytojai, kirtėjai, medienos 
vežėjai. Šiems tikslams šiais 
metais planuojama įsigyti ir 

pradėti naudoti miškų stebė-
jimo kameros. „Dažnai tenka 
perspėti miško lankytojus, 
kaip teisingai reikia elgtis su 
ugnimi bei kokią turėtų palik-
ti poilsiavietę išvažiuodami“, 
– teigė K. Skvarnavičius.

Už atsikratymą 
atliekomis miške 
gręsia administracinė 
atsakomybė
Pašnekovas primena, kad 

pagal LR administracinių 
nusižengimų kodekso 247 
straipsnį, šiukšlių maišelio 
išmetimas miške gyvento-
jui gali kainuoti nuo 30 iki 
90 eurų, o vienos padangos 
palikimas miške nuo 60 iki 
140 eurų.  Ir retoriškai klau-
sia - "ar verta rizikuoti tokiais 
pinigais, kai senas padangas 
iki penkių vienetų galima 
nugabenti į stambių gabaritų 
surinkimo aikštelę?"

Paliktos gamtoje, 
padangos išskiria 
pavojingas žmogaus 
sveikatai medžiagas
„Padanga priskiriama pa-

vojingų atliekų kategorijai. 
Natūraliai gulėdama gamtoje 
ji suyra per 120 metų. Dū-
lėdama ji išskiria žmogaus 
sveikatai pavojingus sun-

kiuosius metalus, o deganti 
guma išskiria itin toksiškus 
dūmus ir yra sunkiai gesina-
mas ugnies židinys“,  – apie 
daromą žalą gamtai ir sveika-
tai pasakoja pašnekovas.

Gyventojai raginami 
būti sąmoningi 
ir apie pastebėtus 
šiukšlintojus pranešti 
tarnyboms
„Manau, kad nei vienam iš 

skaitytojų privačios nuosavy-
bės teise valdančių žemės ar 
miško sklypą, nesinorėtų joje 
rasti priekabos šiukšlių ar 
kalnelio padangų, nei vienam 
iš miško lankytojų nesinorėtų 
atvykus į poilsiavietę sėdė-
ti tarp skraidančių popierių, 
maišelių, saugotis stiklo šu-
kių. Todėl pirmiausia gerb-
kime vieni kitus ir apsilankę 
miške palikime jį tokį, kokį 
radote“, – apeliuoja į samo-
ningumą K.Skvarnavičius, o 
visų neabejingų miškui ir pa-
stebėjusių, nufotografavusių, 
nufilmavusių ar kitaip užfik-
savusių miško šiukšlintojus 
ar neleistinai miške besiel-
giančius asmenis, labai prašo 
pranešti telefonu 8 618 13033 
ar elektroniniu paštu rokis-
kis@vmu.lt.

Enrika PAVILONIENĖ

Nesulaukus paraiškų dėl Sosnovskio barščių 
naikinimo, pratęstas jų priėmimas

Per mėnesį nesulaukus 
nė vienos paraiškos dėl pa-
ramos Sosnovskio barščiui 
naikinti, savivaldybėms 
iki liepos pabaigos pratęs-
tas jų teikimo terminas, 
pranešė Aplinkos ministe-
rija.

„Savivaldybės skambino, 
domėjosi, tačiau paraiškų 
pateikti nespėjo. Tikimės, 
kad iki liepos pabaigos bus 
tikrai pateikta mažiausiai de-
šimt paraiškų“, – BNS sakė 
ministerijos atstovė Raimon-
da Karnackaitė.

Šiam tikslui iš Aplinkos 
apsaugos rėmimo programos 
skirta beveik 600 tūkst. eurų. 

Paramą iš Aplinkos ap-
saugos rėmimo programos 
norinčios gauti savivaldybės 
žmonėms nuodingą Sosnov-
skio barštį turės naikinti tik 
valstybei ar savivaldybei pri-
klausančiuose žemės skly-

puose. Be to, savivaldybės 
turės būti parengusios šio in-
vazinio augalo populiacijos 
gausos reguliavimo veiksmų 
planą.

Maksimali dotacija pro-
jektui – iki 100 tūkst. eurų, 
bus kompensuojama iki 70 
proc. tinkamų finansuoti iš-
laidų, o projektai turės būti 
įgyvendinti ne ilgiau kaip 
per 36 mėnesius nuo sutar-
ties pasirašymo.

Paraiškos bus vertina-
mos pagal tai, ar Sosnovskio 
barščio plotai yra saugomo-
se teritorijose, urbanizuotose 
teritorijose, ar savivaldybė 
prisideda savo lėšomis ir 
naikins šį augalą ne trum-
piau kaip penkerius metus.

Sosnovskio barščiai – iš 
Kaukazo kilęs sunkiai išnai-
kinamas augalas. Į Lietuvą 
jie atkeliavo prieš daugiau 
nei 50 metų.

BNS inform.
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Stovyklautojai Paliesiaus dvaro teritorijoje. Gabrielė šaudė sportiniu lanku.

Baidarėmis teko keliauti ir... žole...                                                                                                                 ... ir šabakštynais.

Prie laužo stovykloje. Maži malonūs netikėtumai. Arbūzą dalino stovyklos vadovas Rolandas Užubalis.

Juozo Tūbelio progim-
nazijos jaunieji žygeiviai 
kaip ir kasmet, leidosi į 
smagią kelionę. Jos marš-
rute: aukštos kalvos, senos 
gyvenvietės, sunkiai baida-
re įveikiamos upės. Kitoks 
gyvenimas: stovyklose, kur 
reikia patiems iš toli esan-
čio šulinio atsinešti van-
denį, žygiuose, kuriuose 
paskutiniuose kilometruose 
reikia ištiesti petį draugui 
paremti. Visa tai kuria neiš-
dildomus įspūdžius, kuriais 
Juozo Tūbelio progimnazi-
jos geografijos mokytojas 
Algirdas Paliūnis ir jaunieji 
žygeiviai dalinasi su „Ro-
kiškio Sirenos“ skaitytojais.

Žygyje – vien merginos
Jau 37-erius metus geogra-

fijos mokytojas Algirdas Pa-
liūnis jaunuosius rokiškėnus 
moko ne tik iš vadovėlių. Su 
žygeivių grupėmis skersai iš-
ilgai išmaišyta Lietuva, aplan-
kyta Latvija, Estija, Ukraina, 
iki 2012 m. viešėta ir Krymo 
pusiasalyje. Žygiai dovano-
jo daug įsimintinų akimirkų: 
antai, įprastai į Naujametinius 
saliutus žiūrima iš apačios, o 
štai Naujųjų sutiktuvės Kar-
patų viršukalnėse leido pa-
sigrožėti saliutais iš viršaus. 
„Nepakartojamas vaizdas, kai 
jie šaudomi tau po kojomis“, 
– sako mokytojas.

Jis neslepia: turizmas yra 
nuolatos besikeičianti sritis. 
Štai prieš 37-erius metus jau-
nimui jis buvo laisvės išraiška. 
Su tam tikrais iššūkiais: žygei-
vių grupės traukdavo vietinių 
dėmesį, ne visada malonų ir 
pageidaujamą. A. Paliūnis 
atviras: dabar žygiuoti yra kur 
kas saugiau, nei tuomet.

Tačiau saugus ir patogus 
gyvenimas keičia požiūrį į ke-
liones. Mažiau norima žvaigž-
dėto dangaus prie laužo, mie-
liau skaičiuojamos viešbučių 
žvaigždutės. Keičiasi ir visuo-
menė: anksčiau ji buvo ištroš-
kusi bet kokių kelionų. Dabar 
gi pažintinį turizmą nukonku-
ruoja pramoginis. Anksčiau 
mokyklos, universiteto ke-
liautojų būreliai dažniausiai 
būdavo vienintelė proga pra-
plėsti akiratį. Dabar šeimos 
keliauja su vaikais nuo pat 
kūdikystės. Tad paaugliai jau 
būna gerokai pamatę pasaulio.

Nemažą konkurenciją tu-
ristiniams žygiams sukuria ir 
kitos pramogos, šventės, pa-
sirengimas joms. Žygeiviai 
neslepia: savo kelionių grafi-
kus iš anksto derina prie, pa-
vyzdžiui, Dainų šventės ir kitų 
didesnių renginių.

Išvardintos priežastys le-
mia, kad, pasak A. Paliūnio, 
apskritai šalyje pažintinis tu-
rizmas mokyklose slopsta. Ta-
čiau ne Rokiškyje ir ne Juozo 

Tūbelio progimnazijoje. Čia 
žygeivių, norinčių praleisti 
kelias dienas laukinėje gam-
toje, be telefonų, su tikrais, 
o ne virtualiais iššūkiais ir 
žaidimais, netrūksta. Tiesa, 
šiemet į žygį iškeliavo dešimt 
moksleivių, vienos merginos. 
Kodėl? „Paaugliai berniukai 
mieliau renkasi kitokias pra-
mogas: įnikę į kompiuterinius 
žaidimus. Mieliau vasarą va-
žinėja dviračiais, paspirtu-
kais“, – sakė mokytojas.

Ar dar yra 
kas nematyto?
Ar per tuos 37-erius metus 

kelionių mokytojui dar liko 

kur Lietuvoje patirti atradimo 
džiaugsmą? Ar jau viskas ap-
lankyta, apžiūrėta? A. Paliūnis 
teigė, kad dar yra ką patirti ir 
atrasti ir jam, ir moksleiviams. 
Kodėl? Netgi senieji maršru-
tai keičiasi: keičiasi vietos, 
keičiasi žmonės...

Ko labiausiai žygiuose nori 
moksleiviai? Afroditė Tuskai-
tė atvirai sako: žygiuoti per 
pievas, per laukus, aplankyti 
senąsias gyvenvietes, pamaty-
ti kitokį gyvenimą: palapinėje, 
be dušo, patiems atsinešti van-
dens, po ilgo žygio ruošti va-
karienę ant laužo. Jaunoji paš-
nekovė neslepia: kad jaunimas 
panašių iššūkių baiminasi ma-

žiau, nei namuose likę tėvai. 
„Tai jiems baisu, pavyzdžiui, 
kad palapinės sugrius, suluš, 
kad mus sulis“, – sako ji. O 
jaunieji žygeiviai tiesiog mė-
gaujasi atradimo džiaugsmu. 
Tiesa, jį šiemet kiek apkarti-
no vienas menkas, bet įkyrus 
niuansas: uodai. Jų Ignalinos 
rajone, Guntauninkų kaime, 
prie pat Baltarusijos sienos 
Svylos upės vingyje, kur buvo 
keliautojų stovykla, ūžė debe-
sys, nuo drabužių mažuosius 
kraujasiurbius jaunimas ir 
mokytojai braukė saujomis. 
Ne ką tepadėjo ir purškalai, 
kitos specialios priemonės. O 
A. Paliūnis prisipažino, kad 

apskritai jų nenaudoja. „Iš-
siaiškinome, kad prieš porą 
savaičių patvino Svyla, todėl 
čia tų uodų tiek daug buvo“, – 
sakė jis.

Visos šalies turistines sto-
vyklas, kuriose dalyvauja jau-
nieji žygeiviai, kasmet orga-
nizuoja Neformalaus ugdymo 
centras, vadovaujamas Ro-
lando Užubalio. Šiemet turėjo 
dalyvauti be rokiškėnų dar dvi 
sostinės, Kudirkos Naumies-
čio, Jonavos jaunųjų žygeivių 
grupės, tačiau ne visos galėjo 
atvykti. Viešnagė vyko „Ker-
tam kampą“ vadovo Dariaus 
Pranciulio sodyboje, jis skyrė 
keliautojams ir baidares.

Įdomi programa
Stovykla truko penkias 

dienas. Pirmąją buvo sureng-
tas žygis pėsčiomis iki Bijotų 
kaimo ir atgal, miškais, kai-
mų keliukais ir laukų takais. 
Jaunimui labai įdomūs buvo 
Pirmojo pasaulinio karo bun-
keriai. 

Antrąją dieną 16 km žy-
gio metu į Paliesiaus dvarą ir 
atgal buvo įdomių atradimų. 
Aplankytas archainis Mie-
čionių kaimas. Kuriame tik 
pora sodybų – naujesnės. O 
dauguma pastatytos 1909-11 
m., yra priskirtos paveldo sta-
tiniams. 

Į 5 p.
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Originali palapinė.

Figūrinio važiavimo rungtis.

Į Nevaišių kalvą.                                                                                                                                               A. Paliūnio nuotr.

Keliaujant galima aptikti įvairiausių grožybių.

Iš 4 p.
Trečiąją stovyklos dieną 

buvo planuotas žygis po pel-
kynus Baltarusijos pasienyje. 
Tačiau tądien buvo ir Mindau-
go karūnavimo diena, todėl nu-
spręsta valstybinę šventę švęsti 
stovykloje. Tačiau ir ši diena 
buvo pilna aktyvių pramogų. 
Jaunimas išbandė akies taiklumą 
šaudymo sportiniu lanku varžy-
bose. Jų nugalėtoja tapo Rusnė 
Vainiūtė. Figūrinio važiavimo 
dviračiu rungtyje geriausiai se-
kėsi Karinai Dementjevai. Daug 
emocijų sukėlė iki tol nematytas 
žaidimas: pagoniškasis ritinys, 
kuriame dvi komandos varžėsi, 
kuri ietimi sėkmingiau palies ju-
dantį taikinį. Šiame žaidime ge-
riausiai sekėsi K. Dementjevai ir 
Mėjai Mulvinaitei. 

Vakaras – metas rames-
niems užsiėmimams. Tokiems, 
kaip pažintis su pagoniškai-
siais ženklais. Kiekvienas sto-
vyklautojas iš drobės skiaučių 
kūrė savo vėliavą, papuoštą 
charakterį, nuotaiką atspindin-
čiais pagoniškais ženklais. Ka-
dangi A. Paliūnis pats negalėjo 

dalyvauti šioje edukacijoje, 
jam moksleivės sukūrė savo 
vėliavą. „Užkodavome žygei-
vių simbolius: laužo ugnį, dan-
gų, žvaigždes, mėnulį. Įrašėme 
simboliais ir 2020-uosius me-
tus“, – pasakojo A. Tuskaitė. 
Mokytojas neslėpė: ši dovana 
jam yra labai brangi.

O toliau – „Tautiškos gies-
mės“ giedojimas, ilgas ramus 
vakaras prie laužo.

Ketvirtoji diena – baidarių 
žygis. Jis tapo tikru išbandy-
mu jaunimui. „Šio žygio bijo-
jau labiausiai“, – prisipažino 
mokytojas A. Paliūnis. Mat 
grupę lydi du vadovai. Vadina-
si, tik dvi mergaitės plauks su 
jais. O likusioms teks baidares 
vairuoti pačioms. Virvetos upė 
nebuvo labai srauni, tačiau joje 
teko susidurti su trimis kliūti-
mis: ajerais ir dviejose vietose 
suvirtusių medžių šabakšty-
nais. Išvartos tokios, kad jų 
nei apiplauksi, nei pro apačią 
pralįsi.  Baidares teko nešti į 
krantą. „Mūsų jauniausios žy-
geivės – tik šeštokės. O valtis 
krantu reikėjo tempti apie 150 

m. Buvo ir juoko, ir ašarų“, – 
pasakojo A. Paliūnis. Jis neslė-
pė: didžiuojasi savo komanda, 
kuri išbandymo metu neprara-
do nei kantrybės, nei humoro 
jausmo. Mokytojas atviras: 
tokios kelionės vertingos, nes 
išbandymai atskleidžia jau-
nojo žmogaus asmenybę. Su 
visais teigiamais ir neigiamais 
charakterio bruožais. Mat to-
kiame žygyje nuovargis, išban-
dymai greitai nuima bet kokio 
žmogaus kaukę. Mokytojas 
neslepia, kad tokie žygiai tam-
pa puikia proga pažinti ne tik 
draugus, bet ir save.

Penktoji diena buvo atsisvei-
kinimas su stovykla. Aplankyta 
aukščiausia Švenčionių aukštu-
mos kalva – Nevaišių kalnas, 
užsukta į Salako miestelį.

Apie burgerius, 
vandenį ir 
prijaukintas kates...
Kokie stovyklos džiaugs-

mai labiausiai įsiminė. Žygei-
vės juokavo, kad daugiausia 
emocijų kėlė vandens nešimas. 
Vandens šulinys buvo atokiau 

nuo stovyklavietės. Jis buvo 
nešiojamas specialiame bake, 
kuriame tilpo 5-6 kibirai. Iš 
pradžių baką nešiojo vadovai, 
vėliau pasisiūlė padėti ir stovy-
klautojai. Merginos neslėpė: ti-
kėjosi, kad bakas bus lengves-
nis. Tačiau vienai nešėjai jo net 
nuo žemės pakelti nepavyko. 
O ir dviese nešti buvo nelen-
gva. Bepigu eiti veja, kai baką 
galima ridenti ar vilkti. O va 
per keliuką jį reikėjo sukaupus 
jėgas pernešti. „O mokytojas 
tuo tarpu stovi ir mus foto-
grafuoja“, – juokėsi žygeivės.

Kitas įsimintinas dalykas 
buvo ypatingieji burgeriai. 
Įprastai stovyklautojai maiti-
nasi greitai ant laužo pagami-
namu maistu: košėmis, sriu-
bomis, koldūnais, keptomis 
dešrelėmis. Tikra atgaiva tapo 
vieno iš vadovų paruošti bur-
geriai. „Nupirko jis gero faršo, 
saldžių bandelių. Žiūrim, kas 
gi čia bus“, – sakė A. Paliūnis. 
„O buvo pats skaniausias bur-
geris“, – atsakė A. Tuskaitė. Jai 
pritarė ir kitos merginos: bur-
geriai buvo dieviški. 

Stovykloje merginos susira-
do draugų ne tik tarp bendra-
amžių. Jos prisijaukino ir dvi 
laukinukes katytes. Gyvūnėliai 

buvo labai mieli ir prieraišūs. 
„Ėdė jos viską, išskyrus arbū-
zą“, – juokavo stovyklautojos.

Toli nuo komforto zonos 
jaunimas sugalvojo ir smagių 
pramogų: po žygių dar užteko 
noro ir jėgų žaisti, pavyzdžiui, 
tinklinį, nors tinklo ir nebuvo...

Nebijom: padėsim, 
panešim, palauksim
Pašnekovai sako atvirai: žy-

giai suartina žmones. Čia ma-
žiausiai reikia didvyriškumo 
ir kančios. Pavyzdžiui, slėpti, 
kad batai nutrynė kojas. „Kas-
kart vaikams sakau, vos tik pa-
jutot nepatogumą, sakot. Ne-
laukit, kada atsiras žaizdos“, 
– sakė A. Paliūnis. Tačiau visgi 
atsiranda kukliųjų, kurie nepri-
sipažįsta, o po to kenčia. 

Labiau patyrę žygeiviai taip 
nebesielgia. Jie puikiai žino 
taisykles, pasitiki savo drau-
gais. Antai, ko vertas vienoje 
ankstesnių stovyklų įvykęs 
nuotykis, kai planuota 17 km 
kelionė pėsčiomis pailgėjo 
daugiau nei dvigubai. Dėl to 
buvo kaltas senas žemėlapis. 
Vadovai nepastebėjo orientyro: 
apžėlusio keliuko, ir pasuko 
ne ten. Rezultatas: nužygiuo-
ta 37 kilometrai, ir į stovyklą 

ateita vienuoliktą vakaro, kelią 
pasišviečiant žibintuvėliais. 
Trasą įveikė visi keliautojai. 
Tiems, kam akimirkai pritrūko 
valios ar jėgų, pagalbos ranką 
draugai. „Atsimenu, kaip drau-
gę tiesiog užtempėm į kalvą“, 
– sakė A. Tuskaitė. Todėl jau-
nimas nesibaimina ilgų žygio 
kilometrų: žino, kad visi marš-
rutai įveikiami. Tereikia tik ti-
kėti savimi ir draugais. 

Laukia nauji keliai
Žygeivių sezonas trunka 

kiaurus metus: per kiekvienas 
mokyklines atostogas planuo-
jama kokia nors išvyka. Šie-
met, tiesa, dėl karantino buvo 
priverstinė pertrauka. Nuo žy-
gio „Laisvės vardan“ Jūžintų 
apylinkėse kovo mėn., teko 
atidėti pavasario planus ap-
lankyti Panemunės pilis. Ši 
išvyka planuojama per rudens 
atostogas. „Pradėtume nuo 
Garliavos, o žygį baigtume 
Jurbarke“, – apie ateities pla-
nus kalbėjo A. Paliūnis. 

O ką žygeiviai rekomen-
duotų aplankyti mūsų rajone? 
„Gražiausios, žinoma, būtų 
Kriaunų apylinkės“, – sako jie.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ 
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Oninės Pandėlyje bus švenčiamos 
nauju formatu

Šių metų Oninių šven-
tės paminėjimo belaukiant, 
aktyvi Pandėlio miestelio 
bendruomenė ėmėsi inicia-
tyvos sutelkiant savo jėgas 
ir idėjas, kad šventės daly-
viams galėtų pasiūlyti nau-
jų, įdomių veiklų. Nuspręs-
ta, ankstesniais metais 
Pandėlio miestelio stadi-
ono aikštėje organizuotus 
sporto renginius, perkelti 
į naujai sutvarkyto parko 
erdves.

„Turime gražiai sutvarky-
tą, bendruomenės poreikiams 
pritaikytą erdvę, todėl šių 
metų Oninių šventei paminė-
ti skirtus renginius norėjome 
sutelkti būtent šioje erdvėje. 
Turim tikslą tradicinę šventę 
padaryti dar įdomesnę ir pa-
trauklesnę“- sako Pandėlio 
bendruomenės tarybos narys 
Vidas Joneliūkštis.

„Anksčiau organizuoti 
sporto renginiai buvo skirti 
aktyviau sportuojantiems da-
lyviams, o šiemet susirungti 
aikštelėse kviečiame skirtin-
go amžiaus bei fizinio pasi-
rengimo pavienius asmenis 
ir šeimas. Organizuojame 
mėgėjiškas rungtis, kur nėra 
būtinas išankstinis sportinis 
pasiruošimas, tad dalyvauti 
jose galės visi norintys“ - sako 
pašnekovas.

Tad domimės, kokios rung-
tys laukia šventės dalyvių? 
Užsiėmimų gausa tikrai stebi-
na – pasirinkti galima ir pagal 
pomėgius ir pagal galimybes.

Liepos 25 dieną nuo pat 
ryto lauks žvejų varžytuvės 
„Kibkit žuvelės“. Nuo 6 iki 9 
val. ryto žvejai išbandys savo 
jėgas, mėgindami sugauti di-
džiausią žuvį. Renginio or-
ganizatoriai sako, kad priims 
visus norinčius, tačiau ragina 
ketinančius dalyvauti žvejy-
bos rungtyje, registruotis iš 
anksto, kad būtų žinomas da-

lyvių skaičius bei tinkamai pa-
ruoštos vietos. Užsiregistruoti 
galima paskambinus telefonu 
Nr. 8 613 80669.

11:00-11:30 val. vyks ne-
šiojamos žaliapjovės (trime-
rio) varžytuvės „Be dalgio..“. 
Techniką žolei pjauti dalyvis 
turėtų atsinešti savo. Bus ver-
tinama kaip dalyvis pasiruo-
šęs rungčiai, bei kaip greit 
ir dailiai bus nupjauta žolė. 
Rungčiai įvykdyti bus skirta 
20 minučių. „Jau dabar augi-
name plotelį žolės, kur bus pa-
skirstytos rungties užduotys. 
Jei kam kils mintis spontaniš-
kai ir labai norės sudalyvauti 
šioje rungtyje, turės galimybę 
pasinaudoti mūsų turima tech-
nika, tačiau kviečiame atvykti 
su savo nešiojamomis žalia-
pjovėmis (trimeriais). Juk dir-
bantis žmogus per eilę metų 
geriau pažįsta savo techniką 
ir žino jos galimybes“ - sako 
organizacinės grupės narys V. 
Joneliūkštis.

Sodo traktoriukų varžybos 
„Gaudyk vėją laukuose“ vyks 
11:30 – 12:30 val. Į lenkty-
nes dalyviai turi atvykti su 
pilna technine komplektacija. 
„Nors žolės pjauti nereiks, nes 
vyks tik išbandymai greičiu, 
tačiau žolės pjovimo įrengi-
nys - būtina sąlyga dalyvauti 
varžybose“ - sako vienas iš 
organizatorių V. Joneliūkštis.

12:30-13 val. vyks registra-

cija į sporto varžybas „Aktyvi 
šeima“. Numatytos rungtys 
tinklinio aikštelėje - vyks vyrų 
ir moterų varžybos. „Ben-
druomenės nario Valdo Pipiko 
iniciatyva ankstesniais metais 
buvo nupirktos irklentės. Sie-
kiant propaguoti šią sporto 
rūšį visi norintys bus pakviesti 
išbandyti jėgas irklenčių rung-
tyje. Taip pat bus galimybė 
žaisti petankę, traukti virvę, 
lenkti rankas, bei sudalyvau-
ti orientacinėse varžybose. 
Sporto rungtys vyks nuo 13 
iki 16 valandos“- sako V. Jo-
neliūkštis.

Jaukiame kampelyje po 
didžiuliais ąžuolais šalia 
tvenkinio nuo 13 val. įsikurs 
studijos „Tik tu“ įkūrėja Inga 
Marcinkevičiūtė su gongais. 
Bus galimybė ne tik pasiklau-
syti įvairių atpalaiduojančių 
garsų, bet ir patiems išban-
dyti visus naudojamus instru-
mentus. Užsiėmimas bus ne-
mokamas, tačiau jo metu visi 
norintys galės prisidėti mais-
tu arba paaukoti lėšų, kurios 
bus skirtos beglobių gyvūnų 
organizacijai „Antrasis šan-
sas“ paremti.

Nuo 14 val. atskiroje er-
dvėje, parko teritorijoje, vyks 
vyndario R. Nagelės eduka-
cinė programa „Vyno kelias“. 
Edukacija mokama, o visi no-
rintys sudalyvauti edukacijoje 
turėtų užsiregistruoti iš anksto 

telefonu 8 613 80669.
Nuo 15 iki 18 val. numatyta 

koncertinė programa „Oninių 
belaukiant“. Koncertuos Sa-
ločių kapela „Tindiriuška“ ir 
Obelių kaimo kapela „Malū-
nas“ su ansambliu „Raminta“, 
Pandėlio UDC Martynonių 
kultūros namų moterų duetas 
Vita ir Jūratė, bei solistės Ga-
bija ir Gabrielė.

Koncerto metu 16 val. bus 

apdovanoti sportinių rungčių 
nugalėtojai.

Nuo 16:30 val. prie Pan-
dėlio gimnazijos buvusių 
mokinių pasveikinimas. Jie 
laukiami Pandėlio gimnazijos 
kiemelyje.

Vakarinė programa prasi-
dės 20 val. Jos metu koncer-
tuos grupė „Bernužėliai“. Po 
koncerto diskoteka iki vidur-
nakčio su DJ Algimantu ir DJ 

2lite.
Renginio metu vyks Šau-

lių užsiėmimai, vaikų zonoje 
lauks batutai, muilo burbulai. 
Išalkus užkąsti bus galima 
lauko kavinukėje „Pirmas 
kąsnis.

Renginį remia Pandėlio 
krašto verslininkai ir ūkinin-
kai. Informacinis rėmėjas 
„Rokiškio Sirena“.

Enrika PAVILONIENĖ

BALDAI

• Juodus odinius moteriškus 
sportinius batelius lenktu padu. 40 
dydis. Kaina 42 Eur.  
Tel. 8 695 74 290.  
Rokiškis
• Moteriškus odinius sportinius 
batelius. 38 dydis. Kaina 37 Eur. 
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Batukus berniukui. Vienų dydis 
25/26, kitų –  24, bet gali būti 
mažinti. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 641 69 409.  
Kupiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Šarolė veislės, 1 mėn. jautuką. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 612 68 933. 
Rokiškis
• Kaimiškai augintų broilerių 
skerdieną. Kaina 4 Eur.  
Tel. 8 679 92 522. Rokiškis
• Avių šeimynėlę.  
Tel. 8 611 23 619. Rokiškis
• Siamo kačiukus, tėvai abu Siamo 
veislės. Kaina 40 Eur. 
 Tel. 8 687 19 631. Rokiškis
• Avies mėsą arba visą bandą. 12 
vnt. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 630 53 487. Rokiškis
• Stiprias bičių šeimas su visiškai 
sukomplektuotais aviliais, įskaitant 
medų. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 675 96 103. Rokiškis
• Melžiamas karves. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 623 31 100. 
Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Trys paaugliai ieško įvairaus, 
fizinio darbo. Gali būti Rokiškyje 
ar netoli Rokiškio.  
Tel. 8 601 93 430.

• Ieškau darbo Rokiškyje. 
Turiu socialinės darbuotojos 
padėjėjos mokymų baigimo 
diplomą. Atlikau praktiką vaikų 
darželyje, vaikų globos namuose. 
Dirbau vaikų globos namuose su 
vyresnio amžiaus vaikais. Turiu 
prekybininkės darbo patirties.  
Tel. 8 625 31 956. Rokiškis
• 17 metų mergina ieško darbo 
vasarai. Tinka įvarūs rimti darbo 
pasiūlymai. Tel. 8 626 90 640. 
Rokiškis
• 27 metų vaikinas iš Rokiškio 
ieško darbo. Tel. 8 648 49 430. 
Rokiškis
• 41 metų vyras ieško darbo.  
Tel. 8 672 86 131. Rokiškis
• Ieškau darbo, galiu prižiūrėti 
senyvo amžiaus žmogų arba vaikus. 
Turiu patirties. Galiu dirbti bet 
kuriuo paros metu.  
Tel. 8 625 24 087. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu slaugyti 
ligonį, prižiūrėti senyvo amžiaus 
žmogų, padėti buityje, tvarkyti 
namus, turiu patirties.  
Tel. 8 681 58 849. Rokiškis
• Vyras ir moteris ieško darbo.  
Tel. 8 607 91 925. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• AB Lytagra Rokiškio filialas 
ieško sandėlininko-konsultanto. 
Darbo pobūdis: prekių priėmimas, 

išdavimas, surinkimas, klientų 
konsultavimas ir aptarnavimas.  
Tel. 8-458-52963. Tel. 8 682 63 
576. Rokiškis
• Ieškau žmogaus galinčio 
išbetonuoti kapo tvorelę.  
Tel. 8 601 32 841. Rokiškis

• Skubiai reikalinga darbšti, 
sąžininga moteris, sodybos 
priežiūrai (laistyti gėles, pjauti 
žolę, ravėti). Gali būti vairuojanti. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Tel. 8 625 28 988. Rokiškis
• Ieškau žmogaus, kuris apvagotų 
bulves. Tel. 8 605 26 260.  
Rokiškis
• Įmonė siūlo darbą autovežio 
vairuotojui. Darbas Europoje, 
Skandinavijos šalyse. Išsamesnė 
informacija telefonu ar atvykus pas 
darbdavį. Tel. 8 657 75 999. 
• Reikalingas meistras, pakabinti 
kambario šviestuvą.  
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Laisvės g.13  DĖMESIO!
Išpardavimas!

* Chlorofilas (spygliuočių eliksyras).
* Neolife produktai.
*Rankų darbo naminė duona.

*Vandens jonizatoriai.
*Himalajų druskos šviestuvai.
*Ekologiški produktai.

Darbo laikas I-V 10-18 val.
Tel.; +370 611 39023
J Gruodžio g. 2a, Rokiškis

MALONIAI  KVIEČIAME 
APSILANKYTI!

Tel. 8 620 20 769. Rokiškis
• Ieškomas darbininkas statybos 
darbams. Reikalingas žmogus be 
žalingų įpročių, atsakingas. Darbas 
Rokiškis-Rokiškio raj.  
Tel. 8 621 19 606. Rokiškis
• UAB GAMUS, šildymo ir 
santechnikos salonas ieško 
santechniko padėjėjo, šildymo 
sistemų bei katilinių montavimui. 
Tel :+370 663 73703. Gyvenimo 
aprašymą siųsti: info@gamus.lt. 
Tel. 8 601 45 696. Rokiškis
• Reikalingas žmogus galintis 
priskinti ir surišti vantų.  
Tel. 8 698 79 028. Rokiškis
• Ieškoma auklė. Dirbti kas tris 
dienas. Juodupė. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 626 48 854. 
• Siūlome darbą krūmapjove. 
Reikalingos B kategorijos 
vairuotojo pažymėjimas. Darbo 
pobūdis-miško ugdymas. Išsamesnė 
informacija telefonu. Kreiptis 
nuo 14 valandos iki 20 valandos. 
Dirbame Rokiškio rajone ir 
aplinkiniuose rajonuose.  
Tel. 8 606 10 246. Rokiškis
• Reikalingas žmogus, galintis 

susmulkinti pievų žolę.  
Tel. 8 688 26 049. Rokiškis
• UAB Rokauta plečia veiklą ir 
siūlo nuolatinį darbą vairuotojams-
ekspeditoriams. Siūlome 
darbą vilkikais su tentinėmis 
puspriekabėmis ir refrižeratoriais; 
asmeninio augimo ir kvalifikacijos 
kėlimo galimybes; lanksčias darbo 
sąlygas. Perkūno 5A, Rokiškis. 
Tel. 8 458 31 336. Rokiškis
• Reikalingas plytelių klijavimo 
meistras, nuolatiniam darbui. 
Sporto klubai, pokylių salės ir kiti 
dideli objektai. Reikalinga patirtis 
ir visi įrankiai. Pasirašoma sutartis, 
atsiskaitymas kas dvi savaites. 
Darbas Vilniuje. Kaina 2800 Eur. 
Tel. 8 604 74 745. 

KITA

• Trifazį variklį. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 670 30 834. Rokiškis
• Didelius akmenis.  
Tel. 8 616 18 776. Rokiškis
• Naujus įvairius klausos aparatus. 
Pagaminti Čekijoje ir Vokietijoje. 
Siunčiu. Kaina 50 Eur.  

Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Pigiai parduodu malkas rąsteliais, 
kaladėmis ir skaldytas. Baltalksnis, 
beržas. Tel. 8 699 03 637.  
Rokiškis
• Dujų balioną. Tel. 8 614 19 157. 
Rokiškis
• Ramundas GM parduoda 
kokybiškus, be priemaišų, 
medienos pjuvenų eko briketus 
RUF. Supakuota ant padėklo. 
Svoris 960 kg. 1 padėklas - tik 
98 Eur. Atsiimti: Miškininkų 
10, Rokiškis. Už papildomą 
mokestį galime pristatyti pirkėjui. 
Papildomas tel. 861006480.  
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis
• Sauskelnes Tena Slip Maxi Large 
(100-150 cm). Didelis dydis ir 
didžiausias sugeriamumas. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 616 13 735.  
Rokiškis

• Metalinį seifą. Kaina 105 Eur. 
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• 3 l talpos stiklainius. 50 vnt. 
Vieno kaina 0,7 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Naudotą, tvarkingą  statinę 
nuotekoms. 3 kub. m. Pridedamas 
nuotekų varikliukas. Galiu 
pristatyti ir sumontuoti. Kaina 200 
Eur. Tel. 8 673 51 413.  
Rokiškis
• Rusišką, guminę valtį, 80 Eur. 
Kompresorių 40 Eur.  
Tel. 8 623 67 113. Rokiškis
• Skaldytas, įvairias malkas, 8 
erdv.m. Pasiimti patiems. Kaina 
120 Eur. Tel. 8 646 32 194. 
Rokiškis
• Geros kokybės, įvairių matmenų 
statybinę medieną.  
Tel. 8 618 33 452. Rokiškis
• Statinę 15 l, ir lagamino formos 
vandens talpą, 10 l.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Sausas, skaldytas lapuočių 
malkas. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 625 81 278. Rokiškis
• Vasarinius kviečius.  Maišas 
50 kg - 7 Eur. Tel. 8 622 89 592. 
Rokiškis
• Sausas medžio atraižas. Lapuotis 
bei spygliuotis, supjautos. Atvežu 
mašinine priekabėle, po 2 m. Kaina 
60 Eur. Tel. 8 602 87 040.  

Rokiškis
• Sausas, skaldytas malkas. 
Išsivežti patiems. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 625 53 137. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Ekologiškas morkas, nedidelės. 2 
Eur/kg. Kazliškio sen.  
Tel. 8 615 46 365. 
• Ekologiškas bulves. Nerūšiuotos, 
yra smulkių. 0,5 Eur/kg. Kazliškio 
sen. Tel. 8 615 46 365.

MOBILIEJI TELEFONAI

• Telefoną Samsung Galaxy J7. 
Geros būklės. Kaina 85 Eur.  
Tel. 8 627 48 642. Rokiškis
• Samsung S8. Skilęs priekinis 
stiklas, pilnas komplektas, veikia 
gerai. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 670 11 657. Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Akordeoną ir būgną. Kainos 
sutartinės. Tel. 8 627 00 644. 
Rokiškis
• Geros būklės rusiškas armonikas. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Tel. 8 655 01 947. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 20 a sklypus Jakšto ir Janulionio 
gatvėse. Visos komunikacijos. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• 2-jų kambarių butą Bajoruose. 
Tvarkingas, atliktas remontas, 

plastikiniai langai, šarvo durys, 
stiklintas balkonas, 2 garažai, 
ūkininis pastatas, malkinė, žėmės 
sklypai.  Tel. 8 647 62 688.
• 38 kv. m butą antrajame 
aukšte, mūriniame name. Bute 
atliktas kosmetinis remontas. 
Butas parduodamas su visais 
jame esančiais baldais ir buitine 
technika. Butui nereikia papildomų 
investicijų, galima iš karto gyventi. 
Kaina 22000 Eur.  
Tel. 8 606 14 441.  
Rokiškis
• 1 kambario butą Obeliuose, 
Dirbtuvių g., su rūsiu, 1 aukštas. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 676 47 339.
• 100 kv. m mūrinį namą 
Rokiškyje, Stoties g. Tinkamas 
gyventi ar verslui. Miesto vanduo 
ir kanalizacija. Pusė pastato 
suremontuota, galima gyventi iš 
karto. Kaina 30000 Eur.  
Tel. 8 611 47 542.
• 3 kambarių butą Rokiškyje, 
Taikos g. 9A, 5 aukšte. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 675 24 736.
• Įvairių dydžių namų valdos 
sklypus už miškų urėdijos. Graži 
vieta, geras susisiekimas, šalia yra 
autobusų stotelė. Tel. 8 657 76 668. 
Rokiškis
• Sodybą nuostabioje vietoje. 1 ha 
žemės, Rokiškio raj., Kriaunų sen., 
Mičiūnų k. Išsamesnė informacija 
telefonu. Tel. 8 606 25 534.
• 3 namų valdos sklypus po 20 
a. Iki asfalto - 70 m. 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
• Sodybą prie Pandėlio, yra rūsys, 
ūkiniai pastatai, namas buvo 
pradėtas remontuoti, namų valda 40 
a. Kaina 4500 Eur.  
Tel. 8 655 14 659. 
• Kolektyvinį sodą Uljanavoje, 
Smėlynės g. Yra mūrinis namelis 
ir ūkinis pastatas. 6,3 a. Elektra, 
šulinys, vaiskrūmiai. 
 Tel. 8 699 17 307. Rokiškis
• Namą su ūkiniais pastatais, 
mediniu garažu, pirtimi. 0,28 
ha žemės, galima eiti ir gyventi, 
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05:15 Seselė Beti 
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:15 Džesika Flečer 
10:00 Miuncheno 
kriminalinė policija 
10:45 Hadsonas ir Reksas 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 (Ne)emigrantai
13:00 Įdomiosios 
atostogos
14:00 Žinios
16:30 Šoka Lietuva
16:45 Seselė Beti
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Gimę tą pačią dieną
19:30 Pasaulio puodai
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 Veranda
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Stilius
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Gimę tą pačią dieną
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Kostiumuotieji 
04:50 Dienos tema 
05:15 Seselė Beti

05:05 Naujakuriai 
05:25 Einšteinas 
06:25 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai 
06:55 Stičas 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Skaniai ir paprastai 
08:30 Penkių žvaigždučių būstas 
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 Išbadėjusių žaidynės
23:35 Skubi pagalba 
00:35 Einšteinas 
01:35 Rezidentas 
02:25 Amerikietiška siaubo 
istorija
03:25 Skubi pagalba 
04:10 Kietuoliai 
04:35 Naujakuriai
05:25 Einšteinas

06:30 "Iš širdies į širdį" 
08:00 "Volkeris, Teksaso 
reindžeris" 
10:00 "Rosenheimo policija" 
11:00 Nuo... Iki...
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 Nuo... Iki...
21:30 Žinios
22:30 Metro užgrobimas 123 
00:40 "Mirtinas ginklas" 
01:35 Šarvuotis 
03:05 "Volkeris, Teksaso 
reindžeris" 
04:35 "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 "Greitojo reagavimo būrys" 
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 "Greitojo reagavimo būrys"
20:30 "Pričiupom!" 
21:00 Gatvių kovotojas 
23:05 Kitos 48 valandos 
01:00 "Kobra 11" 
01:50 "Ekstremalūs išbandymai"  
02:40 "Nusivylusios namų 
šeimininkės" 
03:25 "Visa menanti"

05:30 „Merginos iš Ukrainos“ 
06:30 4 kampai
07:00 Laikykites ten
08:00 „Kelrode žvaigžde“ 
09:00 „Pone prezidente” 
09:30 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
10:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
11:00 „Reali mistika“ 
12:00 TV parduotuve
12:15 Tiek žiniu
12:30 „Pone prezidente” 

13:00 „Merginos iš Ukrainos“ 
14:00 „Paslaptys“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 4 kampai
17:00 Laikykites ten
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
19:30 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Paslaptys“ 
22:30 Reporteris
23:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
23:30 Laikykites ten. Pokalbiai
00:30 „Reali mistika“ 
01:30 „Paslaptys“ 
02:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03:20 Laikykites ten
04:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
04:25 „Pone prezidente” 
04:45 „Reali mistika“ 
05:30 „Gluchariovas“
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05:15 Seselė Beti 
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:15 Džesika Flečer 
10:00 Miuncheno 
kriminalinė policija 
10:45 Hadsonas ir Reksas
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Pasaulio puodai
13:00 Įdomiosios atostogos
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:30 Šoka Lietuva
16:45 Seselė Beti
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Stambiu planu
19:30 Pasaulio teisuoliai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:29 Loterija „Jėga"
21:30 Nacionalinė 
ekspedicija
22:30 Dviračio žinios

23:00 Kostiumuotieji 
23:45 Čikagos policija 3 
00:30 Laikinosios sostinės 
fenomenas
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vakaras su Edita.
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Stambiu planu
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Kostiumuotieji
04:50 Dienos tema 
05:15 Seselė Beti

05:25 Einšteinas 
06:25 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai 
06:55 Stičas 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Viešbutis 
09:00 Šviesoforas 
10:00 Palaužti sparnai
12:00 Tikroji žvaigždė 
13:00 Parduotas gyvenimas 

15:00 Simpsonai 
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 Komando
23:50 Skubi pagalba 
00:50 Einšteinas 
01:45 Rezidentas 
02:35 Amerikietiška siaubo 
istorija 
03:25 Skubi pagalba
04:15 Kietuoliai 
04:40 Naujakuriai
05:30 Einšteinas

06:30 "Iš širdies į širdį" 
08:00 "Volkeris, Teksaso 
reindžeris" 
10:00 "Rosenheimo policija" 
11:00 Nuo... Iki... 
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 Nuo... Iki...
21:30 Žinios
22:30 Laiko patrulis
00:25 "Mirtinas ginklas" 
01:20 Metro užgrobimas 123 
03:05 "Volkeris, Teksaso 
reindžeris" 
04:35 Alchemija. VDU karta
05:05 RETROSPEKTYVA

06:25 CSI. Majamis 
07:25 Mano virtuvė geriausia 
08:35 Sudužusių žibintų gatvės 
09:35 Pėdsakas 
10:35 Įteisintas faras 
11:35 Greitojo reagavimo būrys 
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 Greitojo reagavimo būrys 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Apsuptyje
23:10 Gatvių kovotojas
01:05 Kobra 11 
01:55 Ekstremalūs išbandymai 
02:45 Nusivylusios namų 
šeimininkės 
03:30 Visa menanti

05:30 „Gluchariovas“ 
06:30 Grilio skanestai
07:00 Laikykites ten
08:00 „Kelrode žvaigžde“ 
09:00 „Pone prezidente” 
09:30 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
10:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
11:00 „Reali mistika“ 
12:00 TV parduotuve
12:15 Tiek žinių

12:30 „Pone prezidente” 
13:00 „Gluchariovas“ 
14:00 „Paslaptys“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 Grilio skanestai
17:00 Laikykites ten
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19:30 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Paslaptys“ 
22:30 Reporteris
23:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
23:30 Laikykites ten. Pokalbiai
00:30 „Reali mistika“ 
01:30 „Paslaptys“ 
02:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03:20 Laikykites ten
04:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
04:25 „Pone prezidente” 
04:45 „Reali mistika“ 
05:30 „Gluchariovas“ 
05:35 Pagaliau savaitgalis
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24 05:15 Seselė Beti 
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:15 Džesika Flečer
10:00 Miuncheno 
kriminalinė policija 
10:45 Hadsonas ir Reksas 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Pasaulio teisuoliai
13:00 Įdomiosios atostogos
14:00 Žinios
16:30 Šoka Lietuva
16:45 Seselė Beti 
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Visi kalba
19:30 Beatos virtuvė
20:30 Panorama
21:00 Auksinis protas
22:20 Drakula. Pradžia 
23:55 Be stabdžių 

02:00 LRT radijo žinios
02:05 Visi kalba
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Šventadienio mintys
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Kultūros diena
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Šoka Lietuva 
05:15 Seselė Beti

05:05 Naujakuriai 
05:30 Einšteinas 
06:25 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai 
06:55 Stičas 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Viešbutis 
09:00 Šviesoforas 
10:00 Palaužti sparnai 
12:00 Tikroji žvaigždė 
13:00 Parduotas gyvenimas 
15:00 Simpsonai 

16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Draugiškos krepšinio 
varžybos Estijoje. Estija– Lietuva
21:30 Iksmenai. Pirma klasė
00:00 Juodosios raganos metai
01:45 Transporteris
03:20 Išbadėjusių žaidynės 
04:40 Tai – mes 
05:30 Naujakuriai

06:30 "Iš širdies į širdį" 
08:00 "Volkeris, Teksaso 
reindžeris" 
10:00 "Rosenheimo policija" 
11:00 Nuo... Iki...
11:30 "Būrėja"  
13:30 "Turtuolė varguolė" 
14:30 "Našlaitės" 
15:30 "Laukinis miestas" 
16:30 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios 

19:30 KK2 penktadienis
21:00 2012
00:05 Baudėjas. Karo zona 
01:50 Laiko patrulis 
03:20 "Volkeris, Teksaso 
reindžeris" 
04:50 "Rosenheimo policija"

06:25 CSI. Majamis 
07:25 Mano virtuvė geriausia 
08:35 Sudužusių žibintų gatvės 
09:35 Pėdsakas 
10:35 Įteisintas faras 
11:35 Greitojo reagavimo būrys 
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 Amerikietiškos imtynės 
21:30 Apsuptyje 2. Tamsos teritorija
23:35 Apsuptyje
01:30 Kobra 11 
02:20 Ekstremalūs išbandymai 
03:10 Nusivylusios namų 
šeimininkės 
03:55 Visa menanti

05:30 „Gluchariovas“ 
05:35 Pagaliau savaitgalis
06:00 „Pone prezidente” 
06:30 Pagaliau savaitgalis
06:40 „Pone prezidente”
07:00 Laikykites ten
08:00 „Kelrode žvaigžde“ 
09:00 „Pone prezidente” 
09:30 „Brangioji, aš perskambinsiu” 
10:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
11:00 „Reali mistika“ 
12:00 TV parduotuve
12:15 Tiek žinių
12:30 „Pone prezidente” 

13:00 „Gluchariovas“ 
14:00 „Paslaptys“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 Pagaliau savaitgalis
17:00 Laikykites ten
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19:30 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Paslaptys“ 
22:30 Reporteris
23:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
23:30 Laikykites ten
00:30 „Reali mistika“ 
01:30 „Paslaptys“ 
02:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03:20 Laikykites ten
04:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
04:25 „Pone prezidente” 
04:45 „Reali mistika“

Panemunėlio gelž.  st.  
Tel. 8 614 19 157.
• Sodybą 16 km nuo Rokiškio, 
netoli pagrindinio kelio Rokiškis-
Panevėžys. Prie sodybos yra 3,68 
ha žemės, ūkinis pastatas, klėtis, 
medinė pirtis, šulinys, netoliese 
tvenkinys ir upė Šetekšna. Rami, 
graži vieta. Kaina 20000 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. 
• Sartų regioninio parko teritorijoje, 
Margėnų k., Kriaunų sen., sodybą 
su ūkiniais pastatais ir 40 a 
posodybiniu sklypu. Sartų ežeras 
200 m, rami vieta.  
Tel. 8 698 44 142. Rokiškis
• Sodybą su 60 a žemės sklypu. 
Atlikti geodeziniai matavimai, 
sklype yra naujas 15 a tvenkinys,  
didelis mūrinis ūkinis pastatas, 
nauja didelė pavėsinė, vaikų 
sūpynės, naujas lauko tualetas, 
šulinys. Labai rami vieta, apsupta 
miško. Kaina 11000 Eur.  
Tel. 8 621 04 666.
• Sodybą gražioje vietoje, ant 
upės kranto, su 4 ha žemės. Nuo 
Rokiškio 15 min., nuo Kupiškio 20 

min. kelio. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 675 96 103. 
• Sodybą 15 km nuo Rokiškio, 
Čedasų link. Reikia remonto.  
Tel. 8 618 33 452. 
• Sodą Velniakalnyje, Bokšto g. 20, 
0,0625 ha, yra mūrinis vasarnamis 
(reikia keisti grindis), 11 kv. m, yra 
elektra, vaismedžių, iki maudyklos 
150 m. Kaina 3500 Eur.  
Tel. 8 629 36 055. Rokiškis
• Žemę šalia Rokiškio, Pagrandžių 
k. 10 a, bet norint yra ir daugiau 
arų. Atlikti geodeziniai matavimai. 
Šalia stovi gyvenamieji namai. 
Pirkimo atveju bus sutvarkyti 
dokumentai dėl sklypo 
gyvenamosios paskirties. Kaina 
8000 Eur. Tel. 8 678 55 817. 
Rokiškis
• Sodybą Rokiškio raj., šalia 
Juodupės. Didelis kiemas, 
tvarkinga. Išsamesnė informacija 
telefonu. Kaina 65000 Eur.  
Tel. 8 647 26 720. 
• Sodybą 7 km nuo Rokiškio, link 
Žiobiškio, Buteikių k. 30 a žemės, 
ūkiniai  pastatai, rūsys, pirtis, šalia 

upė ir miškas. Graži vieta gyventi ir 
poilsiui. Kaina 7000 Eur.  
Tel. 8 605 70 336.
• 1 kambario butą Aukštaičių 
g. 3 aukštas, didelis balkonas, 
plastikiniai langai, butas tuščias, 
tvarkingas. Yra rūsys. Geri 
kaimynai, tvarkinga laiptinė. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 616 47 421. 
Rokiškis
• Tvarkingą 3 kambarių butą (64 
kv. m). Butas Panevėžio g. 4a. 
Tvarkinga laiptinė. Plastikiniai 
langai. Šarvo durys. Galima pirkti 
su baldais ir buitine technika 
(viryklė, šaldytuvas, skalbimo 
mašina). Šalia prekybos centrai 
(Senukai, IKI), vaistinė. Kaina 
35000 Eur. Tel. 8 607 73 939. 
Rokiškis
• 3 kambarių butą 5 aukšte, 
Jaunystės g. Butas yra puikioje 
vietoje - šalia yra vaikų darželis, 
dvi mokyklos ir parduotuvės. Butas 
yra be baldų, reikia remonto. Kaina 
35500 Eur.  
Tel. 8 624 99 396.  
Rokiškis

NUOMA

• Rokiškyje ieškome išsinuomoti 
gamybai skirtas patalpas. Patalpų 

dydis: nuo 200 kv. m iki 500 kv. m.  
Su pasiūlymais skambinti.  
Tel. 8 698 88 106. Rokiškis
• Išnuomojamas gyvenamas 
namelis, 55 kv. m. Visos 
komunikacijos: vandentiekis, 
kanalizacija, elektra, dušas. 
Plastikiniai langai, šarvo durys. Su 
baldais. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 699 61 320. Rokiškis
• Išnuomočiau 2 kambarių butą 
su buitine technika ir baldais. 
Balkonas, Respublikos g. (prie 
rato). Baldai gali būti išgabenti. 
Depozitas 360 Eur. Gyventi galima 
nuo rugpjūčio 3 dienos. Kaina 180 
Eur. Tel. 8 629 07 425. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Elektrinį čioperį Ekoride p5. 
Kaina derinama. Yra garantija dar 
metams. Pagamintas 2019.06. Dvi 
baterijos, du raktai, trys greičių 
parinktys, led skydelis, žibintai. 
Kaina 1100 Eur. Tel. 8 621 27 880. 
Rokiškis
• Tvarkingą įmonės automobilį 
Volkswagen Jetta. Buvo pirktas 
naujas. 2 l,  TDI, 103 kW. 2007 m., 
6 bėgių mechaninė greičių dėžė. 
Techninė apžiūra dvejiems metams. 
Viskas veikia. Važiuoja idealiai. 
Kaina 2450 Eur. Tel. 8 644 04 409. 
Rokiškis
• Volvo xc90. 2,4 l, dyzelis, 136 
kW, automatinė greičių dėžė, 
juodas. TA yra, važiuoja gerai, 
viskas veikia tinkamai, pakeisti 
diržai. Kaina 4400 Eur.  
Tel. 8 644 04 409. Rokiškis
• Priekabą. Tinkama traukti 
šienui ir darbui miške. Kaina 
negalutinė. Juodupė. Teirautis tel. 
+37045831279. Kaina 60 Eur.
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Vasaronės: kėdučių trūkumas ir šokiai su dokumentais

Liepos 16-ąją rokiškėnus 
į Liongino Šepkos parką 
sukvietė tradicinės „Vasa-
ronės“, kuriose koncertavo 
zarasiškių kolektyvas „Čir 
vir vyrai“. Šių „Vasaronių“ 
ypatybė: dar prieš renginį 
prasidėjęs „šokis su kėde“: 
kuriame kiekvienas sku-
ba kuo greičiau rasti laisvą 
kėdutę. Kultūros centro di-
rektorės pavaduotoja Aušra 
Gudgalienė neslėpė: kėdu-
čių trūkumo klausimas vis 
aštrėja. Ir jį spręsti reiktų 
ieškoti rajono visuomenės 
paramos.

Anšlagas ir
„šokis su kėde“
„Vasaronės“ su „Čir vir vy-

rais“ sutraukė kol kas didžiau-
sią žiūrovų skaičių. Ketvirta-
dienis rajono žmonėms, ypač 
vyresniems, tampa mažaisiais 
atlaidais. Moterys išsitraukia 
iš spintų sukneles ir skrybė-

laites, vyrai – kostiumines 
kelnes ir skrybėles. „Rokiškio 
Sirenos“ kalbinti rokiškėnai 
atviri: vyresniam žmogui yra 
mažai vietų, kuriose jis galėtų 
smagiai pasilinksminti. O čia 
– ir gana netoli ateiti, ir mu-
zika tinkama. „Ir, sakykime 
atvirai, prieinama visiems no-
rintiesiems, nes koncertai ne-
mokami“, – sakė kalbinta vy-
resnio amžiaus ponia. Ji atėjo 
su bendraamžių kompanija: 
kartu tiesiog smagiau stebėti 
koncertą, be to, tai ir proga su-
sitikti, pabendrauti.

Tad nenuostabu, kad „Va-
saronės“ sutraukia vis didesnį 
žiūrovų ratą. O čia jau kyla ir 
tam tikros infrastruktūros pro-
blemos. Renginio organizato-
rė A. Gudgalienė neslepia: ne-
mažai viešųjų erdvių, įskaitant 
ir Liongino Šepkos parką, ne-
pritaikyti renginiams. Trūksta 
visko: nuo elektros įvadų iki 
papasčiausių suoliukų. Šią 

problemą Kultūros centras 
bando spręsti pristatydamas 
sudedamų kėdučių. Tačiau 
ketvirtadienio „Vasaronėsׅ“ 
parodė, kad žiūrovų buvo bent 
triskart daugiau nei kėdučių. 
Todėl iki renginio pradžios li-
kus geroms 15 min. jų laisvų 
jau nebuvo. Ir jų dalybos pri-
minė anksčiau šventėse popu-
liarų „šokį su kėde“. Situaciją 
šiek tiek gelbėjo tai, kad buvo 
atvežta papildomai sėdmaišių, 
patiesalų. O ir žiūrovai į „Va-
sarones“ kviečiami atsinešti 
savo sulankstomas kėdutes. 
Deja, ne visi jas turi.

Todėl Kultūros centro di-
rektorės pavaduotoja svarsto, 
galbūt reiktų pakviesti ra-
jono visuomenę padovanoti 
tokiems renginiams sulanks-
tomų kėdučių. Kiek kainuo-
ja viena tokia? „Renginiams 
perkamos kėdutės iš tvirtesnio 
plastiko, kad ilgiau tarnautų. 
Todėl ir kaina nemaža: viena 

atsieina apie 30 Eur“, – sakė 
A. Gudgalienė. Ji mano, kad 
ir ateinančių medžio drožė-
jų plenerų tema galėtų būti 
meniškų suolelių kūrimas, 
kuriuos būtų galima išdėsty-
ti apie salelę, kurioje vyksta 
renginiai. Žodžiu, idėjų daug, 
tačiau reikia visuomenės ini-
ciatyvų ir paramos joms įgy-
vendinti. O štai statyti, pavyz-
džiui, įprastinius suolus – ne 
pati geriausia idėja. Nes vis 
dar privalu laikytis saugumo 
taisyklių: nepažįstami žmonės 
gali sėdėti vieni nuo kitų ne 
mažiau kaip metro atstumu. 
Kėdutes tokiu atstumu išdė-
lioti paprasta. O štai ant suo-
liuko būtų galima pasodinti 
daugų daugiausia du žmones.

Valsas su dokumentais
Apie tai, kokie svarbūs 

vyresniems žmonėms tokie 
renginiai, kaip „Vasaronės“ 
liudija ir tai, kad viso „Čir vir 
vyrai“ koncerto metu buvo 
gausu šokančių porų. Nors 
muzikantai juokavo, kad šok-
ti galima tik su savomis ir 
savais, arba reiktų patikrinti 
dokumentus. Šis reikalavimas 
perteklinis: kiekvienas, šo-
kantis su svetimu ar svetima, 
greitai bus „užpelenguotas“: 
mat renginys filmuojamas. O 
jei rimtai, vyresniems žmo-
nėms tiesiog smagu pasišokti. 
Mat progų tam yra tik „Va-
saronėse“ ir Kultūros centro 
rengiamuose šokiuose vyres-
niesiems.

Apie pavadinimo
 paslaptį
Prikviesti vyrus koncer-

tuoti: groti, ar tuo labiau, 

dainuoti – sudėtinga užduo-
tis. Kadangi „Čir vir vyrų“ 
sudėtyje būna iki 8 atlikėjų, 
tai A. Gudgalienė paprašė 
pasidalinti paslaptimi, kaip 
pavyko zarasiškiams suburti 
tokį gausų vyrišką kolekty-
vą. Šie pasidalino paslapti-
mi, kurią „Čir vir vyrams“ 
atskleidė vieno Latvijos ko-
lektyvo vadovė. Pasirodo, 
pavadinime būtinai turi būti 
žodis „vyrai“. Mūsiškiams 
teko pripažinti, kad netgi 
mišrių kolektyvų pavadini-
mai dažniausiai moteriški: 
„Vėtrungė“, „Saulala“. Teks 
dabar galvoti, kaip perva-
dinti bent jau vyrų vokalinį 
ansamblį, kad jo pavadinime 
atsispindėtų ši veiksminga 
priemonė.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

• Fiat Idea. 2004 m., 1,3 l, dyzelis, 
51 kW, raudonas. TA iki 2022.07. 
Kaina 850 Eur. Tel. 8 614 55 406. 
Rokiškis
• Opel Zafira 2000 m.,  2 l, dyzelis, 
60 kW. Žalios spalvos. TA iki 
2021.08. Kaina 750 Eur.  
Tel. 8 614 55 406. Rokiškis
• Opel Vectra. 1999 m., 2 l, dyzelis, 
74 kW. Variklis, dėžė, sankaba 
tvarkingi. Stiklai sveiki, elektra 
veikia. Užsiveda lengvai ir šalta, 
ir šilta. Kėbulo defektai. TA iki 
rugsėjo 18 d. Kaina 235 Eur.  
Tel. 8 615 65 652. Rokiškis
• Audi 80 B4. 1994 m., 1.9 l, 66 
kW, turbo dyzelis, universalas. TA 

metams. Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 612 21 758. Rokiškis
• Kalnų dviratį. R26, rėmas 
aliuminis. Kaina 170 Eur.  
Tel. 8 622 06 549. Rokiškis
• Skubiai du Vokietijoje pagamintus 
bėginius dviračius. Geros būklės. 
Vienas dviratis su amortizatoriais, 
kitas be. Tel. 8 676 78 801. 
Rokiškis
• Elektrinį dviratį/riedį Čioper. 
Gamintas pagal individualų 
užsakymą dms.lt. Nuvažiuota 
1400 km. Pagamintas 2018 m. 
Variklis bešepetėlinis QS MOTOR 
galiniame rate, 72 V. Jokių 
grandinių ar diržų. Variklio galia 1 

kW. Pikinė - 3 kW. Kaina 1750 Eur. 
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
• Nissan Terrano. 2000 m., 2,7 l, 
TDI, 92 kW. Be TA. Kaina 1250 
Eur. Tel. 8 627 71 703.  
Rokiškis
• Audi visą arba dalimis. 2,5 l, TDI, 
85 kW, 1994 m. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Mažą miesto automobilį Citroen 
C3. 1,6 l, 2007 m., mechaninė 
pavarų dėžė. TA galioja iki 2021-
07-31. Kaina 1100 Eur.  
Tel. 8 623 34 848. Rokiškis
• VW Bora. 1,9 l, 85 kW, 
universalas. Kaina 750 Eur.  
Tel. 8 606 02 944. Rokiškis

• Nissan Primera. 2004 m., 1,9 l, 88 
kW. TA iki 2021-08-01, užsiveda, 
važiuoja. Kaina 550 Eur.  
Tel. 8 603 03 994. Rokiškis
• Dviratį Kross, L dydis, iki 185 cm 
ūgio žmogui. Stabdžiai diskiniai, 
amortizatoriai, hidraulika. Geros 
būklės. Kaina 250 Eur. 
 Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Puikiai išlaikytą dviratį. Odinė 
sėdynė, geros padangos, kojiniai 
stabdžiai. Kaina 65 Eur.  
Tel. 8 674 32 521. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• VW Golf 3 dalimis. 1,9 l, TDI, 66 

kW, universalas. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 616 31 345. Rokiškis
• Hyundai naujus, lietus ratlankius. 
14,4*100. Centras 73,1, Et 38. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 675 24 721. 
Rokiškis
• VW Passat B5 kablį.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• 2004 m. Opel Zafira bagažinės 
užuolaidą. Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
• Volvo R15 ratus su padangomis. 
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• VW Passat B5 dalimis. 1,9 l, 81 
kW, 85 kW. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• Dalimis Opel Zafira. 2 l, 74 kW, 

žalia spalva, siurblys 011.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Dalimis 1998m. VW Passat B5. 
Juodas, universalas.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• VW Passat B5 dalimis.  
Tel. 8 699 45 620. Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480.  
Rokiškis
• R14 lietus ratus. 4 skylių, su 
padangomis, protektoriaus užteks 
dar porai žiemų. Tinka VW, Seat, 
Mazda, Toyota. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 650 71 480. Rokiškis
• VW Golf 3, 1,9 l, TDI, 66 kW 
dalimis. Tel. 8 603 87 554. Rokiškis
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Liepos 21-oji, 
antradienis, 
30 savaitė

Iki Naujųjų liko 163 dienos
Saulė teka 5.10 val., 
leidžiasi 21.40 val. 

Dienos ilgumas 16.30 val. 
Mėnulis – jaunatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Danielius, Laurynas, Liongina, 
Lionginas, Prakseda, Rimvyda, 

Rimvydas, Rimvydė.
Rytoj:  Dalius, Mantilė, 

Magdalena, Magdalė, Magdė, 
Marija.

Poryt:  Apolinaras, Apolinarija, 
Brigita, Gilmina, Palius, Palys, Polis, 

Tarvilas, Tarvilė.

Dienos citata
„Mes su malonumu klausome 

apie mūsų teises, bet 
nemėgstame, kad mums 

primintų mūsų priedermes“ 
(E. Berkas).

Šiandien 
pasaulio 
istorijoje 

1816 m. Vokietijoje gimė 
tarptautinės jo vardo naujie-
nų agentūros įkūrėjas Paulius 
Julius baronas fon Roiteris, 
tikrasis vardas Izraelis Bėras 
Jozafatas.

1899 m. gimė JAV rašyto-
jas Ernestas Mileris Hemin-
gvėjus.

1960 m. pirmąja moterimi 
ministre pirmininke pasaulyje 
tapo Sirima Bandaranaikė (iš 
Šri Lankos, tada dar Ceilono. 
Vyriausybės vadovo pareigo-
se ji pakeitė savo nužudytąjį 
vyrą Solomoną.

1973 m. Prancūzija Muru-
roa atole pradėjo branduoli-
nius bandymus.

1983 m. Lenkijoje atšauk-
ta karo padėtis, kuri buvo 
įvesta 1981 metų gruodį ko-
vojant su „Solidarumo“ prof-
sąjunga.

1998 m., sulaukęs 74 
metų amžiaus, mirė pirmasis 
amerikietis kosmose ir vie-
nintelis žmogus, žaidęs golfą 
Mėnulyje, Alanas Šepardas.

Šiandien
Lietuvos 
istorijoje

1886 m. Papilėje, netoli 
Akmenės, gimė literatas, JAV 
laikraščio „Laisvė“ redaktorius 
Antanas Montvydas. Mirė 1966 
m. Čikagoje (JAV).

Post scriptum
Lengva patarti, sunku padėti.

LAISVALAIKIS Sausai raugti agurkai (greitai)
Ingredientai: 
• 10 agurkų
• 3 skiltelės česnako 
• 1 svogūnas
• 2 dideli žiupsniai druskos
• 2 valgomieji šaukštai grietinės 
• 1 pundelis krapų 
Gaminimas: Pirmiausia agur-
kus nuplaukite ir nupjaukite 
galiukus. Tada sudėkite į dube-
nėlį. Pabarstykite druska, su-
smulkintu česnaku bei krapais. 
Palaikykite šiltai bent porą 
valandų. Štai ir viskas. Raugti 

agurkai paruošti. Galite skanauti!

PASLAUGOS

• Baidarių nuoma, žygių 
planavimimas, plaukimas 

Šventosios, Kriaunos, Nemunėlio, 
Jaros upėmis bei Gaujos, Braslos 
upėmis Latvijoje. Išsamesnė 
informacija telefonu.  

Tel. 8 687 35 376. Rokiškis
• Visi kapaviečių tvarkymo darbai. 

Tel. 8 603 76 267. Rokiškis
• Kviečiame nebrangiai apsikirpti 
Nepriklausomybės a. 12, Rokiškyje. 
Tel. 8 650 54 231. Rokiškis
• Kapavietės pamatėlio apdaila 
mozaikiniu tinku.  
Tel. 8 625 81 278. Rokiškis

PERKA

• Superku automobilius, motociklus 
bei katalizatorius. Siūlykite su 
minimalia informacija ir kaina 
telefonu. Tel. 8 619 32 390. 
Rokiškis
• Perku automobilį. Siūlyti įvairius 
variantus iki 200 Eur, svarbu būtų 
galiojanti TA. Galima ir sms. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 623 41 177. 
Rokiškis
• Perka 1992-1996 m. VW Golf/
Vento/Passat 1,8 l arba 2 l, 
benzinas; Audi 2,3 l, 2,6 l, 2,8 l, 
benzinas; Opel Astra/Vectra iki 
1996 m., 1,6 l, 1,8 l, 2 l, benzinas; 
Mercedes Benz 190, 124. 
 Tel. 8 650 71 480. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Daugiafunkcinį trimerį. Kaina 70 
Eur. Tel. 8 621 51 352.  
Rokiškis
• Lenkišką trimerį, beveik naujas. 
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Mažai naudotą elektrinę 
žoliapjovę. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 686 23 372.  
Rokiškis

www.rokiskiosirena.lt
qNaujienos
qSkelbimai
qVideo 
ir fotogalerijos
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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

AVINAS. Pa-
galiau turėsite 
progų atsiriboti 
nuo nesibaigian-

čių darbų ir šiek tiek atsi-
pūsti. Žvaigždės pataria šiuo 
laikotarpiu neplanuoti naujų 
projektų įgyvendinimo, nes 
tai gali baigtis nesėkme. Jei 
reikės pasirašyti svarbius do-
kumentus ar sudaryti naujas 
sutartis, tai geriausia atidėti 
netolimai ateičiai. Geriausia, 
ką dabar galite padaryti, tie-
siog daugiau laiko skirti vien 
tik sau.

JAUTIS. At-
rodys, kad jūsų 
pastangos nesu-
laukia tinkamo 

įvertinimo, tačiau reikia to-
liau judėti į priekį. Gali ma-
loniai nustebinti draugų ar 
net nepažįstamų asmenų pa-
galba, kuri bus svarbi netoli-
mai ateičiai. Netrūks įvairių 
darbo ir laisvalaikio pasiūly-
mų, kuriuos teks kruopščiai 
atsirinkti. Jei skirsite laiko 
privalumų ir trūkumų ana-
lizei, priimti sprendimą galė-
site gerokai paprasčiau.

D V Y N I A I . 
Likimas žada ma-
lonias pažintis, 
todėl šis laiko-

tarpis taps tikru išbandymu 
įsipareigojusiems asmenims. 
Turėsite įvertinti, kas yra 
svarbiau: nuotykiai ar san-
tykiai su antrąja puse, to-
dėl pasistenkite nepasiduoti 
pagundoms, kurios bus itin 
viliojančios. Darbje galimi 
smulkūs nesusipratimai, ku-
rie temdys nuotaiką ir neleis 
atsipalaiduoti. Daugiau dė-
mesio skirkite darbui, antraip 
sulauksite nemalonumų.

VĖŽYS. Jums 
bus sunku apsi-
spręsti, ko iš tie-
sų norite: įvairių 

galimybių šiuo metu turėsite 
kaip niekada gausiai, todėl 
rasti tinkamiausią sprendimą 
nebus itin paprasta. Vis dėl-
to rasti tinkamus sprendimus 
įmanoma, tačiau vertėtų va-
dovautis ne širdimi, bet svei-
ku protu. Galvokite apie tai, 
kokie pasiūlymai jums bus 
naudingiausi finansiškai, ir 
būtent tai leis paprasčiau ap-
sispręsti.

Astrologinė prognozė savaitei 
LIŪTAS. Vei-

klos, kuria norėsi-
te užsiimti, tikrai 
netrūks, ir tai ne-

būtinai bus susiję su darbu. 
Vis dėlto tai gali turėti nei-
giamą poveikį jūsų finansi-
nei situacijai: darbe būsite 
gana išsiblaškę, tad ir klai-
dos bus neišvengiamos. At-
sakomybė ir pasekmės – taip 
pat. Pasistenkite susiimti ir 
darbo metu visą savo dėmesį 
sutelkite tik į vieną veiklą. 
Jei per daug blaškysitės, tai 
neliks nepastebėta, ir galite 
užsitraukti viršininko nema-
lonę.

M E R G E L Ė . 
Gali tekti galvoti, 
kaip padidinti už-
darbį: neplanuotų 

išlaidų netrūks, todėl galite 
pasijusti bejėgiai. Net ir šio-
je situacijoje vertėtų įžvelgti 
privalumų: bus itin palankus 
metas keisti profesinę kryp-
tį ar prašyti paaukštinimo. 
Nebijokite rizikuoti: jei bū-
site ryžtingi, tikėtina, kad 
kitiems asmenims paliksite 
gerą įspūdį, o tai gali lemti 
tikrai nemažą jūsų sėkmę.

S VA R S T Y -
KLĖS. Tinkamas 
metas daugiau lai-
ko skirti sau. Nors 

atrodys, kad problemų dau-
gėja ne dienomis, o valan-
domis, pasistekite nors šiek 
tiek  atsipalaiduoti ir daugiau 
dėmesio skirti vidinės ramy-
bės paieškai. Dabar galite 
sau leisti planuoti atostogas, 
užsiimti mėgstama veikla, 
aplankyti draugus ar gimi-
naičius. Jei tiesiog plauksite 
pasroviui ir per daug nesirū-
pinsite jūsų pečius slegian-
čiomis bėdomis, labai greitai 
galėsite džiaugtis kur kas 
šviesesne diena.

S K O R P I O -
NAS. Svajosite 
apie atostogas, 
todėl darbe jums 

bus sunku susikaupti. Jei 
jau kurį laiką negalėjote sau 
leisti išvykti bent į trumpą 
išvyką, dabar ją planuoti bus 
tikrai palanku. Nors atrodys, 
kad dabartinė finansinė situ-
acija tam nėra palanki, greitu 
metu žvaigždės numato pra-
turtėjimą, taigi, viskas yra 

jūsų rankose. Jei jau senokai 
planavote išvyką su šeima, 
dabar tikrai palankus metas 
tai ištaisyti.

ŠAULYS. Ieš-
kosite būdų, kaip 
kasdienybę pa-
versti malonesne. 

Jei jaučiate, kad veikla ne-
džiugina, palanku ryžtis po-
kyčiams. Artimiausiu metu 
laukite situacijos pagerėji-
mo, tačiau turtų gali tikėtis 
tik patys darbščiausi. Nesi-
jauskite nuskriausti, jei teks 
šiek tiek daugiau padirbėti 
– tai tikrai neliks nepaste-
bėta, ir jūs galėsite džiaugtis 
papilnėjusia pinigine.

O Ž I A R A -
GIS. Ne viskas 
klostysis taip, 
kaip norėsis. Jei 

pakankamai daug dirbsite, 
greitai galėsite tikėtis rezul-
tatų. Vertėtų labiau pasaugo-
ti savo sveikatą – atsargiau 
vairuokite, būkite atidesni 
eidami per gatvę. Jei pradė-
tumėte skųstis suprastėjusia 
sveikata, nedelsdami kreip-
kitės į gydytoją – organizmo 
siunčiamų signalų nevalia 
ignoruoti.

VANDENIS. 
Būsite kupini 
energijos, todėl 
imkitės ilgą laiką 

atidėliotų darbų: dabar juos 
užbaigti tikrai nebus perne-
lyg sudėtinga. Nors atrodys, 
kad visi tik ir siekia jumis 
pasinaudoti užkraudami įvai-
rius darbus, labai greitai pa-
galbos gali prireikti ir jums 
patiems. Neatsisakykite pa-
gelbėti savo artimiesiems, 
nes už tai likimas jums dos-

niai atlygins.
ŽUVYS. Gali-

mi smulkūs nesu-
sipratimai darbe, 

kurie neleis atsipalaiduoti, 
tačiau jei pasistengsite susi-
kaupti, rasite išeitį, kaip visa 
tai užglaistyti. Būsite šiek 
tiek išsiblaškę, tačiau ne-
skrajokite padebesiais ir su-
sitelkti tik į savo pagrindinę 
veiklą. Greitu metu galėsite 
tikėtis kur kas sėkmingesnio 
laikotarpio, todėl per daug 
nesisielokite, jei ne viskas 
vyks taip, kaip jums norė-
tųsi.

Nuo spalio Lietuvoje uždraudžiama 
prekyba „juoko dujomis“

 Narkotikų, tabako ir alko-
holio kontrolės departamentas 
nusprendė uždrausti diazoto 
monoksido, žinomo kaip „juo-
ko dujos“, mažmeninę prekybą.

Draudimas įsigalios  spalio 1 
dieną, informavo departamen-
tas. Diazoto monoksidas įtrau-
kiamas į narkotinių ir psicho-
tropinių medžiagų sąrašą, todėl 
juridiniai asmenys, norintys 
vykdyti veiklą su šia medžia-
ga, turės gauti departamento 

leidimą. „Diazoto monoksidas 
– vis populiarėjanti vakarėlių 
ir festivalių svaiginimosi prie-
monė, sukelianti trumpalaikį 
atsipalaidavimo, euforijos bei 
mieguistumo pojūtį. Medicinoje 
diazoto monoksidas naudoja-
mas anestezijai ir skausmo mal-
šinimui“, – teigiama Narkotikų, 
tabako ir alkoholio kontrolės 
departamento pranešime.

Įvestas mažmeninės prekybos 
draudimas leis išvengti sveikatos 
sutrikimų ir net mirčių, susijusių 

su šios medžiagos naudojimu 
,,rekreaciniais tikslais“. Narkoti-
kų, tabako ir alkoholio kontrolės 
departamento duomenimis, nuo 
diazoto monoksido Jungtinėje 
Karalystėje mirė 17 žmonių, 25 
– JAV, trys – Danijoje. Šių dujų 
vartojimas gali sukelti šalčio nu-
degimus įkvepiant, neurologinius 
smegenų ir nervų veiklos sutriki-
mus, anemiją, paralyžių, galima 
uždusti dėl deguonies stygiaus, 
netekti sąmonės.

BNS inform.

Lietuva tikisi rugsėjį pasirašyti sutartį 
dėl sraigtasparnių „Black Hawk“

 Lietuvos Vyriausybė ti-
kisi rugsėjo mėnesį pasira-
šyti sutartį su Jungtinėmis 
Valstijomis dėl šešių „Black 
Hawk“ karinių sraigtas-
parnių įsigijimo.

Tai šią savaitę pranešė 
krašto apsaugos ministras 
Raimundas Karoblis po susi-
tikimo su Lietuvoje viešėju-
siu aukšto rango Pentagono 
pareigūnu.

„Vyksta derybos ir tiki-
mės derybas baigti ir pasi-
rašyti kontraktus rugsėjo 
mėnesį dėl sraigtasparnių 
atnaujinimo „Black Hawk“, 
– žurnalistams sakė R. Ka-
roblis po susitikimo su Jung-
tinių Valstijų Sausumos pa-
jėgų sekretoriumi Ryanu D. 
McCarthy.

Šį mėnesį sraigtasparnių 
pardavimą pradėjo derin-
ti JAV valdžios institucijos. 
Sandorį jau patvirtino Vals-
tybės departamentas, jam dar 
reikia Kongreso pritarimo.

Pentagonui pavaldi Gyny-
bos saugumo bendradarbiavi-
mo agentūra (DSCA) skelbė, 
kad sandorio vertė sieks 380 
mln. JAV dolerių (337 mln. 
eurų).

Tačiau Lietuvos krašto ap-
saugos ministras pranešė, kad 
JAV dalį sandorio finansuos 
JAV vyriausybė. 

„Dėkojame JAV už paramą 
skubinant šį procesą ir už JAV 
suteiktą 30 mln. dolerių para-
mą šiam projektui įgyvendin-
ti“, – kalbėjo R. Karoblis. 

Lietuvos kariuomenė apie 
ketinimus pirkti naujų kari-

nių sraigtasparnių UH-60M 
„Black Hawk“ pranešė per-
nai spalį. Tuomet skelbta, 
kad planuojama įsigijimo 
vertė yra apie 300 mln. eurų.

Lietuvos kariuomenės 
vadas generolas leitenantas 
Valdemaras Rupšys BNS 
praėjusią savaitę sakė, kad 
sraigtasparniai Lietuvą turė-
tų pasiekti 2024 metais. 

Šiuo metu Lietuvos ka-
riuomenė užduotims vyk-
dyti naudoja sovietinius 
sraigtasparnius „Mi-8“, jų 
skraidymo resursas netrukus 
baigsis, ir tris AS365 N3+ 
„Dauphin“, šie daugiausiai 
skirti paieškos ir gelbėjimo 
darbams bei aplinkos ap-
saugos stebėsenai Lietuvos 
teritorijoje.

BNS inform.

Valstybė per šešis mėnesius negavo 
722 mln. eurų planuotų pajamų

Valstybės biudžeto ir savival-
dybių biudžetų pajamos per šių 
metų šešis mėnesius buvo 4,98 
mlrd. eurų – 722,4 mln. eurų (12,7 
proc.) mažiau nei planuota ir 
364,3 mln. eurų (6,8 proc.) mažiau 
nei pernai sausį-birželį.

Pajamų į valstybės biudžetą šie-
met gauta 3,994 mlrd. eurų – 718,1 
mln. eurų (15,2 proc.) mažiau nei 
planuota ir 372 mln. eurų (8,5 proc.) 
mažiau nei per 2019-ųjų šešis mėne-
sius, išankstinius duomenis pranešė 
Finansų ministerija.

Valstybės biudžeto mokesčių 
pajamos šiemet buvo 3,717 mlrd. 
eurų – 606,9 mln. eurų (14 proc.) 
mažiau nei planuota ir 251,4 mln. 
eurų (6,3 proc. mažiau) nei 2019 
metų sausio-birželio mėnesiais.

Birželio mėnesio valstybės biu-
džeto pajamos buvo 158,7 mln. eurų 
(15,8 proc.) mažesnės nei planuota 
ir 98,4 mln. eurų (10,4 proc. mažes-
nės) nei penai birželio mėnesį.

Finansų ministerijos teigimu, 
birželio mėnesio pajamos iliustruoja 
gegužės mėnesį vykdytos ir reikš-
mingai karantino paveiktos veiklos 
rezultatus, įvertinus atidėtus įmonių 
mokėjimus. Įmonių nepriemoka 
Valstybinei mokesčių inspekcijai ir 
Muitinei išaugo apie 135 mln. eurų ir 
iš viso sudarė apie 569,5 mln. eurų.

Iš pridėtinės vertės mokesčio 
(PVM) šiemet gauta 1,599 mlrd. 
eurų pajamų – 443,9 mln. eurų (21,7 
proc.) mažiau nei planuota ir 242,5 
mln. eurų (13,2 proc.) mažiau nei per 
2019-ųjų šešis mėnesius. Per birželio 
mėnesį PVM pajamų gauta 219,5 

mln. eurų – 73,7 mln. eurų (25,1 proc.) 
mažiau nei planuota ir 49,8 mln. eurų 
(18,5 proc.) mažiau nei pernai birželį.  

Valstybės biudžeto ir savivaldybių 
biudžetų pajamos iš gyventojų pajamų 
mokesčio (GPM) sausio-birželio mė-
nesiais buvo 1,651 mlrd. eurų – 62,7 
mln. eurų (3,7 proc.) mažiau nei pla-
nuota, tačiau 83,4 mln. eurų (5,3 proc.) 
daugiau nei pernai sausį-birželį. Verti-
nant tik birželio mėnesį, GPM pajamų 
vykdymas buvo išskirtinai geras – 
gauta 334 mln. eurų, tai yra 36,9 mln. 
eurų (12,4 proc.) daugiau nei planuota 
ir 56 mln. eurų (20,1 proc.) daugiau 
nei praėjusių metų birželį.

„Taip nutiko dėl sprendimo įver-
tinus pablogėjusią dalies gyventojų 
finansinę padėtį iš gegužės 4 dienos 
į liepos 1 dieną nukelti gyventojų pa-
jamų mokesčio deklaravimo ir sumo-
kėjimo terminą. Tačiau dėl termino 
nukėlimo į liepos mėnesį  gyventojų 
kartu su metinėmis deklaracijomis su-
mokamo GPM per balandžio–birželio 
mėnesius gauta mažiau nei prieš me-
tus“, – teigiama Finansų ministerijos 
pranešime.

Už visas akcizines prekes per še-
šis mėnesius gauta 691,1 mln. eurų – 
58,6 mln. eurų (7,8 proc.) mažiau nei 
planuota ir 46,6 mln. eurų (6,3 proc.) 
mažiau nei per tą patį 2019 metų lai-
kotarpį. Per birželio mėnesį pajamų iš 
akcizų gauta 106,6 mln. eurų – 28,9 
mln. eurų (21,3 proc.) mažiau nei pla-
nuota ir 19,5 mln. eurų (15,5 proc.) 
mažiau nei praėjusių metų birželį.

Pasak ministerijos, per šešis mė-
nesius akcizų pajamų sumažėjimą 
sąlygojo tai, kad šiemet, skirtingai 
nei pernai, nebuvo kaupiamos etilo 

alkoholio atsargos prieš akcizų tarifo 
padidinimą nuo kovo 1 dienos dėl 
nuo šių metų nustatytos prievolės 
didėjant akcizams perskaičiuoti juos 
už didmeninėje prekyboje esančius 
alkoholinių gėrimų atsargų likučius.

Mažesnes nei planuota akcizų 
pajamas sąlygojo dėl įvesto karanti-
no kovo-gegužės mėnesiais ženkliai 
sumažėję degalų ir cigarečių parda-
vimai didmeninėje rinkoje.

Pelno mokesčio per šešis mė-
nesius gauta 431,7 mln. eurų – 75,1 
mln. eurų (14,8 proc.) mažiau nei 
planuota ir 18,3 mln. eurų (4,1 proc.) 
mažiau nei pernai sausį-birželį. Per 
birželio mėnesį pelno mokesčio gau-
ta 313 mln. eurų – 43,7 mln. eurų 
(12,2 proc.) mažiau nei prognozuota 
ir 14,7 mln. eurų (4,5 proc.) mažiau 
nei praėjusių metų birželio mėnesį. 

Finansų ministerijos teigimu, 
mažesnes nei planuota pajamas iš 
pelno mokesčio lėmė įmonių pasi-
rinkimas keisti avansinio pelno mo-
kesčio apskaičiavimo būdą, iš naujo 
įsivertinant būsimus 2020 metų pel-
ningumus dėl COVID-19 sukelto 
poveikio.

Kitų pajamų, materialiojo ir ne-
materialiojo turto realizavimo bei fi-
nansinio turto sumažėjimo pajamų į 
valstybės biudžetą sausį-birželį gau-
ta 277,8 mln. eurų – 111,2 mln. eurų 
(28,6 proc.) mažiau nei planuota ir 
120,6 mln. eurų (30,3 proc.) mažiau 
nei per 2019-ųjų šešis mėnesius.

Patvirtintos 2020 metų valstybės 
biudžeto pajamos (be ES lėšų) suda-
ro 9,548 mlrd. eurų, su ES lėšomis – 
11,53 mlrd. eurų.

BNS inform.
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***
– Kas yra plikimas?
– Kai šukavimosi procesą 

pakeičia dulkių valymas.
***
Medicinos galimybės 

beribės. Tik pacientų kiekis 
ribotas.

***
Skambina suvalkietis į 

banką:
– Ar tikrai jūs duodate 

kreditus tik už garbės žodį?
– Tikrai taip.
– O jei negrąžinsiu?
– Tuomet jums bus labai 

gėda prieš Sutvėrėją.
– Kada aš dar būsiu pas tą 

Sutvėrėją?
– Jei penktą dieną 

negrąžinsit kredito, šeštą jau 
būsit...

***
– Petriuk, kada gi tu 

išsitaisysi tuos dvejetus?
– Tėti, aš kasdien bandau. 

Bet ta bjaurybė mokytoja, 
išeidama iš klasės, visada 
atsijungia nuo TAMO.

***
Vyras gali ramiausiai dvi 

valandas vėpsoti į plūdę, bet 
jam neužtenka kantrybės 
palaukti 15 min., kol žmona 
pasigražins prieš išeidama iš 
namų.

***
Karo akademijoje 

klausimas: kuo skiriasi 
inžinierius mechankas nuo 
statybų inžinieriaus.

Kariūnas atsako:
– Inžinieriai mechanikai 

kuria ginklus, o statybų 
inžinieriai – taikinius.

***
Vestuvių jubiliejus. Vyras 

giriasi:
– Kad jūs žinotumėte, kiek 

vyrų mano dėka nešioja ragus.

Žmona kukliai:
– O aš ragus įstačiau tik 

vienam...
***
Pikti ir agresyvūs žmonės 

po mirties persikūnija į 
mažyčius šunelius.

***
Vaikinas skundžiasi 

draugams:
– Mergina užpyko, kad 

aš sugadinau jos gimtadienį. 
Kaip aš galėjau tai padaryti, 
jei net nežinau, kada jis.

***
Suvalkiečio laiškas sūnui 

studentui: „Norėjau tau 
įdėt 100 Eur, bet jau voką 
užklijavau“.

***
Universitete buvo 

paskelbtas mėgėjų išgerti 
konkursas. Rezultatų skelbimo 
diena. Rektorius praneša:

– Alaus gėrimo 
kategorijoje laimėjo fizikai, 
vyno – filologės, degtinės – 
matematikai.

Iš salės galo pasipiktinę 
balsai:

– O kur geologus padėjot, 
sukčiai!

Rektorius, mandagiai:
– Gerbiami studentai, 

čia buvo mėgėjų, o ne 
profesionalų konkursas.

***
– Kiek daug jaunimo 

važinėja paspirtukais...
– Taip, auga nauja žmonių 

su viena ilga ir stipria koja 
karta...

***
Barnis inteligentų šeimoje:
– Petriuk, o kodėl namuose 

tokia betvarkė?
– Vakar vakarėlis buvo, 

draugai atėjo.
– O mūsų pianinas kur?
– Paskolinau paklausyti.

Sūnus sako tėčiui:
– Na, tavo mokesčių 

deklaracijas aš jau užpildžiau, 
o kaip tau sekasi daryti mano 
namų darbus?

***
– Sveikas, eilini Petrai.
–  Sveiki, tamsta 

leitenante!
– Atspėk mįslę: Naujųjų 

nešvenčia ir dėl to liūdi – 
kareivinėse tris naktis budi. 
Kas?

– Nežinau. Kas?
– Tu!
***
Du kortų sukčiai žaidžia 

kortomis: svienas jų paima 
kortų kaladę į ranką ir po 
akimirkos taria:

– Žiūrėk, vienos kortos 
trūksta!

Kitas paima tą pačią kortų 

Orų prognozė liepos 21-23 d.

kaladę, pačiupinėja:
– Aha... Kryžių 

„aštuoniukės“...
***
Eina studentas, koja paspiria 

bandelę... Kitas prišoka:
– Tu ką? Čia juk bandelė!
– Ša! Tuoj iki kampo 

nuvarysiu, o ten ir 
suvalgysim...

***
Vienas naujasis rusas giriasi 

kitam:
– Aš savo žmonai Kovo 

8-osios proga nupirkau Faberžė 
kiaušinius. Abu.

***
Žmona – asmuo, 

apdovanotas supergalia rasti 
daiktus ten, kur ką tik ieškojo 
vyras ir nerado.

***
Vienintelė namų svečių 

kategorija, kuri kategoriškai 
atsisako šlepečių, yra tarakonai.

***
Mažylis slibiniukas 

nusiaubė kaimą. Sudegino 
trobas, išvaikė valstiečius, 
suėdė avį. Žiūri nuo kalvelės ir 
grožisi savo darbu:

– Va koks aš mažas mielas 
žvėriukas!

***
Jei vyras gėles dovanoja be 

priežasties, tai dar nereiškia, 
kad priežasties nėra...

***
Mama kandis bara mažą 

kandžiuką:
– Jei negrauši šitos senos 

kojinės, tai desertui negausi 
audinės kailinių.

***
Užrašas ant vartelių: 

„Atsargiai, mūsų šuo nepiktas, 

bet principingas!“
***
Kažin kodėl protestuotojai 

negrobsto knygynų? Matyt, 
visgi kultūringi...

***
Damos su bikiniais labai 

patinka vyrams ir uodams.
***
Ant buhalterio stalo vienu 

metu gali būti tiek popierių, 
kiek jis pajėgtų suvalgyti, 
jei užkluptų Finansinių 
nusikaltimų tyrimo tarnybos 
agentai.

***
Jauno tėvo užrašai: 

„Padovanoti sūnui elektrinį 
paspirtuką – nuostabi idėja. 
Tuo labiau, kad jis per mažas 
juo važinėtis“.

***
Paaiškinimas biologijos 

pamokos metu: „Mozė 40 metų 
vedžiojo žydus po dykumą, nes 
ten neauga kerpės, todėl sunku 
orientuotis“.

***
Mada – tai toks keistas 

reiškinys, paverčiantis mus 
idiotais senose nuotraukose.

***
Ji išgirdo, kad tikra 

dama batelius derina prie 
automobilio spalvos. Tad 
nusipirko geltonus, kad tiktų 
prie maršrutinio autobusiuko.

***
Tėvas bara paauglį sūnų:
– Mama tavo spintoje rado 

žurnalų su nepadoriomis 
nuotraukomis. Norėčiau 
paklausti, sūnau, kokio 
velnio mes mokam už tą 
internetą?!

***
– Atleiskite, ar jūsų šuo 

prisileidžia žmones?
– Žinoma. Kaip kitaip jis 

galėtų įkąsti?

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.

BUITINĖ TECHNIKA

• Šaldytuvą Electrolux. 1,80 cm 
aukščio. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 683 27 149. Rokiškis
• Seną, bet veikiančią skalbimo 
mašiną. Tel. 8 614 19 157.  
Rokiškis
• Elektrinę siuvimo mašiną 
ČAIKA. Kaina 105 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Nenaudotą kepimo krosnelę. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Tel. 8 655 01 947. Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanoju drabužėlius berniukui 
nuo 6 mėnesių iki  2 metų.  
Tel. 8 621 72 771. Rokiškis
• Dovanoju puikiai veikiančią 
skalbimo mašiną Beko. Pasiimti 
patiems. Tel. 8 650 97 483. 
Rokiškis
• Dovanoju naudotus koklius.  
Tel. 8 650 56 794. Rokiškis
• Dovanoju nusišienauti 2,55 
ha pievą Panemunėlio gelž. st., 
Šetekšnų k., Rokiškio raj.  

Tel. 8 695 74 290.
• Dovanoju anglų kalbos mokomąjį 
CD diską. Tel. 8 680 90 181. 
Rokiškis
• Dovanoju lavinimo kilimėlį.  
Tel. 8 612 47 934. Rokiškis
• Dovanoju kineskopinį  
televizorių. Tel. 8 618 08 954. 
Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Prašau padovanoti minkštą 
kampą. Tel. 8 602 21 055.  
Rokiškis


