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Rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Liepos 28-oji, 
penktadienis, 

30 savaitė
Iki metų pabaigos liko

 166 dienos.
Pasaulinė Hepatito diena.
Sistemų administratoriaus 

diena.
Saulė teka 05.20val., 
leidžiasi 21.30 val. 

Dienos ilgumas 16.10 val. 
Mėnulis – jaunatis 

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Ada, Inocentas, Nazarijus, 
Vytaras, Augmina, 

Nazaras, Vytas.
Rytoj: Beatričė, 

Faustinas, Feliksas, Morta, 
Simplicijus, Mantvydas, 

Mantvydė, Laimis.
Poryt:  Abdonas, Nortautas, 

Radvilė, Donatilė.

Dienos citata
Sąžinė – tūkstantis 

liudininkų. (Kvintilianas)

Dienos skaičius
40-100

Tiek kilometrų vienos 
treniruotės metu 

numina dviračių sporto 
entuziastas Artūras Dilys. 

3 p.

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1794 m. mirties baus-
mė įvykdyta prancūzų 
revoliucionieriams Mak-
similijanui Robespjerui ir 
Antuanui Sen Žiustui.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1414 m. mirė paskutinis 
Krivių Krivaitis, Lizdeikos 

įpėdinis Gintautas.

Post scriptum
Centas mažiukas kaip 
jūros lašiukas, o turtus 

sudaro.. 

Rotary parkas: svarbiausia – 
suformuluota užduotis

2 p.
Rokiškio Rotary parkas iš paukščio skrydžio.                                                                                                                                                                                                                           „Rokiškio Sirenos“ nuotr.

Seimo narys 
Raimundas 
Martinėlis 
atvirai: 
apie reformas, 
visuomenės 
lūkesčius ir … 
baltą chalatą 
visam gyvenimui

4-5 p.
Sėlos vienmandatėje rinkimų apygardoje išrinktas Seimo narys Raimundas 
Martinėlis teigia, kad politiko darbo diena prasideda anksti ir baigiasi vėlai. 

Asmeninio archyvo nuotr.
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Smurtas artimoje aplinkoje
Liepos 24 d. 14.33 val. moteris 
(gim. 1959 m.), gyv. Rokiškio 
r., pranešė, kad tądien jai 
grasino neblaivus sugyventinis 
(gim. 1965 m.), jis sulaikytas.

Bandė registruoti paieškomą 
automobilį
Liepos 25 d. 9.22 val. 
vyras (gim. 1973 m.), gyv. 
Rokiškio r., atvyko į VĮ 
Regitra Panevėžio filialo 
Rokiškio grupės filialą, esantį 
Rokiškyje, Respublikos g., 
norėjo įregistruoti automobilį 
„Toyota Corolla Verso“. 
Patikrinus šį automobilį, 
nustatyta, kad jis ieškomas 

Belgijoje.

Senutė nuskriaudė mergaitę
Liepos 25 d.  18.29 val. 
moteris (gim. 1991 m.), gyv. 
Rokiškyje, pranešė, kad tądien 
Rokiškyje, Vilties g., jos namo 
kieme moteris (gim. 1934 m.), 
sudavė vieną smūgį delnu jos 
septynmetei dukrai.

Skeryčiojosi 
gėlių parduotuvėje
Liepos 26 d. moteris (gim. 
1993 m.), gyv. Rokiškyje, 
pranešė, kad liepos 22 d. 14 
val. Rokiškyje, Panevėžio g., 
į gėlių parduotuvę atėję du 
vyriškiai, matant aplinkiniams 

ėmė ją stumdyti, šaukti, 
vadinti įžeidžiančiais žodžiais, 
nuvertė du krepšelius su 
gėlėmis.

Gelbėjo gandrą
Liepos 26 d. 17:10 val rajono 
ugniagesiai gelbėtojai gavo 
pranešimą, kad Žeimių k., 
Kamajų sen., ant elektros 
stulpo į laidus įsipainiojo ir 
pakibo gandriukas.

 Panevėžio apskrities VPK 
ir Panevėžio apskrities 

priešgaisrinės gelbėjimo 
valdybos

Rokiškio priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos inform.

KRIMINALAI

Rotary parkas: svarbiausia – suformuluota užduotis
Į rajono savivaldybę atvyko ypatingi svečiai – Rotary apygardos 1462 valdytojas Algimantas Lukoševičius ir Marijampolės Rotary klubo 
nariai. Pagrindinė tema, kuria buvo kalbėta – Rotary parkas, jo vizija, idėja. Rotariečiai ir Rokiškio rajono savivaldybės meras Antanas 
Vagonis „minčių lietaus “ pagalba generavo idėją, pasidalino įžvalgoms, siekė rasti dalykus, kurie parkui suteiktų daugiau spalvų.

Rotary – tarnystė, 
lyderystė, bendruomenė
Vizito pradžioje buvo kalbama 

apie Rotary veiklą bei pagrindinius 
tikslus. Rotary vienija lyderius, 
kurie keičiasi įdėjomis ir imasi 
veiklos tobulindami bendruome-
nes visame pasaulyje. Jie spren-
džia socialines problemas, skatina 
pokyčius ir yra orientuoti į jauną, 
perspektyvų žmogų. „Būtų nehu-
maniška nepadėti“, – kalbėjo Rota-
ry apygardos valdytojas Algiman-
tas Lukoševičius.

Rokiškio rajono savivaldybės 
meras Antanas Vagonis Rotary klu-
bo nariams linkėjo gerų metų, ge-
ros tarnystės, dalinimosi džiaugs-
mu, kuris yra daug svarbesnis nei 
pinigai. „Vertybės pinigais nesu-
skaičiuojamos“, – teigė A. Vagonis.

Rotary parkas – 
nelengvas iššūkis
2019 metais Rokiškio miestas 

taps kultūros sostine. „Iki tol – turi-
me daug pasistūmėti“, - kalbėjo A. 
Lukoševičius. Žinoma, parkas turi 
pritraukti, įgauti prasmę, o šiuo-

laikišką objektą padaryti be galo 
sunku.

Buvo atsižvelgta į neįgaliuo-
sius, norėta parką pritaikyti jų po-
reikiams. Akcentuota Rotary sim-
bolika. Aiškintasi, kaip ją pateikti 
parko erdvėje. „Ko mes norime: ar 
pasipuikuoti, ar pritraukti žmones, 
kurie būtų su mumis?“, – klausė A. 

Vagonis. Jo nuomone, partneriams 
reikia pristatyti ne vizualizaciją, o 
itin gerą idėją. „Brangiausias daly-
kas – idėja. Visa kita – nuperkama 
už pinigus“, – teigė A. Vagonis.

Rotary klubo nariai su užsienio 
šalimis siekia užmegzti draugiškus 
santykius, raginti prisijungti, todėl 
idėją nori pristatyti ir už Lietuvos 

ribų. „Diskusijų metu gims brandi 
idėja“, –kalbėjo A. Lukoševičius.

Smagu tai, kad vizitas stūmėjo 
pamiršti formalumus ir skatino kal-
bėtis atvirai ir apie viską. „Crazy“ 
idėjos taipogi buvo minėtos, nes 
būtent jos ir pritraukia kiekvieną 
smalsuolį.

Kol kas Rotary parko vizija nėra 

„išgliaudyta“ iki galo, tad Rokiškio 
klubo nariai mielai laukia pasiū-
lymų dėl parko koncepcijos. Kokį 
parką TU norėtum matyti? Su am-
fiteatru renginiams, lauko kinu, šo-
kančiais fontanais, skulptūromis, 
treniruokliais? Siūlykite savo, kad 
ir „crazy“ idėjas!

Ieva RAKAUSKAITĖ

„Vasaronės“ – smagios ir nuotaikingos muzikinės programos
Liepos 20-ąją L. Šepkos par-

ke startavo Rokiškio kultūros 
centro organizuojamos „Vasa-
ronės“! Matyt,  organizatoriai 
nusprendė užsakyti gerą orą, 
kuris atidarymo dieną lepino 
saulės spinduliais. Gražiąją po-
pietę džiugino ne tik vasariškas 
oras, bet ir „Dainavimo scenoje“ 
stovyklos merginų pasirodymai. 
Jos atliko įvairiausius kūrinius, 
demonstravo stovyklos metu 
įgytą patirtį, įgūdžius ir spindu-
liavo ne ką mažiau nei pasiro-
džiusi saulė!

„Vasaronių“ tikslas – praskai-
drinti nuotaiką. „Labai norėtųsi ak-
centuoti, kad „Vasaronės“, tai toks 

projektas, kuris myli visus žiūrovus 
–  ir stebinčius, ir stabtelėjančius, 
ir skubančius pro šalį“, – kalbėjo 

Rokiškio kultūros centro direktorė 
Irena Matelienė.

Nuo šiol kiekvieną vasaros ke-
tvirtadienį galėsite apsilankyti L. 
Šepkos parke ir pasiklausyti me-
ninių skaitymų, tremtinių choro 
„Vėtrungė“ koncerto „Mūsų dienos 
kaip šventė…“, vaikų stovyklos 
programos „Kelionė į liaudies mu-
zikos pasaulį“, pabūvoti lopšinių 
vakare bei romansų vakare „Iš šir-
dies į širdį“. Neateiti būtų gaila. 
Juk viso to kaina - šypsena!

Dar viena naujovė – AFIŠA IŠ-
SINEŠIMUI. Rokiškio kultūros 
centro afišas galėsite „pasiimti su 
savimi“. Jums reikės į svo išma-
niuosius telefonus atsisiųsti QR 
– brūkšninių kodų skaitytuvą. Jo 
dėka, „Vasaronių“  programos ne-
pamiršite!

Ieva RAKAUSKAITĖ

Rokiškio kultūros centro direktorės pavaduotoja Aušra Gudgalienė ir viena iš „Dainavimo scenoje“ stovyklos merginų. 
„Rokiškio Sirenos“ nuotr.

Rajono meras Antanas Vagonis ir Rotary apygardos 1462 valdytojas Algimantas Lukoševičius.          Susitikimo akimirka.                                                                                            „Rokiškio Sirenos“ nuotr.

Supaprastino kiaušinių pardavimo tvarką
Lietuvoje pastaraisiais metais atsiranda vis daugiau norinčių užsiim-

ti vištų dedeklių laikymu, be to, didėja ne pramoniniu būdu pagamintų 
kiaušinių paklausa.

Dėl galimo pavojaus užsikrėsti salmonelėmis Europos Sąjungoje kiaušiniai gali būti 
tiekiami tik išrūšiuoti pakavimo centruose, turinčiuose automatinę pakavimo įrangą. 
Europos Komisija leido valstybėms narėms parengti savo taisykles ūkininkams, mažais 
kiekiais tiekiantiems kiaušinius galutiniam vartotojui ar mažmeninės prekybos įmo-
nėms. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) viena pirmųjų ES parengė rei-
kalavimus, kurie leistų šiems ūkininkams supaprastintomis sąlygomis tvarkyti, rūšiuoti 
ir tiekti rinkai kiaušinius. Smulkiais gamintojais laikomi asmenys, auginantys iki 50 
vištų dedeklių. Auginantys daugiau kaip 50 jų, privalo laikytis rūšiavimo reikalavimų.

Pagal supaprastintus reikalavimus, užtenka įregistruoti vištų dedeklių laikymo vietą 
ir įsirengti patalpą kiaušiniams rūšiuoti. Teritorinė VMVT turi suteikti vištų laikytojui at-
pažinimo numerį. Kiaušinius leidžiama tvarkyti vienoje patalpoje, jų nebūtina skirstyti į 
klases ir svorio kategorijas, nereikalaujama įrengti ir rūšiavimo technikos. Svarbiausias 
reikalavimas – užtikrinti, kad kiekvienas kiaušinis būtų paženklintas suteiktu registracijos 
numeriu, kad būtų užtikrintas kiaušinių atsekamumas. Laikytojams, norintiems kiaušinius 
rūšiuoti pagal klases ir svorio kategorijas, leidžiama tai daryti naudojant paprastesnę svė-
rimo ir kiaušinių peršvietimo įrangą, tačiau apie tai reikia informuoti teritorinę VMVT.

VMVT ir „Rokiškio Sirena“ inform.
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Rokiškėnai dviratininkai – ant nugalėtojų pakylos Panevėžio maratone
Du mūsų rajono sportininkai – Artūras Dilys ir Valdas Pipikas – pasidabino Panevėžio maratono medaliais. A. Dilys, 78 km distanciją 
žvyrkeliais, kaimo keliukais, miško takais ir purvynais kalnų dviračiu įveikė per 2 val. ir 36 min. Šis rezultatas lėmė trečiąją vietą 40+ 
amžiaus grupėje ir 25-ąją vietą tarp visų 1200 maratono dalyvių. V. Pipikas iškovojo pirmąją vietą 50+ amžiaus grupėje.

Trasa – tik ne asfaltu
Kaip A. Dilys vienu sakiniu apibū-

dintų maratono trasą? „Visur, išskyrus 
asfaltą“, – sakė pašnekovas. Tai reiškė 
ir žvyrkelius, ir mažus laukų keliukus, 
ir miško takelius, vingiuotus, išvagotus 
medžių šaknų ir kitų natūralių gamtinių 
kliūčių, ir purvyno ruožus. Savo rezulta-
tą – 2 val. 36 min. – pašnekovas vertino 
kaip labai neblogą: vidutinis važiavimo 
greitis buvo maždaug 30 km/h.

Šios varžybos Panevėžyje – vienos 
svarbiausių penkių sezono startų. Šis 
maratonas priklauso varžyboms „Lietu-
vos dviračių maratonų taurė“.  Jei spor-
tininko jose nėra, vadinasi, jo apskritai 
nėra šioje sporto šakoje. Pasak pašneko-
vo, tokie svarbūs dviračių sporto rengi-
niai vyksta maždaug kartą per mėnesį. 
Per sezoną jis dar spėja sudalyvauti ir 
kokioje dešimtyje regioninių varžybų.

Sportininko savaitė
Tokiems puikiems rezultatams pa-

siekti, be abejonės, reikia įdėti daug pa-
stangų. Kaip dažnai A. Dilys treniruo-
jasi? Pašnekovo teigimu, jam dviračių 
sportas – ne alinantis profesionalo dar-
bas, o gražus ir prasmingas laisvalaikis. 
Todėl ir treniruočių grafikas nėra su-
styguotas sekundžių tikslumu. Tačiau, 
norint pasiekti gerų rezultatų, būtinas 
pagarbus ir dėmesingas požiūris į save 
ir treniruotes. Taigi, sportininkas privalo 
žinoti, kokiu greičiu po varžybų ar kitų 
didelių krūvių atgauna jėgas, kad neper-
sitemptų, nepatirtų traumų.

A. Dilio treniruotė, priklausomai 
nuo sportininko sau keliamų uždavinių 
– 40-100 km distancija rajono keliais ir 
bekelėmis. Nesvarbu, ar saulė spigina, 
ar perkūnija griaudžia, ar merkia lietus. 
Sportininkas dažniausiai mina ne dvira-
čių takais. Kadangi vidutinis važiavimo 
greitis siekia 35 km/h, anot jo, lėkda-
mas dviračių taku, keltų grėsmę kitiems 
dviratininkams. O ir dviračių takai 
mūsų rajone – nekokie. Ir tai, švelniai 
pasakius. Kiek geresnės atkarpos, anot 

Panevėžio maratone rokiškėnas dviratininkas Artūras Dilys laimėjo trečiąją vietą savo amžiaus grupėje.           A. Dilio asmeninio archyvo nuotr.

pašnekovo, nuo Vilties gatvės žiedo 
Kavoliškio link, bei nuo to paties žiedo 
aplinkkeliu. Bet ir tos pačios veda… į 
niekur. „Turėtų būti kuriamas dviračių 
takų tinklas“, – įsitikinęs pašnekovas.

Tokios 40-100 km treniruotės ren-
giamos bent keturis kartus per savaitę. 
Ar žmona nesibara, jei vyras nuolatos 
tai treniruotėse, tai varžybose? „Su 
žmona esame bendraminčiai. Ji nesivar-
žo turnyruose, tačiau mėgsta aktyvų po-
ilsį. Kasmet su ja ir draugais apvažiuo-
jame gražiausius Rokiškio ir aplinkinių 
rajonų kampelius“, – sakė pašnekovas.

 Kitokia eismo kultūra
Menka paslaptis, kad rajono keliuo-

se tarp dviratininkų ir vairuotojų tvyro 

šaltojo karo atmosfera. Pastarieji dvi-
ratininkus pravardžiuoja „lisapiedny-
kais“, kaltina nesilaikant Kelių eismo 
taisyklių ir nepaisant elementaraus 
savisaugos instinkto. Dviratininkai gi 
pyksta, nes vairuotojai pavojingai ma-
nevruoja, po lietaus nesivaržo aptašky-
ti balų vandeniu ir pan. Ką apie eismo 
kultūrą rajono keliuose mano A. Di-
lys? „Neseniai su draugais keliavome 
dviračiais po Švediją. Ten eismo kul-
tūra nuo mūsiškės skiriasi kaip diena 
nuo nakties: vairuotojai gerbia dvira-
tininkus, jei reikia, sustos ir praleis. O 
ir dviračių takų tinklas patogus ir gerai 
išvystytas“, – sakė jis.

Tad ar nebaisu rajono keliais kas sa-
vaitę numinti po beveik pusę tūkstan-

čio kilometrų? A. Dilys griežtai laikosi 
savo taisyklės: „Dviračiui ir motoci-
klui nėra pagrindinių kelių“, tad netgi 
pagrindiniame kelyje elgiasi atsargiai. 
„Pasitaikė atvejų, kai apakintas saulės 
ar tiesiog neatidus vairuotojas, sukda-
mas iš šalutinio kelio, manęs nepaste-
bėjo. Nelaimės išvengėme, nes kelyje 
esu labai atidus. Kad vairuotojai iš 
toliau pastebėtų, aš ir daugelis kolegų 
sportininkų rengiamės ryškiaspalviais 
drabužiais, dėvime ryškius šalmus“, – 
sakė pašnekovas.

Varžybose netausoja 
nei dviračio, nei savęs
Kada pašnekovas užsikrėtė dviračių 

sporto virusu? A. Dilio teigimu, vis-

kas prasidėjo nusipirkus gerą turistinį 
dviratį. Iš pradžių keliauta įvairiais 
mūsų ir aplinkinių rajonų maršrutais. 
Kol kartą neužvažiavo į sporto klubo 
„Viesulas“ „Moto-Roki“ trasoje su-
rengtas dviračių kroso varžybas. „La-
bai patiko. Taip ir pradėjau sportuoti“, 
– sako pašnekovas. O dabar per metus 
įveikia 6,5-8 tūkst. km. Kitas vairuo-
tojas automobiliu mažiau nuvažiuo-
ja…

O ar bekelių trasose ištikimai tar-
nauja dviratis? A. Dilys neslepia: 
varžybose netausoja nei jo, nei savęs. 
Tačiau modernus dviratis lengvojo 
anglies pluošto rėmu tarnauja gana 
ilgai. O štai jo komplektuojančias de-
tales reikia keisti maždaug du kartus 
per metus.

Ar bus Rokiškyje 
dviračių sporto klubas?
Ar daug Rokiškyje bendraminčių, 

dviračių sportu besidominčių. A. Dilys 
sako, kad jų – netrūksta. Itin sėkmingai 
į dviratininkų bendruomenę įsijungė V. 
Pipikas. Jis, atstovaudamas sporto klu-
bą „SK Pandėlys“, laimėjo svarią per-
galę Panevėžio maratone.

A. Dilys prasitarė, kad rokiškėnai 
dviratininkai varžosi ir virtualiose var-
žybose. Kaip gi taip? Ogi paprastai, 
aiškina pašnekovas, – yra specialios 
programėlės, kuriose fiksuojamas dvi-
ratininkų įveiktas kilometrų skaičius, 
didžiausias ir vidutinis greičiai, kiti 
parametrai. Palyginę duomenis speci-
aliuose tinklalapiuose, rokiškėnai gali 
nesunkiai varžytis, kuris, pavyzdžiui, 
per metus numins didžiausią kilometrų 
skaičių.

Ar nekyla mintis bendraminčius 
burti į sporto klubą? A. Dilys sako, kad 
jau priklauso dviračių sporto koman-
dai, kuri vienija kauniečius, vilniečius, 
rokiškėnus. Ji vadinas Colibri cycling 
team. Taigi, dabar rokiškėnai žinos, už 
kokią dviračių sporto ekipą sirgti.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Sveikiname
Negrįžta valandėlė nė viena 
Ir nė minutei metai nesustoja.
Mokėkit džiaugtis kiekviena diena,
Kurią gyvenimas Jums dovanoja. 
Gražiausių metų leiskit palinkėti – 
Lai niekada širdy nebus rudens, 
O metai vien laimingi ir saulėti 
Gėriu ir viltimi rusens...
 Su 90-uoju Jubiliejum!!!

sūnūs Romas ir Ričardas 
su šeimomis,

anūkai ir proanūkai

Konstantiną Kundelį

Stačiatikių pamaldos
Rokiškio Aleksandro Neviečio stačiatikių cerkvėje 

(Gedimino g. 15, Rokiškis) liepos 30 d. 9 val. bus laiko-
mos pamaldos. 

Rokiškio ir kitų rajonų tikintieji kviečiami atvykti. 
„Rokiškio Sirena“ inform.

Europos CrossCountry čempionato etape 
rokiškėnas užėmė pirmąją vietą

Madonos trasoje (Latvija) vyko Euro-
pos CrossCountry čempionato etape sezo-
no pasiekimas – Renatas Jegorovas laimėjo 
pirmąją vietą keturačių klasėje. Buvo sudė-
tingos ir ilgos varžybos, bet tai nesukliudė 
rokiškėnui būti pirmu, tarp visos Europos 
keturračių motociklininkų, kad ir viename 
etape.

Sėkmingai klostėsi varžybos ir rokiškė-
nams Mantui ir Ryčiui Kišūnams. Vilakos 
trasoje Latvijoje vyko Latvijos ir Estijos mo-
tokroso čempionatų jungtinis etapas. Rokiš-
kėnai motociklų su priekabomis klasėje pasi-
rodė geriausiai iš lietuvių sportininkų – buvo 
septinti, nors rezultatas galėjo būti geresnis: 
antrame važiavime nepasisekė startas. Vete-
ranai Romas Kišūnas ir Steponas Kriaučiūnas 
savo klasėje liko šešti.

Primename, kad rugpjūčio 15 dieną Ulja-
navos Moto-Roki trąsoje vyks trečiasis Ro-
kiškėnų taurės motokroso etapas – kviečiame 
palaikyti savo sportininkų.

„Rokiškio Sirenos“ inform.
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Rajono laikraštis

Seimo narys Raimundas Martinėlis atvirai: 
apie reformas, visuomenės lūkesčius ir … 
baltą chalatą visam gyvenimui
Politinis sezonas buvo karštas – Seimas ėmėsi reikalingų, tačiau ne visuomet populiarių reform. Apie tai, kokius svarbiausius darbus nuveikė, kokius planuoja 
ateičiai, „Rokiškio Sirena“ kalbėjosi su Rokiškio rajono žmonių Sėlos vienmandatėje apygardoje išrinktu Seimo nariu Raimundu MARTINĖLIU (nuotr.).

– Politologai teigia, kad šalies 
politiniame sezone – pertrauka. Ar 
sutinkate su šia mintimi?

– Nors Seimo sesija pasibaigė, 
tačiau  parlamentarams darbo nestin-
ga. Lankau rajono bendruomenes, 
dalyvauju susitikimuose su rajono 
savivaldybės specialistais, įvairių 
nevyriausybinių organizacijų atsto-
vais, daug bendrauju su rajono žmo-
nėmis. O ir mano biure netrūksta 
interesantų. Taip sužinau apie iškilu-
sias problemas, ieškau jų optimalių 
sprendimų: kartais užtenka patari-
mo, tarpininkavimo su atitinkamo-
mis institucijomis, o kartais prireikia 
rengti ir įstatymų pataisas. 

Šios kadencijos Seimo veikla labai 
intensyvi, vykdome reformas, kurioms 
dešimtmečiais pritrūkdavo dėmesio, o 
gal ir politinės valios. Taigi, vasaros 
pertrauka tarp Seimo sesijų man – ne 
atostogos, o kasdienis darbas rengian-
tis ateinančiai parlamento sesijai.

– Šios kadencijos Seimas yra la-
bai aktyvus.  Kokius svariausius jo 
nuveiktus darbus įvardintumėte?

– Svarių pasiekimų netrūko. Tu-
rėjome daug darbo, priimdami labai 
svarbius, valstybės ir visuomenės 
gyvenimą reglamentuojančius teisės 
aktus. Šios kadencijos Seimas priėmė 
Pagalbinio apvaisinimo įstatymą, taip 
palengvindamas kelią nevaisingoms 
poroms susilaukti vaikų. Taip pat buvo 
pakeistas Viešųjų pirkimų įstatymas. 
Pradėta įgyvendinti Aukštojo mokslo 
reforma, priimtas naujas Darbo ko-
deksas. Atsižvelgiant į skaudžius įvy-
kius, buvo koreguojamas Vaiko teisių 
apsaugos įstatymas. Taip pat keitėme 
ir Alkoholio kontrolės įstatymą. Buvo 
pakeistas Kompensuojamųjų vaistų 
kainynas – sergantieji jau pajuto jo 
naudą: vaistai atpigo. Po ilgų diskusijų 
Seimas pritarė Miškų reformai.

– Jūs balsavote už šią reformą. 
Kas lėmė Jūsų apsisprendimą?

– Neslėpsiu: daug gilinausi į Miš-
kų reformos niuansus. Dalyvavau 
daugelyje diskusijų, ne kartą susiti-
kau su miškininkais, siekiau išgirsti 
visus argumentus už reformą ir prieš 
ją. Galbūt Miškų reformos svarstymo 
pradžioje trūko geresnės valstybinių 
institucijų komunikacijos su visuome-
ne. Tačiau gilinantis, aiškinantis re-
formos niuansus, ryškėjo svarbiausios 
pertvarkos gairės. Jokios urėdijos, 
girininkijos, medelynai nenaikinami. 
Pastarieji – atvirkščiai, stiprinami. 
Kuriama valstybinė įmonė įmonė, 
todėl valstybinių miškų privatizacija 
faktiškai yra negalima. Mediena, kaip 
ir anksčiau, taip ir ateityje bus par-
davinėjama aukcionuose. Smulkios 
verslo įmonės, privatūs asmenys bai-
minosi, kad po reformos jie nebegalės 
nusipirkti medienos ar malkų. Tačiau 
įstatymuose įdiegti saugikliai – smul-
kiesiems pirkėjams bus leidžiama įsi-
gyti iki 7 proc. medienos, nors iki šiol 
šis rodiklis tebuvo 3-4 proc. Žinoma, 

urėdijos neteks juridinio asmens sta-
tuso, mažės administracijos darbuo-
tojų. Tačiau valstybės institucijos turi 
veikti efektyviai, valdymo kaštai turi 
būti optimalūs. Tokias reformas jau 
patyrė ir sveikatos apsaugos, ir tei-
sėsaugos ir daugelis kitų valstybinių 
sektorių. Taigi, daugelis argumentų 
man padėjo priimti sprendimą palai-
kyti Miškų reformą.

– Kokie svarbūs iššūkiai laukia 
Seimo rudens sesijoje?

– Žinoma, svarbių darbų  netrūks. 
Ir toliau bus tęsiamos švietimo siste-
mos reformos. Ateityje bręsta ir pro-
fesinio mokymo reforma. Taip pat 
bus reformų sveikatos apsaugos sri-
tyje bei kituose svarbiausiuose vals-
tybės gyvenimo sektoriuose. Taip pat 
laukia konsolidacija ir valstybės ke-
lių sektoriuje. Labai svarbus žingsnis 
– planuojama mokesčių reforma.

– Kokias didžiausias rajono 
žmonių problemas teko spręsti?

– Sulaukiame nemažai prašymų pa-
dėti. Bendruomenės prašo asfaltuoti, o 
žiemą – geriau prižiūrėti kelius. Taip 
pat opi problema yra bešeimininkiai 
pastatai: jie kelia grėsmę aplinkiniams. 
Juodupės bei Obelių žmonės prašė 
padėti spręsti šią bėdą. Šiomis dieno-
mis gavome Kriaunų bendruomenės 
žmonių prašymą dėl kapinių plėtros. 
Ši problema aktuali ir kitoms rajono 
gyvenvietėms. Seime jau svarstomos 
mano parengtos teisės aktų pataisos, 
susijusios su antrosios pakopos su-
kauptų pensijų mokėjimu statutiniams 
pareigūnams. Jie pageidauja (o aš ma-
nau, kad toks pageidavimas yra logiš-
kas)  kad II pakopos fonduose sukaup-
tos lėšos būtų mokamos pareigūnams 
nuo tos dienos, kurią jie išeina į pen-
siją, o ne sulaukus senatvės pensijai 
gauti reikalingo amžiaus.

– Esate pastebimas rajono vi-
suomeniniame gyvenime: Jums 
nesvetimi ir verslo, ir kultūros, ir 
visuomenės saugumo klausimai. 
Kokias rajono tendencijas matote?

– Džiaugiuosi puikiais santykiais su 
rajono Verslo klubu. Atviruose pokal-
biuose su jo nariais išgirdau nemažai 
problemų, svarių, argumentuotų pasiū-
lymų. Stengiuosi būti kuo arčiau rajo-
no žmonių, pažinti jų rūpesčius, jiems 
opius klausimus, todėl dažnai susitin-
ku su nevyriausybinių organizacijų 
atstovais. Lankausi bendruomenių, 
kaimų, miestelių renginiuose ne tik pa-
sidžiaugti svariais jų žmonių pasieki-
mais, bet ir atvirame pokalbyje išgirsti 
jų lūkesčius, tikslus, problemas. 

Rajono vadovai akcentuoja Rokiš-
kio rajono, kaip pramoninio rajono, 
viziją, džiaugiasi į mūsų kraštą atei-
nančiomis didelių įmonų investici-
jomis. Iš tiesų, didžiuojamės gausiu 
būriu sėkmingai veikiančių, Rokiškį 
visame pasaulyje garsinančių įmonių: 
AB „Rokiškio sūris“, AB Rokiškio 
mašinų gamykla, UAB „Ivabaltė“, 
UAB „Duguva“ ir kitomis bendro-
vėmis. Džiugina rajono verslininkų 
socialinės atsakomybės jausmas, mo-
dernus požiūris į darbuotoją: Verslo 
klubo įmonės planuoja statyti moder-
nų daugiabutį savo specialistams. 

Tačiau, kaip sakė rajone apsi-
lankęs Seimo pirmininkas Viktoras 
Pranckietis, neturėtume užmiršti ir 
rekreacijos krypties. Turime nuos-
tabų Rokiškio senamiestį, įspūdingą 
Krašto muziejų, mūsų rajoną gar-
sinantį Ilzenbergo dvarą, nuostbų 
ežerų krašto gamtovaizdį. Kodėl 
neišnaudoti šių privalumų, nepasi-
džiaugti jais kartu su šalies ir užsie-
nio turistais? Juolab, kad 2019 m. 
mūsų miestas taps Lietuvos kultūros 

sostine. Reikia tik džiaugtis vis ak-
tyvesne Rokiškio kultūros centro, 
Turizmo informacijos centro veikla. 

Svarbi ne tik graži aplinka sau ir 
svečiams, bet ir geri darželiai, mo-
kyklos: visa, kas svarbu mūsų rajono 
jaunoms šeimoms. Netrukus duris at-
vers Rokiškio baseinas. 

Manau, kad subalansuotas derinys 
tarp pramonės ir jos kuriamų darbo 
vietų, jaukios poilsio bei kultūrinės 
aplinkos ir yra mūsų rajono privalu-
mas, kurį turime stiprinti ir puoselėti.

– Seimo nario pareigas rinkėjai 
kartais suvokia kiek keistai: esate 
įstatymų leidėjas, tačiau į Jus krei-
piasi ir dviračių takų tiesimo, ir ke-
lių barstymo, ir knygų leidimo klau-
simais. Ar sprendžiant kasdienes 
rajono žmonių problemas, pakanka 
laiko tiesioginiam darbui – įstatymų 
leidybai?

– Taip, pavyksta derinti ir rajono 
žmonių problemų sprendimą, ir įsta-
tymų leidybą. Jūsų išvardintais kelių 
tiesimo, priežiūros bei kitais opiais 
klausimais aš esu tarpininkas tarp ra-
jono žmonių ir kompetetingų valdžios 
institucijų. Mano uždavinys – praneš-
ti šioms institucijoms apie problemas, 
nuolatos priminti jų aktualumą bei 
domėtis, kaip jos yra sprendžiamos. 

– Esate Ekonomikos komiteto 
ir Antikorupcijos komisijos narys. 
Kaip nepriklausomam Seimo na-
riui pavyko patekti į šias strategiš-
kai svarbias pozicijas?

– Ekonomikos komitetas bei Tei-
sės ir teisėtvarkos komitetas yra 
lyderiai pagal darbų apimtis ir pro-
duktyvumą. Ekonomikos sritis man  
nesvetima: daug metų būdamas ra-
jono ligoninės vadovu, turėjau stra-
tegiškai formuoti jos veiklos kryptį, 
kelti tikslus ir uždavinius, ieškoti op-
timaliausių sprendimų. Ekonomikos 
komitetas yra svarbus, nes dirbdamas 
jame galiu matyti globalų šalies ūkio 
vaizdą. Juk komiteto veikla apima fi-
nansų, ūkio, susisiekimo, energetikos 
kryptis. Ekonomikos komiteto svarbą 
liudija ir tai, kad jame dirba daugelio 
parlamentinių partijų lyderiai. Komi-
tete dirbantys kolegos yra autorite-
tingi savo sričių specialistai, „kieti“, 
ilgametę patirtį turintys politikai. To-
dėl atmosfera jame ne politinė – čia 
nėra politinės priešpriešos, o ginčuo-
se gimsta argumentuoti ir pamatuoti 
sprendimai. Labai įdomu dalyvauti 
Europos Sąjungos direktyvų įkėlimo 
į Lietuvos įstatymus procese, jausti 
ne tik Lietuvos ūkio, bet ir globalios 
pasaulinės ekonomikos pulsą.

Patekti į į Ekonomikos komitetą 
vien tik noro nepakako. Rinkdamasi, 
kuriuos parlamentarus skirti, Lietuvos 
valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakci-
jos vadovybė pirmiausia atsižvelgė 
į jų kompetenciją ir galimybes dirbti 
tame ar kitame komitete. Matyti, kad 
tikau šiam svarbiam darbui. Juolab, 
kad man buvo patikėta tapti vienu iš 

Viešųjų pirkimų įstatymo svarstymo 
komitete išvadų rengėjų. 

Žinoma, jei tik turiu galimybių, bū-
tinai lankausi Sveikatos komiteto po-
sėdžiuose. Netgi žiniasklaidos atsovai 
manęs klausė, ar neketinu pakeisti 
komiteto?  Ne, Ekonomikos komite-
te man dirbti labai patinka, bet ir nuo 
sveikatos apsaugos sistemos reikalų 
nenoriu atitolti: juk ši sritis man pa-
žįstama iki menkiausių smulkmenų. 

– Kaip sekasi bendrauti su Lie-
tuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos 
frakcijos kolega Jonu Jaručiu, su 
kuriuo rinkimuose į Seimą Sėlos 
vienmandatėje apygardoje buvote 
konkurentai? 

– Nors su J. Jaručiu buvome kon-
kurentai dėl Seimo nario mandato 
Sėlos apygardoje, kurioje pirmaja-
me rinkimų ture jis užėmė ketvirtąją 
vietą, akmens kišenėje nė vienas ne-
laikome. Politikams konkurencija – 
natūralūs būvis. Santykiai tarp mūsų 
yra kolegiški. Apskritai, Lietuvos 
valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakci-
joje nuotaikos darbinės, kolegos yra 
nuoširdūs ir atviri.

– Esate vienas pareigingiausių 
Seimo narių:  lyderių gretose pa-
gal Seimo posėdžių lankomumą, 
nevengiate dalyvauti diskusijose, 
svarstymuose. Kaip pats vertinate 
savo darbo Seime statistiką?

– Nesitikėjau tokių rezultatų. Sten-
giuosi tiesiog gerai dirbti savo darbą, 
tinkamai atstovauti manimi pasitikėju-
siems Rokiškio rajono žmonėms. Sei-
mo nario pareiga sąžiningai lankyti po-
sėdžius, reikšti savo nuomonę svarbiais 
šaliai ir jos piliečiams klausimais. Ne-
mėgstu pilstyti iš tuščio į kiaurą, kalbėti 
vien tam, kad  kažkas atkreiptų dėmesį. 
Kalbu tik tuomet, kai turiu ką svarbaus 
pasakyti. Mėgstu kruopščiai gilintis į 
svarstomų teisės aktų  niuansus, daly-
vauti diskusijose, priimti argumentuo-
tus sprendimus, tad lankytis Seimo, jo 
komitetų, komisijų posėdžiuose man 
yra natūralus darbo procesas. 

– Kokia eilinė Jūsų darbo diena 
Seime?

– Ji prasideda gana anksti, apie 5 
val. ryto. Tiesiog esu įpratęs anksti 
keltis. Ramiai pasiruošiu dienos dar-
bams, analizuoju rengiamus teisės 
aktus ir kitus svarbius dokumentus. 
Apie 8 val. aš – jau darbe. Prieš Seimo 
plenarinius posėdžius vyksta frakcijos 
posėdžiai, juose – naujausios ir svar-
biausios žinios iš Seimo frakcijų se-
niūnų sueigos, aptariami dienotvarkės 
klausimai, kiti svarbūs reikalai. 

10 val. prasideda Seimo posėdis, 
jis su valandos pertrauka, trunka maž-
daug iki 19-20 val. Kartą per savaitę 
Seime vyksta Vyriausybės valanda, 
kurios metu premjeras ir ministrai 
atsakinėja į parlamentarų klausimus. 
Visada naudojuosi proga detaliau ir iš 
pirmų lūpų išgirsti Vyriausybės narių 
nuomonę rūpimais klausimais. 

Į 5 p.
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Rajono laikraštis

Seimo narys Raimundas Martinėlis atvirai: 
apie reformas, visuomenės lūkesčius ir … 
baltą chalatą visam gyvenimui
iš 4 p.

Tokia mano darbotvarkė antradie-
niais ir ketvirtadieniais.

Trečiadienį 9 val. rengiamas frak-
cijos posėdis, 10 val. – Ekonomikos 
komiteto posėdis, 13 val. – renkasi 
posėdžiauti Antikorupcijos komisija. 
Jei spėju, dar taikau patekti į Energeti-
kos komisijos posėdį, nes ten svarsto-
ma labai daug klausimų, susijusių su 
Ekonomikos komiteto veikla. Komi-
tetų, komisijų posėdžiai taip pat bai-
giasi apie 19-20 val. Pirmadienį, jei 
nėra skubių ir svarbių reikalų Seime, 
dirbu Rokiškyje ir Kupiškyje, susi-
tinku su šių rajonų žmonėmis. Penk-
tadienį paprastai rengiami neeiliniai 
Seimo komitetų, komisijų posėdžiai, 
taip pat įvairūs susitikimai ministe-
rijose, kitose institucijose. Savaitgalį 
dalyvauju bendruomenių, nevyriau-
sybinių organizacijų susitikimuose, 
kituose svarbiuose renginiuose.

– O Seimo narys tarp darbų 
bent papietauti turi laiko?

– Nesu iš tų, kurie sureikšmina 
maistą. Pietauju Seimo valgykloje, ten 
maloni aplinka ir skamus maistas. Be 
to, yra proga ir su kolegomis šnektelėti.

Vakarienei maisto produktų nusi-
perku pakeliui į Seimo viešbutį, vie-
no prekybos centro nedidelėje krau-
tuvėlėje.

– Ar užimtoje politiko dieno-

tvarkėje randate laiko laisvalai-
kiui, pomėgiams?

– Mano mėgstamiausias laisvalai-
kis – šachmatai. Mano šeima labai 
mėgo šį žaidimą, tad nuo vaikystės 
mėgstu laisvą laiką leisti prie šach-
matų lentos.

– Šachmatai ne veltui vadinami 
valdovų žaidimu: geram žaidė-
jui reikalingas strateginis mąsty-
mas, gebėjimas prognozuoti kelis 
varžovo ėjimus. Seime tikriausiai 
netrūksta šio žaidimo mėgėjų. Ar 
dažnai varžotės su kolegomis?

– Žinau, kad keli kolegos puikiai 
žaidžia. Bet susėsti prie šachmatų 
lentos dar neteko. Gal koks turnyras 
Seime bus surengtas? Dažniausiai 
tenka varžytis su kompiuteriu. 

Kitas mano laisvalaikio pomėgis, 
kuriam vis sunkiau rasti laiko, – žve-
jyba. Anksčiau labai mėgau orienta-
cinį sportą: jame fizinis aktyvumas 
puikiai dera su mąstymu. 

– Atidžiau stebint Seimo posė-
džius kartais matyti, kad parla-
mentarai įnikę ne į diskusijas, o į 
kompiuterių ar mobiliųjų telefonų 
ekranus?

– Na, kompiuterinių žaidimų Seimo 
posėdžiuose niekas nežaidžia. Kom-
piuterio monitoriuje dažniausiai būna 
svarstomo įstatymo aiškinamieji raštai 
ar kiti svarbūs dokumentai. Arba ieš-

didžiulis Rokiškio ir Kupiškio rajono 
žmonių pasitikėjimas manimi. Esu 
labai dėkingas visiems už mane bal-
savusiems, visiems, padėjusiems rin-
kiminės kampanijos metu. Ypatingas 
jausmas matyti, kaip už mane balsa-
vo net 80 proc. rinkimuose dalyva-
vusių gimtųjų Kamajų ar Panemunė-
lio, kuriame praleidau savo jaunystę, 
žmonių. O nusivilti dar neteko: man 
patinka dirbti rajono žmonių labui.

– Ar dažnai rokiškėnai, kreip-
damiesi į Jus, pavadina gydytoju? 

– Labai dažnai. Ir aš tuo paten-
kintas. Juk baltas chalatas, kaip mes 
– medikai – sakome, yra visam gy-
venimui. Mano draugas ekonomistas 
kartą pašmaikštavo, kad gydytojo 
profesinis gyvenimas neįdomus: esą 
visą gyvenimą reikia darbuotis toje ar 
panašioje įstaigoje. Juk kitų profesijų 
žmonės siekdami karjeros, iššūkių, 
migruoja po įvairias įstaigas, įmones. 
Niekada nesusimąsčiau apie tai. 

Dar ir dabar susitikimų, pokalbių 
metu žmonės dažnai klausia mano 
patarimo sveikatos klausimais. O ir 
aš, pamatęs buvusį pacientą, visuo-
met pasiteirauju, kokia jo sveikata. 
Taigi, kaip sakiau, baltas chalatas, 
net ir pakeitus veiklos sritį, lieka vi-
sam gyvenimui. 

– Labai ačiū Jums už pokalbį. 
Ieva RAKAUSKAITĖ

Seimo nario Raimundo MARTINĖLIO 
parlamentinė veikla skaičiais:

Mėn.
2016 2017

11 12 01 02 03 04 05 06 07
Buvo surengta 
posėdžių

10 8 2 1 7 6 7 10 2

Dalyvavo 7 8 2 1 7 6 7 10 2

Dalyvavimas Seimo posėdžiuose:

Seimo nario balsavimai:
Viso balsavimų Seimo narys balsavo Proc.
476 432 90,76*

*Seimo narys R. Martinėlis patenka į parlamentarų aštuonioliktuką, 
kurių šis veiklos rodiklis viršija 90 proc.

Seimo nario parengti teisės aktų projektai:

Individualiai 1
Seimo narių grupėje 12

Seimo nario pasisakymų skaičius:
Pagal pasisakymų Seimo posėdžiuose dažnumą R. Martinėlis 
patenka į aktyviausiųjų parlamentarų penkiasdešimtuką.

Parengė „Rokiškio Sirena“

kome svarbios informacijos. Netgi jei 
skambinu Seimo posėdžio metu, tai 
savo padėjėjams, prašydamas surasti ir 
perduoti reikalingus duomenis. 

– Kokia pati smagiausia politi-

ko karjeros akimirka? O koks di-
džiausias nusivylimas?

– Svarbiausia karjeros akimirka, 
be abejo, buvo praėjusieji Seimo 
rinkimai. Nustebino ir nudžiugino 

Muzikinė dovana Rokiškiui
Rugpjūčio 13 dieną Rokiškį ap-

lankys ir neeilinį koncertą rokiškė-
nams padovanos pasaulinio lygio 
pianistė Golda TATZ (nuotr.).

Apie garsiosios atlikėjos nuopel-
nus, apdovanojimus, laimėjimus, 
koncertus, festivalius galima daug 
parašyti. Pateikiu keletą citatų iš 
spaudos: „Tai – labai gili, išraiškin-
ga interpretatorė“ („New York ti-
mes“, JAV), „Nepaprasta virtuozė, 
stulbinanti savo aiškiu, tiksliu prisi-
lietimu“(„Tagblat“, Vokietija).

Golda Vainberg-Tatz gimė Lietu-
voje, mokėsi Mikalojaus Konstantino 
Čiurlionio mokykloje, vėliau emigra-
vo į Izraelį, studijavo Tel Avivo Mu-
zikos akademijoje, Manhatan ir Juil-
liard muzikos akademijose.

Pianistė koncertavo daugelyje 
pasaulio šalių, yra dalyvavusi Zalc-
burgo Mozarteum, Šanchajaus inter-
nacionaliniame, Ispanijos Puigcerda, 
Sankt-Peterburgo Rūmų, Vilniaus 
festivaliuose.

Golda Tatz yra daugelio tarptauti-
nių konkursų laureatė (Maurice Clai-
rmont Izraelyje, pasaulinių pianistų 
konkursų Cincinatyje, Paryžiuje ir 
daugelio kitų).

Tai – tik nedidelė jos laimėjimų 
ir pasiekimų dalelė. Mane itin sujau-
dino solistės noras aplankyti Rokiš-
kį, Kamajus, aplankyti senelio (taip 
Golda iki šiolei vadina šviesaus at-
minimo kunigą Antaną Gobį) kapą, 

o taip pat  Rokiškio bažnyčią ir, pri-
siminus savo mamytę, jos atminimui 
atlikti  garsiąją F.Šuberto „Ave Ma-
ria“.

Goldos Vainberg –Tatz gyvenimo 
istorija – ypatinga. Perskaičiau keletą 
straipsnių apie jos mamos, giminaičių 
likimą, apie tuos skaudžius gyvenimo, 
likimo vingius. Bebaimis kunigas An-
tanas Gobis išgelbėjo mažą mergaitę 
Juditą Zakšteinaitę (būsimą Goldos 
mamą), davė jai kitą vardą – mergai-
tė tapo Terese Mašyte, ją priglaudė, 
užaugino, išmokslino ir pastebėjęs, 
kad mergaitė turi gražų balsą, leido 
mokytis muzikos (vėliau Judita tapo 
dainininke, daug metų ji dirbo Lietu-
vos nacionalinėje filharmonijoje) .O 
kai, Judita pareiškė norinti tapti kata-
like, kunigas jai nepritarė: „Per daug 
sunaikinta jūsų žmonių. Jūs privalote 
prikelti savo tautą“.

Goldos prašymu aš pati ne kar-
tą lankiausi Rokiškyje, ne kartą čia 
koncertavau, ir visada nueidavau pa-
simelsti ir padėti gėlių ant kunigo A.
Gobio kapo. Dažnai pagalvodavau: o 
jei gyvenimas būtų pakrypęs kitaip... 
Kunigo pasiaukojimo dėka mes turi-
me nuostabią, mylinčią, kupiną dė-
kingumo, gerumo, nepamirštančią 
savo istorijos pasaulinio lygio mu-
zikantę, pianistę Goldą Tatz. Ji man 
pasakojo, kad savo vaikystę kartu su 
broliu Zalmanu leisdavo žaisdama 
zakristijoje, šventoriuje, o per Kalė-
das visa Vainbergų šeima sugužėda-

vo pas kunigą. Kunigas taip pat ap-
lankydavo savo globotinius, ypač per 
Peisach – žydų Velykas.

 Lankydamasi JAV, mačiausi su  
Golda, kuri išliko be galo paprasta, 
dėmesinga, puikiai kalbanti lietuviš-
kai, visada atrandanti laiko ir daly-
vaujanti lietuvių bendruomenės ren-
giniuose. Niekada nepasakytum, kad 
ši trapi, nepaprastai graži, išlaikyta 
moteris yra viena ne tik geriausių  at-
likėjų, bet ir pedagogių. Ji - profesorė 
garsiojoje Juilliard ir Manhatan muzi-
kos akademijose, dažnai kviečiama į 
pianistų konkursus,  vertinimo komi-
sijas, yra daugelio garsių organizacijų 
garbės narė.

Jos noras aplankyti Rokiškį,prisi-
minti vaikystę,padovanoti klausyto-
jams koncertą kelia pasigėrėjimą ir 
didžiulį dėkingumą.

Rugpjūčio 13 dieną, sekmadienį, 
garsioji pianistė Mišių metų atliks 
F.Šuberto „Ave Maria“, dainuojant 
šių eilučių autorei, o 15 val. rokiš-
kėnai kviečiami į krašto muziejų. 
Išgirsime programą, kurią Golda 
Tatz  prieš mėnesį su didžiuliu  pa-
sisekimu atliko Niujorko prestižinėje 
Steinway koncertų salėje. Girdėsime  
J.S. Bach-Busoni, L.van Bethoveno, 
M. Ravelio, F. Šopeno, C. Debussy 
kūrinius fortepijonui.

Laukiame koncerto ir džiaugiamės 
galėdami prisiliesti prie genialios muzi-
kos, atliekamos neeilinės atlikėjos.

 LMTA doc. Judita LEITAITĖ
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Mobilusis laiškininkas atvyksta
Laiškininkai, kaip įprastai, 

kasdien į namus atvyks atneš-
ti laiškus ir siuntas, laikraščius, 
pensijas ar socialines išmokas, 
tačiau bus aprūpinti moderniomis 
darbo priemonėmis, kurios kas-
dienes pašto paslaugas leis su-
teikti greičiau ir patogiau. Visos 
pašto paslaugos galės būti sutei-
kiamos namuose, nekeliant iš jų 
kojos. Didžiausia naujovė – atsi-
rasianti galimybė išsikviesti laiš-
kininkąį namus, kad šis suteiktų 
pageidaujamų pašto paslaugų. 

Kaip bus teikiamos 
pašto paslaugos?
Darbą pradėsiantys mobilie-

ji laiškininkai žmonėms suteiks 
galimybę patiems pasirinkti pa-
togiausią ir priimtiniausią būdą 
pasinaudoti reikiamomis pašto 
paslaugomis. 

Nuo šiol į Jūsų namų duris 
laiškininkas pasibelsne tik tomis 
dienomis, kai jo krepšyje gulės 
prenumeruotas laikraštis, adre-
suotas laiškas ir turima išmokė-
ti socialinė išmoka, bet ir tada, 
kai prireikus išsiųsti ar atsiimti 
pašto siuntą gaus Jūsų specialų 
iškvietimą telefonu. Norėdami 
išsiųsti laišką arba siuntą, t. y. 
pasinaudoti pašto paslaugomis, 
mobilųjį laiškininką į namus 
išsikviesti galėsite paskambinę 
bendruoju Lietuvos pašto in-
formacijos numeriu 8 700 55 
400 arba parašę laišką elektro-
niniu paštu info@post.lt. 

Jau rugpjūčio 1 dieną Rokiškio rajone darbą pradeda vadinamieji mobilieji laiškininkai. Nuo šiol kaimiškųjų vietovių gyventojai galės patys pasirinkti 
patogiausią būdą, kaip ir kur pasinaudoti pašto paslaugomis. Ar jau žinote, kaip į namus išsikviesti laiškininką?

Taip pat laiškininkas galės būti 
iškviečiamas ir pristatyti siun-
tąpakartotinai.Pavyzdžiui, jeigu 
pristatant registruotąjį laišką ar 
siuntinį Jūsų nebuvo namuose, 
laiškininkas paliks informacinį 
lapelį apie nepristatytą siuntą. O 
Jums jį radus ir paskambinus mi-
nėtuoju telefonu, laiškininkas į na-
mus atvyks ir antrąsyk. Kulniuoti į 
paštą atsiimti sunkesnio siuntinio 
irgi nebereiks, jį į namus pristatys 
mobilusis laiškininkas. 

Naujais darbuotais pasipildžiusi 
Skambučių centro komanda, kuri-
priims Jūsų skambučius, jau laukia 
pirmųjų užsakymų. Priminsime, 
kad paskambinus tel. 8 700 55 
400 reikia spausti „1“ – „Paslau-
gos privatiems klientams“, o 
tada– „2“ – „Mobilusis laiški-
ninkas“. Operatorius užregistruos 
iškvietimą. Laiškininko atvykimas 
į namus nieko nekainuos.

Žmonės įprato, kad į namus 
atvykus laiškininkui galima susi-
mokėti mokesčius ar įsigyti pre-
kių. Aptarnaujant ar teikiant paš-
to paslaugas namuose, išmokant 
socialines išmokas, kaip ir dabar 
žmonėms toliau bus galima pasi-
naudoti šiomis Lietuvos pašto tei-
kiamomis paslaugomis.

Taip pat pašto bei finansinės 
paslaugos ir toliau bus teikiamos 
stacionariai – paslaugų teikimo 
vietose. Tai bus dažniausiai prie 
seniūnijos pastato, kur numatytu 
laiku antradieniais – šeštadieniais 
Jūsų lauks laiškininkas.

Informaciją apie laiškininko 
pastovėjimo vietą ir teikiamas 
paslaugas rasite ant pašto dėžu-
tės,seniūnijoje iškabintuose pla-
katuose, internete – www.lietu-
vospaštas.lt arba paskambinę 8 
700 55 400.

Laiškininkas, atsižvelgusį kie-
kvieno gyventojo poreikius, bus 
pasiekiamas trimis skirtingais 
būdais: įprastai, kaip ir dabar, 
pristatant į namus spaudą, laiš-
kus ar socialines išmokas, taip 
pat laiškininko paslaugų teikimo 
vietoje bei telefonu išsikvietus 
laiškininką į namus, norint iš-
siųsti arba atsiimti siuntą.

Kaimo žmonėms – 
naujos galimybės
Išsikviesti mobiliuosius laiški-

ninkus Rokiškio rajone į namus 
galės buvusių Jūžintų, Rokiškio 
kilnojamojo, Kriaunų, Kavoliš-
kio ir Panemunėlio geležinkelio 
stoties paštų aptarnauti gyven-
tojai. Juodupės, Kamajų, Obelių, 
Pandėlio ir Rokiškio paštai gy-
ventojus aptarnaus įprastai. 

Dėl diegiamų naujovių žmo-
nėms įprastos kasdienės paslau-
gos galės būti suteiktos kur 
kas patogiau, kokybiškiau ir 
tapti prieinamesnėsnei iki šiol. 
Netrukus atokiau gyvenantys, 
vyresnio amžiaus ar judėjimo 
negalią turintys žmonės turės 
vienodas ir visiems prieinamas 
galimybes pasinaudoti pašto 
paslaugomis.

Užs.

2017 m. rugpjūčio 8 d. 10 val. Onuškio k., 
Juodupės sen., Rokiškio r., numatomi žemės 
sklypo Nr. 7363/0002:37 kadastriniai matavimai.
Ieškome gretimo žemės sklypo Nr. 
7363/0002:0187 savininkų: Ligitos Butkytės ir Valės 
Rakauskienės turto paveldėtojų dėl žemės sklypo 
ribų suderinimo. 
Matininko, atliekančio matavimus adresas:
Aukštaičių g. 2-1, Rokiškis; tel. 8-650-13338,
el. p. teiserskioimone2@yahoo.com.

Rokiškio rajono neįgaliųjų draugija rugpjūčio 
4 d. 13 val. Kalbutiškyje, Rokiškio raj., organizuoja 
sąskrydį. Dalyvaus Rokiškio, Biržų, Panevėžio, 
Kupiškio, Visagino, Ignalinos, Utenos, Zarasų 
rajonų neįgalieji. 
Draugijos nariai registruojami ir išsamesnė 
informacija  apie renginį teikiama 
tel. (8-686) 23859, (8-458) 31262

BALDAI

• Vaikui lovą-fotelį. Kokybė labai 
gera, niekas nesuplyšę, nesudilę. Yra 
vieta patalynei. Galima derėtis. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 611 28 610. Rokiškis
• Staliuką televizoriui 56 x 82 cm. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis

• Rašomąjį  stalą  60 x 110 cm. Kaina 
35 Eur. Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• 4 dalių sekciją, visą arba dalimis. 
Tel. 8 624 30 623. Rokiškis
• Stalą ir 4  kėdes. 115 x 80 cm. (su 
prailginimu 155 x 80 cm.).  
Tel. 8 624 30 623. Rokiškis
• Svetainės baldus: kampinė sofa-
lova, 2 foteliai ir stalas.  
Tel. 8 624 30 623. Rokiškis
• Pigiai prieškambario baldus.  
Tel. 8 624 30 623. Rokiškis
• Vaikišką medinę lovytę.  
Tel. 8 624 30 623. Rokiškis
• Nauja vonios kriauklę.  
Tel. 8 624 30 623. Rokiškis
• Odinę sofą-lovą; sofą lovą 
(mediniais galais); stiklinį staliuką; 
bufetą. Tel. 8 636 41 089. Rokiškis
• Kilimą. Plotis 1,3 m, ilgis 1,9 m. 

Kaina 10 Eur. Tel. 8 646 49 744. 
Rokiškis
• Miegamą fotelį. Tel. 8 635 49 070. 
Rokiškis
• Nebrangiai spintą-sekciją.  
Tel. 8 692 35 000. Rokiškis
• Du turkiškus vilnonius kilimus. 
Išmatavimai: 1- 2x3 m, 2- 3,5x2,5 
m. Kaina 70 Eur. Tel. 8 682 38 705. 
Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Juodus, lengvus, poliarizuotus, 
titaninio rėmo akinius. Rinkinyje: 
akiniai, kietas ir minkštas dėklai, bei 
stiklų valymo servetėlė. Kaina 37 Eur. 
Tel. 8 616 15 320. Kaunas
• Naują sportinį Casio laikrodį. Dėl 
baterijos galėsite būti ramūs net 10 
metų, rodo laiką, datą, atsparumas 
vandeniui 100 metrų. Laikrodis 
firminėje dėžutėje, su instrukcijų 
knygute. Kaina 75 Eur.  
Tel. 8 616 15 320. Kaunas

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Dvi avytes su trimis ėriukais. 
Galima atskirai. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 458 75 274. Rokiškis
• Triušius, įvairaus amžiaus. Pigiai. 
Tel. 8 458 75 274. Rokiškis
• 2 mėnesių vokiečių aviganius. 
Dar yra 3 mergaitės ir 1 berniukas. 
Kaina 60 -70 Eur. Tel. 8 624 41 029. 
Rokiškis
• Vokiečių aviganių šuniukus.  
Tel. 8 616 48 061. Rokiškis
• Dovanojame 2 mėn. mielą, 
išdykusią ir tvarkingą katytę. Obeliai. 
Tel. 8 645 16 991. Rokiškis
• Jauną (5 mėn.) beragį ožį. Aleknų 
kaime, Juodupės seniūnija.  
Kaina 15 Eur. Tel. 8 692 45 152. 

Rokiškis
• Dovanojame jauną suaugusį šunį. 
Vidutinio ūgio, judrus, juodas.  
Tel. 8 623 31 100. Rokiškis
• Triušius. Tel. 8 610 71 170. 
Rokiškis
• Ieškau šeimininkų katytėms, 
abi žaismingos, daro į dežutę, 

neišrankios maistui. Nebus nuobodu 
namuose, vaikams bus su kuo pabūti. 
Katytės gyvena Vytauto g. 38,  
Rokiškis. 
• Tel. 8 665 12 466. Rokiškis
• Geros karvės karvytę, 1,5 mėn. 
amžiaus.  
Tel. 8 606 32 505. Rokiškis
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• Rasti raktai. Tel. 8 601 10 071. 
Rokiškis
• Rokiškio mikrorajone dingo raina 
Sibiro ilgaplaukė katytė. Ypatingos 
žymės: visos kojytės baltos, viena 
priekinė juoda, labai pūsta uodega, 
meili. Radusiems atsilyginsiu.  
Tel. 8 625 12 233. Rokiškis
• Pamečiau piniginę ligoninės 
aikštutėje penktadienį (21d.) 
16-17 val. Radusiam atsilyginsiu. 
+37067827164. Tel. 8 621 08 929. 
Rokiškis
• Rastas raktų ryšulys Pagojėje prie 
garažų. Tel. 8 614 35 329. Rokiškis
• Rokiškio senamiestyje prieš savaitę  
pamestas juodas kelioninis krepšys 
su daiktais. Radusiam atsilyginsiu. 
Tel. 8 685 50 453. Rokiškis

RASTA\PAMESTA

PAŽINTYS

• Esu senjoras našlys, gyvenu kaime 
netoli Rokiškio. Noriu susipažinti 
su moterimi iki 65 m., kuri norėtų 
gyventi kaime.  
Tel. 8 675 54 857. Rokiškis
• Dirbanti moteris ieško rimto 
gyvenimo draugo nuo 58 m. iki 63 
m. Skambinti po 17 h.  
Tel. 8 676 23 032. Rokiškis
• Isškau gyvenimo draugo iki 70 m. 
amžiaus, man 65 m.  
Tel. 8 450 31 899. Biržai

Ieškokite MAXIMA ir
IKI prekybos centruose!
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Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt
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9 06:00 Himnas
06:05 Karinės paslaptys
06:55 Animacija
07:35 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 
07:50 Džiunglių knyga 2
08:05 Mūsų miesteliai.
09:00 Labas rytas, Lietuva
12:10 Įstabūs laukinio 
pasaulio gyventojai 
13:05 Erdvės. Pasaulio 
žavesys 
14:05 Džesika Flečer 3 
15:45 Žinios. 
16:00 Sveikinimų koncertas
17:30 Žinios
18:05 Giminės. 
18:55 Bėdų turgus. 

19:40 Stilius
20:30 Panorama
21:00 „Meilė – tik tai, kas tikra”
22:05 Trumposios žinios
22:10 Velniop tą Sarą Maršal! 
00:00 Trumposios žinios
00:05 Karolis IV. Valdžios kaina 
01:50 „Lietuvos kolumbai”. 
02:45 Įstabūs laukinio pasaulio 
gyventojai
03:35 Erdvės. Pasaulio žavesys 
04:25 Džesika Flečer 3 

06:15 Teleparduotuvė
06:30 Ančiukų istorijos
07:00 Nenugalimasis žmogus - voras
07:30 Bailus voveriukas
08:00 Ančiukų istorijos
08:30 Kur giria žaliuoja

09:00 Kobra 11
10:00 Vasaros gidas
10:30 Moderni šeima
11:00 Titanikas
14:55 Užsispyrusi blondinė 2
16:45 Ekstrasensų mūšis
18:30 TV3 žinios
19:30 Guliverio kelionės
21:10 Šeima
23:30 Išeities kodas
01:15 A komanda

06:30 Ogis ir tarakonai 
06:55 Tomo ir Džerio šou 
07:20 “Nickelodeon” valanda.
07:45 Harvis Biksas 
08:10 Keista šeimynėlė 
08:35 Tomo ir Džerio pasakos 
09:05 Ponas Bynas

09:35 Tinginių miestelis 
10:05 Kung Fu triušis. Ugnies 
valdovas
12:00 Šaunioji beždžionė
13:50 Ieškokit Gudručio. 
15:20 Pričiupom!
15:50 Žmogus, kuris tapo karaliumi
18:30 Žinios
19:30 Monstrai prieš ateivius
21:20 Storulis ringe
23:30 Trise valtimi arba be irklo
01:30 Užrakintas

06:45 Amerikietiškos imtynės 
08:45 Sveikatos ABC televitrina
09:00 Pavariau 
09:30 Apie žūklę
10:05 Vandenyno paslaptys su Džefu 
Korvinu

10:35 BBC dokumentika. 
11:50 Herbas arba skaičius 
13:00 Žiniuonis 
15:05 Vanity Fair. Visiškai slaptai
16:10 Kas žudikas? 
17:25 Muchtaro sugrįžimas
18:30 44-as skyrius 
19:30 Muzikinė kaukė
22:00 Žaidėjas
23:50 Anakonda 4. Kraujo žymės
01:30 Visa menanti
03:00 Muzikinė kaukė

05:20 „Likimo melodija“ 
06:10 „Bekraštė Kanada“.
07:09 TV parduotuvė
07:25 „Bekraštė Kanada“.
08:30 „Laukinė Australija“.
09:00 Skinsiu raudoną rožę

09:30 Grilio skanėstai
09:35 „Likimo melodija“
10:45 „Kapitonas Gordejevas“
13:00 „Merdoko paslaptys“ 
15:10 0 laipsnių
15:15 „Krokodilų koledžas“.
16:00 Žinios
16:20 Skinsiu raudoną rožę
16:50 „Leningradas. Pokario gatvės“ 
18:00 Žinios
18:25 Kitoks pokalbis 
18:55 0 laipsnių
19:00 „Merginos iš Ukrainos“
20:00 Žinios
20:30 Šiandien kimba
21:30 „MMA “King of the Cage”. 
22:30 Žinios
23:00 „Kapitonas Gordejevas“
01:10 „Merdoko paslaptys 
02:55 „Bekraštė Kanada“. 
03:45 „Kapitonas Gordejevas“ 
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30 05:05 Mūsų miesteliai. 
06:00 Himnas
06:05 Klausimėlis.lt. 
06:35 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. 
07:30 Šventadienio mintys
08:00 Gimtoji žemė
08:30 Ryto suktinis 
09:00 Tobotai 2
09:25 Džiunglių knyga 2
09:35 Auklė Mun
09:45 Šikšnosparnis Patas 
10:00 Brolių Grimų 
pasakos 
11:00 Šunų ABC 3 
11:50 Plėšrūnai 
12:40 Nepaprastos pelėdų 
galios
13:35 Mis Marpl 
15:10 Folčio viešbutis

15:45 Žinios. 
16:00 „60 akimirkų”
17:30 Žinios 
18:05 Giminės. 
18:55 Bėdų turgus. 
19:40 Savaitė. 
20:30 Panorama
21:00 „Laisvės kaina.
 Savanoriai”
21:55 Trumposios žinios
22:00 Vasara Romoje 
23:35 Trumposios žinios
23:40 Mane mylintys atvažiuos 
traukiniu 
01:45 Pasaulio dokumentika. 
02:35 Nepaprastos pelėdų galios 
03:30 Mis Marpl 

06:15 Teleparduotuvė
06:30 Ančiukų istorijos
07:00 Nenugalimasis žmogus - 

voras
07:30 Bailus voveriukas
08:00 Ančiukų istorijos
08:30 Kung Fu Panda
09:00 Kobra 11
10:00 Havajai 5.0
11:00 Mapetai. Antra dalis
13:05 Volterio Mičio slaptas 
gyvenimas
15:20 Kol tu miegojai
17:25 Pakeliui į Balį
18:30 TV3 žinios
19:30 2 Barai. Išlikimo kovos
21:30 Jūrų pėstininkas 4: Judantis 
taikinys
23:15 Vatikano įrašai
01:00 Šeima

06:30 Ogis ir tarakonai 
06:55 Tomo ir Džerio šou 
07:20 “Nickelodeon” valanda. 

07:45 Harvis Biksas
08:10 Keista šeimynėlė
08:35 Tomo ir Džerio pasakos
09:00 Ponas Bynas
09:30 Tinginių miestelis 
09:55 Nensė Driu
11:55 Atsarginių suolelis
13:35 Pričiupom!
14:35 Speigo banga
16:25 Griausmingieji Čarlio 
angelai
18:30 Žinios
19:30 Teleloto
20:35 Prezidento medžioklė
22:20 Šerlokas Holmsas
00:50 Storulis ringe

06:35 Galiūnų čempionų lyga. 
07:30 Akivaizdu, bet neįtikėtina
08:30 Tauro ragas
09:00 Baltijos galiūnų čempionato 

etapas Kuršėnai
10:05 Vandenyno paslaptys 
10:35 BBC dokumentika. 
11:50 Herbas arba skaičius 
13:00 Viena už visus 
13:35 Sveikinimai
16:10 Kas žudikas? 
Baudžiamosios bylos 
17:25 Muchtaro sugrįžimas
18:30 44-as skyrius 
19:30 Ekstrasensų mūšis 
21:40 Nibelungų lobis
00:05 Akloji zona 
01:55 Žaidėjas
03:20 Anakonda 4. 
Kraujo žymės

05:15 „Dykumos“
06:05 „Gamtos magija“.
06:15 „24/7“. 
07:09 TV parduotuvė

07:25 „Bekraštė Kanada“. 
08:30 Kaimo akademija
09:00 Šiandien kimba
10:00 „Laukinė Australija“.
10:40 0 laipsnių
10:45 „Vera. Karo veteranas“ 
14:50 „Dykumos“.
16:00 Žinios
16:18 Orai
16:20 Krepšinio pasaulyje
16:50 „Baltoji strėlė“ 
18:00 Žinios
18:25 Kitoks pokalbis 
18:55 0 laipsnių
19:00 „Merginos iš Ukrainos“
20:00 Žinios
20:30 Skinsiu raudoną rožę
21:30 „24/7“.
22:30 Žinios
23:00 „Mesingas. 
Aplenkiantis laiką“
01:10 „Vera. Karo veteranas“ .
04:25 „Bekraštė Kanada“. 
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05:00 LRT radijo žinios
05:05 „Nemunu per 
Lietuvą”. 
06:00 Himnas
09:05 Senis 
10:05 Komisaras Štolbergas 
11:05 Aukštuomenės 
daktaras 2
11:50 Savaitė. 
12:45 „Kas ir kodėl?”. 
13:10 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Seserys
17:30 Žinios 
18:00 „Kas ir kodėl?”
18:30 Aukštuomenės 
daktaras 
19:15 Klausimėlis.lt. 
19:30 Nacionalinė paieškų 
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01 05:00 LRT radijo žinios
05:05 „Nemunu per 
Lietuvą”.
06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
09:05 Senis 
10:05 Komisaras Štolbergas 
11:05 Aukštuomenės 
daktaras 2 
11:50 Nacionalinė paieškų 
tarnyba
12:45 „Kas ir kodėl?”. 
13:10 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Seserys
17:30 Žinios 
18:00 „Kas ir kodėl?”
18:30 Aukštuomenės 

tarnyba
20:30 Panorama
20:55 Dėmesio centre
21:20 „Nemunu per Lietuvą”
22:15 Auksinis protas
23:25 Trumposios žinios
23:30 Svetimšalė 
00:30 Kelias į namus
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Detektyvas Monkas 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Komisaras Štolbergas 
03:10 Klauskite daktaro.
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba.

6:10 Teleparduotuvė
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Simpsonai
07:55 Rezidentai
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 TV Pagalba

12:00 Tėvelio dukrytės
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis
13:30 Simpsonai
15:00 Pažadėtoji
15:30 Pamilti vėl
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Tėvelio dukrytės
21:00 2 Barai
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Dėžė
00:55 Kastlas
01:45 X failai
02:40 Amerikietiška siaubo istorija

06:40 Visatos broliai 
07:05 Ogis ir tarakonai
07:30 Tomo ir Džerio šou
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris
09:50 24 valandos
10:35 Yra, kaip yra

11:35 24 valandos
12:35 Nuo... Iki...
13:30 Amžina meilė 
15:30 Dvi širdys
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 24 valandos
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Visi vyrai - kiaulės... 2
21:00 Vaikai šėlsta
21:30 Žinios
22:15 Mirties apsuptyje
00:20 Persekiotojas 
01:15 Judantis objektas 
02:05 Begėdis 

06:40 Džeikas, Storulis ir šuo
07:35 Diagnozė - žmogžudystė 
08:30 Voratinklis
09:30 Šuo 
10:35 Muchtaro sugrįžimas

11:35 Prokurorų patikrinimas
12:45 Muchtaro sugrįžimas
13:50 Diagnozė - žmogžudystė
14:45 Voratinklis
15:45 Prokurorų patikrinimas
16:55 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Info diena
18:30 Savas žmogus
19:30 Šuo 
20:30 Farai
21:00 Išganymas
22:50 Nibelungų lobis
01:10 Akloji zona
02:45 Džeikas, Storulis ir šuo
03:30 Gyvūnų vilionės

05:10 „Albanas
05:55 „Jaunikliai“.
07:04 TV parduotuvė
07:20 Skinsiu raudoną rožę
07:50 Kaimo akademija

08:20 „24/7“. 
09:20 „Neišsižadėk“ 
10:25 „Albanas“ 
11:30 „Leningradas. Pokario gatvės“ 
12:35 „Chiromantas“ 
13:35 „Merdoko paslaptys“
14:40 TV parduotuvė
14:55 „Albanas“
16:00 Reporteris. 
16:50 „Likimo melodija“
18:00 Reporteris. 
18:55 „Chiromantas“ 
20:00 Reporteris. 
20:30 „Gluchariovas“ 
21:30 „Delta“
22:30 Reporteris. 
23:15 „Albanas“ 
00:15 „Merginos iš Ukrainos“ 
01:15 Reporteris. 
02:00 „Delta“ 
02:50 „Albanas“
03:35 „Merdoko paslaptys“
04:20 „Delta“

daktaras
19:15 Klausimėlis.lt. 
19:30 Emigrantai
20:30 Panorama
20:55 Dėmesio centre
21:20 „Nemunu per Lietuvą”
22:15 Auksinis protas
23:25 Trumposios žinios
23:30 Svetimšalė 2 
00:30 Stambiu planu
01:05 Detektyvas Monkas 2
02:05 Komisaras Štolbergas 
03:10 Klauskite daktaro. 
04:05 Emigrantai. 

06:10 Teleparduotuvė
06:25 Animacija
07:55 Rezidentai
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 TV Pagalba
12:00 Tėvelio dukrytės

13:00 Animacija
14:30 Pažadėtoji
15:30 Pamilti vėl
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Tėvelio dukrytės
21:00 2 Barai
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Kapitono Morgano lobis
23:30 Kvantikas
01:30 X failai
02:20 Amerikietiška siaubo istorija
03:20 Tėvynė

06:40 Visatos broliai 
07:05 Animacija
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris 
09:50 24 valandos
10:35 Yra, kaip yra
11:35 24 valandos
12:35 Bus visko

13:30 Amžina meilė
15:30 Dvi širdys
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 24 valandos
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Visi vyrai - kiaulės... 
21:00 Vaikai šėlsta 
21:30 Žinios
22:15 Ugnikalnio išsiveržimas
00:05 Persekiotojas 
01:00 Judantis objektas 
01:55 Begėdis 

06:40 Džeikas, Storulis ir šuo
07:35 Diagnozė - žmogžudystė
08:30 Voratinklis
09:30 Šuo
10:35 Muchtaro sugrįžimas
11:35 Prokurorų patikrinimas
12:45 Muchtaro sugrįžimas

13:50 Diagnozė - žmogžudystė
14:45 Voratinklis
15:45 Prokurorų patikrinimas
16:55 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Info diena
18:30 Savas žmogus
19:30 Šuo
20:30 Pasienio sargyba
21:00 Pigus detektyvas
22:55 Išganymas
00:45 Visa menanti 
01:30 Džeikas, Storulis ir šuo
02:15 Penktoji pavara
03:00 Pasienio sargyba
03:25 Penktoji pavara

05:10 „Albanas“ 
05:55 „Jaunikliai“.
06:29 TV parduotuvė
06:45 Vasara tiesiogiai
07:20 Nuoga tiesa

09:20 „Neišsižadėk“ 
10:25 „Albanas“
11:30 „Leningradas. 
Pokario gatvės“ 
12:35 „Chiromantas“
13:35 „Merdoko paslaptys“ 
14:40 TV parduotuvė
14:55 „Albanas“ 
16:00 Reporteris. 
16:50 „Likimo melodija“
18:00 Reporteris. 
18:55 „Chiromantas“
20:00 Reporteris. 
20:30 „Gluchariovas“ 
21:30 „Delta“
22:30 Reporteris.
23:15 „Albanas“
00:15 „Merginos iš Ukrainos“
01:15 Reporteris. 
02:00 „Delta“ 
02:50 „Albanas“
03:35 „Merdoko paslaptys“
04:20 „Delta“

• Naują padangą 3,5 -18 su kamera. 
Tel. 8 624 30 623. Rokiškis
• Audi, R15, keturių skylių, lengvo 
lydinio diskus. Tel. 8 615 55 734. 
Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, Žiguli dalis. 
Tel. 8 692 49 480. Rokiškis
• Audi 100 c4 avant, 2.6 l, benzinas-

dujos, quattro, 1992 m., dalimis. 
Dujų balionas su patikra, naujas 
reduktorius. Tel. 8 671 51 396. 
Rokiškis
• BMW 5 klasės originalius, lietus 
ratlankius  su padangomis,  R16,  
235/60. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis

• VW Golf 3 kompiuterį, 66 kw., 1.9 
TDI, dyzelis. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 626 07 506. Rokiškis
• Dvi padangas 215/65/R16, nedaug 
naudotos (5000 km.). Kaina 80 Eur 
už abi. Tel. 8 609 75 812. Rokiškis
• Dalimis Subaru Legacy 1996 m. 
Tel. 8 651 51 222. Rokiškis
• Izh 49 baką. Arba mainau į izh 56 
baką. Kaina 30 Eur.  

Tel. 8 626 93 439. Rokiškis
• VW Golf 3 dalimis.  
Tel. 8 621 77 346. Rokiškis
• Opel Corsa 94 m., dyzelis, variklį 
su greičių dėže. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 621 77 346. Rokiškis
• Audi A6 priekinį gerą stiklą, 
nesubraižytą. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 621 77 346. Rokiškis
• Renault skardinius diskus R15, 4 
skylių, 5 skylių. Lietus ratus R16, 4 
skylių. Tel. 8 645 87 075. Rokiškis
• Motorolerių, motociklų, čioperių, 
keturracių motociklų padangas.  
Tel. 8 650 70 168. Rokiškis
• Opel Astra 2000 m., 2 l. dyzelis, 
universalas. Opel Omega 2001 m., 
2,2 l. dyzelis. Mazda Premacy 2002 

m. , 2 l. dyzelis. Mitsubishi Pajero 
1996 m., 2,5 l. dyzelis. Land Rover 
Freelander 2001 m., 1,8 l. benzinas. 
Tel. 8 624 06 775. Rokiškis
• Toyota Corola 2005 m., 2 D4D, 66 
kw., universalas. Tel. 8 624 06 775. 
Rokiškis

KITA

• Molines plytas, naudotos, geros 
būklės, kaina 0,30 Eur/vnt.  
Tel. 8 621 33 393. Rokiškis
• Centrinio šildymo ketaus katilą. 
Tel. 8 610 09 138. Rokiškis
• Vienfazį, elektrinį radiatorių, 
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aliumininiu korpusu, 2,0 kW 
galingumo. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• 10 vnt. elektros šildymo lempų 
0,5 kW galingumo. Tinka pašildyti 
paršiukams, viščiukams.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Naudoto, juostinio transporterio 
rėmą. Susideda iš dviejų dalių. 
Bendras ilgis 9,5 m (tiktų          
bokšteliui, tilteliui, žaibolaidžiui ir t. 
t.). Kaina 120 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Staklėmis austus, naujus takus.  
Tel. 8 624 30 623. Rokiškis
• Elektrinę šašlykinę. Matmenys 32 * 
25 * 17 cm. 6 iešmai, naudota.  
Tel. 8 624 30 623. Rokiškis
• Aliuminius bidonus,  40 ir 25 l.  
Tel. 8 624 30 623. Rokiškis
• Bičių avilius, naujus.  
Tel. 8 615 55 734. Rokiškis
• Bičių spiečių.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Sausas malkas, atvežu.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Kultūrinių ir natūralių pievų 
šienainio ritinius, galimas 
pristatymas. Tel. 8 615 29 342. 
Rokiškis
• Sausas, supjautas medienos 
atliekas. Atvežu. Tel. 8 671 89 551. 
Rokiškis
• Sausas malkas iš pastogės, atvežu. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Didelį  bičių spiečių.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Trifazį el. varikliuką su 
reduktoriumi ir skriemuliu. Galima 
kelti, vartus atidarinėti. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 609 75 812. Rokiškis
• Medų. Kaina 4 Eur.  
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis
• Pilvo raumenų treniruoklį. Kaina 
30 Eur. Tel. 8 672 73 455. Rokiškis
• Šulinio žiedus. Dangčius šuliniams, 
kanalizacijoms. Tel. 8 600 74 519. 
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Tvarkingą, 3 kambarių butą 
Kavoliškyje, Garažo g., antrame 
aukšte, su daliniais baldais. Šildomas 
kietu ir dujiniu kuru Kaina 12000 Eur. 
Tel. 8 624 21 634. Rokiškis
• Sklypą su nauju namu, nuo Rokiškio 
3 km, link Žiobiškio, sklypo plotas 
60 arų. Tel. 00353873223876 arba 
kvitalija1977@gmail.com.  
Tel. 8 623 02 282. Rokiškis
• Sklypą, 60 arų su senais pastatais, 
nuo Rokiškio į Pandėlio pusę,10 km. 
nuo Rokiškio. Tel. 00353873223876 
arba rašykite kvitalija1977@gmail.
com. Tel. 8 623 02 282. Rokiškis
• Pilnai suremontuotą 2 kambarių 
butų Juodupėje, antrame aukšte, 
Tekstilininkų g. Domina keitimas į 
namą Juodupėje su mano priemoka. 
Siūlyti įvairius variantus.  
Tel. 8 641 59 884. Rokiškis
• 1 kambario butą su daliniais 
patogumais. Šarvo durys, plastikiniai 
langai. Yra žemės. Galima gyventi iš 
karto. Tel. 8 618 53 925. Rokiškis
• 1 kambario butą Taikos g. 5, 4 
aukštas. Šviesus, plastikiniai langai, 
pigūs mokesčiai. Kaina 8500 Eur.  
Tel. 8 614 24 785. Rokiškis
• 3 kambarių butą Rokiškyje, Jaunystės 
g. 4. Pirmas aukštas, 58,2 kv. m.  
Tel. 8 683 59 836. Rokiškis
• 4 kambarių butą P. Širvio gatvėje, 2 
aukšte. Tel. 8 686 48 236. Rokiškis
• Parduodu arba keičiu sodybą 
Onuškio kaime. 36 a žemės, visi 
ūkiniai pastatai, pirtis, rūsys, šulinys, 
sodas, gražiai sutvarkytas kiemas.  
Tel. 8 618 75 598. Rokiškis
• Sodybą 10 km. nuo Rokiškio. Yra 5 
ha žemės. Tel. 8 677 58 323. Rokiškis
• Sodo sklypą 8 a su mūriniu 
namu, ūkiniu pastatu. Name įrengta 
pirtis, sklypas taisyklingu kraštu, 
yra šiltnamis, šulinys. Netoli yra 
prūdas. Sodas miesto ribose, geras 
privažiavimas. Kaina 12000 Eur.  
Tel. 8 685 44 877. Rokiškis
• 3 kambarių butą mikrorajone. Butas 
2-ame aukšte. Tvarkingas. Šalia 
parduotuvės, autobusų stotis. Patogus 
susisiekimas. 2 balkonai, rūsys, 
pagalbinės patalpos.  
Tel. 8 678 23 558. Rokiškis
• Šviesų, erdvų, šiltą, 2 kambarių butą 
Skemuose. Tel. 8 604 77 311. Rokiškis
• Sodybą 15 km. nuo Rokiškio, 

Panemunėlio sen., Vilių kaime. 
Namų valda 25 a., yra keli garažai, 
ūkinis pastatas, rūsys, vandentiekis, 
kanalizacija, šalia 6 ha žemės, yra 
kūdra, pirtis. Kaina 35000 Eur.  
Tel. 8 629 56 946. Rokiškis
• Gyvenamąjį namą Kurklaičių kaime, 
Pandėlio apyl. Kaina 8500 Eur.  
Tel. 8 674 53 910. Rokiškis
• Mūriniame name, 4 aukšte iš 5, 
suremontuotą 2 kambarių butą su 
baldais. Geras išplanavimas, didelis 
balkonas ir rūsys. Suremontuota 
laiptinė. Langai į pietų pusę, butas 
šviesus ir šiltas, maži mokesčiai. Kaina 
derinama su pirkėju. Tel. 8 602 70 300. 
Rokiškis
• Rokiškio rajone, Kazliškio kaime 
sodybą. Graži vieta - aplink miškas (ne 
vienkiemis), Nemunėlio upė. Sodybai 
priklauso medinis gyvenamasis namas 
ir ūkiniai pastatai: rūsys, garažas, lauko 
virtuvė su rūkykla, pirtis (prie pat 
tvenkinio), tvartas. Tel. 8 620 53 878. 
Rokiškis
• 1 kambario butą, 28,9 kv. m Ketvirtas 
aukštas, be balkono. Galima  gyventi 
iš karto. Jaunystės gatvėje, šalia du 
darželiai, prekybos centrai, autobusų 
stotis. Kaina 10800 Eur.  
Tel. 8 600 25 928. Rokiškis
• 14 ha. žemės sklypą Zybolių k. 
Tel. 8 617 45 789. Rokiškis
• Sodybą nusikėlimui - namas 6 x 15 m, 
stogas dengtas čerpėmis. Rokiškio raj., 
Papiškių k. Tel. 8 617 45 789. Rokiškis
• Obelių sen., Pasubatės km. rąstinį 
namą. Kaina 3000 Eur.  
Tel. 8 671 89 808. Rokiškis
• Sodybą - pusę gyvenamo namo 
su ūkiniais pastatais, rūsys, geras 
privažiavimas, 1 km iki Pandėlio, yra 3 
ha žemės. Tel. 8 601 72 609. Rokiškis
• 2 kamb. butą Vilniaus g. 16-3, 
Rokiškyje. Šildomas malkomis, miesto 
vandentiekis ir kanalizacija. Pirmame 
aukšte, atskiras išėjimas, 41 kv. m, 
plastikiniai langai, darytas remontas, 
pridedu virtuvės baldus. Yra malkinė, 
sandėliukas, yra žemės. Kaina 16000 
Eur. Tel. 8 615 65 359. Rokiškis
• Garažą Rokiškyje prie autobusų 
stoties. Tvarkingas, yra rūsys.  
Tel. 8 612 93 678. Rokiškis
• Sodą bendrijoje „Aidas“ už miškų 
ūkio. Yra namas, tvenkinys.  
Tel. 8 646 73 812. Rokiškis
• Sklypus Rokiškio rajone 19 ha. Iš jų 
keturi jauno miško, yra sodyba, kūdra. 
Vieta labai graži.  
Tel. 8 646 73 812. Rokiškis
• Tvarkingą 2 kambarių, 42 kv. m  butą 
Aukštaičių g. 2.  
Tel. 8 601 95 769. Rokiškis
• Sodybą Beržuonių kaime. Yra ūkiniai 
pastatai, namą reikia remontuoti. 
Didelis sklypas.  Kaina derinama. 
Kaina 5000 Eur.  
Tel. 8 621 77 346. Rokiškis
• Sodą Velniakalnyje, 8 a žemės, 
medinis namukas, elektra.  
Tel. 8 673 94 436. Rokiškis
• Namą Dariaus ir Girėno g., 1 a. - 3 
kamb. ir virtuvė, 2 a. 2 kamb. Šildymas 
kietu kuru, yra miesto vandentiekis, 
kondicionierius. 6 a sklype ūkinis 
pastat., kuriame garažas, l. virtuvė, 
rūkykla. Šulinys. Tel. 8 689 19 333. 
Rokiškis
• Pirkčiau 2 kambarių butą, nesiūlyti 5 
aukšto. Tel. 8 603 15 583. Rokiškis
• Sodybą Kriaunų km., namų valda 
14 a. Medinis namas, ūkiniai pastatai, 
pirtis, garažas, lauko virtuvė, betonuoti 
rūsiai. Tel 8 (639) 19268. Tel. 8 639 19 
268. Rokiškis
• Parduodu namą Kamajuose, statytą 
1970 m. Kaštonų gatvė, Rokiškio 
rajonas. Namo valda 0.1469 ha. Yra 
sodas, pirtis statyta 2010 m., ūkiniai 
pastatai. Namas mūrinis, 3 kambarių. 
Teritorija aptverta, geri kaimynai, graži 
vieta. Mes linkę derėtis. Kaina 15000 
Eur. Tel. 8 612 14 728. Rokiškis
• Sodybą Skirų km., Panemunėlio sen.. 
Kaina 3200 Eur.  
Tel. 8 645 87 075. Rokiškis
• 1 kambario butą Algirdo g. 8, 
Rokiškyje. 4 aukštas.  
Tel. 8 624 06 775. Rokiškis

PASLAUGOS

Palapinės/paviljono 
su baldais

nuoma šventėms
Tel. 8 699 03637

8 612 11477

• Žvyro, žemės, smėlio, molio, 
žvirgždo, skaldos, statybinio 
laužo, cemento, betono, statybinių 

medžiagų ir kitų birių ir nebirių 
medžiagų atvežimas arba išvežimas 
Rokiškio mieste ir Rokiškio rajone. 
Vežame iki 2 kubinių metrų, iki 3 
tonų krovinius. Tel. 8 698 70 926. 
Rokiškis

• Automobilių stiklų tamsinimas-
keitimas. Automobilių žibintų 
tamsinimas - poliravimas. 
Pastatų stiklų tamsinimas. Stiklų 
dekoravimas. Stiklų šarvavimas. 
Reklamos gamyba, paruošimas, 
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klijavimas. Tel. 8 608 03 391. 
Kupiškis
• Pigiai smulkiname pievas Jums 
patogiu laiku (išrašome sąskaitas - 
faktūras).  
Tel. 8 621 52 797. Rokiškis

PERKA

• Led televizorius, neveikiančius. 
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis
• Gyvus lynus įžuvinimui, bei 
plačiažnyplius vėžius.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Nebrangiai pirkčiau pusę namo 
arba sodo namelį. Tel. 8 698 80 875. 
Rokiškis
• Perku 40 rulonų šieno. Reikės juos 
atvežti.  
Tel. 8 643 14 765. Rokiškis
• Nebrangiai pirkčiau naudotus: 
šarvo duris, minkštą kampą, 
ar sofą-lovą, virtuvės baldų 
komplektą, viengulę lovą, vaikišką 
viengulę lovą. Už simbolinę kainą 
daugiavaikei šeimai dovanų.  
Tel. 8 621 33 393. Rokiškis
• Rokiškio senamiestyje, pirkčiau 1 
kambario butą (2-3 aukštas).  
Tel. 8 607 47 862. Rokiškis

• Euro padėklus. Tel. 8 628 93 099. 
Rokiškis
• Tvarkingas euro paletes.  
Tel. 8 628 93 099. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Labai geros būklės vežimėlį Tutis. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 623 20 459. 
Rokiškis
• Geros būklės mergaitišką dviratuką. 
Yra vieta pagalbiniams ratukams. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 613 72 450. 
Rokiškis
• Vaikišką gultuką. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 615 72 399. Rokiškis
• Tvarkingą vežimėlį, geros būklės. 
Visos dalys tvirtinamos prie 
rėmo. Kiekviena dalis turi kojyčių 
uždangalus. Yra apsauga nuo lietaus, 
uodų, mamos krepšys. Rėmas 
pabraižytas nuo dėjimo į bagažinę, 
naudojimui netrukdo. Parduodu, nes 
turime nusipirkę skėtuką. Kaina 60 
Eur. Tel. 8 625 94 009. Rokiškis
• Vaikišką autokėdutę. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 612 28 947. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Siūlau darbą: nugriauti tvartą, 
valyti plytas, nuardyti stogą. Plytos 
valomos lengvai. Darbo vieta – netoli 
Jūžintų.  
Tel. 8 621 33 393. Rokiškis
• Ieškau anglų kalbos mokytojo. 
Papildomai, penktokei nuo rugsėjo 1 
dienos. Tel. 8 603 03 432. Rokiškis
• Ieškau atsakingos moters, galinčios 
prižiūrėti vaikus. Tel. 8 657 65 710. 
Rokiškis
• Darbą pardavėjai turguje.  
Tel. 8 610 27 380. Rokiškis
• Siūlau darbą mechanizatoriui.  
Tel. 8 613 72 926. Rokiškis
• ŽŪB Ilzenbergas ieško darbuotojo 
dirbti prie pieno gaminių. Daugiau 
informacijos telefonu.  
Tel. 8 686 95 244. Rokiškis
• UAB ieško vairuotojo. Darbas 
Lietuvoje su keturašiu savivarčiu. 
Reikalinga kortele ir 95 kodas.  
Tel. 8 652 66 596. Rokiškis
• Ieškome meistro pastatyti 
nesudėtinga sodo namelį, išlieti jam 

pamatus, uždengti stogą. Kaina 1000 
Eur. Tel. 8 675 38 368. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Trimerį Redex. Reikia pasikeisti 
guoliukus, galvutes ir nėra diržų. Už 
papildomą kainą dvi galvutes, kuro 
bakelį, variklio gaubtelį ir t.t.. Kaina 
70 Eur. Tel. 8 645 60 405. Rokiškis
• Beveik naują, kelis kartus naudotą 
benzininį generatorių, su keturtakčiu 
varikliu Herkmann SH 2500. Kaina 
140 Eur. Tel. 8 615 75 622. Rokiškis

SPORTO PREKĖS

• Batutą (skersmuo 244 cm, aukštis 
251 cm) – 80 Eur. Automobilinę 
vaikišką kėdutę - 30 Eur.  
Tel. 8 674 75 963. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Viengubo pjovimo, colines lentas, 3 
kubus. Tel. 8 610 06 145. Rokiškis
• Klijuojamą sienų dangą, smėlio 
spalvos, apie 20 kv. m.. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Stiklo paketus 93,5 x 62,5 cm, 2 
vnt., be rėmo. Tel. 8 615 55 734. 
Rokiškis
• Tvirtus laiptus. Dėvėti, ilgis 3.65 
m, plotis 0.85 m. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 671 53 266. Rokiškis
• Elektros generatorių Herkmann 
SH2500 DX, vienfazis, nedaug 
naudotas. Tel. 8 615 75 622. Rokiškis
• Didelį kiekį silikatinių valytų plytų. 
Kaina 0,8 ct. už vnt. Galima pirkti 
įvairiais kiekiais. Pasiimti patiems. 
Tel. 8 621 33 393. Rokiškis
• Pigiai plastikinius balkono langus, 
matmenys: 2,80 x 1,60 m.  
Tel. 8 673 10 801. Rokiškis
• Ardyto  gyvenamo namo silikatines 
plytas. Vieneto kaina 0,1 ct. Kamino 
įdėklą - 30 Eur. Lauko šarvo duris - 
20 Eur. Tel. 8 686 91 233. Rokiškis
• Skardos lankstinių gamybos 
hidraulinį presą. CNC 
sistema, iš trijų dalių susideda 
&quot;breikeris&quot;. Spalvotas, 
jutiminis ekranas. Labai mažai 
dirbęs. Modelis WC67K-100x6000. 
2006 m. gamybos, 6 m darbinis ilgis. 
Nominalus spaudimas 1000 KN. 
Kaina 25000 Eur. Tel. 8 663 55 879. 
Zarasai

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• VW Passat 1,6 l, 66 kw, benzinas, 
dujos. Yra kėbulo defektų, skilęs 
stiklas, baigiasi TA. Yra kablys, 
dujų balionas atsarginio rato 
vietoje. Daugiau informacijos tel. 
864754291. Kaina 700 Eur.  
Tel. 8 675 42 936. Rokiškis
• VW Passat, 1991 metų, 1,6 l turbo 
dyzelis, juodas, lengvojo lydinio 
ratlankiai, pradėtas ruošti TA, 
pakeisti rankinio trosai, priekinės ir 
galinės kaladėlės, suportai (stabdžių 
apkaba), galiniai stabdžių būgnai, 
vamzdeliai. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 695 30 881. Rokiškis
• 2001.10 m., VW Golf 4, 
universalas, 1,9 tdi, 95 kw., 
sidabrinis, TA iki 2018 05, domina 
keitimas į Audi A6, 1,9 tdi, 81 kw, 
universalą. Kaina 2350 Eur.  
Tel. 8 641 59 884. Rokiškis

• Opel Vectra 2003 m., sedanas, 2,0 
l., dyzelis. Kaina derinama. Kaina 
1800 Eur. Tel. 8 616 47 160. Rokiškis
• Tvarkingą, gerai važiuojantį 
Stream dviratį. Sureguliuoti bėgiai 
ir stabdžiai. 21 bėgis, stiprinti 22 
ratlankiai, geros padangos. Kaina 120 
Eur. Tel. 8 616 73 548. Rokiškis
• Lengvojo automobilio savos 
gamybos priekabą, be dokumentų. 
Tel. 8 615 55 734. Rokiškis
• Krosinį motociklą Lifan 125 cc. 
Užsiveda ir važiuoja puikiai. Variklis 
aušinamas skysčiu. Pakeisti nauji 
troseliai ir aušinimo žarnelės. Trauka 
gera, 4 bėgių. Kaina 370 Eur.  
Tel. 8 670 28 267. Rokiškis
• 2 dviračius Merida, dydžiai M ir 
L. Kaina 520 Eur. Tel. 8 696 07 535. 
Rokiškis
• Moterišką dviratį.  
Tel. 8 615 24 480. Rokiškis
• Trijų korpusų plūgą su varžtine 
apsauga. Tel. 8 676 51 261. Rokiškis
• Ieškau nebrangaus automobilio. 
Siūlyti įvairius variantus.  
Tel. 8 678 70 408. Rokiškis
• Ford Mondeo 2001 m. TA 2019-07-
20. Mašina prižiūrėta, prieš pat žiemą 
perdažyti slenksčiai ir priekiniai 
sparnai, 2,0 l., 85 kw, tdi, variklis 
mechaniniais purkštukais, platesnė 
info telefonu. Kaina 1100 Eur.  
Tel. 8 647 19 695. Rokiškis
• Techniškai tvarkingą, ekonomišką 
automobilį. Nėra rūdžių. Sutvarkyta 
visa važiuoklė prieš TA apžiūrą. 
TA galioja iki 2017-10. Naujas 
akumuliatorius. Variklis paprastas, 
patvarus. Laiku keičiami tepalai. Yra 
atsarginis ratas. Kaina 1100 Eur.  
Tel. 8 610 01 593. Rokiškis
• Gerą miesto tipo dviratį.  
Tel. 8 612 52 471. Rokiškis
• Pirkčiau motociklą Pannonia ir jo 
dalis. Tel. 8 623 63 699. Zarasai
• VW Passat. Važinėjo moteris, 
prižiūrėta, taisyta laiku. Parduodu, 
nes noriu didesnės. Verstos odos 
salonas, šviesus. 2000 m. 01 mėn. TA 
iki 11.26. Spalva juoda, universalas, 
1.9 tdi. Prie bagažinės yra rūdelių. 
Kaina 1550 Eur. Tel. 8 645 80 634. 
Rokiškis
• Sunkvežimio ZIL 6 tonų priekabą 
be dokumentų. Ilgis 4,6 m.  

Tel. 8 650 26 388. Kupiškis
• Renault Espace 1996 m., 2.0 l, 
benzinas, pilka. TA iki 2019 m.  
Tel. 8 678 81 317. Rokiškis
• Tvarkingą, gerai prižiūrėtą Renault 
Laguna, 1995 m., benzinas, TA iki 
2019 m. Tel. 8 626 94 212. Rokiškis
• Volvo S40. TA, 1999 m., dyzelis, 
1,8 l. Kaina 400 Eur.  
Tel. 8 656 24 473. Rokiškis
• Mitshubishi Carisma - TA, 1999 
m., benzinas, 1,8 l. Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 656 24 473. Rokiškis
• Vyriską dviratį Diamant. Kaina 55 
Eur. Tel. 8 674 33 007. Rokiškis
• VW passat 1992m., 1.9 TDI, TA iki 
2017-09-20. Pakeisti diržai. Kaina 
300 Eur. Tel. 8 600 74 624. Rokiškis
• Mašiną autokrosui. Sugedo 
signalizacijos pultelis. Užsivestų 
pakeitus signalizacijos blokus ir 
pultelį į originalius iš tokio pat 
automobilio. Lankai yra, bet reikia 
susivirinti. Variklis 1,4 l., 76 kw. Visa 
informacija telefonu.  
Tel. 8 630 34 817. Rokiškis
• Du moteriškus bėginius dviračius. 
Gera būklė, su visais privalumais. 
Tel. 8 639 19 268. Rokiškis
• Tvarkingą VW Passat B5+, 2,5 TDI 
Highline, 2001 m., TA praeita prieš 
savaitę. Rida 271 000 km. Kaina 
1998 Eur. Tel. 8 605 22 105. Rokiškis
• Reikalingas traktorius su fiskaru 
šakoms sukrauti ir išvežti. Skubiai. 
Tel. 8 610 01 589. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Televizorių LG 21FB5RLX su 50,8 
cm. įstrižaine. Priedėlį Tv Star T1020 
su USB jungtimi.  
Kaina 39 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Mažai naudotą, kineskopinį, 
spalvotą televizorių Panasonic, 70 
cm. įstrižainė. Kaina 50 Eur. Tel. 8 
682 30 962. Rokiškis
• Pilką televizorių Sony, 54 colių 
įstrižainė. Kaina 30 Eur. Tel. 8 605 
25 460. Rokiškis
• Skaitmeninį imtuvą Homecast. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 605 25 460. 
Rokiškis
• Įrašantį DVD grotuvą. Kaina 306 
Eur. Tel. 8 605 25 460. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• GAZ-51 linges. Tel. 45875274.  
Tel. 8 616 27 167. Rokiškis
• Mėšlo krautuvą T-16,  
Tel. 45875274. Tel. 8 616 27 167. 
Rokiškis
• 6 tonų mėšlo kratytuvą,  
Tel. 45875274.  
Tel. 8 616 27 167. Rokiškis
• Savadarbį traktoriuką. Yra plūgas, 
priekaba. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 699 20 132. Rokiškis
• 3 korpusų plūgus – 300 Eur; 
Kultivatorių, kabinamą prie 
trikampio, – 230 Eur; bulviakasę 
lenkišką – 250 Eur, veikia 
elevatoriai; savos gamybos 5 vagų 
bulvių vagotuvą, , 230 Eur. Kaina 
800 Eur. Tel. 8 33  01 255. Anykščiai
• Savadarbį vienvagį plūgą stambiu 
korpusu. Tiktų  T-25 , T-40 tipo 
traktoriams. Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Naudotą traktoriaus DT-74 kuro 
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PARODOS:
Periodikos skaitykloje
Spaudinių parodos:
„Kraštietis Leonas Juzonis (1922-2015)“,
 „Mūsų protėvių palikimas – piliakalniai“, skirta Piliakalnių metams. 
Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje
Spaudinių parodos:
„Vasaros šventės“.
„Knygų karalius – Kazys Saja“.
Regiono vaikų stovyklos dailininkui Kajetonui Sklėriui atminti kūrybos 

paroda „Džiugesiu paženklinti atradimai“.
ES informacijos ir užsienio kalbų skaitykloje
Spaudinių paroda „Atvirumas ir plėtra – iššūkiai Europai“.
Renginių svetainėje
Rokiškietės dailininkės Jūratės Grigaliūnaitės – Breivienės jubiliejinė tapybos 

darbų paroda.
RENGINIAI:
Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje
Rugpjūčio 3 d. 10-13 val. – skaitymo gurmanų ketvirtadienis.

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

baką. Arklinį plūgą. Mažas akėčias, 1 
vnt. 22 cm diametro skriemulį.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• 3 korpusų Knerneland plūgus. 
Kaina 2300 Eur.  
Tel. 8 620 40 445. Rokiškis
• Kombainą Niva Sk-5, 1991 metų, 

dalimis. Traktorių MTZ-82 dalimis. 
Dalių kainos sutartinės.  
Tel. 8 641 57 036. Kupiškis
• Pirkčiau grūdų pakrovimo sraigę, 
4 metrų ilgio. Tel. 8 611 34 820. 
Rokiškis
• MTZ - 80, MTZ - 50 variklius 

dalimis, blokus, galvutes, siurblius ir 
kt. dalis. Kainos sutartinės.  
Kupiškio raj. Tel. 8 641 57 036. 
Kupiškis
• Keičiu važiuojantį traktorių XTZ-
150 į priekabą grūdams vežti.  
Tel. 8 615 30 051. Kupiškis

Vasarą pratęskite smagioje stovykloje
Rugpjūčio 7-11 dieno-

mis Rokiškio kultūros cen-
tras kviečia 7-14 m. vaikus 
į dienos stovyklą „Kelionė 
į liaudies muzikos pasau-
lį“, kurios metu pažinsite 
liaudiškos muzikos tradi-
cijas ir amatus. 

Per savaitę išmoksite gro-
ti įvairiais liaudies muzikos 
instrumentais, dainuoti liau-
dies dainas, giedoti sutarti-
nes, šokti liaudies šokius bei 
ratelius, pinti aukštaitišką 
juostą, o stovyklos pabaigoje 
naujai įgytas žinias panaudo-
site kurdami muzikinę liau-
dišką pasaką „Tinginės Onos 
nuotykiai, arba... kaip pasi-
klosi, taip ir išmiegosi...“.

Užsiėmimai vyks kasdien 

nuo 10 val. iki 17 val. (vai-
kais gaus pietus).

Stovyklos mokestis – 20 
eurų. 

Norintys turi registruo-
tis el. paštu rokiskiokc@
gmail.com arba telefonu: 
+37068240098.

Nuoširdžiai  Jus  kviečiame 2017 m. liepos 29 d., 
šeštadienį, nuo 12 val. atvykti į Anykščių rajono   
Svėdasų sen. Kunigiškių I kaimą, kur visi drauge
p iškilmingai paminėsime Svėdasų krašto (Vaižganto) 
muziejaus veiklos 30-metį;     
p apžiūrėsime atnaujintas ekspozicijas, naujas parodas;
p pabendrausime su tradicinio 10-ojo talentų 
sambūrio „Ieškokime „deimančiukų“ savyje ir šalia 
savęs“ dalyviais;
p pasiklausysime nuotaikingo koncerto, kurį atliks 
Anykščių kultūros centro Kurklių skyriaus kapela 
„Virinta“;
p po oficialiosios renginio dalies dar 
pasišnekučiuosime muziejaus kiemelyje prie arbatos 
puodelio
 Organizatoriai: Svėdasų krašto (Vaižganto ) muziejus;
 Asociacija Vaižgantiečių klubas „Pragiedrulys“; 
Anykščių kultūros centro Vaitkūnų skyrius’ 

Smulkesnė informacija teikiama 
tel. 8 682 33024; 8 620 45339

Informaciniai rėmėjai: laikraščiai „Anykšta“, „Utenos 
apskrities žinios“, „Utenos diena“, „Rokiškio sirena“, 
„Gimtasis Rokiškis“, žurnalas „Aukštaitiškas formatas“, 
Utenos radijas, interneto svetainė „Pasaulio anykštėnai“                                                       

Šalies gyventojai mano, kad padėtis – blogėja
Padėtis Lietuvoje dviem trečdaliams gyventojų atrodo blogėjanti, rodo birželio visuomenės nuomonės tyrimai. Tokios pozicijos 
laikosi 64 proc. respondentų, o 35 proc. apklaustųjų teigė, kad pastaruoju metu reikalai Lietuvoje iš esmės krypsta į gerąją pusę, 
1 proc. respondentų neturėjo nuomonės šiuo klausimu.

„Rokiškio Sirenos“ inform.



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

Leidžiamas antradieniais ir
penktadieniais
Redakcija už skelbimų, reklamos 
ir užsakomųjų straipsnių turinį 
neatsako

Leidėjas - UAB „Rokiškio Sirena”
Spausdina - UAB „AL grupė”

Skelbimai priimami:
www.rokiskiosirena.lt

ISSN 2351-7433
Nepriklausomybės a. 12, Rokiškis
Tel. 8 666 76777
reklama@rokiskiosirena.lt

12 psl. 2017-07-28

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

REKLAMOS SKYRIUS
Tel. 8 666 76 777
reklama@rokiskiosirena.lt

ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

– Gydytojau! Maldauju 
greičiau atvažiuokite. Mano 
žmonai stiprus apendicito 
priepuolis!

– Nėra ko jaudintis. 
Prieš du metus aš operavau 
jūsų žmoną ir pašalinau 
apendicitą. Žmogui negali 
atsirasti kitas apendicitas!

– Visiškai sutinku su 
jumis gydytojau. Bet žmogus 
gali turėti kitą žmoną.

***
Pacientas okulistui:
– Padėkite man, mano 

dešinioji akis trūkčioja.
– Nieko baisaus.
Pacientas:
– Dar ir kaip baisu! 

Kaskart, kai vaistinėje 
paprašau aspirino, man 
duoda prezervatyvų.

*** 
Studentai pokštauja. 

Skambutis į medicinos 
profesoriaus buto duris.

Jis atidaro ir mato skeletą.
– Na va, vėl kaip 

visada, – susierzinęs burba 
profesorius. – Tempia iki 
paskutinio momento, o tada 
jau bėga pas daktarą.

*** 
Ir kokių tik diagnozių 

tamstai nepalinkės, kai 
bandysite be eilės prasimušti 
pas daktarą.

*** 
Staiga iš psichiatrinės 

ligoninės išbėga žmogus su 
kėde, pamato einantį senuką 
ir pradeda jį vytis.Senukas 
ima bėgti, ligonis iš paskos.
Pavargo senukas, atsirėmė 
į medį ir galvoja, kas bus, 
tas bus. Pribėgęs ligonis 
mandagiai sako:

– Prašom sėstis!
*** 

Vyrukas ateina 
odontologą:

– Daktare, man kažkodėl 

vis atrodo, kad esu 
drugelis... Gal galite padėti?

– Tai jums tne pas mane 
reikia. Eikite pas psichiatrą.

– Ne, aš jaučiu, kad man 
reikia būtent pas jus.

– Kodėl?
– Pas jus šviesa dega.

***
Psichiatrijos klinikos 

gydytojas kalbasi su 
pacientu, kurį ruošiasi 
išleisti į namus.

– Na, Jonaiti, ką veiksite, 
kai iš čia išeisite?

– Tikriausiai tęsiu toliau 
mokslus, o gal parašysiu 
knygą apie tai, kaip čia 
gydžiausi. Ko gero, ji būtų 
įdomi daugeliui… O gal 
grįšiu į savo darbą ir vėl 
būsiu inžinierius.

– Na, skamba gražiai.
– Bet maloniausia tai, kad 

laisvalaikiu aš vėl galėsiu 
būti knygų spinta.

BUITINĖ TECHNIKA

• Automatinę skalbimo mašiną AEG, 
talpa 7 kg, su džiovinimu. Kaina 120 
Eur. Tel. 8 605 25 460. Rokiškis

• Dėžę-šaldiklį. Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 615 75 516. Rokiškis
• Skalbimo mašiną Beko. Naudota 
apie 5 metus. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 621 48 769. Rokiškis

• Naudotą dušo kabiną.  
Tel. 8 678 81 317. Rokiškis
• AEG įmontuojamą indaplovę. 
Reikia pasikeisti vandens kaitinimo 
elementą. Kaina 48 Eur.  
Tel. 8 621 77 346. Rokiškis
• Dujinę, keturių degiklių, su orkaite 
viryklę.  
Tel. 8 682 38 705. Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanojami 5 raini, maži kačiukai. 
Du tamsesnio rainumo, trys - 
šviesesnio. Šiuo metu kačiukams 
yra 14 dienų, kai tik pradės patys 
maitintis ir taps savarankiški, galės 
keliauti į naujus namus.  
Tel. 8 621 29 515. Rokiškis
• 2 mėnesių šuniukai. Augs nedideli. 

Tel. 8 604 92 560. Rokiškis
• Du kilimus.  
Tel. 8 624 30 623. Rokiškis
• Skubiai geros būklės, nenutrintą, 
naujesnio modelio sofą-lovą, 
senovinę spintą, viengulę lovą, 
staliukus, komodas, valgomojo 
stalą su kėdėmis. Išsivežti patiems. 
Skambinti po 18 val.  
Tel. 8 627 26 528. Rokiškis
• Skalbimo mašiną Aurika.  
Tel. 8 615 75 605. Rokiškis
• Dovanoju gražius, žaismingus 
kačiukus. Yra rainas, pilkas, margas. 
Tel. 8 649 43 576. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Gal kas gali padovanoti veikiantį 
radijo imtuvą?. Tel. 8 608 36 512. 
Rokiškis
• Stiprintuvą MAC MPX 2000 ir du 
MAGNAT garsiakalbius. Kaina 40 
Eur. Tel. 8 607 47 862. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau pagalbinio darbininko 
darbo statybose. Baigiau profesinę 
mokyklą, profesija - statybininkas, 
apdailininkas. Tel. 8 663 69 948. 
Rokiškis
• Moteris ieško darbo.  
Tel. 8 698 80 875. Rokiškis
• Moteris, turinti aukštąjį 
išsilavinimą, ieško darbo.  
Tel. 8 626 38 495. Rokiškis
• Moteris ieško nuolatinio  
valytojos darbo. Galiu išleisti 
atostogų. Tel. 8 646 81 861. 
Rokiškis
• Ieškau sezoninio darbo. Man 16 
m., moku skaldyti malkas. Galiu 
pjauti žolę ar medžius. Siūlykite 

įvairius darbus. Tel. 8 645 60 405. 
Rokiškis
• Galiu būti pagalbiniu darbininku 
ar dirbti virtuvėje.  
Tel. 8 641 18 719. Rokiškis
• Galiu nuravėti jūsų daržą 
Rokiškyje. Tel. 8 678 65 919. 
Rokiškis
• Moteris ieško  darbo.  
Tel. 8 605 24 606. Rokiškis
• 20 m. mergina skubiai ieško 
darbo. Tel. 8 611 30 890. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Monitorių LG Flatron. Kartais 
šviečia mėlynai, 17 colių. Kaina 11 
Eur. Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Monitorių Samsung Porsche 
Design, 17 colių. Kaina 21 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Stacionarų kompiuterį Evo. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 605 25 460. Rokiškis
• Ploną, 17 colių monitorių Acer. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 605 25 460. 
Rokiškis
• Pigų ,bet pakankamai spartų 
nešiojamą kompiuterį HP 6530.  
Kompiuteris  su pigiu internetu 
(1,5 Eur/mėn. ir veikia visoje 
Lietuvoje!). Į komplektą įeina 
kompiuteris ir 3g modemas. Kaina 
80 Eur. Tel. 8 614 86 759. Rokiškis
• Beveik naują, gerą, be trukdžių 
dirbančią planšetę Asus zenpad8.0 
z380kl. Labai prižiūrėta, balta. 
Kaina 135 Eur. Tel. 8 655 15 375. 
Rokiškis
• MacBook - 2007 metų, yra 
kroviklis, viskas veikia, baterija 
veikia iki 2 h. žiūrint filmus. 
Neveikia tik G H klaviatūros 
raidės, bet pridedu kitą klaviatūrą, 
kurią galėsite pasikeisti, ir viskas 

veiks! Teks tik įdiegti OS, nes buvo 
suformatuotas diskas. Kaina 60 Eur. 
Tel. 8 694 12 079. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Nebrangiai raudonuosius 
serbentus. Tel. 8 614 37 534. 
Rokiškis
• Mėlynes. Pristatau į namus tiesiai 
iš miško, uogos šviežios ir švarios. 
Kaina 3 Eur. Tel. 8 679 66 870. 
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Samsung telefonus: A5 
(2016/2017), A7 (2015/2016/2017), 
Note 4, S4, S5, S6, S6 Edge, S6 
Edge Plius, S7, S7 EDGE, S8 ir S8 
Plius. Siūlyti įvairius modelius.  
Tel. 8 604 01 912. Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Pianiną Zaria.  
Tel. 8 624 30 623. Rokiškis

NUOMA

• Jauna, tvarkinga šeima 
išsinuomotų 2 kambarių butą 
mikrorajone. Norėtume ilgam 
laikui. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 687 54 770. Rokiškis
• Komercines patalpas miesto 
centre. Tel. 8 623 90 689. Rokiškis
• Vieniša mama su dviem vaikais 
išsinuomotų 1 kambario butą.  
Tel. 8 624 25 958. Rokiškis


