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Rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Rugpjūčio 25-oji, 
penktadienis, 

34 savaitė
Iki metų pabaigos liko

 128 dienos.
Saulė teka 06.10 val., 

leidžiasi 20.31 val. 
Dienos ilgumas 14.21 val. 

Mėnulis – jaunatis. 

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

 Juozapas, Liudvikas, 
Patricija, Mangailas, 

Mangailė, Liucilė, Liudas.
Rytoj: Monika, Tolvydas, 

Aušrinė, Cezarijus. 
Poryt: Augustina, Tarvilas, 

Steigvilė.

Dienos citata
Apsirikti gali ir 

išmintingas. Neprisipažinti 
apsirikęs gali tik kvailys.

(Ciceronas)

Dienos skaičius
2

Tiek rokiškėnų pakviesti 
į Lietuvos ledo ritulio 

rinktinę.  2 p.

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1530 m. gimė Ivanas 
IV (Ivanas Rūstusis), 1547 
metais tapęs pirmuoju 
Rusijos caru.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1888 m. Pensilvanijoje gimė 
pirmasis lietuvių kilmės 

boksininkas, tapęs pasaulio 
čempionu Jurgis Čepulionis 
(George Chip). Mirė 1960 m.

Ar žinai, kad...
1978 m.  viešai 

pademonstruota Turino 
drobulė, kuria, pasak 

tvirtinimų, buvo apgaubtas 
Kristaus kūnas.

Post scriptum
Nori netekt draugų – 

paskolink pinigų.

Apie paramą rajono smulkiajam 
ir vidutiniam verslui: iniciatyvos – 
gražios, bet ir trūkumų nemažai

Susitikimo Rokiškio krašto muziejuje akimirka: VšĮ „Versli Lietuva“. Jos projektų vadovė Eglė Stebulienė detaliai išanalizavo įvairių šalies savivaldybių paramos smulkiajam ir vidutiniam verslui 
formas.                                                                                                                                                                                                                                                 Seimo nario R. Martinėlio facebook paskyros nuotr.  

Nauja sulčių spaudykla Rokiškio rajone

PLAUNAME, SPAUDŽIAME, FILTRUOJAME,PASTERIZUOJAME, IŠPILSTOME
ADRESAS: Komaro g., Kavoliškio km., Rokiškio r. 42344
Tel: 8-620 85206
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Apie paramą rajono smulkiajam ir vidutiniam verslui: 
iniciatyvos – gražios, bet ir trūkumų nemažai

Susitikime – daug diskusijų
Susitikimą surengė VšĮ „Versli 

Lietuva“ atstovė Rokiškio rajone Ina 
Smalinskienė. Diskusijoje dalyvavo 
Seimo narys Raimundas Martinė-
lis, rajono meras Antanas Vagonis 
ir vicemeras Egidijus Vilimas, sa-
vivaldybės Strateginio planavimo ir 
investicijų skyriaus vadovė Jurgita 
Blaževičiūtė ir šio skyriaus vyriau-
sioji specialistė Vilma Mečiukonie-
nė, daugelio rajono įmonių: UAB 
„Lašų duona“, UAB „Rokvesta“, 
Laimutės Sadauskienės individualios 
įmonės ir kitų atstovai. Taip pat susi-
tikime dalyvavo keli jauni, neseniai 
verslą pradėję rajono žmonės. 

VšĮ „Versli Lietuva“ projektų va-
dovė E. Stebulienė pagyrė Rokiškio 
rajono savivaldybę už tai, kad ji taiko 
platų paramos priemonių smulkia-
jam ir vidutiniam verslui spektrą. 

Strateginio planavimo ir inves-
ticijų skyriaus vadovės J. Blaže-
vičiūtės teigimu, yra trys paramos 
prioritetinės kryptys: naujų įmonių 
registravimui, darbo vietų steigimui 
ir Rokiškio Nepriklausomybės aikš-
tės gyvinimui. Steigiantiems verslą 
miesto centre, šioje aikštėje, rajono 
savivaldybė padėtų sumokėti už pa-
talpų nuomą, bet ne daugiau nei 4 
Eur už kvadratinį metrą. Pastaroji pa-
ramos priemonė sukėlė šiokią tokią 
pranešėjos nuostabą. „Tam, kad kur-
tųsi barai, naktiniai klubai ar kavinės 
miesto centre, reikia, kad jis būtų 
gyvas. Tam reikia žmonių, o jiems 
– darbo. Todėl turite skatinti steig-
tis įmones visame rajone, kurti dar-
bo vietas visame rajone. Jei žmogus 
sugalvojo įsteigti automobilų dirb-
tuves, logiška, kad joms nesirinks 
miesto centro. Tačiau jam paramos 
patalpoms nuomotis reikia ne ma-
žiau, nei kavinės savininkui“, – sakė 
E. Stebulienė. Strateginio planavimo 
ir investicijų skyriaus vyriausioji 
specialistė V. Mečiukonienė teigė, 
kad šia paramos priemone susido-
mėjusiųjų verslininkų buvo nemažai. 
Tačiau išgirdę, kad nuomos sutartis 
turi būti registruota Registrų centre, 
jie kol kas dar paramos nesikreipė. Ši 
paramos programa taikoma tik nuo 
šių metų pradžios, tad jos rezultatus 
ir naudą dar sunku prognozuoti.

Ketvirtadienio rytą į susitikimą rajono valdžios ir verslo atstovus sukvietė VšĮ „Versli Lietuva“. Jos projektų vadovė Eglė Stebulienė 
detaliai išanalizavo įvairių šalies savivaldybių paramos smulkiajam ir vidutiniam verslui formas, jų privalumus ir trūkumus. Tuo tarpu 
rajono verslininkai negailėjo praktinių pastabų: per sudėtingos paraiškos paramai, per mažai informacijos apie ją, sunku rasti konsultantų 
verslo projektams Europos Sąjungos paramai gauti, nerealūs kriterijai.

Kaip atskirti konsultantus
Kita aktuali paramos sritis – 

parama projektų, skirtų ES pa-
ramai gauti, rengimui. Pranešėja 
E. Stebulienė kvietė verslininkus 
netaupyti ir rinktis tik patikrintus 
konsultantus, rengiančius tokius 
projektus. Mat pasitaiko nemažai 
atvejų, kai verslininkai sumoka 
nemenkus pinigus, už, švelniai ta-
riant, „Šaraškino kontorų“ nieki-
nius projektus. UAB „Žiobiškio 
kompleksas“ vadovas Vidmantas 
Maželis iškėlė tokią problemą: ne-
mažai verslininkų tiesiog negali 
atskirti, kurie iš gausių konsultantų 
turi reikiamą kompetenciją, o kurie 
– ne. Verslininkas Virginijus Gau-
čys teigė, kad daugelis verslininkų 
mielai pasinaudotų „Invegos“ para-
ma, tačiau jos kriterijai tokie griež-
ti, kad juos atitinka, geriausiu atve-
ju, tik dešimtadalis pretendentų. O 
verslininkai, tikėdamiesi paramos, 
iš anksto rengia projektus, moka už 
konsultantų paslaugas. 

UAB „Rokvesta“ vadovas Algir-
das Kazinavičius sakė, kad dabar 
šalies institucijos naudoja atvirkš-
tinį modelį: jaunas, vos veiklą pra-
dedančias įmones remia „Invega“, 
o jau turinčias veiklos patirtį – ra-
jono savivaldybės. Nors turėtų būti 
atvirkščiai.

Prelegentė pastebėjo, kad rem-

dama naujų darbo vietų steigimą, 
rajono savivaldybė dubliuoja Darbo 
biržos paramą. Tačiau sulaukė vers-
lininkų pastabų, kad ši parama yra 
labai svarbi ir tikslinga. Nes Darbo 
birža remia tik kai kuriuos bedarbius, 
pavyzdžiui, pagal tam tikrus amžiaus 
kriterius. O įmonės, norinčios įdar-
binti tinkamą specialistą, kuris netel-
pa į tuos amžiaus rėmus, negali pre-
tenduoti į paramą. Tokiu atveju kai 
kurie netgi aukštos klasės specialis-
tai tampa darbdaviams nepaklausūs: 
jie mieliau darbina tuos, kurie neturi 
darbo įgūdžių, tačiau už juos galima 
gauti paramą. 

Dalinant paramą naujoms darbo 
vietoms kurti, E. Stebulienė rekomen-
davo rajono savivaldybei švelninti 
kriterijus: jos manymu, jaunam vers-
lui per metus įkurti tris darbo vietas 
yra tiesiog nerealu. Paprastai naujas 
verslas per metus pajėgus įsteigti vi-
dutiniškai vieną darbo vietą. 

Visi į internetą
Rajono savivaldybės parama 

verslo informaciniams leidiniams, 
reprezentuojantiems mūsų rajoną, 
pasak E. Stebulienės, taip pat yra 
ne visai tai, ko reikia šiandieniniam 
verslui. „Jei tavęs nėra internete, 
tu – nulis“, – šiuolaikinio verslo 
leitmotyvą apibūdino prelegentė. 
Taigi, užuot švaisčius lėšas lanks-

tinukams, labiau apsimoka remti 
elektroninių parduotuvių, interneto 
rinkodaros priemones. Pageidau-
tina, kad verslo svetainė atsidur-
tų pirmajame „Google“ paieškos 
puslapyje, tad vertėtų kompensuoti 
„Google AdWords“, SEO išlaidas. 
„Prioritetą turite teikti skaitmeninei 
erdvei“, – sakė ji.

Ir savivaldybei E. Stebulienė re-
komendavo aktyviau reikštis sociali-
niuose tinkluose: netgi savivaldybės 
puslapis jaunam verslui yra seniai 
neįdomus. Juolab, kad rinkodara 
socialiniuose tinkluose nereikalauja 
didelių išlaidų. 

Kaip pasveikinti jauną verslą
O ir rajono savivaldybė rajono 

įmones galėtų informuoti elektro-
niniu būdu. Tačiau savivaldybės at-
stovai iškėlė problemą: informacijos 
apie naujas įmones, jų adresus ir el. 
paštus nemokamai niekas neteikia. 
Registrų centras už tai ima mokestį. 
Verslininkai klausė Seimo nario R. 
Martinėlio, ar tokios praktikos Sei-
mas ir Vyriausybė neketina keisti? 
„Galiu jus nudžiuginti: Seime svars-
toma ši problema ir su ja susiję įsta-
tymų pakeitimai“, – sakė parlamen-
taras. 

UAB „Rokvesta“ vadovas Algir-
das Kazinavičius teigė, kad tereikia 
noro, ir ši problema bus išspręsta 

jau dabar. „Verslo žinios“ kažkaip 
įsigudrino mūsų įmonę pasveikinti 
su gimtadieniu. Kai įkuriama nauja 
įmonė, tai visi bankai ją užverčia pa-
siūlymais atsidaryti sąskaitą, darbo 
saugos paslaugas teikiančios įmonės 
– savo pasiūlymais, – sakė jis. – Ir 
tai joms nei brangu, nei sudėtinga. 
Reikia tik noro. Gražu būtų, jei savi-
valdybė pasveikintų kiekvieną naują 
įmonę“.

Šis verslininkas įvardino tris 
svarbiausias jauno verslo baimes: 
buhalteriją, darbų saugą ir aplinko-
saugą (toms įmonėms, kurioms ji 
reikalinga). A. Kazinavičius, kurio 
įmonė siūlo buhalterijos paslaugas, 
teigė, kad jaunas verslas neturi lėšų 
nusisamdyti profesionalų specialis-
tą, įsigyti reikiamas programas, tad 
buhalterinę apskaitą veda taip, kaip 
išmano. Po metų kitų, pretenduo-
jant į paramą verslui, jam reikia ne-
mažai investicijų, kad profesiona-
lai sutvarkytų apleistą buhalteriją. 
„Tad ar negalėtume paremti jauno 
verslo, bent pusmečiui kompensuo-
dami išlaidas už specialisto paslau-
gas, profesionalių programų įsigiji-
mą?“, – siūlė jis. 

VšĮ „Versli Lietuva“ atstovai, ra-
jono savivaldybės specialistai dis-
kusijoje išgirdo nemažai klausimų ir 
pasiūlymų.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Pasiūlymų atidžiai klausėsi (iš kairės) verslininkai Laimutė Sadauskienė, Virginijus Gaučys, VšĮ „Versli Lietuva“ atstovė Rokiškyje Ina Smalinskienė, rajono savivaldybės Strateginio 
planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Vilma Mečiukonienė ir šio skyriaus vadovė Jurgita Blaževičiūtė.                                     Seimo nario R. Martinėlio facebook paskyros nuotr.

Kviečia futbolo pirmenybių finalai
 Rugpjūčio 2d d. Kūno kultū-

ros ir sporto centre bus žaidžiami 
rajono futbolo pirmenybių fina-
liniai susitikimai. 17 val. susitiks 
dėl trečiosios vietos besivaržan-
čios komandos, o 18.30 val. – di-
dysis finalas. 

Kol kas surinkusi 7 taškus pir-
mauja Juodupės komanda. Antri – 
„Fenikso“ žaidėjai, o treti – „Sen-
jorai“. 

Tačiau nuo pastariosios ko-

mandos sėkmė nusisuko: „Sen-
jorus“ 1:8 sutriuškino RSK „Fe-
niksas“. Jaunieji „FC Tornado“ 
žaidėjai 0:8 pralaimėjo Juodupės 
komandai. 

Rugpjūčio 25 d.  19 val. Kūno 
kultūros ir sporto centro stadione 
susitiks „SK Entuziastai“ ir „FC 
Tornado“.

Po šių rungtynių paaiškės ko-
mandų turnyrinė rikiuotė it finalų 
dalyviai. 

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Paaiškėjo Lietuvos rinktinės sudėtis „CROWNS Baltic 
Challenge Cup 2017“ turnyrui Estijoje

Paskelbta Lietuvos rinktinės su-
dėtis rugpjūčio 25 – 27 dienomis Ta-
line vyksiančiam „CROWNS Baltic 
Challenge Cup“ ledo ritulio turnyrui.

Joje – ir rokiškėnai sportininkai: 
vartininkas Simas Baltrūnas ir gy-
nėjas Jaunius Jasinevičius. 

Puolėjų gretose matysime Juodu-
pės komandoje žaidžiantį Maurą Bal-

trukonį.
Susitikimų tvarkaraštis:
Rugpjūčio 25 d.
16:00 Latvija - Lietuva
19:30 Estija - Hammarby IF
 Rugpjūčio 26 d.
16:00 Estija - Lietuva
19:30 Latvija - Hammarby IF
 Rugpjūčio 27 d.
13:00 Lietuva - Hammarby IF

16:30 Estija - Latvija.
Antrasis „CROWNS Baltic 

Challenge Cup“ turnyras įvyks 
lapkričio 10-12 dienomis Klaipėdo-
je,trečiasis – 2018-ų metų vasario 
16 – 18 dienomis įvyks Latvijoje, 
po kurio ir paaiškės komanda, kuri 
į viršų iškels šio čempionato taurę.

„Rokiškio Sirenos“ ir hockey. 
lt inform.
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Rokiškio ir Panevėžio 
skautų būrelių atstovai su-
rengė vaikų vasaros stovy-
klą Rokiškio rajone, Onu-
škyje (nuotr).

Į stovyklą buvo pakviesti 
ir policijos pareigūnai. Atvy-

Nauja sulčių spaudykla Rokiškio rajone
Greitai ir kokybiškai spaudžiame sultis iš įvairių vaisių, uogų ir daržovių. Naudojame 
profesionalią, sertifikuotą sulčių spaudimo įrangą, kuri automatizuotai nuplauna vaisius, 
smulkina, spaudžia, filtruoja, pasterizuoja iki +78-80 C ir išpilsto į tam pritaikytas 
specialias 3-5 litrų pakuotes (maišelius) su kraneliu (baginbox).

Darbo laikas: pirmadienis – sekmadienis 8:00 – 21:00 val.
Minimalus spaudžiamas kiekis – 70 kg.
Adresas: Komaro g., Kavoliškio km., Rokiškio r. 42344

Tel: 8-620 85206

Policijos pareigūnai bendravo su skautais

kusius Panevėžio apskrities 
vyriausiojo policijos komisa-
riato Rokiškio rajono policijos 
komisariato veiklos skyriaus 
tyrėjus Eitvydą Liką ir Auksę 
Baškytę pasitiko gausus būrys 
stovyklautojų.

Policijos pareigūnai jau-

nuoliams papasakojo apie 
kasdieninį sunkų, tačiau įdo-
mų policininko darbą, kalbėjo 
apie saugumą, priminė, kaip 
reikia elgtis saugiai kelyje ir 
vasarą poilsiaujant prie van-
dens.

Panevėžio VPK inform.

Švietimo ir mokslo ministerija 
savivaldybėms perduos 82 naujus 
mokyklinius autobusus

Švietimo ir mokslo minis-
terija nupirko ir mokykloms 
perduos 82 naujus mokykli-
nius autobusus. Geltonieji au-
tobusai bus iškilmingai per-
duoti rugpjūčio 29 d. 13 val. 
Vilniuje, Katedros aikštėje. 
Autobusai išriedės į 55 savi-
valdybes, į 21 iš jų –  po du.

Visuose autobusuose įreng-
ti ES standartus atitinkantys 
užvedimą blokuojantys al-
kotesteriai. Visi autobusai 19 
vietų, 35 – „Mersedes“ ir 47 
– „Iveco Daily“ markės.

Nauji autobusai pirmiau-
sia bus skirti toliau kaip 3 km 
nuo mokyklos gyvenantiems 
mokiniams, priešmokyklinio 

ugdymo vaikams vežti, spe-
cialiųjų ugdymosi poreikių 
turintiems mokiniams, taip 
pat mokiniams, turėjusiems 
pakeisti mokyklą dėl jos reor-
ganizavimo ar pertvarkymo. 
Trisdešimt autobusų pakeis 
jau netinkamus naudoti gelto-
nuosius autobusiukus.

Atsižvelgdama į mokykli-
nių autobusų poreikį, Švie-
timo ir mokslo ministerija 
antrus metus iš eilės padvigu-
bino perkamų geltonųjų auto-
busiukų kiekį. Nuo 2016 metų 
ministerija mokykliniams au-
tobusams pirkti papildomai 
naudoja ir ES projekto lėšas. 
Šiemet už daugiau nei 1 mln. 
eurų iš ES paramos nupirk-

ti 35 autobusiukai. O tęsiant 
ministerijos vykdomą Moky-
klų aprūpinimo geltonaisiais 
autobusais 2013–2017 metais 
programą, už daugiau nei pu-
santro milijono eurų nupirkti 
dar 47 autobusai.

Švietimo ir mokslo mi-
nisterija, 2000 m. inicijavusi 
mokyklų aprūpinimą geltonai-
siais autobusais, per keliolika 
metų savivaldybėms jau yra 
nupirkusi 903 autobusus.

Ministerija perduoda auto-
busus savivaldybėms nuosa-
vybės teise.

Kasdien geltonaisiais auto-
busais į mokyklas vyksta apie 
20 tūkst. mokinių.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

„Sodra“: gyventojų pajamos auga
Antrą šių metų ketvirtį 

vidutinės samdomų darbuo-
tojų pajamos, palyginus su 
praėjusių metų atitinkamu 
laikotarpiu, išaugo nuo 734 
iki 805 eurų, o pajamų di-
dėjimą turėjo pajausti bent 
trys iš penkių dirbančiųjų.

„Sodros“ vyriausiosios pa-
tarėjos Julitos Varanauskienės 
teigimu, labiausiai augo ma-
žiausiai uždirbančių žmonių 
pajamos, o mažiau negu mi-
nimalią mėnesio algą uždir-
bančių asmenų sumažėjo 8,9 
tūkst.

Mažų pajamų gavėjai gali 
nejausti konkretaus pajamų 
didėjimo, neskainos kilo, o 
žmonės „minimumą“ visuo-
met vertina kaip pastovų - nei 
kylantį, nei mažėjantį.

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.

Jūžintų seniūnija įspėjo gyventojus
Jūžintų seniūnija įspėjo 

gyventojus ir šį kraštą lan-
kančius svečius socialiniame 
tinkle dėl pažliugusių ir duo-
bėtų kelių. 

Seniūnijos paskyroje soci-
aliniame tinkle facebook ra-
šoma: „Liūtys ties Dravinės 
upeliu ir dambą baigia išplauti 
Klevų gatvę. Čia yra numatyti 
įdėti pralaidą. Laukiame at-
vykstant rangovų, bet jie ne-
skuba. Važiojantysis prašome 
būti atsargūs“ (nuotr.).

Seniūnijos darbuotojams 
teko nuvirtusius medžius. 
Vienas jų užtvėrė įvažiavimą 
į Jūžintus. Dar kelis medžius 
teko šalinti kelyje Rageliai 
- Kurkliečiai. Seniūnijos dar-
buotojams ištempti medžius 
padėjo Ragelių gyventojas 
Auželis. Jūžintai - Dauliūnai 
kelyjevirsdami medžiai nu-
traukė elektros laidus. 

„Rokiškio Sirenos“ inform.
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Svarbi Lietuvos kariuomenės
informacija karo prievolininkams

Lietuvos kariuomenės Karo 
prievolės ir komplektavimo tar-
nyba primena, jog pagal Lietuvos 
Respublikos karo prievolės įstaty-
mą, piliečiai vyrai, sulaukę 18 metų, 
per 3 mėnesius negavę pranešimo 
apie įrašymą į karinę įskaitą, turi 
kreiptis į savo regioninį Karo prie-
volės komplektavimo skyrių ar pos-
kyrį ir įsirašyti į karinę įskaitą.

 Siekiant sudaryt palankesnes są-
lygas ir suteikti pakankamai laiko at-
likti privalomas procedūras, iki šiol 
neinformavusiems apie savo išvyki-
mą karo prievolininkams terminas 
pratęsiamas iki š. m. gruodžio 31 d.

Išvykę gyventi į kitą valstybę il-
gesniam negu 6 mėnesių laikotar-
piui, karo prievolininkai, nuo 18 iki 
60 metų vyrai, privalo nedelsiant in-

Šauktiniai.                                                                                                                                                                         „Rokiškio Sirenos“ archyvo nuotr.

formuoti savo regioninį Karo prievo-
lės komplektavimo skyrių ar poskyrį 
apie savo faktinę gyvenamąją, darbo 
ar studijų vietą.

Informuoti reikia el. paštu arba 
nuvykus į regioninį Karo prievolės 
ir komplektavimo skyrių ar poskyrį, 
kurio teritorijoje karo prievolininkas 
gyveno prieš išvykdamas arba į arti-
miausią, jam patogų, regioninį Karo 
prievolės ir komplektavimo skyrių ar 
poskyrį (visų skyrių ir poskyrių kon-
taktai - www.karys.lt/kontaktai). 

Karo prievolininkai taip pat gali 
atvykti dėl įrašymo į karinę įskaitą ar 
informavimo ir į artimiausią, jiems 
patogų, regioninį Karo prievolės ir 
komplektavimo skyrių ar poskyrį.

Po šios datos asmenims, neįvyk-
džiusiems karo prievolininko parei-
gų, gali būti taikoma administracinė 

atsakomybė, užtraukianti baudą nuo 
trisdešimt iki šešiasdešimt eurų. Pa-
kartotinis tokių pareigų neatlikimas 
gali užtraukti baudą iki šimto ketu-
riasdešimties eurų. Šaukimo į priva-
lomąją karo tarnybą vengimas gali 
netgi užtraukti baudžiamąją atsako-
mybę su maksimalia laisvės atėmimo 
iki trijų metų sankcija.

Karo prievolininkų patogumui re-
gioniniai karo prievolės ir komplek-
tavimo skyriai ir poskyriai dirba pir-
madieniais–ketvirtadieniais nuo 8.00 
iki 19.00 val., o penktadieniais - nuo 
8.00 iki 17.45 valandos.

Taip pat visą informaciją apie tar-
nybą Lietuvos kariuomenėje galite 
gauti paskambinę nemokama kon-
sultavimo linija 8 800 12340.

Krašto apsaugos ministerijos 
inform.

Nors šiemet javapjūtė dėl šal-
to ir vėlyvo pavasario bei ne ypač 
šiltos vasaros vėluoja dviem sa-
vaitėmis, tačiau jau galima pasi-
džiaugti aukštesniais nei pernai 
beveik visų grūdinių kultūrų bei 
rapsų sėklų derlingumo rodi-
kliais. Geresnė nei pernai yra ir 
superkamų grūdų kokybė, o su-
pirkimo kainos – šiek tiek aukš-
tesnės.

Vien. rugpjūčio antrąją savaitę 
(08 -13 d.) iš augintojų supirkta iš 
viso 298,6  tūkst. t. grūdų (įskaitant 
26 tūkst. t žirnių) ir 82,3  tūkst. t 
rapsų sėklos.  Lyginant su praėju-
siųjų metų analogišku laikotarpiu 
grūdų supirkta 60 proc., o rapsų 
– beveik 11 kartų daugiau. Lietu-
vos agrarinės ekonomikos instituto 
(LAEI) prognozėmis, šiemet javų 

Javapjūtei oras nepalankus, 
bet derlius neblogas

derlingumas bus 10 proc. didesnis 
už pernykštį, rapsų bus prikulta 
apie 17 proc. daugiau.

Iš per savaitę supirkto grūdų kie-
kio 88,8 proc. sudaro kviečiai, iš 
kurių  beveik 60  proc. atitinka II 
kokybės klasę, nemažas ir ,,ekstra“ 
kokybės kviečių kiekis – 15,8 proc. 
(41,8 tūkst. t arba du kartus daugiau 
nei I klasės).

Žemės ūkio ir maisto produktų 
rinkos informacinės sistemos rug-
pjūčio 18 d.  duomenimis, kol kas 
nupjauta   tik  33,3  proc.  grū-
dinių augalų ir 81,1  proc. rapsų  
pasėlių. Nuimant rapsus  pernykš-
tis lygis (76,1 proc.) šiek tiek net  
viršytas, tačiau grūdinių augalų 
nuėmimo proc., lyginant su pra-
ėjusiais metais (38,9 proc.), yra  
mažesnis.

„Rokiškio Sirena“ inform.

Vairuotojų egzaminavimas vyks realiame eisme
Vidaus reikalų ministras pasirašė 

įsakymą, kuriuo keičiama vairuoto-
jų egzaminavimo tvarka. Atsisako-
ma pratimų aikštelėje, o būsimųjų 
vairuotojų įgūdžiai bus tikrinami 
realiame eisme.

Lietuvai palaipsniui pereiti prie ti-
kro vairavimo (angl. natural driving) 
patikros ES šalyse narėse vykdomus 
vairavimo egzaminus audituojantys 
Tarptautinės vairuotojų egzaminavi-
mo komisijos (CIECA – Internatio-
nal Commission for Driver Testing) 
ekspertai rekomendavo dar 2009 m. 
metais. Šios rekomendacijos jau kaip 
pastabos buvo išsakytos ir 2015 m.

Ši vairavimo praktikos egzamino 
„Regitroje“ naujovė leis būsimiems 
vairuotojams pademonstruoti tinkamų 
sprendimų priėmimo gebėjimus bei 
skatins vairavimo instruktorius dėmesį 
mokymo proceso metu sutelkti ne tik į 
transporto priemonės valdymo įgūdžių 
meistriškumo mokymą, bet ir į pavojų 
kelyje atpažinimą, ryžtingo ir atsakin-
go elgesio svarbą ir jo ugdymą.

„Tokia sistema veikia daugelyje ES 
šalių. Įvedant naujoves baimintasi, kad 
sumažės išlaikymo procentas, tačiau 
tokių tendencijų nepastebėta. Tikiuosi, 
kad pakeitimas prisidės prie saugesnio 
eismo ir ypač nepatyrusių vairuotojų 

atsakingo vairavimo“, – aiškina vidaus 
reikalų ministras Eimutis Misiūnas.

Pasak vairavimo ekspertų, daug 
dabar aikštelėse atliekamų pratimų re-
aliame eisme neturi jokios prasmės, 
pavyzdžiui apsisukimas ribotame plote: 
jis aikštelėje visiškai bereikšmis, nes iš 
tiesų egzaminuojamasis turi gebėti tei-
singai įvertinti savo jėgas apsisukti nu-
matydamas, kaip jo sprendimas paveiks 
kitų automobilių vairuotojų važiavimą: 
ar jis spės atlikti manevrą, ar susitvar-
dys jį tęsti, jeigu kas nekantraudamas 
panaudos garsinį signalą, ar iš akių kon-
takto veidrodėlyje atskirs, jog kitas vai-
ruotojas leidžia baigti manevrą saugiai.

Lengvųjų automobilių (B kategori-
jos) egzaminavimo naujovė įsigalios 
nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. Pažymėtina, 
kad sunkvežimių, motociklų, lengvųjų 
automobilių su priekaba ir kitų tipų 
transporto priemonių specialiųjų va-
žiavimo manevrų atlikimo egzaminai 

ir toliau vyks „Regitros“ aikštelėse.
Pernai „Regitra“ priėmė beveik 

119,5 tūkst. vairavimo toerijos ir per 
133,1 vairavimo praktikos egzaminų. 
Palyginti su 2015 m. pernai vairavimo 
mokyklas baigė apie 8 proc. daugiau B 
kategorijos vairavimo teisę siekiančių 
įgyti vairuotojų. Per 2016 m. pastebė-
tas žymus augimas B kategorijos egza-
miną norinčių laikyti vyresnio amžiaus 
asmenų: amžiaus grupėje nuo 28 iki 37 
metų į „Regitrą“ kreipėsi 19 proc. dau-
giau asmenų, amžiaus grupėje grupėje 
nuo 38 iki 47 m. – 12 proc., o nuo 48 
iki 57 metų – 11 proc. daugiau būsimų-
jų vairuotojų.

Egzaminų išlaikymo iš pirmo karto 
rodiklis keletą metų išlieka panašus: 
2016 m. B kategorijos vairavimo te-
orijos egzamino išlaikymo procentas 
buvo 55,22 proc., vairavimo praktikos 
– 40,89 proc.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Vairavimo egzamino aikštelėje nebeliks.                                                „Rokiškio SIrenos“ inform.



5 psl.  2017-08-25

Rajono laikraštis

Jei žmogus galėtų pasirinkti savo likimą, tai jau nebūtų... likimas
Prieš keletą mėnesių „Rokiškio Sirenoje“ lankėsi Kamajų Antano Strazdo gimnazijos laikraščio „Skambutis“ kūrybinė grupė. Kvietėme juos drąsiai 
kurti, rašyti apie įdomius savo krašto žmones. „Skambučio“ leidėjai – jaunieji Kamajų gimnazistai– pažadą tesėjo. Jūsų dėmesiui – pirmasis jų spaudai 
parengtas straipsnis, apie savo gimnazijos draugą Arną Zolubą. Šis jaunuolis – ilgametis gimnazijos laikraščio maketuotojas. „Mes manome, kad jis 
puikiai atliko savo darbą“, – taip Arną apibūdino draugai ir mokytojai. Arnas Zoluba — vienas iš tų jaunų žmonių, apie kurį norisi rašyti. Šiemet jis baigė 
Kamajų Antano Strazdo gimnaziją, todėl čia pat — svajonės apie tolimesnes studijas, nauji ateities planai. Tačiau vis knieti kalbėti ne tik apie tai. Yra 
kažkas, kas svarbu praeityje, kas skatino augti, bręsti, mąstyti ir mokytis, pagaliau tai, kas yra individualu, sektina...

– Apie ką svajojai būdamas ma-
žas?

– Mažas visada svajojau būti 
pilotu, nes man buvo labai įdomu, 
kaip ten viskas atrodo iš aukštai, iš 
paukščio skrydžio,  ir pajusti, kad 
nesėdžiu ant tvirto pagrindo, bet 
sklandau ore. Kaip paukštis. O lais-
valaikį praleisdavau su draugais. Aš 
buvau vienas tų laimingųjų, kurių 
vaikystė neprabėgo su mobiliuo-
ju rankose ir gyvenimu facebooke. 
Džiaugiuosi ir pats matydamas lau-
ke dūkstančius pradinių klasių vai-
kus, nes aš, būdamas jų amžiaus, 
irgi elgiausi taip pat. Ir tai buvo ypa-
tingas laikas. Deja, dabar taip nebė-
ra ir niekada nebebus. Nebent su-
sensiu ir tada vėl suvaikėsiu. Mane 
domino daug kas. Skaičiau enciklo-
pedijas ir tuo didžiavausi. Visada 
turėdavau kuo pasigirti mamai. Kai 
aš jos ko nors paklausdavau, ji, apsi-
mesdama, kad nežino, leisdavo man 
atsakyti ir pasidžiaugtis, kad žinau 
daugiau už ją.

– Ar prieš 5 metus įsivaizdavai, 
kad tu būsi toks, koks esi dabar?

– Esu toks, koks ir buvau. Tiek 
išvaizda, tiek iš charakteriu. Aš ir ne-
sitikėjau pasikeitimų.

– Ar tiki likimu? Ar manai, kad 
kiekvienas žmogus gali pasirinkti 
savo likimą? 

–  Žmogus negali pasirinkti likimo, 
nes tai jau nebebūtų likimas. Tačiau 
kiekvienas yra savo gyveno kalvis ir 
tai tampa vis aiškiau, kai baigiasi vi-
sos ,,bimbam” dienos ir kuo labiau 
pasineri į suaugusiųjų gyvenimą.

_ Jei turėtum galimybę pakeisti 
vieną dalyką savo gyvenime, kas 
tai būtų?

– Įpročiai, su kuriais aš gyvenau 
vaikystėje, mano gyvenime liko per 
ilgai ir tik neseniai pradėjau jų atsi-
kratyti. Nesileisiu į detales, bet galė-
jau produktyviau leisti savo laiką jau 
maždaug  nuo 8 klasės.

–  Ar yra žmogus, kuris tave 
motyvuoja siekti savo tikslų ir yra 
tavo gyvenimo ,,varikliukas‘‘? 

– Dažniausiai tai yra šeima, bet 
ją aš greičiau prilyginčiau degalams, 
kurie palaiko tinkamą ,,variklio‘‘ 
darbą. Juk dirbu tai aš... :)

– Tu gerai mokaisi, esi aktyvus 
ir talentingas, o šiuolaikiniams 
vaikinams tai nebėra taip svarbu, 
jie bijo išsiskirti. Ar tu nesijauti ki-
toks? O gal tai jauti iš aplinkinių?

– Džiugu sulaukti tokio klausimo, 
tačiau atsakymas neigiamas. Aš toks 
kaip visi ir manau, kad norėdamas 
bet kas gali pasiekti tai, ką  nori. 
Savęs ugdymas yra ne kiekvienam 
malonus darbas, tačiau norint siek-
ti gero išsilavinimo trūksta tik noro 
ir užsispyrimo. Sprendžiant iš pa-
ties klausimo susidaro įspūdis, kad 
mokslas nebesvarbus šiuolaikinėje 
visuomenėje ir man tai atrodo neįti-
kėtinai keista. Nejaugi universitetai 
tapo pasenę,  nebereikalingi? Nejau-

gi išsilavinimas šiais laikais yra taip 
nuvertinamas?

– Kaip susidomėjai fotografija?
– Fotografija susidomėjau ne-

tikėtai. Buvo labai gražus vasaros 
vakaras, kuris tikrai išsiskyrė savo 
gaivumu ir tyla. Leidosi saulė.  Ho-
rizonte dingus debesims, saulė  nu-
tvieskė dangų ryškiai raudona šviesa. 
Aš pamaniau, kad vaizdas ant kalne-
lio šalia namų būtų nepakartojamas. 
Daug nemąstęs griebiau fotoaparatą 
ir padariau nuotrauką, kuri sužadino 

Štai ką kalba
draugai 
apie Arną
Edvinas Mikalaičiūnas, 

geras pažįstamas: 
„Arnas visada linksmas, protin-

gas vaikinas, kuris visada išklauso 
ir niekad neatsisako padėti. Jis, netgi 
turėdamas ir taip daug darbų, visada 
maloniai ir su šypsena sutinka padė-
ti. Yra per geras pasakyti ,,Ne“.

Sandra Macijauskaitė: 
„Tai žmogus, su kuriuo visada 

linksma ir įdomu bendrauti.“
Austėja Kiliutė: 
„Aš manau, kad tai neeilinė asme-

nybė, kūrybiškas ir visada padedan-
tis žmogus.“

Aurora Lobovaitė, klubo 
,,ARA‘‘ prezidentė: 

„Arnas labai kūrybingas, atsa-
kingas ir nuoširdus, skleidžiantis 
pozityvią energiją ir sugebantis pra-
linksminti. Džiaugiuosi, jog jis buvo 
mano komandoje  ir visada sugebė-
davo atlikti savo darbą atsakingai ir 
laiku. O jo nuotraukos... Nuostabios! 
Tikiu, kad tokie žmonės kaip Arnas, 
ateityje, kurs žmonėms geresnę ryt-
dieną“

Žilvinas Danelaitis,  
klasės draugas: 

„Arnas bendraujantis, turintis gera 
humoro jausmą, pasižymintis moksli-
niais gabumais, galima su juo padis-
kutuoti, nėra jis nei toks, kuris save 
laikytų,,kietu‘‘, nei save nuvertina. 
Žmogus ,,tiksliukas‘‘, galintis pasi-
žymėti ir meno srityje. Mano akimis, 
jis puikiai turėtų suprasti moteris (nes 
jis irgi truputėlį moteriškas). Jis savo 
mamos vyriška ,,kopija‘‘. Apskritai, 
kaip ir kiekvienas, taip ir Arnas turi 
tam tikrų individualių bruožų...

Samanta Aleinikovaitė: 
„Chm... Labai džiaugiuosi, kad jis 
mano bendraklasis!Jis gabus ne tik 
mokslui, bet ir puikiai fotografuo-
ja ir sportuoja. Nepagailėjo Dievas 
jam nei proto, nei humoro jausmo. 
Toks paprastas, nuoširdus vaikinas 
gali būti pavyzdys daugeliui iš mūsų. 
Niekuomet nepamatysi jo liūdno, ne-
bent rimtą arba besišypsantį“.

mano ,,apetitą’’ ir toliau fiksuoti gra-
žiausius gamtos vaizdus.

– Kokie tavo ateities planai, sva-
jonės?

– Žiūrint kaip toli į ateitį žvelgsi-
me? Jei tai artimiausi 4 metai,  tai pa-
prasčiausiai tikiuosi įstoti į Vilniaus 
universitetą ir siekti bakalauro eko-
nometrijos srityje, tuo pat metu leisti 
smagų laiką savo gyvenime Lietuvos 
širdyje – Vilniuje.

– Ačiū, linkime Tau didelės sė-
kmės.

Nuotraukos iš asmeninio Arno albumo.
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Rokiškėnai prisiminė Baltijos kelią

Rugpjūčio 23-ąją rokiškė-
nai tradiciškai paminėjo Bal-
tijos kelio dieną (nuotr.). 

Ten, kur Baltijos kelyje 

grupės pirmininkas Leonas 
Jankauskas ir istorikas Va-
lius Kazlauskas. 

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.

Šitokį įspūdingą kūrinį 
iš duonos UAB „Lašų duo-
na“ pateikė Duonos, sūrio 
ir medaus šventėje, savait-
galį vykusioje Rumšiškėse 
(nuotr.). Kaip pavyko su-
kurti tokį grožį, „Rokiškio 
Sirena“ klausė UAB „Lašų 
duona“ administratoriaus 
Haroldo Saniuko.

Juk meniškai skaptuoti 
arbūzus, melionus – įprasta. 
Skaptuoti kietąjį sūrį Lietu-
vos menininkai ėmėsi prieš 
gerus porą metų. O štai me-
niškų ornamentų, išraižytų 
duonos kepalėlyje, dar nete-
ko matyti. 

H. Saniukas pasakojo, 
kad idėjų įdomiai, netra-

„Lašų duona“ jau ruošiasi „Rokiškio – Lietuvos kultūros sostinės“ renginiams
diciškai pateikti duoną, 
įmonėje nestinga. O ir pro-
ga bandymams palanki – 
2019-aisiais Rokiškis taps 
Lietuvos kultūros sostine. 
Taigi, šia neeiline proga ir 
rajono verslas turi ieškoti 
įdomesnių būdų pritraukti 
dėmesį, reprezentuoti savo 
rajoną ir savo įmones.

Šiam nuostabiam kūri-
niui nuotraukoje menininkai 
pasirinko UAB „Lašų duo-
na“ iškeptą didelį duonos 
kepalą. Pasak pašnekovo, 
šviežia duona netinkama to-
kiems meno kūriniams kur-
ti, tad ją reikėjo padžiovin-
ti. Taip meno kūrinys buvo 
apsaugotas ir nuo pelėsio, 
kad jis nesunaikintų įspū-

dingo darbo. Dėl viso pik-
to, meniškasis duonos ke-
palas ilgesniam saugojimui 
buvo užšaldytas. Šaldymo 
technologoją UAB „Lašų 
duona“ plačiai taiko savo 
gamybos procese: ji leidžia 
ilgam išsaugoti skonines 
duonos savybes, kol ji pa-
sieks eksporto rinkas. „Ro-
kiškio Sirenos“ žiniomis, 
įmonė eksportuoja daugiau 
nei du trečdalius savo paga-
mintos produkcijos.

Jokių specialių duonos 
receptūrų, technologijų 

raižymui paruoštai duonai 
apdoroti taikoma nebuvo: 
ši duona yra ta, kurią kas-
dien ragauja rokiškėnai. Iš 
padžiovintos duonos įsta-
bų kūrinį išskaptavę meni-
ninkai, kaip ir UAB „Lašų 
duona“ specialistai nestoko-
ja unikalių idėjų, tad, kaip 
prasitarė administratorius 
H. Saniukas, ir toliau šios 
duonos mėgėjai galės tikėtis 
įdomių meno kūrinių, gimu-
sių UAB „Lašų duona“.

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.

stovėjo mūsų rajono žmonės, 
yra pastatytas kryžius. Ap-
lankyti šios vietos rokiškėnai 
vyko organizuotai. Prie kry-
žiaus eiles apie laisvę skai-

tė Reda Kiselytė ir Danutė 
Mažeikienė, aplinką tvarkė 
jaunieji šauliai. Paminėjimo 
iniciatoriai – Lietuvos persi-
tvarkymo sąjūdžio Rokiškio 
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KVIEČIAME Į RENGINIUS 
GYVULIŲ AUGINTOJAMS

Pienininkystės ūkių atstovus ir visus 
besidominčius kviečiame į Melžimo 
technologijų centro organizuojamą 
nemokamą melžimo reikalavimų pamoką, 

kuri vyks  rugpjūčio 25 d. 11 val. savivaldybės  1 a. salėje.
Rugpjūčio 30 d. 11 val. kviečiame į D. Lūžos ūkį, 

Strepeikių k., Obelių sen.  (11-tas km nuo Rokiškio 
dvaro į Skemų pusę), kur vyks Gyvulių augintojų 
šventė: melžimo varžytuvės, skaniausio sūrio rinkimai, 
linksmybės su ,,Gastauta“ ir kita.  

Užs.0534

TERITORIJOS TVARKYMAS,  
TAKO GRINDIMAS AKMENIMIS
PIRŠTINĖS, GRĖBLIAI, KASTUVAI – pasirūpiname patys
ŠIUKŠLIŲ MAIŠAI – nupirksime
NUVAŽIAVIMAS Į KAVOLIŠKĮ – kooperuojamės patys
KVIETIMAS Į TALKĄ –VISI kviečiame visus norinčius, 
skleidžiame informaciją
IKI!

LAISVALAIKIUI Gardus obuolių pyragas
Reikės: 
200 g obuolių,
2 stiklinių miltų,
5 kiaušinių,
150 g sviesto,
2 stiklinių cukraus,
šaukšto šviežiai tarkuotos
citrinos žeivelės,
pagal skonį cinamono ir mus-
kato riešuto.

Obuolius nulupti, išpjauti 
sėklas, supjaustyti skiltelėmis, 
o jas – plonais gabalėliais. 
Obuolius apibarstyti miltais, 
cinamonu, muskato riešutu, ir 
gerai išmaišyti.

Kiaušinius išplakti su cu-
krumi, kol masė pabals. Su-
dėti tarkuotą citrinos žievelę, 
lydytą atvėsintą sviestą, ir dar 
kartą gerai išplakti. Tada sudė-

ti miltus, ir vėl gerai išplakti.
Skardelę ištepti augaliniu 

aliejumi, į jos dugną įpilti 
nedaug tešlos. Tuomet berti 

sluoksnį obuolių. Taip sluoks-
niuoti visus obuolius ir tešlą. 
Paskutinis sluoksnis turi būti 
tešlos. 

Kepti iki 180 laipsnių įkai-
tintoje orkaitėje apie valandą. 
Patiekti su grietinėle arba le-
dais. 

Kodėl negalima kepant pyragą varstyti orkaitės durelių?
Kepant pyragą, torto lakštus ar keksiukus, nepatariama 

dažnai varsyti orkaitės durelių. Kodėl?

Atidarius orkaitės dureles, joje esanti temperatūra staigiai su-
mažėja. Ypač svarbu nevarstyti durelių kepimo pradžioje, kol 
gaminys kyla. Antraip jis sukris.

Norint patikrinti, ar kepinys tikrai iškepė, atverti dureles gali-
ma likus kelioms minutėms iki kepimo pabaigos. Tuomet kepi-
nys bus jau iškilęs ir durelių varstymas jam nebepakenks.

Ar žinote, kad...
Jei svečiai atnešė dovanų tauriojo gėrimo butelį, vaisių krep-

šelį, pyragą ar saldėsių, būtina juos padėti ant stalo, kad visi 
svečiai galėtų jais pasivaišinti.

Restorane etiketas leidžia pasidažyti lūpas, tačiau pudruoti 
nosį ar naudotis blakstienų tušu, kvepalais – nedera.

Iš bendros lėkštės nedera imti skaniausią kąsnį – imkite tą, 
kuris arčiausiai jūsų.

Dama ir vyras ant galinės automobilio sėdynės gali sėstis kar-
tu tik tuomet, jei jie – gerai pažįstami.
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6 06:00 Himnas
06:05 Karinės paslaptys
06:55 Tatonka ir mažieji 
draugai 
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.  
14:05 Džesika Flečer 3
15:45 Žinios. 
16:00 Sveikinimų koncertas
17:30 Žinios 
18:05 Giminės.
18:55 Bėdų turgs. 

19:40 Stilius
20:30 Panorama
21:00 Irenos Starošaitės koncertas
22:05 Trumposios žinios
22:10 Italas
23:55 Trumposios žinios
00:00 Kalnų šnabždesys 
01:30 Prombergai. Pilkosios zonos 
simfonija. 
02:35 Įstabūs laukinio pasaulio gyventojai 
03:30 Erdvės. Pasaulio žavesys 
04:25 Džesika Flečer 3 

06:15 Teleparduotuvė
06:30 Ančiukų istorijos
07:00 Bailus voveriukas
07:30 Transformeriai. 
08:00 Ančiukų istorijos
08:30 Kur giria žaliuoja

09:00 Kobra 11
10:00 Vasaros gidas
10:30 Moderni šeima
11:00 Daktaras Dolitlis 2
12:45 Karštos galvos!
14:30 Nuotaka iš anapus
16:10 Simpsonai
16:45 Ekstrasensų mūšis
18:30 TV3 žinios
19:25 Eurojackpot
19:30 Taksi
21:25 Kodas L.O.B.I.A.I.: Paslapčių 
knyga
00:00 Profas
01:40 Sekso abėcėlė

06:30 Kaukė 
06:55 Linksmieji detektyvai 
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 Pasaulio gelbėtojai
11:25 Linksmuolė Momo
13:05 Viktoras ir krokodilų namo 
paslaptis
14:55 Markas Polas 
18:30 Žinios
19:30 Katės ir šunys. Kačių kerštas
21:10 Monte Karlas
23:20 Kiečiausi Spartos vyrai
01:00 Kaip atsikratyti boso?

06:25 Ekstrasensų mūšis 
08:45 Sveikatos ABC televitrina
09:00 Pavariau 

09:30 Apie žūklę
10:05 Vandenyno paslaptys 
10:35 Gyvybės galia 
11:50 Pragaro katytė 
13:00 Žiniuonis 
15:10 VanityFair. Visiškai slaptai
16:10 Kas žudikas? 
17:25 Muchtaro sugrįžimas
18:30 44-as skyrius
19:30 Muzikinė kaukė
22:00 Prezidento patikėtinis
23:50 Iš tamsybių
01:40 Visa menanti
03:10 Muzikinė kaukė

05:55 „Bekraštė Kanada“. 
06:45 „Laukinė Australija“. 
07:09 TV parduotuvė
07:25 „Bekraštė Kanada“. 

08:30 „Laukinė Australija“.
09:00 Skinsiu raudoną rožę
09:30 „Likimo melodija“ 
11:30 „Vincentas“ 
13:00 „Merdoko paslaptys“
15:00 MMA „King of the Cage in the 
Beach“. 
16:00 Žinios
16:20 Partizanų keliais
16:50 „Baltoji strėlė“ 
18:00 Žinios
18:35 0 laipsnių
18:40 „Ilga kelionė namo“ 
20:00 Žinios
20:30 „Kapitonas Gordejevas“ 
22:30 Žinios
23:00 „Vincentas“ 
00:30 „Merdoko paslaptys“ 
02:25 „Bekraštė Kanada“. 
03:15 „Vincentas“ 
04:25 „Likimo melodija“
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27 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 Tatonka ir mažieji 
draugai 
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 Didžiųjų medžiotojų 
sugrįžimas 
12:40 Pumos. Kova už būvį 
13:35 Mis Marpl 

15:10 Folčio viešbutis 2 
15:45 Žinios. 
16:00 TV šou „60 akimirkų”
17:30 Žinios 
18:05 Giminės.
18:55 Bėdų turgus. 
19:40 Savaitė. 
20:30 Panorama
21:00 „Laisvės kaina. Savanoriai”
22:05 Trumposios žinios
22:10 Tai nutiko Jemene 
23:55 Trumposios žinios
00:00 Serena
01:50 Didžiųjų medžiotojų sugrįžimas 
02:40 Pumos. Kova už būvį 
03:30 Mis Marpl 

06:15 Teleparduotuvė
06:30 Ančiukų istorijos
07:00 Bailus voveriukas

07:30 Transformeriai. 
08:00 Ančiukų istorijos
08:30 Kung Fu Panda
09:00 Kobra 11
10:00 Havajai 5.0
11:00 Evermoras
12:50 Karštos galvos! 2
14:35 Paukšteli, spruk
16:55 Simpsonai
17:25 Pakeliui į Balį
18:30 TV3 žinios
19:30 2 Barai. Išlikimo kovos
21:30 Anoniminis tėtis
23:45 Rokis 4
01:25 Kodas L.O.B.I.A.I.: 
Paslapčių knyga

06:30 Kaukė 
06:55 Linksmieji detektyvai 
07:20 “Nickelodeon” valanda. 

07:45 HarvisBiksas
08:10 Keista šeimynėlė 
08:35 Tomo ir Džerio pasakos 
09:00 Ponas Bynas
09:30 Tinginių miestelis 
10:05 Gyvenimas ant ratų
12:10 Seni bambekliai 2
14:15 Potvynis
18:30 Žinios
19:30 Teleloto
20:35 Nepaprastas Žmogus-Voras
23:20 Gili žydra jūra
01:20 Monte Karlas

06:30 Baltijos galiūnų čempionato 
etapas Molėtai
07:30 Akivaizdu, bet neįtikėtina
08:30 Tauro ragas
09:00 Baltijos galiūnų čempionato 
finalas Radviliškis

10:05 Vandenyno paslaptys 
10:35 Gyvybės galia 
11:50 Pragaro katytė
13:00 Viena už visus 
13:35 Sveikinimai
15:40 Savaitės kriminalai
16:10 Kas žudikas? 
17:25 Muchtaro sugrįžimas
18:30 44-as skyrius 
19:30 Ekstrasensų mūšis
22:00 Amžinai tavo
00:05 Kortų namelis 
02:00 Prezidento patikėtinis
03:30 Iš tamsybių

05:40 „Mainai gamtoje“. 
06:30 „Jaunikliai“. 
07:09 TV parduotuvė
07:25 „Visatos stebuklai“. 
08:30 Kaimo akademija

09:00 Šiandien kimba
10:00 „Samsonas Rally Rokiškis“ 
10:35 Ekovizija
10:45 „Vera. Sūnus palaidūnas“. 
12:45 „Moterų daktaras“ 
14:55 „Mainai gamtoje“. 
16:00 Žinios
16:20 Krepšinio pasaulyje 
16:50 „Baltoji strėlė“ 
18:00 Žinios
18:35 0 laipsnių
18:40 „Ilga kelionė namo“ 
20:00 Žinios
20:30 Skinsiu raudoną rožę
21:00 „Šetlando žmogžudystės. 
Mėlynas žaibas“ 
22:30 Žinios
23:00 „Šetlando žmogžudystės. 
Mėlynas žaibas“ 
00:15 „Vera. Sūnus palaidūnas“. 
02:10 „Moterų daktaras“ 
03:40 „Šetlando žmogžudystės”.
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28 05:00 Seserys 
06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
09:05 Senis 
10:05 Komisaras 
Štolbergas
11:05 Aukštuomenės 
daktaras 3 
11:50 Savaitė. 
12:45 Klausimėlis.lt. 
13:10 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
16:30 Seserys 
17:30 Žinios 
18:00 „Kas ir kodėl?”
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Gimę tą pačią dieną
20:30 Panorama
21:05 Dėmesio centre
21:30 Emilija iš Laisvės 

alėjos.
23:35 Jaunasis Popiežius 
00:30 Kelias į namus
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Gimę tą pačią dieną. 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Specialus tyrimas. 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Savaitė. 

06:10 Teleparduotuvė
06:25 Didvyrių draugužiai
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

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 Popieriniai miestai
00:45 Kastlas
01:35 Naujakuriai
02:30 Legendos
03:20 Tironas
04:05 Ekstrasensų mūšis

06:40 Visatos broliai 
07:05 Kaukė
07:30 Linksmieji detektyvai
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris
09:50 24 valandos
10:35 Yra, kaip yra
11:35 24 valandos

12:35 Nuo... Iki...
13:30 Gyvenimo šukės 
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 Žaidimas be taisyklių
00:25 Juodasis sąrašas
01:20 Judantis objektas
02:10 Gili žydra jūra

06:40 Džeikas, Storulis ir šuo 
07:35 Diagnozė - žmogžudystė 
08:30 Voratinklis 
09:30 Įteisintas faras
10:35 Muchtaro sugrįžimas
12:40 Sudužusių žibintų gatvės 

13:45 Diagnozė - žmogžudystė 
14:45 Voratinklis 
15:50 Muchtaro sugrįžimas
16:55 Sudužusių žibintų gatvės 
18:00 Info diena
18:30 Savas žmogus 
19:30 Įteisintas faras
20:30 Farai
21:00 Prisiminti pavojinga
23:20 Amžinai tavo
01:15 Kortų namelis 
03:00 Džeikas, Storulis ir šuo 
03:45 Gyvybės galia

05:45 „Merdoko paslaptys“ 
07:04 TV parduotuvė
07:20 Skinsiu raudoną rožę
07:50 Kaimo akademija
08:20 Patriotai
09:20 „Neišsižadėk“ 
10:25 „Albanas“ 

11:30 „Baltoji strėlė“ 
12:35 „Kapitonas Gordejevas“ 
13:35 „Merdoko paslaptys“ 
14:40 TV parduotuvė
14:55 „Albanas“ 
16:00 Reporteris
16:50 „Likimo melodija“ 
18:00 Reporteris
18:40 Lietuva tiesiogiai
18:55 „Albanas“ 
20:00 Reporteris
20:30 „Gluchariovas“ 
21:30 „Delta“ 
22:30 Reporteris
23:15 Lietuva tiesiogiai
23:45 „Kapitonas Gordejevas“ 
00:50 „Merginos iš  
Ukrainos“ 
01:50 Reporteris
02:30 „Delta“
03:20 „Chiromantas“ 
04:10 „Merdoko paslaptys“ 
04:55 „Delta“

A
N

TR
A

D
IE

N
IS

 0
8.

29 05:00 Seserys 
06:00 Himnas
09:05 Senis 
10:05 Komisaras 
Štolbergas
11:05 Aukštuomenės 
daktaras 3 
11:50 Gimę tą pačią dieną. 
12:45 Klausimėlis.lt. 
13:10 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Seserys 
17:30 Žinios 
18:00 „Kas ir kodėl?”
18:30 Klauskite daktaro
19:30 „25-asis kadras. 
Terra incognita”
20:30 Panorama
21:05 Dėmesio centre”

21:30 „LRT – atkurtos Lietuvos 
šimtmečio transliuotojas”
23:10 Tvin Pyksas 3 
00:15 Detektyvas Monkas 4 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Baltijos kelias 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 „Svarbios detalės”. 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 „25-asis kadras. Terra 
incognita”.

06:10 Teleparduotuvė
06:25 Didvyrių draugužiai
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
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 Dvigubas smūgis
00:50 Kastlas
01:40 Naujakuriai
02:35 Legendos
03:25 Tironas
04:15 Ekstrasensai detektyvai

06:40 Visatos broliai
07:05 Kaukė
07:30 Linksmieji detektyvai 
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris 
09:50 24 valandos
10:35 Yra, kaip yra
11:35 24 valandos

12:35 Bus visko
13:30 Gyvenimo šukės 
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 Išlikimo žaidimas
00:05 Juodasis sąrašas 
01:00 Judantis objektas 
01:50 Žaidimas be taisyklių

06:40 Džeikas, Storulis ir šuo 
07:35 Diagnozė - žmogžudystė 
08:30 Voratinklis 
09:30 Įteisintas faras
10:35 Muchtaro sugrįžimas
12:40 Sudužusių žibintų gatvės 
13:45 Diagnozė - žmogžudystė 

14:45 Voratinklis 
15:50 Muchtaro sugrįžimas
16:55 Sudužusių žibintų gatvės 
18:00 Info diena
18:30 Savas žmogus 
19:30 Įteisintas faras
20:30 Pagalbos skambutis
21:00 Didingiausias filmas
22:50 Prisiminti pavojinga
01:05 Nikita 
01:55 Džeikas, Storulis ir šuo 
02:40 Su cinkeliu
04:20 Pagalbos skambutis
04:45 Pragaro katytė

05:45 „Merdoko paslaptys“ 
06:34 TV parduotuvė
06:50 Vasara tiesiogiai su D
07:20 Darbščios rankos, atviros 
širdys
07:50 Auginantiems savo kraštą
08:20 Patriotai

09:20 „Neišsižadėk“ 
10:25 „Albanas“
11:30 „Baltoji strėlė“ 
12:35 „Kapitonas Gordejevas“ 
13:35 „Bitininkas“ 
14:40 TV parduotuvė
14:55 „Albanas“ 
16:00 Reporteris
16:50 „Likimo melodija“ 
18:00 Reporteris
18:40 Lietuva tiesiogiai
18:55 „Albanas“ 
20:00 Reporteris
20:30 „Gluchariovas“ 
21:30 „Delta“ 
22:30 Reporteris
23:15 Lietuva tiesiogiai
23:45 „Kapitonas Gordejevas“ 
00:50 „Merginos iš Ukrainos“ 
01:50 Reporteris
02:30 „Delta“ 
03:20 „Chiromantas“ 
04:10 „Merdoko paslaptys“
04:55 „Delta“

• Planšetės dėklą. Medžiaga 
eko-oda. Ekrano dydis 10.1‘;. 
Nusipirkom internetu, bet 
užsimanėm kitokio dėklo, tad 
šitą parduodam, mokėta 23 Eur, 
nenaudotas. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 629 41 565. Rokiškis
• Šienainio ir šiaudų ritinius. 
Galimas pristatymas.  
Tel. 8 615 29 342. Rokiškis
• Aerodinaminę bagažinę ir 
skersinius VW automobiliui, 
laikiklius dviračiams vežti.  
Tel. 8 611 27 116. Rokiškis
• Sausas malkas, iš pastogės, 
atvežu. Tel. 8 671 89 551. Rokiškis

KITA

• Ruginius, bei avižinius  
šiaudų ritinius. Tel. 8 671 89 551. 
Rokiškis
• Stiklines židinio dureles ir 
krosnies dureles.  
Tel. 8 616 47 160. Rokiškis
• Rūšiuotus akmenis.  
Tel. 8 625 02 384. Rokiškis
• 3 l talpos stiklainius, 50 vnt.  

Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Metalinį seifą. Kaina 105 Eur. 
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Geros būklės, reklaminius 
tentus, trumpai naudoti. Tentai yra 
patvarūs, nepraleidžiantys vandens. 
Tento kraštai sustiprinti dvigubu 
lenkimu. Sukalti metaliniai žiedai 
tento įtempimui. 3x6 m – 13 Eur; 
3x5 m – 11 Eur; 4x2 m – 6 Eur; 
2.5x2 m – 4 Eur; 1.3x3 m – 3 Eur. 
Tel. 8 674 64 107. Rokiškis
• Rėminio gaterio pjūklų galąstuvą. 
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis

• Transporterio velenus.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Kompiuterį Toshiba. Ekranas: 
15.6‘; LED 1366x768. Kietasis 
diskas: 1 TB HDD 5400 rpm. RAM 
atmintis: 6 GB DDR3. Procesorius: 
Intel Core i5- 3210M 2.5 Ghz. 
Grafinė sąsaja: AMD Radeon 
HD 7600M 1GB. Operacinė 
sist.: Windows 8.1 pro (legali, 
suinstaliuota). Kaina 230 Eur.  
Tel. 8 623 39 836. Rokiškis
• Planšetę AINOL.  
Naudota, pigiai. Tel. 8 670 27 844. 
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Telefoną Samsung Galaxy S5. 
Geros būklės. Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 601 74 885. Rokiškis
• Telefoną LG G2, truputį 
apibraižytas, su plėvele ant ekrano. 
Pridedu ir dėklą. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 623 39 836. Rokiškis
• Naują Sony Xperia L1 
telefoną. Pakuotė atplėšta salone 
patikrinimui. Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 614 21 851. Rokiškis
• Telefona iphone 7plius, be 
defektų, kaina sutartinė. 
 Juodas, matinis. Kaina 700 Eur. 
Tel. 8 625 80 385. Rokiškis
• Naują Samsung Galaxy Grand 

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Akordeoną Weltmeister 120. 
Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 689 19 333. Rokiškis

Prime telefoną, auksinės spalvos. 
Į rinkinį įeina: dėžutė, kroviklis, 
ausinės, dokumentai, įdėklas. 
Tinkamas dovanai.  
Kaina 135 Eur. Tel. 8 673 08 131. 
Rokiškis

Ieškokite MAXIMA ir
IKI prekybos centruose!
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MAISTO PRODUKTAI

• Medų, į pirkėjo tarą.  
3 Eur/kg. Tel. 8 679 95 266. 
Rokiškis
• Medų, indeliuose po 1 kg.  
Kaina 3 Eur. Tel. 8 641 32 166. 
Rokiškis
• Bruknes pigiai.  
Tel. 8 600 08 175. Rokiškis

BALDAI

• Tamsiai rudą ašomąjį stalą. 
4 stalčiai vienoje pusėje, vieta 
kompiuteriui ir klaviatūrai. Kaina 
30 Eur. Mažai naudotą ketaus 
vonią, 20 Eur.  
Tel. 8 611 20 225. Rokiškis
• Stiklinį staliuką. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 624 49 340. Rokiškis
• Tvarkingą sekciją, neišardyta. 
Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 607 61 341. Rokiškis
• Mažai naudotą stalą kompiuteriui. 
Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 624 68 995. Rokiškis
• Nebrangiai trijų durų spintą su 
antresolėmis. Tel. 8 624 68 995. 
Rokiškis
• Prieškambario baldus.  
Kaina 75 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Nebrangiai žurnalinį staliuką. 
Kaina 24 Eur.  
Tel. 8 674 32 521. Rokiškis
• Viengulį čiužinį, puiki būklė, 
90/200. Tel. 8 678 56 143. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 15 a sklypą sodų bendrijoje 
„Papartis“. Kraštinis, šalia asfalto. 
Tel. 8 686 83 829. Rokiškis
• 1 kambario butą, P.Širvio g., 4 

Kaina 38000 Eur.  
Tel. 8 634 55 374. Rokiškis
• Sodybą Remeikiuose. Rąstiniame, 
1959 m. statybos name yra trys 
kambariai ir virtuvė. Bendras plotas 
52.97 kv. m. Šildymas kietu kuru. 
Erdviame 30 a sodybos sklype yra 
mūrinė lauko virtuvė, šildoma kietu 
kuru, šulinys bei pirtis. 
 Kaina 3900 Eur. Tel. 8 640 32 442. 
Rokiškis
• Rąstinį, 158 kv. m namą. Visi 
patogumai, centrinis šildymas, 
namas apšiltintas. 25 arų sodybos 
sklype yra du garažai, lauko 
virtuvė, pirtis, klėtis, jauki 
prižiūrėta aplinka. Panemunėlis už 
2 km. Kaina 14000 Eur.  
Tel. 8 640 32 442. Rokiškis
• Du žemės ūkio paskirties sklypus 
Viliuose (Panemunėlio kadastrinėje 
vietovėje). Vienas 2,95 ha, našumo 
balas 32,1. Kitas 2,916 ha, našumo 
balas 32,1. Bendras plotas 5,866 ha. 
Kaina 21000 Eur.  
Tel. 8 640 32 442. Rokiškis
• Sodybą Gindviliuose. 8 km 
nuo Rokiškio, netoli pagrindinis 
asfatuotas kelias, žemės sklypas 
0,74 ha. Tel. 8 626 41 166. Rokiškis
• 4 kambarių butą Obeliuose. 
Padarytas remontas, sienos 
nedažytos, neklijuotos tapetais, bet 
paruoštos dažymui ar tapetavimui. 
Gražus vaizdas pro langus. 
Pastatytas elektrinis vandens 
šildytuvas. Vamzdynai, elektra, 
radiatoriai nauji.  
Kaina 11000 Eur.  
Tel. 8 623 77 272. Rokiškis
• Erdvų, tvarkingą 2 kambarių butą, 
su patogumais, Skemuose.  
Tel. 8 604 77 311. Rokiškis
• Sodybą Klišiuose. Iki 
Panemunėlio geležinkelio stoties 
300 m. 15 a sklype mūrinis 
namas, ūkinis pastatas, tvenkinys, 
pavėsinė. Namui reikalingas 
remontas. Kaina 6200 Eur.  
Tel. 8 662 49 104. Rokiškis
• 124 kv. m sandėlį Cvirkos g. 
Galima rekonstruoti į 1 arba 2 butų 
gyvenamą namą.  
Padaryta vizualizacija.  
Tel. 8 611 27 116. Rokiškis
• 30 arų žemės sklypą Cvirkos g. 
Galima skaidyti į mažesnius.  
Tel. 8 611 27 116. Rokiškis
• 2 kambarių butą, Taikos g 13. 
Šiuolaikiškai įrengtas, viskas naujai 
pakeista, apšiltinta lauko siena. Su 
visa buitine technika ir baldais, 

antras aukštas. Kaina 29000 Eur. 
Tel. 8 613 39 235. Rokiškis
• Sodybą gražioje aplinkoje, šalia 
miško, Iciūnuose. Iki Rokiškio 
6 km, iki Vyžuonos ežero 1 km. 
Namas gyvenamas, įrengtas 
(vandentiekis, nuotekos). Yra 
ūkiniai pastatai, garažas, pirtelė, 
rūsys. Žemės valda - 1 ha.  
Tel. 8 672 39 152. Rokiškis
• 1 kambario butą Jaunystės g., 4 
aukštas. Kaina 9999 Eur.  
Tel. 8 600 25 928. Rokiškis
• 4 kambarių butą Obeliuose, 4/4. 
Kaina 5000 Eur.  
Tel. 8 612 20 334. Rokiškis
• Namą Kamajuose, statytą 1970 
m., Kaštonų g. Namų valda 
0.1469 ha. Yra sodas, pirtis, 
ūkiniai pastatai. Namas mūrinis, 3 
kambarių. Teritorija aptverta, geri 
kaimynai, graži vieta. Mes linkę 
derėtis. Kaina 15000 Eur.  
Tel. 8 612 14 728. Rokiškis
• 2 kambarių butą Panevėžio g., 5 
aukštas, vidurinis butas, su stiklintu 
balkonu, yra rūsys, plastikiniai 
langai, šarvo durys.  
Kaina 16500 Eur.  
Tel. 8 622 67 571. Rokiškis
• Garažą prie buvusios kepyklos. 
Tel. 8 685 36 651. Rokiškis
• Du sodus vieną šalia kito, viso - 
15 arų. Du vasarnamiai, pavėsinė, 
šiltnamis, vanduo laistymui, 
elektra. Pirmas keliukas už Miškų 
urėdijos. Kaina 8000 Eur.  
Tel. 8 618 36 236. Rokiškis
• Garažą prie buvusios kepyklos. 
Tel. 8 685 36 651. Rokiškis
• Namą gražioje vietoje, 28 a namų 
valdos, vandentiekis ir kanalizacija 
miesto, name yra įvestas tualetas, 
sudėti plastikiniai langai. Arba 
keičiu į dviejų kambarių butą 
Rokiškyje. Kaina 20000 Eur.  
Tel. 8 663 77 699. Rokiškis
• 3 kambarių butą Juodupėje.  
Tel. 8 645 68 175. Rokiškis
• Dalį namo Žiobiškyje. 18 arų 
žemės, šalia miško, netoli ežeras. 
Kaina 9999 Eur.  
Tel. 8 615 46 557. Rokiškis
• Sodybą 3 km nuo Rokiškio, 
Ratkupiuose. 0,9 h namų valda, 
kaina 7000 Eur.  
Tel. 8 652 59 334. Rokiškis
• Namą Juodupėje, Darbininkų g. 
24. Garažas, pirtis, didelis ūkinis 
pastatas, trifazis, netoli miškas, 
geri kaimynai. Tel. 8 686 20 472. 
Rokiškis
• Sodybą Bryzgiuose.  
Tel. 8 682 33 582. Rokiškis
• 2 kambarių butą, Panevėžio g. 12. 
Tel. 8 613 81 243. Rokiškis
• Sodybą nuostabioje, gražioje 
vietoje, 1 ha žemės, Kriaunų sen., 
Mičiūnuose. Smulkesnė informacija 
telefonu. Tel. 8 606 25 534. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą, be patogumų, 2 
aukštas, pigus išlaikymas, miesto 
centre. Kaina 3400 Eur.  
Tel. 8 647 18 401. Rokiškis

NUOMA

• Dirbantis vyras ieško išsinuomoti 
1 kambario butą. Kaina 50 Eur. Tel. 
8 603 87 554. Rokiškis
• Jauna, dirbanti, tvarkinga šeima 

išsinuomotų 1 ar 2 kambarių butą 
su patogumais. Tinka ir su daliniais 
patogumais.  
Geriausia ilgalaikė nuoma.  
Tel. 8 672 49 268. Rokiškis
• Išsinuomočiau ariamą ar pievų 
žemę Rokiškio raj.  
Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 615 29 342. Rokiškis
• Išsinuomočiau 1-2 kambarių butą. 
Tel. 8 647 87 788. Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti 1-2 kambarių 
butą. Esu dirbanti, tvarkinga, be 
žalingų įpročių. 
 Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 648 76 595. Rokiškis
• Garažą prie autobusų stoties.  
Tel. 8 679 80 918. Rokiškis
• Ūkininkas ieško išsinuomoti 
žemės. Tel. 8 652 59 334. Rokiškis
• Išsinuomočiau dirbamą žemę arba 
pievas Rokiškio rajone.  
Tel. 8 622 06 975. Rokiškis

PAŽINTYS

• Vieniša, rimta, 170/72, paprasta 
moteris ieško vyro gyvenimui nuo 
48 iki 55 metų.  
Tel. 8 670 60 566. Rokiškis

PASLAUGOS

aukštas. Reikalingas remontas. 
Šarvo durys. Tel. 8 621 54 220. 
Rokiškis
• Sodybą Sėlynėje. Puiki, rami 
vieta, kraštinis namas. Bendras 
plotas 238 kv. m. Dviejų aukštų, 
abu aukštai įrengti. Yra ūkiniai 
pastatai. Kiemas asfaltuotas, 
apsodinta tujų gyvatvore. Yra rūsys 
po visu namu. Šildomas kietu kuru. 
Savininko tel. 8 644 51905.  
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• Savaitgalio vakarais galiu 
pervaryti - parvairuoti jūsų 
automobilį į namus, ar norimą 
vietą, jei pats negalite vairuoti. 
Užsakyti iš anksto.  
Tel. 8 627 86 749. Rokiškis

PERKA

• Už simbolinę kainą, veikiančią 
dujinę viryklę.  
Tel. 8 621 96 702. Rokiškis
• Nebrangų automobilį.  
Siūlyti įvairius variantus.  
Kaina 400 Eur. Tel. 8 636 91 647. 
Rokiškis
• Rusišką, 200 l statinę.  
Tel. 8 612 21 760. Rokiškis
• Gerą dviratį.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Girtuokles, agrastus, juoduosius ir 
raudonuosius serbentus.  
Tel. 8 611 27 116. Rokiškis
• 2-3 kambarių butą Rokiškyje. 5 
aukšto nesiūlyti.  

Tel. 8 648 17 115. Rokiškis
• 3 kambarių butą Rokiškyje.  
Tel. 8 656 26 553. Rokiškis
• Grūdų sraigę („šneką“ / grūdų 
pakėlėją).  
Tel. 8 623 39 570. Rokiškis
• Statybinius stiklo blokus, gali būti 
naudoti.  
Tel. 8 615 44 679. Rokiškis
• Nerūšinius obuolius. Rokiškyje 
- Topolių g. 44, kaimuose ir 
miesteliuose didesnį kiekį pasiima 
supirkėjai. Tel. 8 687 33 067. 
Rokiškis
• Masažinį stalą-kėdę, gali būti 
panaudotas. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 601 04 331. Rokiškis
• Navigaciją. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 604 01 912. 
Rokiškis
• Įdomų laikrodį.  
Siūlyti įvairius variantus.  
Tel. 8 604 01 912. Rokiškis
• Aplle ir Samsung telefonus, 
siūlyti įvairius variantus.  
Tel. 8 604 01 912. Rokiškis
• Nešiojamąjį kompiuterį, siūlyti 
įvairius variantus, atsiskaitau  
iškart vietoje. Tel. 8 604 01 912. 
Rokiškis
• Auksą, aukso dirbinius. 
Atsiskaitau iš karto.  
Eur. Tel. 8 604 01 912. Rokiškis
• Pirkčiau planšetę. 
 Siūlyti įvairius variantus.  
Tel. 8 604 01 912. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Marškinėlius mergaitei, geros 
būklės, vos kelis kartus dėvėti. 
146 cm ūgiui. Šortukus mergaitei, 
dėvėti, būklė taip pat gera. 8 m. 
mergaitei, 128 cm ūgio. 
Kaina 3 Eur. Tel. 8 622 12 644. 
Rokiškis
• J. Tūbelio progimnazijos 
megztuką, 134 cm ūgio mergaitei. 
Ir labai ieškome megztuko 146 cm 
ūgio mergaitei. Kaina 12 Eur.  
Tel. 8 676 26 818. Rokiškis
• 5 bėgių dviratuką, 6-8 metų 
vaikui. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 611 33 061. Rokiškis
• Už simbolinę kainą sportinį 
vežimėlį. Tel. 8 601 08 494. 
Rokiškis
• Pigiai, labai gerą karatė ar dziudo 
aprangą. Švarkas, kelnės iš tvirtos 
medžiagos. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 624 68 995. Rokiškis
• Sūpynes „Chicco“, aukštis apie 
1,5 m. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 616 02 301. Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Rasti raktai prie „Doreli“ 
parduotuvės.  
Tel. 8 647 49 719. Rokiškis

• Rastas kelio ženklas. Gal kas 
pametėte?. Tel. 8 682 31 964. 
Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Siūlome darbą Londone. Duonos 
kepykloje, šokolado fabrike.  
Kalba nereikalinga. Atlyginimas 
kas savaitę. 400 GBP. 
Apgyvendiname. Darbas vyrams. 
Tel. 8 648 59 189. Rokiškis
• Reikalingi barmenai kavinėje 
„Senas Grafas“.  
Tel. 8 685 34 269. Rokiškis
• Reikalingi miško pjovėjai.  

Tel. 8 686 93 758. Rokiškis
• Siūlome darbą politikos ir verslo 
žurnalistui. Kaina 600 Eur.  
Tel. 8 677 08 977. Rokiškis
• Siūlome darbą rimtam, jaunam 
darbininkui prie malkų pjovimo-
skaldymo aparato.  
Tel. 8 687 33 067. Rokiškis
• Reikalingas meistras, mokantis 
klijuoti sienų plyteles.  
Tel. 8 616 47 160. Rokiškis
• Ieškau auklės, sąžiningos, 
mylinčios vaikus, prižiūrėti 1 
metukų berniuką nuo 7 iki 16 val. 
Tel. 8 626 07 506. Rokiškis
• Skubiai ieškau, kas nušlifuotų 
medines grindis Rokiškyje.  
Tel. 8 627 01 117. Rokiškis
• Ieškau auklės, sąžiningos, 
mylinčios vaikus, prižiūrėti 1 
metukų berniuką nuo 7 iki 16 val. 
Galite gyventi mano namuose.  
Tel. 8 626 07 506. Rokiškis
• Ūkyje reikalingas darbininkas 
galintis dirbti su technika. 
Apgyvendinu.  
Tel. 8 676 37 789. Rokiškis
• Reikalingas žmogus sklypo 
frezavimui. Dalis sklypo sode, 
reikia nedidelio traktoriaus.  
Tel. 8 674 32 521. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• 1000 l (tonines) talpas. 
Tvarkingos ir švarios.  
Kaina 50 Eur. Tel. 8 650 51 598. 
Rokiškis
• Kultivatorių, dviejų korpusų 
plūgą traktoriui T25.  
Žolės smulkintuvą.  
Tel. 8 620 67 272. Rokiškis
• 2 korpusų plūgą, 
4 vagų kaupiką, kultivatorių.  
Tel. 8 610 87 303. Rokiškis
• Savaeigę žoliapjovę.  
Kaina 90 Eur. Tel. 8 674 32 521. 
Rokiškis
• Pjūklą, veikia gerai.  
Tel. 8 674 32 521. Rokiškis

SPORTO IR LAISVAILAIKIO 
PREKĖS

• Naudotą guminę valtį „Ufimka21“ 
. Kaina 130 Eur. Tel. 8 616 51 963. 
Rokiškis
• Abonementą Vilniuje „Impuls“ 
klube. Bet kokia programa, 
treniruokliai, baseinas, bet kuriuo 
darbo laiku, kiekvieną dieną, vaikai 
iki 3 metų leidžiami nemokamai. 
Abonemento kaina 55 Eur 
mėnesiui, abonementas iki gruodžio 
mėnesio.  
Tel. 8 686 93 166. Rokiškis
• Mažai naudotą revolverį 
„Arminus“. Reikalingas leidimas 
ginklui.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Žvakės tipo katilą, 10 kW. Kaina 
140 Eur.  
Tel. 8 621 74 800. Rokiškis
• Naują, nenaudotą kampinį 
šlifuoklį DWT WS10-125TV, galia 
1010 W, diskas 125 mm.  
Kaina 40 Eur. Tel. 8 615 92 735. 
Rokiškis
• Šulinio ritinius.  
Tel. 8 600 74 519. Rokiškis
• Pigiai naujas lauko duris, 
nenaudotos, plieninės.  
Kaina 50 Eur. Tel. 8 623 71 216. 
Rokiškis
• Du plastikinius balkono langus. 
Tel. 8 620 67 272. Rokiškis
• Pjautą, įvairią statybinę medieną. 
Visa mediena sausa.  
Tel. 8 610 06 145. Rokiškis
• Žemės apdirbimo stakles ir 
diskinius pjūklus.  
Tel. 8 458 75 585. Rokiškis
• Naudotą šiferį, 100 vnt.  
Tel. 8 682 68 377. Rokiškis
• Metalo gręžimo stakles.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Mobilų juostinį gaterį su 
obliavimo mechanizmu. Su 
galimybe obliuoti rąstus arba 
lentas. Kelio ilgis 8 m, pagr. 
variklis 7.5 kW ir 4 kW, įtempimas 
hidraulinis, valdymas elektrinis. 
Kaina 4500 Eur. Tel. 8 634 82 227. 
Vilnius

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Kuro purkštuką tinkantį Fiat, 
Alfa, Lancia 1.9 jtd / 2.4 jtd.  
Kodas 0445110119.  
Atitinka visus parametrus.  
Kaina 50 Eur. Tel. 8 636 00 696. 
Rokiškis
• Kuro purkštuką tinkantį Citroen 
2.0 hdi / Fiat 2.0 jtd / Peugeot 2.0 
hdi. Kodas 0445110062.  
Atitinka visus parametrus.  
Kaina 50 Eur. Tel. 8 636 00 696. 
Rokiškis
• Kuro purkštukus tinkančius Bmw 
530d / Bmw 730d.  
Kodas 0445110029. Restauruoti, 
nauji Bosch įpurškėjai. Atitinka 
visus parametrus. 2 vnt. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 636 00 696. 
Rokiškis
• Kuro purkštuką tinkantį Opel 
1.9 dti / Renault 1.9 dci. Kodas 
0445110021. Restauruotas.  
Naujas Bosch išpurškėjas.  
Atitinka visus parametrus.  
Kaina 60 Eur. Tel. 8 636 00 696. 
Rokiškis
• Nissan Almera mechaninę pavarų 
dėžę dalimis. 2003 m., 2.2 dCi, 82 
kW. Dėžės kodas RS5F50A.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• VW Passat dalimis. 1996 m., 
 1,9 l,  66 kW.  
Tel. 8 654 39 254. Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480. Rokiškis
• Zil 131 naudotą gervę 
(„lebiotkę“). Kaina 280 Eur.  
Tel. 8 626 04 120. Rokiškis
• Gaz21 Volgos variklį, pavarų 
dėžę, priekinį tiltą, ratus su 
padangomis ir kitas detales.  
Tel. 8 611 27 116. Rokiškis
• Audi 80, visą arba dalimis, 
benzinas. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Subaru Legacy dalimis, 1996 m. 
Tel. 8 651 51 222. Rokiškis
• Motociklų, motorolerių padangas. 
Tel. 8 650 70 168. Rokiškis
• Padangas džipams: 235/75 R15, 
4 vnt. M+S, 275/60 R15, 4 vnt. 
255/60 R15, 4 vnt.  
Tel. 8 650 70 168. Rokiškis
• Dalimis Renault Laguna, 
universalas, 1999 m., 1,9 TD. Ford 
Fiesta, hečbekas, 2005 m., 1,4 TD. 
Tel. 8 645 87 075. Rokiškis
• R14 ratlankius, su trijų ar 
keturių sezonų M+S padangomis. 
Ratlankiai nedaužti, skylės: 4x108, 
nuimti nuo AUDI 80. Vienas 
iš penkių ratlankių su vasarine 
padanga, buvo naudojamas kaip 
atsarginis ratas. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 642 16 032. Rokiškis
•  Audi A6 2000 m., vairo kolonėlę. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 601 08 494. 
Rokiškis
• Nissan variklį dalimis, 2,2 l, 84 
kW . Tel. 8 601 08 494. Rokiškis
• VW variklį dalimis, 1,9 tdi, 85 
kW . Tel. 8 601 08 494. Rokiškis
• Padangas 215/55, R17, 4vnt, 
205/55, R16, 4 vnt. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 601 08 494. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Keturratį, registruotas,  
TA iki 2018 10 31.  
Tel. 8 686 93 420. Rokiškis
• Nissan Primera 2003 m., 2,2 l, 
dyzelis, 95 kW, sedanas, 6 bėgių, 
mechaninė pavarų dėžė. TA dar 
metams. Kaina 987 Eur.  

Tel. 8 640 22 272. Vilnius
• Pigiai Opel Frontera Sport, 1994 
m., variklio defektas.  
Tel. 8 600 26 451. Rokiškis
• Sulankstomą dviratį, būklė puiki. 
Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 674 32 521. Rokiškis
• Lengvojo automobilio priekabą, 
TA, tvarkinga, savos gamybos. 
Kaina 460 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Priekabą-tralą, vienos ašies, 
tvirtas, be dokumentų, tinkantis 
vežti automobilį ar kitokius 
didelius krovinius.  
Tel. 8 687 98 381. Rokiškis
• VW Passat, 1996 m., 1.9 TDI, 
dyzelis, karavanas, 66 kW, 
privalumai, TA iki 2019-08-17, 
pridedu žieminius ratus,  
SMS neskaitau. Kaina 630 Eur.  
Tel. 8 687 49 303. Rokiškis
• Automobilį VW Passat, 1991 
m., variklio tūris 1781 kub.cm, 
benzinas, TA iki 2018.07.  
Tel. 8 614 91 562. Rokiškis
• Audi 80, 1986 m., benzinas. 
Tvarkinga, važiuojanti.  
Kaina 200 Eur. Tel. 8 616 84 151. 
Rokiškis
• Seat Toledo, 1998 m., TDI, 
1.9 l, dyzelinas, kablys, TA iki 
2018.12.12. Sėdi ir važiuoji.  
Tel. 8 626 07 506. Rokiškis
• Moterišką dviratį Obeliuose. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 686 51 860. 
Rokiškis
• Ford Mondeo, 1995 m. Benzinas, 
variklis 1.8. TA iki 2019 m. 
Surūdijusi. Daugiau informacijos 
tel. (8-675) 40528.  
Kaina 280 Eur. Tel. 8 678 19 808. 
Rokiškis
• Pigiai automobilį Audi 4.  
Tel. 8 600 26 451. Rokiškis
• Renault Laguna, 1996 m.,  
2.2 l, dyzelis. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 616 72 309. Rokiškis
• Traktorių T-25A, geros tech. 
būklės, 1979 m., kartu su žemės 
dirbimo inventoriumi (kultivatorius 
su grumstų trupintuvu, dvivagis 
plūgas, trijų vagų kaupikai, bulvių 
kasamoji ir sodinamoji).  
Kaina sutartinė. Tel. 8 614 76 408. 
Rokiškis
• Savadarbį traktorių su plūgu 
ir kultivatoriumi, dyzelinis, 
hidraulika,kuriasi starteriu.  
Kaina 700 Eur. Tel. 8 675 13 781. 
Kupiškis
• Audi, BMW, Volvo, Ford, 
Mercedes, Toyota, VW ir Opel 
markės automobilį. Siūlyti įvairius 
variantus. Atsiskaitau iškart vietoje. 
Tel. 8 604 01 912. Rokiškis
• Dviračius paaugliams, vaikams. 
Puiki būklė, nebrangiai.  
Tel. 8 674 32 521. Rokiškis
• Rover 400, 1998 m., 2 l., 
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PARODOS:
Periodikos skaitykloje
Spaudinių paroda „Atgimstantis pasididžiavimas –  tautinis kostiumas“.
Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje 
Spaudinių parodos:
 „Vasaros šventės“.
 „Savyje nešiojanti gimtinės stebuklą“, skirta poetės, aktorės Meilės 

Kudarauskaitės 85 – osioms gimimo metinėms.
ES informacijos ir užsienio kalbų skaitykloje
Spaudinių paroda „Rašytoja, pamėgta vaikų, bet atmesta kritikų“, skirta anglų 

rašytojos Enid Blyton 120 – osioms gimimo metinėms.

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

Atėjai
Dukrai Birutei 

Atėjai į saulės spindesį.
Jautei jo dosnią gaivą.
Jautei ir mamos dėmesį:
Užgimusį svajonių laivą...

Norėjai būti didelė:
Palikti vaiko labirintą,

Padėti mielą lėlę
Ir imtis mokslo rimto.

Viliojo naujų dienų šviesa,
Kurią tau rodė tėvų ranka.
Žinojau kelią – kur tiesa:
Kasdien ten laimė lankos.

Vytautas Gasiūnas
2011 m.

KŪRYBOS KERTELĖ

 dyzelis, TA iki 2018.04. Kaina 550 
Eur. Tel. 8 618 36 497. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Naujus purkštuvus, tinkančius 
MTZ varikliams D-245 su turbina. 
2 vnt.  Kaina už abu.  
Kaina 25 Eur. Tel. 8 636 00 696. 
Rokiškis
• Traktorinių variklių A-41, A-01 
purkštuvus. Nauji purkštukai, 
sureguliuoti, 6 vienetai.  
Kaina už visus. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Kombainą Claas Matador Standar, 
visą arba dalimis.  

Kaina 1700 Eur. Tel. 8 650 68 045. 
Rokiškis
• Sustiprintus kaltus, noragus 
Kuhn, Kverneland plūgams.  
Tel. 8 621 28 610. Rokiškis
• Naudotą kultivatorių, 3,0 m ilgio. 
Kaina 300 Eur. Tel. 8 633  01 255. 
Anykščiai
• 3 korpusų pūugą, yra ratukas. 

Kaina 300 Eur. Tel. 8 633 01 255. 
Anykščiai

VAIZDO TECHNIKA

• Naujus automibilinius vaizdo 
registratorius, čekiški, siunčiu. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 670 99 923. 
Rokiškis

Astrologinė prognozė rugpjūčio 28-rugsėjo 3 d.
AVINAS. Gali atsirasri ne-

lengvų reikalų su užsieniečiais. 
Taip pat gali būti svarbus po-
kalbis su įtakingu asmeniu. 
Darbe gali būti reikalaujama 
veikti išradingiau. Galbūt pa-
jusite įmanomą naudą, dėl 
kurios verta nertis iš kailio, 
konkuruoti. Galite jaustis la-
bai pavargę nuo kasdieninių 
problemų. Savaitgalį verta už-
siimti veikla, kuriai reikia kūry-
bingumo, meilės. Pasistenkite, 
kad jūsų emocinė raiška, norai 
būtų priimtini aplinkiniams. Ir 
galvokite, ką kalbate, nes gali 
nuvilti atviravimo pasekmės.

JAUTIS. Įtampą kels svarbūs 
finansiniai reikalai, mokesčiai, 
su draudimu ar muitinės proce-
dūromis susiję rūpesčiai. Galite 
suvokti, kad per daug pinigų 
iššvaistėte be reikalo ir dabar 
darosi neramu. Galbūt susi-
griebsite, kad pamiršote sumo-
kėti mokesčius, įmokas ar pan. 
Saugokitės traumų, praradimų, 
nuostolių. Savaitgalį padaugės 
optimizmo, norėsis išskleisti 
sparnus ir pakilti virš įprastos 
kasdienybės, leistis į kelionę. 
Galbūt gausite žinią iš toli arba 
teks priimti ypatingus svečius.

DVYNIAI. Gali tekti pagal-
voti apie sveikatą, labiau su-
balansuotą gyvenimo būdą. 
Nesnauskite, jei privalote išsi-
aiškinti klausimus, susijusius su 
darbų pasidalijimu ar apmo-
kėjimui. Tik nesusigundykite 
abejotinu uždarbio šaltiniu. 
Savo prieštaringu elgesiu ga-
lite pakirsti artimo žmogaus 
pasitikėjimą. Verčiau kantriai 
patylėkite, jei matote, kad jūsų 
nenori girdėti. Savaitgalį pasi-
reikš sportinio azarto, rizikos, 
seksualumo motyvai. Galbūt 
skinsite uždraustus vaisius. Bū-
kite atsargūs, nes tykos nema-
lonūs netikėtumai.

VĖŽYS. Šią savaitę pasižy-
mėsite kūrybingumu ir darbš-
tumu. Deja, darbe kažkas rim-
tai gadins nuotaiką. Neimkite 
visko į širdį, tausokite sveikatą. 
Derėtų labiau paisyti etinių 
normų. Tai, kas atrodė priim-
tina ir svarbu, staiga gali pra-
rasti prasmę. Saugokitės trau-
mų, žalos, labiau prižiūrėkite 
vaikus. Jeigu aktualu, pravartu 
ieškotis tinkamesnio darbo, 
dalyvauti atrankose. Savaitgalį 
smagu bus bendrauti su ben-
draminčiais, seksis taisyti pašli-
jusius santykius. Tačiau venkite 
kelti per didelius reikalavimus 
artimiesiems.

LIŪTAS. Šią savaitę būsi-

te linkę kritiškai vertinti savo ir 
artimųjų gyvenimą. Vaikų au-
klėjimo klausimai iškils į pirmą 
planą. Tikriausiai užeis azartiš-
kas veiklumas, jeigu užsibrėžė-
te kažkokį tikslą. Nuo savaitės 
vidurio komplikuotuose reika-
luose, susijusiuose su profesine 
veikla, pinigais, užsieniu ar spor-
tu, gali atsirasti neblogų išeičių. 
Savaitgalį kaupkite informaciją, 
ją analizuokite. Jeigu jaučiatės 
kupini energijos, paskubėkite 
atlikti svarbesnius reikalus. Būtų 
geriau, kad susilaikytumėte nuo 
santykių aiškinimosi.

MERGELĖ. Savaitė žada 
keistus kontaktus arba įvykius, 
kurie palies jūsų draugus, arti-
muosius. Tikriausiai rimtesnio 
dėmesio pareikalaus buitiniai, 
nuosavybės reikalai. Nepa-
meskite svarbių dokumentų. 
Nuo ketvirtadienio jau būsi-
te nusiteikę gana žaismingai. 
Regis, jūsų laukia pramogos, 
dovanos arba tiesiog vilios 
gražūs pirkiniai. Renkite susi-
tikimus, skirkite pasimatymus, 
organizuokite renginius, meg-
zkite pažintis, rodykite savo 
talentus. Tuo pačiu atkreipkite 
dėmesį į šeimos narių ir savo 
emocinę bei sveikatos būklę.

SVARSTYKLĖS. Savaitė jums 
turėtų būti nebloga, informaty-
vi. Galimi pasiūlymai, susiję su 
verslu, komercija, o prie ūki-
nių darbų mielai talkins artimi 
žmonės, kaimynai, draugai, jei-
gu to paprašysite. Pavyks gauti 
aktualią informaciją, susijusią 
su užsieniu, studijomis, kelione, 
pervežimais ar pan. Regis, bus 
progų švęsti, aktyviai leisti lais-
valaikį ar pan. Savaitgalį pravar-
tu praturtinti garderobą viena 
kita madinga detale arba pa-
sirūpinti namų komfortu, vaikų 
poreikiai. Pasistenkite išvengti 
šeiminių scenų, neprovokuoki-
te partnerio pavydo.

SKORPIONAS. Nuo pir-
madienio dėl netinkamo 
bendravimo stiliaus kai kurie 
praktiniai klausimai spręsis 
ne itin sklandžiai. Kuo toliau, 
tuo priekabiau vertinsite savo 
ir kitų finansines galimybes, 
verslo perspektyvas. Būsite 
linkę domėtis nekilnojamojo 
turto rinka, statybų, komfor-
to prekėmis ir paslaugomis. 
Nepiktnaudžiaukite tarnybine 
padėtimi ir saugokitės traumų. 
Savaitės antroje pusėje galite 
gauti neblogą pasiūlymą arba 
lauktą informaciją. Padaugės 
bendravimo su įvairiais žmo-
nėmis. Protingos mintys bei 

idėjos bus įvertintos.
ŠAULYS. Šią savaitę jums 

visiškai nesinorės viešumo, 
nervins apkalbos. Darbe teks 
kantriai dorotis su rūpesčiais ir 
užduotimis. Gali būti, kad kaž-
ko siekdami ir bendraudami 
vadovausitės ne itin pagirtinais 
motyvais. Galbūt kiek išlaidau-
site, norėdami pasipuikuoti ar 
pataikaudami savo įgeidžiams. 
Nederėtų lošti, rizikuoti san-
taupomis. Savaitgalį nersitės iš 
kailio, kad patenkintumėte arti-
mųjų poreikius, pagerintumėte 
gyvenamąją ar sodybos aplin-
ką. Galite ką nors nustebinti 
originalia dovana, siurprizu.

OŽIARAGIS. Vizitai, pokal-
biai ir džiugins, ir nervins. Tikė-
tinas nerimavimas dėl pažįsta-
mo ligonio, užkulisinės veiklos, 
nelegalaus pasipelnymo ar kt. 
Sunku bus išvengti finansinių 
problemų, o gal ir sankcijų. Vis 
dėlto nuo ketvirtadienio jau 
gana sėkmingai tvarkysite bū-
tinus reikalus. Galite susitikti su 
iš užsienio grįžusiais draugais. 
Tikėtinas lauktas pranešimas, 
vizitas ar sandoris. Savaitgalis 
gana palankus kontaktams, 
pramogoms, kūrybinei veiklai. 
Vis dėlto yra pavojus apsigauti, 
įsigyjant brangius daiktus.

VANDENIS. Šią savaitę bū-
site nusiteikę bendrauti, ieško-
ti bendraminčių, sąjungininkų, 
siekti populiarumo. Tačiau tai 
galite daryti nelabai etiškais 
būdais. Stenkitės objektyviai 
vertinti savo priešininkus bei 
oponentus. Galite sulaukti 
priekaištų dėl netvarkos arba 
dėl padaryto nuostolio. Kita 
vertus, galite gauti kvietimą 
į šaunų renginį, draugų susi-
būrimą. Savaitgalį patartina 
vengti masinių susibūrimų, in-
tensyvaus bendravimo, svaiga-
lų. Ir venkite relaksacijos būdų, 
kurie gali pakenkti sveikatai.

ŽUVYS. Jeigu po atostogų 
dabar grįžote į darbą, tai ne-
lengvai persijungsite į darbo 
režimą. Mintys vis suksis apie 
atostogų įspūdžius, pažintis, 
o nuotaikos nuolat kaitaliosis. 
Nervai gali būti įtempti dėl 
nelengvo pokalbio su soli-
džiu asmeniu. Būkite atidesni, 
kad nesukeltumėte techninių 
gedimų. Artėjant savaitgaliui 
daugės kontaktų. Tikėtinas 
susitikimas su bendraminčių 
kompanija. Regis, stiprės noras 
aktyviai dalyvauti visuomeni-
niame, kultūriniame ar pra-
moginiame gyvenimo verpete. 
Venkite svaigalų.

Sumažėjo finansinė našta verslui ir ūkininkams
Per pirmąjį šių metų 

pusmetį šalies valdžiai pa-
vyko administracinę naštą 
verslui sumažinti 1,3 mln. 
eurų, – teigia Ūkio minis-
terija. 

Jo duomenimis, labiau-
siai administracinę naštą 
sumažino Ūkio ministerija, 
parengusi teisės aktų pakei-
timus ir taip supaprastinusi 
verslui viešųjų pirkimų pro-
cesus.

Administracinę naštą vers-
lui labiausiai padidino Žemės 
ūkio ministerija Ūkininko 
ūkio įstatymo pakeitimu. Dėl 
šio įstatymo nuostatų admi-
nistracinė našta verslui padi-
dėjo 0,5 mln. eurų.

Taip pat administracinę 
naštą smarkiai padidino Vals-
tybinė maisto ir veterinarijos 
tarnyba ir Aplinkos ministe-
rija.

Ūkio ministerija, išsikel-
dama siekį ir toliau mažinti 

administracinės naštos vers-
lui lygį, siūlo Vyriausybei 
priimti sprendimus, kurie 
padėtų ministerijoms ir ki-
toms institucijoms dar labiau 
gerinti verslo aplinką, kad už-
tikrintų parengtų ar priimamų 
teisės aktų išsamų bei objek-
tyvų vertinimą ir pagerintų 
ministerijų ir kitų institucijų 
bendradarbiavimą adminis-
tracinės naštos mažinimo 
klausimais.

Ūkio ministerijos inform.

Griežtinama ekologiškų grikių kontrolė
Artėjant naujo grikių 

derliaus nuėmimui bei su-
pirkimui ir atsižvelgiant į 
praėjusių metų patirtį, kai 
ekologiškuose grikiuose 
buvo nustatytos neleistinos 
naudoti cheminės medžia-
gos – herbicidas glifosatas 
– Žemės ūkio ministerija 
(ŽŪM) nusprendė susti-
printi tokių grikių kontrolę.

Tam, kad praėjusių metų 
įvykiai nebepasikartotų, mi-
nisterija įpareigojo Valstybinę 
maisto ir veterinarijos tarnybą 
(VMVT), Valstybinę augalinin-
kystės tarnybą prie Žemės ūkio 
ministerijos (VATŽŪM) bei VšĮ 
„Ekoagros“ šiais metais vykdy-
ti sustiprintą grikių produkcijos 
stebėsenos kontrolę jų auginimo, 
supirkimo ir pardavimo vietose. 

Bus  imami augalų, produkci-
jos ar dirvožemio mėginiai ūkio 
subjektų, kurie augina, perka 
ar perdirba grikių produkciją, 
ūkiuose. Ūkio subjektai, kurie 
nesudarys galimybių paimti mė-
ginius, bus vertinami kaip pažei-
dę sutarties dėl ekologinės ga-
mybos sertifikavimo nuostatas.

Žemės ūkio ministerijos 
inform.
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ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

Žiurkė laivo kapitonui:
– Ei tu, dėdule, perduok 

saviems, kad mažiau 
erzeliuotų. Pas mus 
evakuacijos mokymai. 

***
Kareivis pasakoja 

draugams:
– Man prisisapnavo 

nuostabus sapnas: aš neturėjau 
kuo užmokėti už kareivinių 
nuomą ir mane tiesiog išmetė.

***
– Petrai, tu jau antrą 

tarnybinį krepšį pametei.
– Taip, viršininke. Toks 

darbas, visko pasitaiko.
– Bet gi tu inkasatorius, po 

perkūnais.
***

– Eilini Petraiti! Koks 
pirmas veiksmas valant 
automatą?

– Patikrinti numerį. Kad 
neišvalyčiau svetimo.

***
Geografijos mokytoja 

auklėja Petriuką:
– Būdama tavo metų, aš 

žinojau visų pasaulio šalių 
pavadinimus.

– Tai kad tuo metu jų trys-
keturios ir tebuvo.

***
Šerifas tikrina fermerių ūkius, 

ar ten neauginami narkotikai. 
Atėjo pas fermerį Džoną ūkio 
apžiūrėti. Džonas sako: 

– Galite visur eiti, tik ne į tą 
didelį lauką.

– Kaip tu drįsti? Aš 
vyriausybės teisėtas atstovas. 
Ženkliuką matei?

– Na, kaip sau norit, eikit.
Po kelių minučių fermeris 

Džonas mato, kaip šerifą 
atsiveja didžiulis bulius ir jau 
tuoj tuoj pavys.

Fermeris šaukia šerifui:
– O tu jam savo ženkliuką 

parodyk!
***

Jei turite geležinį kūną, 
detalią veiksmų programą ir 
aiškų tikslą, tai sveikinam! Jūs – 
tarpžemyninė balistinė raketa.

***
Ledlaužis „Petia baisusis“, 

AUGALAI

valdomas girto šturmano, net 
300 m įėjo į Norvegijos sudėtį.

***
Medicininėje komisijoje:
– Atleiskite, ar žmogų su 

iškrypusiu stuburu imsit į 
kariuomenę?

– Žinoma! Žmogui su 
iškrypusiu stuburu labai 
patogu šaudyti iš už kampo.

***
Iš policijos ataskaitos:
„Kvėšių kaime I. P, M. J. ir 

K. V. rado Antrojo pasaulinio 
karo prieštankinę miną. I.P. ir 
M.J. žuvo vietoje, nes jie daužė 
miną kirviais, kol ši sprogo. K.V. 
išgyveno atsitiktinai: jis tuo metu 
ėjo diskinio pjūklo minai ardyti“.

***
Kapitonas klausia eilinio:
– Kuo tu dirbai iki tarnybos 

armijoje?
– Mokesčių inspektoriumi.
– Puiku. Dabar kasryt 6 val. 

rėksi „Kuopa kelt!“
– Kodėl aš?
– Tu jau pripratęs prie 

aplinkinių neapykantos. 

Ieškokite MAXIMA ir
IKI prekybos centruose!

• Rugius Matador C1 E, statusas 
sėklai, maistui. Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 610 44 293. Rokiškis
• Įvairaus dydžio agavas 
vazonėliuose. Tel. 8 673 46 078. 
Anykščiai

BUITINĖ TECHNIKA

• Naudotą, geros būklės kieto kuro 
katilą ANTARA K-16, 16 kW. 
Kaina 290 Eur.  
Tel. 8 614 43 735. Rokiškis
• „Beko“ šaldytuvą. Mažas, su 
kamera. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 674 41 488. Rokiškis
• Elektrinę siuvimo mašiną ČAIKA 
134. Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Nenaudotą katilą-viryklę 

KALVIS-4AB, yra orkaitė.  
Kaina 400 Eur. Tel. 8 686 91 557. 
Rokiškis
• Naudotą dujinę viryklę su dujine 
orkaite. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 616 09 390. Rokiškis
• Geros būklės, mažai naudotą 
mikrobangų krosnelę „Šarp“. 
 Kaina 26 Eur. Tel. 8 604 09 285. 
Rokiškis

DOVANOJA

• Mikrobangų krosnelę, galiu 
pristatyti į namus.  
Tel. 8 679 58 961. Rokiškis
• 2 tigrinio rainumo pūkuotus 
kačiukus. Beveik 2 mėnesių. Patys 
maitinasi, maistui nereiklūs.  
Tel. 8 621 29 515. Rokiškis
• Tvarkingą, seną, trijų durų spintą. 
Spintą pasiimti patiems Jūžintuose. 

Tel. 8 624 10 171. Rokiškis
• Šunis. 
 Tel. 8 606 25 534. Rokiškis
• 2 ha žolės šienui. Reikia 
nusipjauti ir išsivežti patiems.  
Tel. 8 610 60 425. Rokiškis
• Statybines medžiagas, išsivežti 
patiems. Tel. 8 671 77 776. 
Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Naują vestuvinę suknelę, tik 
vieną dieną apsirengusi buvau. 
Dydis EU100 XXL, mano tipo 
figūrai tiko kaip tik, mano ūgis 
175 cm, krūtinės apimtis 98 cm, o 
po krūtine 89 cm. Jeigu sudomins 

rašykite. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 629 41 565. Rokiškis
• J. Tūbelio progimnazijos 
uniformos megztuką, skirtą 
berniukams, maždaug 1,6-1,7 m 
ūgiui. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 601 68 099. Rokiškis
• Juozo Tūbelio progimnazijos 
megztinį vaikinui, 160-170 cm 
ūgiui, tvarkingas, be skylių.  
Kaina 20 Eur. Tel. 8 621 06 607. 
Rokiškis
• Puikiai atrodančias rankines. 
Juoda PL odinė rankinė, per petį, 
užverčiama. Kita PL, užverčiama, 
per petį, su gražia sagteimi. Mažą, 
neperšlampančios medžiagos 
rankinę su diržu. Matmenys: 
24/21/7 cm, 24/21/6 cm.  
Kainos: 9, 27, 33 Eur.  
Tel. 8 616 15 320. Kaunas

• Poliarizuotus, juodo aliuminio 
rėmo, juodo stiklo akiniai AORON. 
Septynsluoksnio polimero stiklo, 
sportinio tipo MERRYS akinukai. 
Kaina 18 Eur. Tel. 8 616 15 320. 
Kaunas
• Kvepalus CERRUTI 1881, 
išpakuoti, bet nenaudoti.  
Kaina 12 Eur. Tel. 8 686 91 557. 
Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Gaidžiukus, apie 4,5 mėn.  
Kaina 10 Eur. Tel. 8 601 68 099. 
Rokiškis
• Juodmarges veršingą telyčią ir 2,5 
mėn. telyčaitę. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 623 31 100. Rokiškis
• Mažą 2 mėn pinčeriuką-mišrūną. 
Labai gražus, duoti vaistai nuo 

kirminų, didelis neaugs, iki 5 kg. 
Tinka laikyti bute arba užtvertoje 
terotorijoje. Tel. 8 646 81 861. 
Rokiškis
• Sukergtas avis ir jaunus avinukus. 
Tel. 8 614 27 563. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Galėčiau padėti darbuose, 
prižiūrėti sodybas, pjauti malkas, 
namų apyvokos darbuose. Valandos 
kuriomis galėčiau dirbti - vieną 
savaitę nuo 6 h ryto iki 12 h dienos, 
kitą nuo 16 h dienos iki 22 h 
vakaro. Taip pat galiu remontuoti 
mašinas. Tel. 8 646 97 389. 
Rokiškis
• Jauna moteris, turinti vairuotojo 
pažymėjimą, ieško darbo, geriausia 
būtų pamainomis.  
Tel. 8 670 01 642. Rokiškis
• Moku pjauti malkas, kapoti, 
suvežti. Pavojingų medžių 
pjovimas ir kiti darbai. Siūlykite, 
tikrai sugebėsiu padaryti.  
Tel. 8 629 57 699. Rokiškis
• Ieškau trumpalaikio darbo. Galiu 
dirbti bet kokį darbą: statybose, 
kloti trinkeles. Tel. 8 621 33 250. 
Rokiškis
• Ieškau darbo, galiu valyti ir 
tvarkyti namus. Tel. 8 673 38 271. 
Rokiškis


