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Rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Rugsėjo 22-oji, 
penktadienis, 

38 savaitė
Iki metų pabaigos liko

 100 dienų.
Baltų vienybės diena

Rudens lygė (lygiadienis) 
Tarptautinė diena be 

automobilio
Saulė teka 07.02 val., 

leidžiasi 19.21 val. 
Dienos ilgumas 12.19 val. 

Mėnulis – jaunatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Mauricijus, Tomas, Tarvinas, 

Virmantė.
Rytoj: Linas, Teklė, Galintas, 

Galintė, Lina, Linė. 
Poryt: Gerardas, Gedvinas, 

Gedvinė.

Dienos citata
„Nors ir trūksta jėgų, tačiau 

pagirtinas noras“ 
(Ovidijus).

Dienos skaičius
16071,34 

Tiek Eur numatyta skirti jaukios 
erdvės Rokiškio jaunimui 

įrengimui Liongino Šepkos 
parke.  4 p.

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1949 m. Didžiosios Britani-
jos, Kanados ir JAV Vyriausybės 
paskelbė, jog Sovietų Sąjungos 
teritorijoje užfiksavo branduo-
linį sprogimą. Sprogimas, kurį 
Maskva iš pradžių neigė, buvo 
įvykdytas rugpjūčio 29 dieną. Tai 
buvo pirmasis branduolinio gin-
klo bandymas Sovietų Sąjungoje.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

Saulės mūšio diena.  
1236 m. Kalavijuočių ordino 

kariuomenė ir žemaičių būriai 
susirėmė Saulės mūšyje.  

Jį laimėjo žemaičiai.

Post scriptum
Vogtas arklys į 
kalėjimą veža

Prieš 518 metų Rokiškis paminėtas 
pirmąjį kartą. Šiandien žinomas ne tik 
jo pavadinimas, bet ir čia kuriantys bei 
svetur jį garsinantys žmonės, švietimo, 
kultūros, meno, sporto, mokslo, verslo 
atstovai. 

 Linkime neblėstančios energijos 
kuriant miestą ir puoselėjant jo dvasią. 

Kviečiame visus švęsti, dalyvauti miesto gimtadieniui 
paminėti skirtuose renginiuose! Linksmos šventės, gražių 
įspūdžių. 

Savivaldybės meras Antanas VAGONIS
Savivaldybės mero pavaduotojas Egidijus VILIMAS

Savivaldybės administracijos direktorius 
Valerijus RANCEVAS

Užs. 0542

Rokiškiui – 518

Ši nuotrauka, datuojama maždaug 1871-1881 m., muziejininkų duomenimis, 
yra seniausias Rokiškio miesto atvaizdas.

 Rokiškio krašto muziejaus archyvo nuotr.

Toks Rokiškis yra šiandien.

Rokiškis švenčia 
518-ąjį gimtadienį. 
Ne vieną istorijos 
išbandymą atlaikęs mūsų 
miestas žavi istoriniu 
senamiesčiu, išsaugotais 
meno ir kultūros 
lobiais. Jis – nuolat 
besikeičiantis, 
turintis savo dvasią.   
Didžiuokimės savuoju 
miestu. Kurkime jį, 
garsinkime sėkmingais 
kultūros ir verslo, mokslo 
ir investicijų projektais. 
Džiaukimės juo ne tik 
švenčių metu, bet ir 
kasdienybės darbuose.

„Rokiškio Sirenos“ 
žmonės
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Rajono laikraštis

Alkoholis draugų nesirenka: 
smurtautojais dažniausiai 
tampa artimieji
Rugsėjo 18 d. 14.39 val. 
moteris (gim. 1936 m.), gyv. 
Rokiškyje, pranešė, kad ką tik  
prieš ją smurtavo neblaivus 
žentas (gim. 1971 m.), gyv. 
kartu, jis sulaikytas.
Rugsėjo 18 d.  19.30 val. 
moteris (gim. 1997 m.), gyv. 
Rokiškyje, pranešė, kad prieš 
ją smurtavo neblaivus (1,53 
prom. girtumas), sugyventinis 
(gim. 1982 m.), jis sulaikytas.

Rokiškyje Ąžuolų gatvės 
sode rastas vyro kūnas
Rugsėjo 18 d.  18.37 val. 

Rokiškyje, Ąžuolų g., sodybos 
sode rastas miręs vyras (gim. 
1939 m.). Pirminės apžiūros 
metu išorinių smurto žymių 
nenustatyta. 

Gelbėjo šeimininkę ir 
verdantį puodą
Rugsėjo 19-ąją rajono 
ugniagesiai gelbėtojai vyko į 
Panevėžio g. 4-ąjį namą. Mat 
viename butų užsikirto durų 
spyna ir šeimininkė nebegalėjo 
patekti į savo namus. O 
patekti reikėjo skubiai: ant 
viryklės kunkuliavo puodas.  
Gelbėtojai išstūmė durų 
spynos šerdelę ir padėjo 
šeimininkei patekti namo.

Vagys nukniaukė 
žoliapjovę
Rugsėjo 20 d.  8.31 val. 
moteris (gim. 1965 m.), 
gyv. Rokiškio r., pranešė, 
kad tądien 8 val. Rokiškio 
r., Uljanavos k., Draugystės 
g., pastebėjo išplėštą jai 
priklausančio ūkinio pastato 
spyną, iš ūkinio pastato dingo 
žoliapjovė ir bakelis su trimis 
litrais benzino. Nuostolis 
tikslinamas.

Panevėžio apskrities VPK 
ir Panevėžio apskrities 

priešgaisrinės gelbėjimo 
valdybos

Rokiškio priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos inform.

KRIMINALAI

Žemdirbiams – viltys išspręsti gamtos sukeltas problemas
Rajoną nesiliauja skalbti lietūs. Giedra pasirodo vis rečiau, kasdien daugiau ar mažiau lyja. Prasti orai ne tik žada apkartinti Rokiškio 
gimtadienio renginius. Jie jau sugadino rajono ūkininkams šiųmetį derlių, be to, į pažliugusius laukus negali įvažiuoti technika sėti 
žiemkenčių. Rajono savivaldybė paskelbė ekstremalią situaciją, o Žemės ūkio ministerija praneša apie tai, kad ūkininkams bus atidėti 
kai kurie įsipareigojimai.

Rajone – ekstremali situacija
Rajono savivaldybė pagaliau ry-

žosi įgyvendinti daugelio rajono ūki-
ninkų svajonę – paskelbė ekstremalią 
situaciją nuo rugsėjo 19 d. 11 val. Tą 
padarė ekstremalių  situacijų komisi-
ja, o sprendimą pasirašė rajono savi-
valdybės administracijos direktorius 
Valerijus Rancevas.

Vyriausybė domisi 
žemdirbių problemomis
Lietinga vasara ir dar šlapesnis 

ruduo Lietuvos ūkininkams, ypač ry-
tiniams šalies rajonams, grasina ne-
menkais nuostoliais – kai kur derlius 
dar nenuimtas, rudeninė sėja nepra-
dėta, pūdymai nedirbami, neišvežami 
šieno ritiniai. Žemės ūkio ministerija 
(ŽŪM), atsižvelgdama į susidariusią 
situaciją, kreipiasi į Nacionalinę mo-
kėjimo agentūrą (NMA), bankus bei 
grūdų supirkėjus, su kuriais buvo su-
darytos išankstinės grūdų pardavimo 
sutartys, prašydama supratingumo ir, 
esant galimybei, atidėti žemdirbių 
prisiimtų įsipareigojimų vykdymą.

„Javapjūtės situacija sudėtinga 
visoje šalyje. Štai, pavyzdžiui, Bir-
žų rajone šį mėnesį orai leido dirbti 
vos tris dienas. Iki šiol čia nenukul-
ta apie 20 proc. žieminių kviečių, o 
vasarinių – net apie 70 proc. Vasari-
nis rapsas nė nepradėtas kulti, kaip 
nepradėta ir rudeninė sėja. Meliora-
cijos grioviai pilni vandens, ūkinin-
kai negali pradėti šienauti griovių, 
kuriuos reikia nušienauti iki spalio 1 
d. Dar sudėtingesnė situacija Ignali-
nos, Švenčionių, Rokiškio rajonuo-
se – lietūs čia buvo itin intensyvūs 
ir, kaip liūdnai juokauja ūkininkai, 
„traktoriai plaukioja laukuose“. Kai 
kuriuose rajonuose savivaldybės pa-
skelbė ekstremalius įvykius,  o Ro-
kiškio rajone paskelbta ir savivaldy-
bės lygio ekstremalioji situacija. Tad 
kreipiamės į NMA, bankus bei grūdų 
supirkėjus, su kuriais buvo sudarytos 
išankstinės grūdų pardavimo sutar-
tys, prašydami supratingumo“, – tei-
gia žemės ūkio ministras Bronius 
Markauskas.

Švenčionių rajone rugpjūčio mė-

nesį iškritęs kritulių kiekis beveik 
2 kartus viršijo daugiametę klimato 
normą. Rajone nuimta tik apie 45 
proc. visų pasėlių derliaus, Adutiš-
kio seniūnijoje – vos 8 proc. Dėl itin 
gausių liūčių Ignalinos rajone nuimta 
vos 50 proc. derliaus, nepradėta žie-
minių kviečių sėja. Panaši situacija 
yra ir kituose rytiniuose šalies rajo-
nuose.

Rokiškyje – situacija 
labai sudėtinga
Žemės ūkio ministerijos duome-

nimis, viena sudėtingiausių situaci-
jų – būtent mūsų, Rokiškio rajone, 
čia didžiausias kritulių kiekis iškrito 
pačiu javapjūtės metu – rugpjūčio 
24 d., savaitės daugiametis kritulių 
kiekis tąkart buvo viršytas net 3,5 
karto. Šiame rajone žuvusio derliaus 
užfiksuota 4233 ha, tačiau, pasak 
Rokiškio raj. savivaldybės, realūs 
žemės ūkio subjektų nuostoliai yra 
nepalyginamai didesni. Todėl šią 
savaitę Rokiškio raj. savivaldybės 
administracijos direktorius paskelbė 

ekstremaliąją situaciją, kai meteoro-
loginis reiškinys sukėlė žemės ūkio 
augalų žūtį. 

Ragina skaičiuoti nuostolius
ŽŪM ragina ūkininkus skaičiuo-

ti ir fiksuoti patirtus nuostolius. 
Gyventojai, ūkio subjektai ir kitos 
įstaigos, kurie dėl ekstremaliosios 
situacijos patyrė žalą, turi teisę pa-
gal patirtos žalos atsiradimo vietą 
kreiptis į savivaldybės administra-
cijos direktorių su rašytiniais pra-
šymais suteikti valstybės paramą 
už žalą, patirtą dėl ekstremaliosios 
situacijos. Prašymus reikia pateikti 
ne vėliau kaip per mėnesį nuo žalos 
atsiradimo.

Rajonuose, kur paskelbti ekstre-
malūs įvykiai, ūkininkų patirti nuos-
toliai galėtų būti  kompensuojami, 
panaudojant savivaldybės adminis-
tracijos direktoriaus rezervo fondą, 
dėl to nebūtina skelbti ekstremalios 
situacijos.

Lietuvos ir Latvijos žemės ūkio 
ministerijos artimiausiu metu kreip-

sis į Europos Komisiją dėl galimų 
subsidijų patirtiems nuostoliams 
kompensuoti. Jau ateinančią savaitę 
žemės ūkio ministras Bronius Mar-
kauskas kartu su Premjeru Sauliumi 
Skverneliu aplankys vieną iš nuken-
tėjusių regionų ir aptars paramos 
patyrusiems nuostolius ūkininkams 
suteikimo galimybes.

Parama nukentėjusiems dėl eks-
tremaliosios situacijos teikiama va-
dovaujantis LR Vyriausybės 2010 
m. liepos 21 d. nutarimu  Nr. 1107 
„ Dėl materialinių išteklių teikimo ir 
kompensavimo už jų teikimą tvar-
kos aprašo ir valstybės paramos už 
žalą, patirtą dėl ekstremaliosios si-
tuacijos, teikimo tvarkos aprašo pa-
tvirtinimo“. Tačiau aprašo nuostatos 
netaikomos teikiant valstybės para-
mą žemės ūkio veiklos subjektams 
už patirtą žalą ir nuostolius žuvus ar 
nukentėjus augalų pasėliams dėl sti-
chinių meteorologinių reiškinių, nuo 
kurių draudžia draudimo įmonės.

„Rokiškio Sirenos“ ir 
ŽŪM inform.

Šventinėmis dienomis mieste bus 
ribojamas eismas

Keturias dienas truksiančių 
Rokiškio 518-ojo gimtadienio 
renginių metu miestelėnai ir 
svečiai turės galimybę pamatyti 
ir išbandyti įvairiausios veiklos 
bei užsiėmimų. Tačiau šventi-
niuose renginiuose besilankan-
čius gyventojus organizatoriai 
įspėja – atsižvelgiant į renginių 
gausą, šventiniu laikotarpiu 
truputį koreguosis transporto 
priemonių judėjimas miesto ga-
tvėmis. 

Rugsėjo 22 d., penktadienį, nuo 
11.00 val. iki pat vakaro – 19.30 
val. eismas bus draudžiamas daly-
je Nepriklausomybės aikštės (palei 

prekybos centrus „Norfa“ ir „Biku-
va“, Juozo Keliuočio viešąją bibli-
oteką, kavinę „Pupelė“), kur dieną 
vyks šiuolaikinio meno festivalio 
„Startas“ veiklos, o vakare laukia 
ūkininkų mugė, koncertas, veiklos 
vaikams. 

Rugsėjo 23 d., šeštadienį, nuo 
6.00 val. iki 22.00 val. eismas bus 
draudžiamas Savivaldybės gatvėje 
(palei paštą) ir Rokiškio kultūros 
centro aikštelėje. Tą pačią dieną, 
vienai valandai, nuo 18.30 val. iki 
19.30 val. eismas bus ribojamas 
dalyje Respublikos gatvės: nuo 
Aušros g. iki Taikos g. (Respubli-
kos-Perkūno-Taikos gatvių Tuo lai-
ku apvažiavimas galimas Aušros ir 

J. Gruodžio gatvėmis. Miesto auto-
busų maršrutai nesikeis – visomis 
dienomis jie važiuos kaip įprasta.   

Rugsėjo 24 d., sekmadienį, nuo 
11.00 val. šventinės veiklos šei-
moms ir vaikams vyks Liongino 
Šepkos parke ir prekyvietėje prie 
parko (turgelio paviljone). Gyven-
tojų, kurie savo automobilius pa-
lieka šioje prekyvietės aikštelėje, 
organizatoriai labai prašo tądien 
atlaisvinti aikštelę ir palikti ją vi-
siškai tuščią, kad vaikų žaidimams 
ir judėjimui nebūtų kliūčių. 

Šventinėmis dienomis organiza-
toriai prašo vairuotojų būti atidžiais 
ir akylai stebėti kelio ženklus. 

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Kviečia arbitrus: rengiamas 
Aukštaitijos zonos MKL krepšinio 
teisėjų seminaras

Į rugsėjo 23 d. Panevėžyje 
vyksiantį seminarą kviečiami 
visi Panevėžio zonos krepšinio 
aikštes teisėjai neturintys LKF 
TA licencijų ir norintys  teisėjau-
ti, taip pat vyks MKL licencijų 
patvirtinimas naujam sezonui. 

Nedalyvavusiems seminare ir 
neišlaikiusiems fizinių arba teori-
nių normatyvų, LKF TA nutarimu, 
teisėjauti MKL nebus leidžiama.

Seminaro programa:
09.30-10.00 Atvykimas ir regi-

stracija/
10.15-11.45 Krepšinio taisyklių 

interpretacija, vaizdo įrašų peržiū-
ra ir analizė.

11.45-12.00 MKL  taisyklių iš-
imčių taikymas.

12.00-12.30 Krepšinio 3x3 tai-
syklės. Taisyklių interpretacija.

12.30-13.00 Teorijos testas
12.30 -13.00 Pertrauka.
13.15-14.15 Praktinis taisyklių 

taikymas ir teisėjavimo mechanika 
(2-jų teisėjų) (sporto salėje)

 14.15 -15.00 Fizinių normaty-
vų testas (sporto salėje)

15.30-16.00 Seminaro aptari-
mas ir rezultatų apibendrinimas.

 SVARBU: Seminaro mokestis 
20 Eur.

Dalyviams reikia urėti sportinę ap-
rangą ir avalynę, rašymo priemonę. 

Kontaktinis seminaro organizavi-
mo asmuo Raimondas Davainis tel. 
8 698 14717, elektroninis paštas: 
raimondas.davainis@gmail.com. 

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Liturginio meno paroda Kamajuose

Liturginio meno paroda Kamajuose sulaukė didžiulio „Rokiškio Sirenos“ 
skaitytojų dėmesio. Daugelis teiravosi, kada bus galima užsukti į Kamajų 
bažnyčios koplyčią ja pasigrožėti.

Kamajų, Duokiškio ir Salų klebonas Andrius Šukys informavo, kad parodą 
aplankyti bus galima rugsėjo 23-24 d. 11-12 val., spalio 1 d. 11-12 val. bei 
spalio 7 d. 16-18 val. 

„Rokiškio Sirenos“ inform.
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2017 m. rugsėjo 29 d. 10 val. Rokiškio rajono 
savivaldybės 1 a. salėje šaukiamas Rokiškio rajono 
savivaldybės tarybos posėdis.

Tarybos posėdžio darbotvarkė ir komitetų pasėdžio 
laikas skelbiamas interneto svetainėje www.rokiskis.lt (žr. 
,,Naujienos“).

Užs. 0543

Rokiškio kultūros centro šokėja šokėja Aušra Laukaitytė (nuotr.) jau 
išbandė minkštą ir šiltą apklotą. Jį, ir dar daugybę tokių pat Rokiškio 
kultūros centrui bei jo lankytojams dovanojo UAB „Lanalita“. 

Centro auksarankės Loreta Buziliauskienė ir Neringa Juodelytė apsiuvo 
dovanotuosius pledus ir paruošė juos naudojimui. „Tad nuo šiol galite nebe-
sibaiminti šaltuko ir į visus Kultūros centro lauke organizuojamus renginius 
eiti drąsiai –  visada turėsime kuo Jus apgaubti ir sušildyti, – teigė Kultūros 
centro direktorė Irena Matelienė. Paklausta, ar nesibaimina, jog kuriame ren-
ginyje pledams ims ir išdygs kojos, ji atsakę taip: „Pasitikime rokiškėnais, 
centro lankytojais“.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Kultūros centro lankytojus 
šildys juodupėniški pledai

Lietuvos Konstitucijai 25-eri: ar gerai išmanote svarbiausiąjį įstatymą?
Minint 25-ąsias Lietuvos Res-

publikos Konstitucijos metines, 
rengiamas Konstitucijos egzami-
nas, kuris aprėps istorinę Kons-
titucijos raidą. Gyventojai turės 
galimybę pasitikrinti žinias apie 
savo valstybės sąrangą, jos val-
dymą, piliečių teises ir pareigas, 
taip pat prisiminti ankstesnes 
Lietuvos Konstitucijas, padėju-
sias pagrindą dabarties nepri-
klausomai valstybei. 

Spalio 3 dieną visoje Lietuvoje 
– savivaldybėse, mokyklose, uni-
versitetuose, kitose institucijose – 
rengiamas pirmas egzamino etapas. 
Geriausiai įvertinti jo dalyviai dėl 
nugalėtojo vardo susigrums antraja-
me etape spalio 12 dieną.

Konstitucijos egzaminas rengia-
mas jau vienuoliktus metus. Gražia 
tradicija tapusio projekto iniciatorė 
– Lietuvos Respublikos Teisingumo 
ministerija, projekto globėja – Jos 
Ekscelencija Lietuvos Respublikos 

Prezidentė Dalia Grybauskaitė. 
„Mūsų Konstitucija išlaikė 25-

erių metų laiko egzaminą. Tegul ši 
garbinga sukaktis kiekvieną paska-
tins įsigilinti į aukščiausiąjį naciona-
linės teisės aktą ir tapti atkurtos vals-
tybės jubiliejinių metų Konstitucijos 
egzamino dalyviu“, – prisijungti prie 
organizuojamo LR Konstitucijos 
egzamino ir turiningai paminėti pa-
grindinio valstybės įstatymo jubilie-
jų ragina šalies Prezidentė D. Gry-
bauskaitė. 

Šis, jubiliejiniais metais, organi-
zuojamas Konstitucijos egzaminas 
bus išskirtinis tuo, kad bus tikrina-
mos ir Lietuvos konstitucinės raidos 
žinios.  Tarpukariu buvo priimtos 
trys nuolatinės ( 1922 m., 1928 m. 
ir 1938 m.) ir trys laikinos (1918 
m., 1919 m. ir 1920 m.) laikinosios 
Konstitucijos - šiandienio pagrindi-
nio valstybės įstatymo pirmtakės. 

„Konstitucija nėra tik sausas 
įstatymo žodis – tai ir teisės dvasia, 
kuria remiamės visose gyvenimo 

sferose. Konstitucijos išmanymas 
gali keisti mūsų gyvenimą – padėti 
ginti savo pažeistas teises bei teisė-
tus interesus, siekti visuomenės ge-
rovės, ginti demokratines vertybes. 
Kiekvienas pilietis, ieškantis atsa-
kymų apie mūsų visuomenę ir tei-
sę, juos gali surasti Konstitucijoje, 
todėl įsigilinti į jos principų ir nor-
mų prasmę reikalinga kiekvienam“, 
– kviesdama dalyvauti šventiniame 
egzamine sako teisingumo ministrė 
Milda Vainiutė. 

Egzamino užduotis visiems Lietu-
vos gyventojams ir teisės specialis-
tams ar teisę studijuojantiems asme-
nims šį kartą rengė Vytauto Didžiojo 
universiteto teisės ekspertai, laimėję 
Teisingumo ministerijos organizuotą 
atranką. 

Konstitucijos egzamino dalyviai 
dėl geriausiai išmanančio pagrindinį 
šalies įstatymą vardo varžysis atski-
rose grupėse: mokiniai, nuteistieji, 
aklieji, teisinį išsilavinimą turintys 
bei teisinio išsilavinimo neturintys 

asmenys. Lietuvos bendrojo lavini-
mo mokyklų ir gimnazijų mokiniai 
rungsis keturiose amžiaus grupėse: 
1-4 klasių, 5-7 klasių, 8-9 klasių ir 
10-12 klasių. Kaip jau įprasta, ma-
žiausieji LR Konstitucijos žinovai į 
testo klausimus neatsakinės, o savo 
jėgas išbandys atlikdami kūrybinę 
užduotį.

Į antrąjį etapą patekę dalyviai 
išsamias Konstitucijos žinias pade-
monstruos atsakydami į vieną atvirą 
klausimą. Geriausiai atsakiusius, eg-
zamino nugalėtojus, išrinks kompe-
tentinga komisija, kuriai vadovaus 
Konstitucinio Teismo pirmininkas 
profesorius Dainius Žalimas. 

Abu egzaminą bus galima laikyti 
savivaldybėse, mokyklose, universi-
tetuose, įkalinimo įstaigose, Seime 
(Seimo nariams bei kitiems valstybės 
tarnautojams). 

Siekiant paskatinti egzamine da-
lyvauti kuo didesnį žmonių skaičių, 
sudaryta galimybė atsakyti į klau-
simus internete – portale Delfi. Čia 

patalpintas testas bus pritaikytas ir 
mobiliesiems telefonams. Šioje eg-
zamino kategorijoje skirti trys prizai 
tiems, kurie ne tik geriausiai, bet ir 
per trumpiausią laiką atsakys į klau-
simus. Šioje egzamino kategorijoje 
bus vienas etapas.  

Spalio 25 d. net 32 geriausieji 
Konstitucijos žinovai bus pagerbti 
Lietuvos Respublikos Prezidentūro-
je vyksiančioje ceremonijoje. Juos 
sveikins egzamino globėja – Prezi-
dentė Dalia Grybauskaitė.

Laimėtojams skirta daug prizų, 
kurie pravers toliau plečiant žinių 
akiratį. Tai - planšetiniai kompiute-
riai, elektroninės skaityklės ir kitos 
dovanos. 

Visus norinčius dalyvauti LR 
Konstitucijos egzamine kviečia-
me registruotis egzamino partnerio 
DELFI sukurtoje sistemoje: https://
www.delfi.lt/konstitucijos-egzami-
nas/

Teisingumo ministerijos 
inform.
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Rokiškiui – 518. Kaip iniciatyvus jaunimas keičia miesto veidą
Miesto gimtadienis – puiki proga pakalbėti apie jį keičiančius žmones. Rokiškėnų aktyvių jaunuolių iniciatyvą savo bendraamžiams dovanoti jaukią, 
jų poreikius atitinkančią erdvę vainikavo sėkmė.Trečius metus iš eilės vyksta „Maxima LT“ projektas „Mes – bendruomenė“. Laimėtojams prekybos 
tinklas „Maxima“ skiria 70 proc. idėjai įgyvendinti reikalingo finansavimo. „Maxima“ remia miestų ir miestelių bendruomenių iniciatyvas, padėsiančias 
skatinti jaunimo užimtumą. Rokiškio jaunimo organizacijų sąjunga „Apvalus stalas“ teikė projektą dėl jaunimo erdvės įkūrimo Rokiškyje. Jo tikslas – 
kurti alternatyvias jaunimo laisvalaikio erdves, skatinant jaunimo socializaciją bendruomenėje. Projekto organizatoriai įvertino beveik 40 šiais metais 
konkursui pateiktų bendruomenių projektų ir išrinko šešis, kuriems bus padalintas 60 tūkst. eurų siekiantis paramos fondas. Tarp išrinktųjų projektų 
– jaunųjų rokiškėnų parengtas projektas.

Idėja pradėta vystyti kovą
Tam, kad būtų pasiekta tiek 

daug, reikėjo įdėti nemažai pa-
stangų, noro bei darbo. Viskas 
prasidėjo jau kovo mėnesį, kai 
Jaunųjų lyderių klubo nariai kartu 
su „Sėlos Ramuva“ kūrė 2017 – 
2020 metų Rokiškio jaunimo orga-
nizacijų sąjungos „Apvalus stalas“ 
strategiją. Jaunimo buvo paprašy-
ta pagalvoti, ko reikia Rokiškiui, 
kad jauni žmonės jame liktų arba 
sugrįžtų. Vienas iš pasiūlymų – 
jaunimo erdvė, kuri atitiktų jų 
poreikius. Ši idėja buvo vystoma 
toliau jau antrą kartą organizuo-
tame Europos jaunimo savaitei 
skirtame renginyje „Idėja+“. Jauni 
žmonės Rokiškyje pristatė idėjas 
jaunimo užimtumui ir įtraukimui / 
įsitraukimui skatinti. Aš, Ieva Ra-
kauskaitė kartu su Toma Barzdaite 
nusprendėme sudalyvauti. Buvo 
išgirstos keturios idėjos, bet vie-
na, vieningu komisijos nutarimu, 
įkvėpė labiausiai ir laimėjo pirmą-
ją vietą – mūsų idėja. Išreiškėme 
norą turėti jaunimui pritaikytą er-
dvę. Mūsų nuomone, tai ypač ak-
tualu Rokiškyje gyvenančiam ir jį 
aplankyti atvykstančiam jaunimui. 
Renginys vyko gegužės mėnesį, o 
idėja įgyvendinama iki šiol.

Dar vienas žingsnis – 
Rokiškio rajono tarybos
posėdis
UAB „Maxima“ paskelbus 

konkursą „Mes – bendruomenė“ 
paraiškų priėmimą ir įvertinus 
tai, kad šiemet projekto priorite-
tas – jaunimo laisvalaikio užim-
tumo zonos įrengimas, Rokiškio 
raj. Savivaldybės Šeimos taryba 
nutarė padėti RJOS „Apvalus sta-
las“ įgyvendinti jaunimo erdvės 
įkūrimo idėją Rokiškyje – vyko 
susitikimai, diskusijos su sąjungos 
nariais, Rokiškio rajono savival-
dybės atstovais.

Prie mūsų kuklios komandos 
prisijungusi Rokiškio jaunimo 
organizacijų sąjungos „Apvalus 
stalas“ savanorė Ieva Marija Mak-
šimaitė paskelbė apklausą. Norė-
jome sužinoti, ar jaunimui reikia 
erdvės laisvalaikio praleidimui. 
Vos per savaitę susilaukėme 177 
apklausos rezultatų. Jais galėjome 
remtis, pristatydamos idėją  Rokiš-
kio rajono tarybos posėdyje, kuris 
vyko birželio 23 dieną. Apklauso-
je net 98% apklaustųjų  patvirtino, 
kad jie nori erdvės, pritaikytos jų 
poreikiams.

Tarybos posėdyje ne tik papa-
sakojome, kaip įsivaizduojame 
jaunimui pritaikytą erdvę, bet taip 
pat pasiūlėme nuo ko būtų gali-
ma pradėti. Kartu su Ieva Marija 
Makšimaite prašėme Rokiškio 
rajono savivaldybės pagalbos, ra-

šant „Maxima LT“ projektą „Mes 
– bendruomenė“. Mūsų nuomone, 
tai būtų žingsnis į priekį. Galėtu-
me pradėti nuo tinklų sedėjimui 
ir visiems prieinamo bevielio in-
terneto. Taip pat paminėjome, jog 
tikimės pritraukti vietos verslinin-
kus, kurie prisidėtų prie šios idė-
jos, o „Maxima LT“ projektas ne-
būtų paskutinis mūsų savivaldybės 
rašytas projektas.

Jaunimo erdvė bus įkurta 
ne J. Smuškevičiaus aikštėje
Norėjome, kad būtų restau-

ruota apleista ir grožį praradusi 

Smuškevičiaus aikštė, o joje būtų 
visiems prieinamas internetas, ka-
bėtų sėdėjimui pritaikyti tinklai 
iš virvių, stovėtų stalo futbolas, 
fotografavimosi stendas, vyktų 
įvairūs renginiai. Sužinojome, kad 
Smuškevičiaus aikštėje to įgyven-
dinti nepavyks, nes jos rekons-
trukcijai yra parengtas kitas pro-
jektas, todėl yra rizika, kad jį gali 
finansuoti. Gaila, nežinoma, kada 
tai įvyks. Tam, kad būtų išveng-
ta dubliavimosi, Jaunimo erdvei 
reikia pasirinkti kitą vietą. „Taip 
pat tai yra Rokiškio miesto isto-
rinė dalis ir atliekant kasinėjimo 

darbus, reikalingi archeologiniai 
tyrimai,“ – kalbėjo Architektūros 
ir paveldosaugos skyriaus vedėjos 
pavaduotojas Raimondas Simana-
vičius. 

Jaunimo erdvė Rokiškyje bus 
įkurta L. Šepkos parke, nes čia 
dar yra neišnaudotų erdvių. Bus 
sudarytos sąlygos jaunimui nau-
dotis viešąja infrastruktūra, skirta 
prasmingam jauno žmogaus lais-
valaikio praleidimui, kuris padėtų 
tobulinti socialinius įgūdžius, sti-
printų sąlytį su gamta ir įtrauktų į 
jaunimo veiklą.

Projekto aktualumas 
vietos bendruomenei
Jaunimo užimtumas yra vie-

na iš opiausių problemų, su kuria 
susiduriama tiek mieste, tiek kai-
me. Lietuvos rajonuose jaunimui 
trūksta įdomesnių laisvalaikio 
praleidimo vietų bei formų, ku-
rios atitiktų jaunų žmonių lūkes-
čius. Laisvalaikis yra labai svarbi 
jaunimo gyvenimo sritis. Tačiau 
laisvalaikio leidimo formos labai 
priklauso nuo sąlygų. Rokiškyje 
netrūksta uždarų erdvių, kuriose 
renkasi jauni žmonės. Deja, bet jie 
neturi saugios, jų poreikius atitin-
kančios laisvalaikio ir poilsio er-
dvės gamtoje. Šiuo metu jaunimas 
būriuojasi automobilių stovėjimo 
aikštelėse prie Rokiškio ežero ar 
turgelyje prie L. Šepkos parko. 

Jaunimo aikštė ir būtų ta vieta, 
kuri skirta būtent jaunam žmogui, 
kuris netrugdomai ir prasmingai 
leistų laisvą laiką.

Vykdant projektą bus atstovau-
jami jaunimo interesai ir taip ska-
tinamas jaunimo aktyvumas, inici-
atyva ir bendra veikla.Tikimės, kad 
Jaunimo erdvės įrengimas sudarys 
bent minimalias sąlygas jaunimui 
susiburti į vieną vietą bei prisidės 
prie Rokiškio jaunimo laisvalaikio 
leidimo kokybės gerinimo, užimtu-
mo skatinimo. 

Tinklinės laipiojimo sistemos,
 futbolo ir šachmatų stalai
Rokiškio raj. savivaldybė pa-

tvirtino, kad finansiškai prisidės 
prie šio projekto įgyvendinimo, o 
Rokiškio raj. savivaldybės Archi-
tektūros skyrius parengs ir suderins 
Jaunimo erdvės įrengimo sche-
mą. Bendras projekto biudžetas 
– 16071,34 EUR, planuojama Lie-
tuvos savivaldybės administracijos 
investicija į projektą – 8221,41 
EUR, pageidaujama Maximos in-
vesticija į projektą –  11249,93 
EUR. L. Šepkos parke turėsime dvi 
tinklines laipiojimo sistemas „Vo-
ras“, du betoninius futbolo stalus 
bei vieną betoninį šachmatų stalą. 
Projekto rezultatų sklaidai bus or-
ganizuojama jaunimo erdvės atida-
rymo šventė!

Ieva RAKAUSKAITĖ

Ieva Marija Makšimaitė (kairėje) ir Ieva Rakauskaitė tiki: rajono jaunimui reikia modernių 
erdvių. Jos savo ir kolegų savanorių sukurtą tokios erdvės viziją pristatė rajono tarybos po-
sėdyje ir sulaukė didelio palaikymo.                                                        Asmeninio archyvo nuotr.

Liongino Šepkos parke bus kuriamos jaukios jaunimo erdvės. Čia ir taip vakarais būriuojasi 
jaunimas, o neužilgo jis turės saugią ir jo poreikiams pritaikytą vietą susirinkti bei turiningai 
leisti laisvalaikį. O ir L. Šepkos parkas išgražės: čia dar yra nemažai neišnaudotų erdvių. 
Tad jį netrukus puoš ne tik medinės skulptūros, bet ir modernios laipynės, stalo žaidimams 
pritaikyti  įrenginiai.
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Auksinis stalo žaidimų amžius

– Kaip manai, kodėl vis daugiau 
žmonių išbando ar sugrįžta prie 
stalo žaidimų?

– Sunku į tokį klausimą atsakyti 
trumpai. Bet pabandysiu. Net keista, 
kad dabar stalo žaidimams – auksi-
nis amžius. Per paskutinius aštuone-
rius ar devynerius metus sulaukėme 
didžiulio kiekio žaidimų, kurie nu-
stebino savo dizainu, istorijomis, 
kompleksiškumu. Kiti gi, priešin-
gai, žavi savo visišku paprastumu. 
Seniai praėjo tie laikai, kai žaidėjo 
laimėjimą lėmė keli kauliuko me-
timai „Monopoly“ stalo žaidime. 
Dabar turime žaidimų, kurių prie-
das – knygos. Jos pasakoja šiurpias 
istorijas, priverčiančias pasijusti 
lyg tikrame siaubo filme. Yra žaidi-
mų, kuriuose visi žaidėjai, dirbda-
mi išvien, mėgina išgelbėti pasaulį 
nuo jame plintančių ligų, stichinių 
nelaimių, o kiekvienas jų atliktas 
veiksmas daro įtaką kitai žaidimo 
partijai. Turime žaidimų, kuriuose 
mobiliuosius telefonus ar planšetes 
naudojame kaip pagrindinę stalo 
žaidimo priemonę. Žmogaus fanta-
zijai nėra ribų, o tai puikiai parodo 
žaidimų dizaineriai, kurie sugeba 
kiekvienais metais sukurti išskirti-
nius, kaskart stebinančius ir vienas 
už kitą geresnius žaidimus.

– Paminėjai žaidimus, kuriuose 
naudojamos išmaniosios technolo-
gijos. Kaip tai veikia?

– Pastaraisiais metais žaidimų 
dizaineriai stengiasi sunaikinti ribą, 
skiriančią kompiuterinius žaidimus 
nuo stalo žaidimų. Ne viename žai-
dime naudojame telefoną, planše-
tę, kompiuterį, nes šios priemonės 
padeda atlikti įvairias funkcijas. 
Pavyzdžiui, stalo žaidime „Mansi-
on of Madness“ žaidėjai tampa de-
tektyvais ir mėgina išsiaiškinti kur 
dingsta žmonės. Jų dingimai susieti 
su antgamtinėmis jėgomis. Žaidė-
jo telefonas tampa pagrindiniu šio 
žaidimo įrankiu – jame pasakojama 
žaidimo istoriją. Žinoma, viską pa-
aštrina įvairūs garso efektai: dūž-
tantys stiklai, atsidarančios durys ir 
kiti šiurpūs dalykai. Tai tik vienas iš 
daugybės žaidimų, kuriuose naudo-
jame išmaniąsias technologijas. Yra 
daugybė žaidimų, kuriuose telefonai 
ar planšetės atlieka visiškai kitokias 
funkcijas.

– Kuo tave žavi šis hobis?
Stalo žaidimai suteikia įvairiau-

sias emocijas: džiaugsmą, nuostabą, 
smalsumą, viltį ar net baimę, pyktį, 
liūdesį. Gali užtekti vos vienos žai-
dimo partijos, kad pajustum visas 
šias emocijas, o tai, manau, išties 
daug. Kitas dalykas – bendravimas. 
Tai ypač aktualu jaunimui, nes vis 
dažniau ir dažniau kompiuteriniai 
žaidimai atitolina nuo realaus ben-
dravimo. O juk galima tuos pačius 
žaidimus žaisti su realiomis figūrėlė-
mis ir gerų draugų kompanija.

– Kokie žaidimai šiuo metu po-
puliariausi? Ką pasiūlytum prade-
dantiesiems?

Jau kelerius metus stalo žaidimai ne tik atgavo kitados buvusį savo populiarumą, bet sulaukia vis daugiau gerbėjų: nuolat atsiranda naujų žmonių, 
kurie pasirenka šį laisvalaikio praleidimo būdą ir juo mėgaujasi. „Rokiškio stalo žaidimų klubo“ įkūrėjui Andriui STANIUI šie žaidimai – hobis, kuriam 
jis negaili savojo laisvalaikio. Su „Rokiškio Sirena“ A. Stanys mielai pasidalino mintimis apie šį savo pomėgį ir su juo susijusiais klausimais. Taip pat 
plačiau pakalbėjome ir apie „Rokiškio stalo žaidimų klubą“, kuris susilaukė ypatingai didelio žmonių susidomėjimo: jo renginiai sulaukia didžiulio 
rokiškėnų dėmesio.

– Sakyčiau, kad „Uno“, „Alias“ ir 
„Monopoly“ yra patys populiariausi 
Lietuvoje, nes turbūt dauguma žmo-
nių juos turi kažkur pasislėpę. Mano 
nuomone, tai tik didžiulio ledkalnio 
viršūnė, kurio tikrasis mastas – ne-
žinomas. Atsižvelgiant į šiuolaiki-
nius standartus, tai – išties prasti ir 
atgyvenę žaidimai. Kiekvienam iš jų 
galima rasti kur kas geresnę alterna-
tyvą. Juk žaidimų dizaineriai nesėdi 
sudėję rankų. Žaidimai, kurie tikrai 
verti dėmesio ir idealiai tinka pra-
dedantiesiams yra „Ticket to ride“, 
„Pandemic“, „Power Grid“ ir „Love-
Letter“. Tai – keturi skirtingo žanro 
žaidimai, kurių taisykles lengva įsi-
savinti.“

– O jei kalbėtume apie labiau 
patyrusius žaidėjus? Ką jie mėgs-
ta?

– Internete galima rasti puslapį, 
kurio pavadinimas – „Board Game 
Geek“. Jame galima surasti žaidimų 
sąrašą, kuris sudaromas, remian-
tis žaidėjų įvertinimais. Šiuo metu 
pirmą vietą sąraše užima žaidimas 
„Pandemic Legacy“. Tai – koope-
racinis žaidimas, kuriame žaidėjai 
bando išgelbėti pasaulį ir sustabdyti 
jame plintančius virusus. Įdomu tai, 
kad žaidimas nesibaigia viena parti-
ja. Ta pati grupė žaidėjų žaidžia iš-
tisus metus, nes yra net 12 partijų. 
Kiekvienas jų veiksmas daro įtaką 
ateinančiam mėnesiui: atsiranda arba 
dingsta pagalba, žūsta veikėjai.

Kitas žaidimas – „Trough the 
Ages: A new story of Civilization“. 
Tai – strateginis žaidimas, kuriame 
žaidėjai vienas prieš kitą varžosi, 
bandydami išvesti savo civilizaciją į 

pasaulio viršūnę nuo akmens amžias 
iki šių dienų.

Na, o trečiają geriausiųjų žaidimų 
sąrašo vietą užima žaidimas „Twili-
ght Struggle“. Tai – žaidimas, kuria-
me du žaidėjai kovoja šaltojo karo 
metais už dvi galingiausias tų laikų 
jėgas: Ameriką arba Sovietų sąjungą. 
Kiekviename žaidimo raunde žai-
dėjai bando plėsti savo įtakos zonas 
pasaulyje ir taip nugalėti savo prie-
šininką.

– Kokie žaidimai patinka Jums?
– Stengiuosi neapsiriboti ties 

keliais labiausiai patinkančiais žai-
dimais ir išbandyti jų kuo daugiau. 
Tiesa, visada linkstu ties vadinamojo 
„Ameritrash“ stiliaus žaidimų, ku-
riuose vyrauja labai stipri tematika, 
vyksta daugybė atsitiktinių įvykių, o 
žaidimo pabaigą lemia sėkmė. Tur-
būt puikus šio žanro pavyzdys yra 
mano mėgstamiausias žaidimas – 
„Eldritch Horror“.“

– Pakalbėkime apie Rokiškį. 
Kaip sekasi mūsų miesto klubui?

– Per visą mūsų klubo dar gana 
neilgą gyvavimo laiką sugebėjome 
nuveikti išties nemažai: turime pa-
talpas, kuriose įsikūrėme, žaidimų 
kolekciją, kurioje kiekvienas tikrai 
atras kažką patinkančio, o per kie-
kvieną žaidimų vakarą užimame 
vidutiniškai 20 – 25 rokiškėnus. Su-
rengėme keletą žaidimų naktų, ku-
rių metu žaidėjai pasiliko žaisti visą 
naktį. Taip pat surengėme labdaringą 
stalo žaidimų vakarą. Paaukojome 
labdarai  visus jo metu surinktus pi-
nigus.

– Kokiu tikslu kūrėte šį klubą?
– Mano tikslas – užtikrinti, kad 

visi būtų lygus ir jaustųsi kaip na-
mie. Norisi įkurti Rokiškyje vietą, į 
kurią visada norėtum sugrįžti ir bū-
tum laukiamas. Didžiausias įverti-
nimas – vis sugrįžtantys nuolatiniai 
žaidėjai. Išties smagu, kad pavyko 
įgyventi šį planą.

Džiaugiuosi, kad turime įvairios 
publikos, pradedant jaunimu ir bai-
giant vyresnio amžiaus žmonėmis. 
Stengiamės priimti kiekvieną ir su-
rasti žaidimą, kuris jam patiktų. Ži-
noma, supažindiname žaidėjus su 
taisyklėmis, padedame, jei iškyla 
kokie nors klausimai.

– Rugsėjo 16 dieną paskelbėte 
naują „Rokiškio stalo žaidimų klu-
bo“ sezoną. Ką gi tokio naujo, neti-
kėto, įdomaus sugalvojote?

– Mūsų klubas gyvuoja jau an-

truosius metus. Nusprendėme, kad 
nuo rudens sezono turėtumėme pa-
bandyti kažką naujo. Kilo mintis 
atidaryti naująjį sezoną. Pirmiau-
sia, pristatysime keletą renginių, 
skirtų specifinei žmonių grupei, 
pabandysime pravesti vakarus vy-
resniems žmonėms, kurie galbūt 
vis dar bijo prisidėti prie jaunimo, 
pasiūlysime sekmadienio rytais 
pažaisti rimtesnius ir sunkesnius 
stalo žaidimus. Labai norėtume 
aplankyti rajono miestus ir mies-
telius. Naujojo sezono renginyje 
plačiau papasakosiu apie artimiau-
sius mūsų planus, artėjančią žaidi-
mų naktį, konkursus ir kitus daly-
kus. Kviečiu apsilankyti!

– Ačiū už pokalbį. Sėkmės Jums 
ir Rokiškio stalo žaidimų klubui.

Rokiškėnas Andrius Stanys subūrė nemenką stalo žaidimų gerbėjų būrį. Ateityje – planai į 
šią įdomią veiklą įtraukti ir vyresnius rokiškėnus.                                   Asmeninio archyvo nuotr.
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TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Opel Vectra dalimis (universalas), 
2002-2007 m., kablys.  
Tel. 8 687 92 872. Rokiškis
• 4 TOMTOM navigacijas.  
Kaina 120 Eur. Tel. 8 604 01 912. 
Rokiškis
• Vaizdo registratorių, naujas, hd. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 600 52 867. 
Rokiškis
• 1987 m. Audi 80 dalimis, 
benzinas. 1998 m. VW Golf 
dalimis, dyzelis, universalas. 
 Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Nissan Sunny 2.0 l, dyzelinį 
variklį su greičių dėže.  
Tel. 8 660 52 637. Rokiškis
• Mercede-Benz A class, 170, 2002 
m. Dalimis. Tel. 8 627 12 511. 
Rokiškis
• Nissan Almera, 2 l, dyzelis, 1996 
m. dalimis. Tel. 8 671 51 396. 
Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480. Rokiškis
• Triumh Daytona dalys. Visas 
motociklas išardytas, tik šakė 
viena įlinkusi ir rėmas lūžęs, be 
dokumentų, o taip visos detalės yra, 
kaina už viską. Kaina 400 Eur.  
Tel. 8 622 67 760. Rokiškis
• Yamaha, 2013 m. dalis: stopas su 
plastmase ir sėdynė, amortizatoriai, 
spidometras, geras šalmas. Kaina 
150 Eur. Tel. 8 622 67 760. 
Rokiškis
• VW Transporter metaliniai ir 
lieti ratlankiai, su padangomis, 2 
komplektai. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 622 67 760. Rokiškis
• Opel Vectra 2007 m., cdti dalys: 
6 bėgių greičių dėžę. Duris, pilnos 
komplektacijos. Slenksčius. Vairo 
stiprintuvą. Užvedimo spynelę su 
rakteliu ir posūkių perjungimais. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 622 67 760. 
Rokiškis
• Lengvojo lydinio ratlankius 
su padangom, 100 tarp skylių, 4 
skylės, tinka Golf / Opel.  
Kaina 130 Eur. Tel. 8 622 67 760. 
Rokiškis
• Lengvojo lydinio ratai R16 205 
55 su žieminėmis padangomis, dvi 
beveik naujos, dygliuotos, kitos dvi 
geros būklės, tinka Audi, VW, Opel 
ir kitiem modeliams. 10 tvirtinimo 
skylių. Tel. 8 626 61 092. Rokiškis
• 1996 m. Sharan veidrodėlius, 
radiatoriaus groteles.  
Tel. 8 644 49 927. Rokiškis
• Opel Vectra 2000 m. dalimis.  
Tel. 8 614 70 529. Rokiškis
• Sharan dalys: Variklio galvutė, 
66 kW, tvarkinga, nušlifuota; 
Kuro siurblys; Vairo kolonėlė. Ir 
kiti likučiai. Tel. 8 626 61 092. 
Rokiškis
• Sunkvežimio padangas.  60 Eur/
vnt. Kupiškis. Tel. 8 682 77 421. 
Kupiškis
• Maz v-8 variklį. Geros 
būklės, galima užvesti. Galimas 
pristatymas. Kaina 1400 Eur.  
Tel. 8 682 77 421. Kupiškis
• Ford Focus dalimis, kuro siurblio 
elektrinės dalies defektas.  
Tel. 8 673 31 841. Zarasai
• Opel Vectra, 2 l, 74 kW, dyzelio 
turbiną, vairą su arpagu, originalią 
Opel magnetolą. Tel. 8 673 32 169. 

Rokiškis
• 4 skardinius ratlankius nuo 
Renault, 4 tvirtinimo taškų, 
su žieminėmis dygliuotomis 
padangomis, kaina sutartinė.  
Tel. 8 698 72 751. Rokiškis
• Dalimis 1997 m. Ford Galaxy, 
dujos, benzinas, vyšninė.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Parasparnio važiuoklę, variklį ir 
2 propelerius. Tel. 8 696 34 521. 
Rokiškis
• Dalimis: Audi A6, 2000 m., 
1.9 tdi ir 2.5 tdi, universalas ir 
sedanas; Audi A4, 1998 m., 1.9 tdi, 
universalas. VW Passat, 1998 m., 
1.9 tdi, universalas ir sedanas; VW 
Passat, 2002 m., universlas, 2.5 tdi. 
VW Sharan, 2002 m.; Ford Galaxy, 
1998 m.  
Tel. 8 628 87 687. Rokiškiss
• Dalimis: 2005 m. Ford Fiesta, 
1,4 td, 2 durų hečbekas; 1999 m. 
Renault Laguna, 1,9 td, 4 durų 
universalas; 2001 m. Lancia Lybra, 
2,4 td, 4 durų kauniversalas.  
Tel. 8 650 70 168. Rokiškis
• Džipui Suzuki lengvojo lydinio 
ratus, su padangomis, 235/75R15, 
M+S, 5 skylių. Tel. 8 650 70 168. 
Rokiškis
• Padangas 205/65, R16c, m+s, 4 
vnt. 205/55 R16, žieminės, 4 vnt. 
195/55, R16, žieminės, 4 vnt.  
Tel. 8 645 87 075. Rokiškis
• Dokumentus lengvojo 
automobilio priekabai. Tel. 8 673 
48 041. Rokiškis
• Gaz-66 tilto reduktorių, ratus. 
Gaz 63 (dvitiltė mašina) tiltą, ratus. 
Tel. 8 673 48 041. Rokiškis
• Padangas 175/70, R14, R15. 
R13 ratus ir padangas lengvojo 
automobilio priekabai.  
Tel. 8 673 48 041. Rokiškis
• Ford Mondeo 1.8 TDI, universalą 
dalimis. Opel Cadett mašiną ir 
dalis. Tel. 8 673 48 041. Rokiškis
• Gaz-53, 51 ir Žigulio lempas. 
Moskvič, Volga 24 dalis. Zil 
padangą. Tel. 8 673 48 041. 
Rokiškis
• Naudotus akumuliatorius.  
Tel. 8 673 48 041. Rokiškis
• Renault Espace dalimis, 2.1 TDI 
ir 2.2 l, dujos. 1994 m.  
Tel. 8 673 48 041. Rokiškis

• VW Golf3, 1993 m., buvo daužtas 
priekis, bet variklis geras, dyzelis. 
Mašina gerokai papuvus. Pliusai 
yra stoglangis, komplektas lengvojo 
lydinio ratų. Su ratais mašina 150 
Eur, be jų su paprastais diskais 100 
Eur. Tel. 8 656 47 596. Rokiškis
• VW Golf 3, turbinos defektas, 
buvo daryta TA. 1.9 l, 66 kW. 
Kaina 220 Eur. Tel. 8 621 02 037. 

Rokiškis
• Opel Sintra 1997 m., benzinas/
dujos. TA iki 2019.06. Kaina 500 
Eur. Tel. 8 608 98 270. Rokiškis
• Volvo V40, 1.9 l, 66 kW, kablys, 
universalas, žalia, be perrašymo 
kaina 300 Eur, derinama.  
Tel. 8 626 07 506. Rokiškis
• Seat Toledo, 1.9 l, 66 kW. TDI, 
ekonomiškas, kablys, TA iki 2018 
12 12. 1998 m. Kaina 570 Eur.  
Tel. 8 626 07 506. Rokiškis
• 2002 m. VW Golf 4, universalas, 
19 tdi, 95 kW, TA iki 2018 04, 
domina keitimas. Kaina 2200 Eur. 
Tel. 8 641 59 884. Rokiškis
• Lengvojo automobilio priekabą. 
Linginė pakaba, tvarkinga, 160-
180. Kaina 460 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• 1985 m. Audi 80, benzinas-dujos, 
1,8 l, TA 2 metai. Kaina 520 Eur. 
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• 1997 m. VW Polo, 1.9 D, 47 kW, 
TA 2 metai. Kaina 750 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Audi 80, 1994 m., universalas, 
benzinas/dujos, kablys, TA iki 
2019.07.20. Kaina 750 Eur.  
Tel. 8 605 21 127. Rokiškis
• Ford Tranzit 2003 m., tdi, 
krovininis, 3 sėdimos vietos, 
dešinėje pusėje vairas, gryžo savo 
eiga. Kaina 700 Eur.  
Tel. 8 622 67 760. Rokiškis
• Dviratį G force, reikalingas 
remontas. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 611 09 005. Rokiškis
• Gerą dviratį mergaitei. 8-12 metų. 
Ratai 16 colių. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 619 26 458. Rokiškis
• Bortinį sunkvežimį Iveco 509. 
Tel. 8 614 70 529. Rokiškis
• Toyota Carina E, 1996 m., 
2.0 l, 61 kW, dyzelinas. TA dar 
metams. Trūkęs pagrindinis diržas. 
Universalas. Raudona. Kaina 200 
Eur. Tel. 8 685 10 917. Rokiškis
• Seat Ibiza 2, bendzinas/dujos, 1.4 
l, TA iki 2018- 02, greičių dėžės 
defektas, kaina galutinė. Kaina 200 
Eur. Tel. 8 621 40 386. Kupiškis
• Tvarkingą VW Passat, 1,9 tdi, 81 
kW, TA iki 2018-06, el. paketas. 
Kaina 1400 Eur. Tel. 8 674 53 910. 
Kupiškis
• Saab 93, yra TA, 1998 m. Dyzelis, 
domina keitimas. Kaina 600 Eur. 
Tel. 8 648 83 069. Rokiškis
• Skoda Octavia, 2007 m., 1.9 l, 
77 kW. Trauka gera, bėgius jungia 
sklandžiai, švelniai, kėbulas gražus, 
pakaba gera, guolis ūžia, keisti 
reikia. TA į pabaigą, bet praeis 
savo eiga, kuro sanaudos nedidelės, 
geras auto. Kaina derinama. Kaina 
3000 Eur. Tel. 8 648 82 975. 
Rokiškis
• Audi 80/B, 1992 m., spalva 
sidabrinė, su TA iki 11.17. Kaina 
550 Eur. Tel. 8 627 91 571. 
Rokiškis
• VW Golf, 1990 m., pilka, 
tvarkinga, TA iki 2019-06-05. 
Kaina 600 Eur. Tel. 8 686 48 533. 
Utena
• Motorolerį, 2009 m., 150 kub.cm, 
iš Vokietijos. Kaina 650 Eur.  
Tel. 8 629 70 396. Rokiškis
• Lietuvoje neeksplotuota Volvo 
V70, 2.5 TDI, 103 kW. Daug 
privalumų. Kas nesiderės gaus dar 
ir žieminių ratų R15 komplektą. 
Kaina 1950 Eur. Tel. 8 604 01 912. 
Rokiškis
• 2010 m. VW Touran, 1,9 D, TA. 
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Peugeot 306, dyzelis, 2 l., HDI, 
universalas, tvarkingas, su TA 

ir draudimu. Tel. 8 673 48 041. 
Rokiškis
• Sulankstomus dviračius 
paaugliams ir rusišką, vyrišką 
suaugusiam. Tel. 8 673 48 041. 
Rokiškis
• Keturratį 110 kub. cm., 3 +1 
bėgiai. Tel. 8 673 48 041. Rokiškis
• Priekabą traktoriukui-žoliapjovei, 
mažam japoniškam traktoriui.  
Tel. 8 673 48 041. Rokiškis
• Priekabą lengvajam automobiliui, 
su dokumentais. Tel. 8 673 48 041. 
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• 54 cm įstrižainės televizorių 
Gratus su pulteliu.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• 54 cm įstrižainės televizorių 
LG su pulteliu. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• DVD grotuvą Samsung.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• 37 cm įstrižainės tlevizorių Vido 
su pulteliu. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• 72 cm įstrižainės televizorių  
Vido, su pulteliu, Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• DVD grotuvą, mažai naudotas. 
Kaina 18 Eur. Tel. 8 600 52 867. 
Rokiškis
• Naudotą, gerai veikiantį 71 cm  
įstrižainės televizorių.  
Tel. 8 652 80 328. Rokiškis
• 54 cm įstrižainės televizorių LG. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 605 25 460. 
Rokiškis
• Televizorių Sharp, plonas, turi 
savus kanalus, 82 cm įstrižainės. 
Kaina 110 Eur. Tel. 8 605 25 460. 
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Frezą Krone, 2.5 m pločio; 
Kultivatorių; Tralą, savadarbis 
su dokumentais; Plūgus; Statinę 
vandeniui vežti; Arklinę šienapjovę. 
Tel. 8 675 13 781. Kupiškis
• Traktorių mtz80, frontalinis 
krautuvas, platieji ratai. Kaina 3700 
Eur. Tel. 8 675 13 781. Kupiškis
• Savadarbį traktorių, dyzelinis. 
Plūgas ir kultivatorius prie jo. 
Kaina 700 Eur. Tel. 8 675 13 781. 
Kupiškis
• Fraugde plūgą, 4 korpusų, 
pakabinamas, spyruoklinė apsauga. 
Kaina 1200 Eur. Tel. 8 681 78 323. 

Rokiškis
• Arklinį plūgą. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 674 55 041. Rokiškis
• Sėjamąją SZ-3.6. Rusišką trąšų 
barstytuvą.  Sukabintuvą, akėčias. 

Tel. 8 673 48 041. Rokiškis
• MTZ-50  ratlankius; T-40 
ratlankius ir kitas dalis; Priekabų 
kablius, trikampį.  
Tel. 8 673 48 041. Rokiškis

Rokiškio Juozo  Keliuočio viešoji bibliotekos  
Vaikų ir jaunimo skyrius (Taikos g. 19) kviečia į 
nemokamus kompiuterinio raštingumo mokymus. 
Bus mokoma naudotis tekstų redagavimo  
Microsoft Word 2010, pateikčių kūrimo Power Point 
programomis, komunikacija bei elektroninėmis 
paslaugomis internete.  

Registracija ir informacija telefonu  
8 458 52793 iki rugsėjo 30 d.

Kviečia į kompiuterinio 
raštingumo mokymus
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LAISVALAIKIUI
PAŽINTYS

• Man 54 m., esu išsiskyręs. 
Norėčiau susipažinti su paprasta, 
nuoširdžia ištikima drauge. 
Draugystei ir gyvenimui kartu.  
Tel. 8 645 50 340. Rokiškis

RASTA\PAMESTA

Ieškokite MAXIMA ir
IKI prekybos centruose!
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3 06:00 Himnas
06:05 Beatos virtuvė. 
07:00 Džiunglių būrys skuba 
į pagalbą 2 
07:20 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai 1 
07:30 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 
07:45 Džeronimas 3 
08:10 Karinės paslaptys
09:00 Labas rytas, Lietuva
12:10 Angela Merkel. 
Neįtikėtina karjera 
13:45 Agata Kristi. 
Mįslingos žmogžudystės 
15:15 „Mes nugalėjom”
15:45 Žinios. 
16:00 Sveikinimų koncertas
17:30 Žinios 
18:00 Teisė žinoti

18:30 Nacionalinė paieškų tarnyba
19:30 Stilius
20:30 Panorama
21:00 Dainuoju Lietuvą
23:00 Premjera. 40-ies ir vis dar skaistus 
00:55 „Mes nugalėjom”.
01:20 Angela Merkel. Neįtikėtina 
karjera 
02:50 Klausimėlis.lt. 
03:05 Teisė žinoti. 
03:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
04:00 Karinės paslaptys. 
04:45 Auksinis protas. 

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

09:00 Virtuvės istorijos
09:30 Gardu Gardu
10:00 Misija - dirbame sau
10:30 Svajonių ūkis
11:00 Nevykusi diena
12:55 Inspektorius Gadžetas
14:25 Šoklusis bičiulis. Sugrįžimas
16:10 Ekstrasensų mūšis
18:00 INOprogresas
18:30 TV3 žinios
19:25 Eurojackpot
19:30 Naktis muziejuje. Kapo 
paslaptis
21:25 Marsietis
00:20 Stokeriai
02:20 Fredas

06:30 Kaukė 
06:55 Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas 
07:20 Žybsnis ir stebuklingos 

mašinėlės 
07:45 Neramūs ir triukšmingi 
08:10 Keista šeimynėlė 
08:35 Tomo ir Džerio nuotykiai 
09:00 Ponas Bynas 
09:30 Tinginių miestelis
10:00 Tomas ir Džeris. Paklydėlis 
slibinukas
11:05 Keistuolis
12:55 Pričiupom! 
13:25 Ostinlendas
15:25 Sugrįžimas į Žydrąją pakrantę
17:30 Bus visko
18:30 Žinios
19:30 Mamos eina į trasą
21:25 Nebrendylos 2
23:30 Ultravioletas
01:10 Sąjungininkai

06:30 Ekstrasensų mūšis 
08:45 Sveikatos ABC televitrina

09:00 Brydės
09:30 Apie žūklę
10:00 Vandenyno paslaptys 
10:35 Gyvūnų būstai. Gamtos 
inžinieriai 
11:40 Pragaro katytė 
12:40 Žvaigždės kelias (Alos 
Pugačiovos istorija)
13:45 Vanity Fair. Visiškai slaptai
14:40 Kas žudikas? 
15:50 Blogiausias Lietuvos 
vairuotojas
17:00 LKL čempionatas. Juventus – 
Lietuvos rytas
19:30 Muzikinė kaukė
22:00 Šešios kulkos
00:15 Akies krašteliu
02:05 Mentalistas 
03:25 Muzikinė kaukė

05:05 „Inspektorius Luisas. Žaizdos“ 

06:35 „Jaunikliai“. 
07:19 TV parduotuvė
07:35 „Esu balbieriškietis ir tuo 
didžiuojuosi!“. 
09:00 Skinsiu raudoną rožę
09:30 „Likimo melodija“ 
11:30 „Vincentas“ 
13:00 „Merdoko paslaptys“ 
15:00 MMA “King of the Cage 001”. 
JAV - Lietuva 
16:00 Žinios
16:20 „Partizanų keliais“ 
16:50 „Lemtingas panašumas“ 
18:00 Žinios
18:35 0 laipsnių
18:40 „Ilga kelionė namo“ 
20:00 Žinios
20:30 „Inspektorius Luisas. Žaizdos“ 
22:30 Žinios
23:00 „Vincentas“ 
00:30 „Merdoko paslaptys“ 
02:25 „Likimo melodija“
03:55 „Vincentas“
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24 06:00 Himnas
06:05 Istorijos detektyvai. 
07:00 „Mes nugalėjom”. 
07:30 Šventadienio mintys
08:00 Gimtoji žemė
08:30 Ryto suktinis 
09:00 Mažasis princas 3 
09:25 Džiunglių būrys 
skuba į pagalbą 2 
09:35 Auklė Mun 
09:45 Šikšnosparnis Patas 
10:00 Gustavo 
enciklopedija. 
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 Gyvenimas ore
12:50 Šikšnosparnis ir 
žmogus 
13:40 Mis Marpl
15:15 Laisvės vėliavnešiai

15:45 Žinios. 
16:00 Auksinis protas. 
17:15 Klausimėlis.lt. 
17:30 Žinios 
18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės
18:30 Lietuvos Respublikos 
Prezidento Algirdo Brazausko 
85-osioms gimimo metinėms
19:30 Savaitė. 
20:30 Panorama
21:00 „Laisvės kaina. Savanoriai”
21:55 Apetitas meilei 
23:30 Skorpionų karalius 
01:00 Gyvenimas ore 
01:55 Šikšnosparnis ir žmogus 
02:50 Ryto suktinis
03:15 Savaitė.
04:10 Dainuoju Lietuvą. 

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

07:30 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai
08:00 Ančiukų istorijos
08:30 Mamyčių klubas
09:00 Kulinariniai triukai
09:30 Penkių žvaigždučių būstas
10:00 Pasaulis pagal moteris
10:30 Svajonių sodai
11:30 Bildukas Rumciunciukas
12:40 Kaštonas. Centrinio parko 
didvyris
14:20 Gerbėja
16:10 Ekstrasensų mūšis
18:00 Raudonas kilimas
18:30 TV3 žinios
19:30 X Faktorius
22:00 Nesunaikinamieji
00:05 Drakonų karai
01:45 Grainderis

06:30 Kaukė 
06:55 Nepaprastas Gumuliuko 

gyvenimas 
07:20 Žybsnis ir stebuklingos 
mašinėlės 
07:45 Neramūs ir triukšmingi 
08:10 Keista šeimynėlė 
08:35 Tomo ir Džerio nuotykiai 
09:00 Ponas Bynas 
09:30 Tinginių miestelis 
09:55 Visa tiesa apie ryklį
11:40 Šnipų klubas
13:25 Pričiupom! 
13:55 Valgyk, melskis, mylėk
16:40 Ne vienas kelyje
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Lietuvos balsas
22:10 Teisėjas
01:00 Nepažįstamojo skambutis

06:30 Lietuvos čempionato finalas 
Panevėžyje
07:30 Akivaizdu, bet neįtikėtina

08:30 Tauro ragas
09:00 Pasaulio rąsto kėlimo 
čempionatas Kaune. II dalis
10:00 Vandenyno paslaptys 
10:35 Gyvūnų būstai. Gamtos 
inžinieriai 
11:40 Pragaro katytė
12:40 Nutrūkę nuo grandinės 
13:40 Sveikinimai
16:00 Policijos akademija 
17:00 LKL čempionatas. Neptūnas 
– Nevėžis
19:30 Ekstrasensų mūšis 
21:55 Anapus nežinomybės
23:00 Kortų namelis 
01:05 Šešios kulkos
02:55 Ekstrasensų mūšis

05:10 „24/7“. 
05:50 „Laukinė Australija“. 
06:10 „Mainai gamtoje“. 
07:09 TV parduotuvė

07:25 „Kalnų ežerai“. 
08:30 Kaimo akademija
09:00 Šiandien kimba
10:00 „Laukinė Australija“. 
10:35 „Ekovizija“ . 
10:45 „Vera“ 
12:45 „Moterų daktaras“ 
14:55 „Mainai gamtoje“. 
16:00 Žinios
16:20 Krepšinio pasaulyje. 
16:50 „Vandenyno milžinai“. 
18:00 Žinios
18:35 0 laipsnių
18:40 „Ilga kelionė namo“ 
20:00 Žinios
20:30 „Skinsiu raudoną rožę“. 
21:30 „24/7“. 
22:30 Žinios
23:00 MMA “King of the Cage 
001”. JAV - Lietuva
00:00 „Vera“ 
02:00 „Moterų daktaras“ 
03:30 „Mainai gamtoje“. 
04:20 „Vandenyno milžinai“. 
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05:00 Seserys 
06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
09:05 Senis 
10:05 Štutgarto kriminalinė 
policija 1 
10:55 Detektyvas Monkas 
11:40 Savaitė. 
12:40 „Kas ir kodėl?”
13:05 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
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 LRT forumas
22:20 Nematoma Lietuvos 

istorija
23:20 Jaunasis Popiežius 
00:15 Detektyvas Monkas 4 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Gimę tą pačią dieną.
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. 
03:05 Beatos virtuvė. 
04:00 Algirdas Mykolas 
Brazauskas. Liudijimai.

06:10 Teleparduotuvė
06:25 INOprogresas
06:55 Didvyrių draugužiai
07:25 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 Bruto ir Neto
20:00 Legendinės legendos
21:00 Moterys meluoja geriau
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Kobra 11
23:35 Gaudynės
00:35 CSI kriminalistai
01:30 Naujokė
02:25 Paskutinis iš vyrų
02:50 Salemas
03:45 Melas ir paslaptys

06:35 Visatos broliai 
07:05 Kaukė 
07:30 Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas 
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris 
09:45 24 valandos
10:30 Yra, kaip yra

11:30 24 valandos
12:25 Bus visko
13:20 Gyvenimo šukės 
15:30 Dvi širdys 
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 24 valandos
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Meilė gydo 
20:30 Nuo... Iki...
21:30 Žinios
22:30 Spąstai
00:20 Juodasis sąrašas 
01:15 Visa menanti 
02:05 Nepažįstamojo skambutis

06:40 Diagnozė - žmogžudystė 
08:30 Muchtaro sugrįžimas
09:30 Voratinklis 
10:30 Sudužusių žibintų gatvės 
11:35 Įteisintas faras 
12:40 Žvaigždės kelias 

13:45 Farų karai 
14:45 Muchtaro sugrįžimas
15:50 Voratinklis 
16:55 Sudužusių žibintų gatvės 
18:00 Info diena
18:30 Sudužusių žibintų gatvės 
19:30 Įteisintas faras 
20:30 Farai
21:00 Tolyn į tamsą. 
23:40 Akies krašteliu
01:25 Kortų namelis 
03:15 Džeikas, Storulis ir šuo 
04:00 Gyvūnų būstai. Gamtos 
inžinieriai

05:05 „Delta“ 
05:55 „Miestai ir žmonės“. 
06:00 „Jaunikliai“. 
07:04 TV parduotuvė
07:20 Skinsiu raudoną rožę
07:50 Kaimo akademija
08:20 Patriotai

09:20 „Likimo melodija“ 
10:25 „Gluchariovas“ 
11:30 „Delta“ 
12:35 „Kapitonas Gordejevas“ 
13:35 „Bitininkas“ 
14:40 TV parduotuvė
14:55 „Delta“ 
16:00 Reporteris
16:50 „Rojus“ 
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 „Marionečių šokiai“ 
00:50 „Lemtingas panašumas“ 
01:50 Reporteris
02:30 Lietuva tiesiogiai
02:45 „Delta“ 
03:35 „Ilga kelionė namo“ 
04:25 „Merdoko paslaptys“
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26 05:00 Seserys 
06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
09:05 Senis 
10:05 Štutgarto kriminalinė 
policija 1 
10:55 Detektyvas Monkas 
11:40 Beatos virtuvė. 
12:40 „Kas ir kodėl?”
13:05 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Seserys 
17:30 Žinios 
18:00 „Kas ir kodėl?”
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Emigrantai
20:30 Panorama
21:05 Dėmesio centre
21:30 Nacionalinė 
ekspedicija
22:30 Istorijos detektyvai

23:20 Tvin Pyksas 3 
00:15 Detektyvas Monkas 4 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 LRT forumas. 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Nematoma Lietuvos istorija. 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Emigrantai. 

06:10 Teleparduotuvė
06:25 Didvyrių draugužiai
06:55 Simpsonai
07:55 Rezidentai
08:25 Moterys meluoja geriau
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 Bruto ir Neto
20:00 Prieš srovę
21:00 Moterys meluoja geriau
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Ringo karalius
00:45 CSI kriminalistai
01:35 Naujokė
02:05 Paskutinis iš vyrų
02:30 Rouzvudas
03:20 Melas ir paslaptys

06:35 Visatos broliai 
07:05 Kaukė 
07:30 Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas 
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris 
09:50 24 valandos
10:35 Yra, kaip yra
11:40 24 valandos
12:40 Nuo... Iki...
13:30 Gyvenimo šukės 

15:30 Dvi širdys 
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Meilė gydo 
20:30 Čia tai geras!
21:30 Žinios
22:30 Numeris 44
01:15 Visa menanti 
02:05 Spąstai

06:40 Diagnozė - žmogžudystė 
07:35 Farų karai 
08:30 Muchtaro sugrįžimas
09:30 Voratinklis 
10:30 Sudužusių žibintų gatvės 
11:35 Įteisintas faras 
12:40 Sudužusių žibintų gatvės 
13:45 Farų karai
14:45 Muchtaro sugrįžimas
15:50 Voratinklis 
16:55 Sudužusių žibintų gatvės 

18:00 Info diena
18:30 Sudužusių žibintų gatvės 
19:30 Įteisintas faras 
20:30 Pagalbos skambutis
21:00 Piko valanda
23:05 Tolyn į tamsą. Žvaigždžių 
kelias
01:30 Mentalistas 
02:15 Džeikas, Storulis ir šuo 
03:00 Pragaro katytė 
03:45 Pagalbos skambutis
04:05 Gyvūnų būstai. Gamtos 
inžinieriai

05:05 „Delta“ 
05:55 „Miestai ir žmonės“. 
06:00 „Jaunikliai“. 
06:34 TV parduotuvė
06:50 „Laukinė Australija“. 
07:20 Darbščios rankos, atviros 
širdys
07:50 Partizanų keliais
08:20 Patriotai

09:20 „Likimo melodija“
10:25 „Gluchariovas“ 
11:30 „Delta“ 
12:35 „Kapitonas Gordejevas“ 
13:35 „Bitininkas“ 
14:40 TV parduotuvė
14:55 „Delta“ 
16:00 Reporteris
16:50 „Rojus“ 
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 „Marionečių šokiai“ 
00:50 „MMA “King of the Cage 
001”. JAV - Lietuva
01:50 Reporteris
02:30 Lietuva tiesiogiai
02:45 „Delta“ 
03:35 „Ilga kelionė namo“
04:25 „Merdoko paslaptys“

AUGALAI
• Ypatingos veislės žemuogių 
daigus. Uogos labai saldžios ir 
didelės (braškės didumo). Kaina 1 
Eur. Tel. 8 687 55 136. Rokiškis
• Braškių daigus iš pirmamečio 
braškyno daigyklėse. Yra daug 
rūšių. Tel. 8 610 12 653. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Skalbimo mašiną Whirlpool.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis

• 3 aukštų garų puodą. 
 Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Geros būklės šaldytuvą Beko, su 
šaldikliais. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 612 81 651. Rokiškis
• Automatinę skalbimo mašiną 
Hansa, 5 kg. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis
• Sumuštinių keptuvę, mėlyna. 
Kaina 5 Eur. Tel. 8 646 49 930. 
Rokiškis
• Skalbimo mašiną Beko, naudota 

apie 5 metus. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 621 48 769. Rokiškis
• Autoklavą; 4 20 l talpos kanistrus, 
24 puslitrinius stiklainius, mėsos, 
žuvies konservavimui ar kam nors 
kitam. Tel. 8 620 20 762. Rokiškis
• Elektrinę siuvimo mašiną  
ČAIKA 134. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• 4 senovines veikiančias radijas. 
Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 675 13 781. Kupiškis
• Stiprintuvą, radijo techniką su 
kolonėlėm. Tel. 8 605 25 460. 
Rokiškis
• „Razer craken V2“ ausines.  
Kaina 10 Eur. Tel. 8 679 58 961. 
Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Šiltus paltukus. Dėvėti, bet 
geros kokybės. Tel. 8 646 96 040. 
Rokiškis
• Britkelnes žvejybai, naujos, 43 
d. Kaina 35 Eur. Tel. 8 600 52 867. 
Rokiškis
• Platformines basutes. Mažai 
dėvėtos, be defektų. Vidpadis 27 
cm. Kaina 10 Eur. Tel. 8 657 44 
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181. Rokiškis
• Puošnią palaidinę. Be defektų. 
Plotis tarp pažastų - 60 cm, pečių 
plotis – 46-46,5 cm, ilgis - 67 cm, 
rankovės ilgis nuo peties -54 cm, 
rankovės ilgis nuo pažasties -35,5 
cm. Kaina 12 Eur.  
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Geros kokybės drabužius 
mergaitėms nuo 1 iki 5 Eur.  
Tel. 8 614 61 230. Rokiškis
• Gražus, klasikinis, su visomis 
veikiančiomis rodyklėmis 
laikrodukas GUANQIN, su viduje 
tiksinčiu MIYOTA japonišku 
kvarciniu mechanizmu. Kaina 55 
Eur. Tel. 8 616 15 320. Kaunas
• Nuo 1iki 5 Eur, drabužius 
mergaitėms, nuo 8 iki 17 metų.  
Tel. 8 614 61 130. Rokiškis
• Labai gražus, mėlynu ciferblatu, 
visomis veikiančiomis rodyklėmis 
laikrodis LIGE. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 616 15 320. Kaunas
• Klasikinį, gražų, vyrišką laikrodį 
gražioje dovaninėje dėžutėje. Rodo 
laiką, datą. Stiklas ir korpusas 
atsparūs braižymams, atsparumas 
vandeniui 3 ATM. Kaina 39 Eur. 
Tel. 8 616 15 320. Kaunas
• Nedidelę rankinę. Odinė, telpa 
piniginė ir telefonas. Kaina 7 Eur. 
Tel. 8 655 15 375. Rokiškis
• Juodą odinę striukę. Kaina 8 Eur. 
Tel. 8 655 15 375. Rokiškis
• Solidaus klasikinio stiliaus, 
visomis veikiančiomis rodyklėmis, 
tamsiu ciferblatu laikrodį. Dirželis 
natūralios odos. Laikrodis 
supakuotas į firminę dėžutę. Puikiai 
tiks tiek kasdieniniam nešiojimui 
tiek derinti prie kostiumo. 
Atsparumas 3 ATM. Kaina 39 Eur. 
Tel. 8 616 15 320. Kaunas
• Urmu daug drabužių. Virš 10 
kg, striukės, liemenė, leginsai, 
palaidinės ir kita. Būklė įvairi, yra 
ir išeiginių, dydis S/M, pasiimti 
viską iš karto. Kaina 7 Eur.  
Tel. 8 671 32 271. Rokiškis
• Aukso spalvos korpusu, juodu 
ciferblatu visomis veikiančiomis 
rodyklėmis laikrodį LIGE. 
Rinkinyje firminė dėžutė, 
tarptautinė garantinė kortelė, stiklo 
valymo servetėle ir pats laikrodis. 
Kaina 55 Eur. Tel. 8 616 15 320. 
Kaunas

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Veislinį aviną (vokiečių 
juodagalvių). Tel. 8 614 09 820. 
Zarasai
• 1 mėn. juodmargį veršelį. Kaina 
200 Eur. Tel. 8 676 66 160. Zarasai
• Pilkąsias žąsis. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 624 91 461. Rokiškis
• Prancūzų buldogų šuniukus, 4 
kalytes, 4 patinėlius. Amžius 2 
mėn. Kaina 200 Eur.  

Tel. 8 634 53 240. Biržai
• Kaimiškus gaidžius, 3 vnt.  
Tel. 8 639 19 843. Rokiškis
• Avį, pigiai. Tel. 8 610 46 476. 
Rokiškis
• 1,5 metų ožiukai ir pusmetinė 
ožkytė. Ožkytė – 20 Eur, ožiukai 
po 10 Eur. Pandėlys. Teirautis tel. 
(8-458) 31279. Tel. 8 692 66 246. 
Rokiškis
• Dvi veršingas karves.  
Tel. 8 609 76 754. Rokiškis
• Dvi pusantrų metų juodmarges 
telyčias. Skambinti vakare.  
Tel. 8 617 55 716. Rokiškis
• Avis, avytes. Tel. 8 645 87 075. 
Rokiškis
• Šuniuką, vidutinio dydžio, sargus. 
Tel. 8 673 48 041. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Vairuotojo darbo, BC kategorijos, 
95 kodas, vairuotojo kortelė, 
patirtis. Tel. 8 618 33 854. Rokiškis
• Galiu prižiūrėti senyvo amžiaus 
žmogų, vaikus, tvarkyti namus. 
Turiu patirties. Tel. 8 672 99 407. 
Rokiškis
• 31 m. moteris ieško bet kokio 
darbo Rokiškyje. Tel. 8 621 93 258. 
Rokiškis
• Ieškau darbo, turiu vairuotojo 
pažymėjimą, nuosavą automobilį, 
aukštąjį buhalterinį išsilavinimą. 
Esu dirbusi pardavimų srityje. Esu 
darbšti, komunikabili, atsakingai 
atlieku pavestas užduotis, 
draugiška. Darbui nesu išranki ir 
tiktų įvairūs pasiūlymai.  
Tel. 8 699 43 618. Rokiškis
• Moteris ieško administratorės 
darbo Rokiškio mieste ar rajone. 
Turiu patirties prekyboje, 
klientų aptarnavime, personalo 
administravime. Moku dirbti 
kasos aparatu. Turiu vairuotojo 
pažymėjimą. Tel. 8 626 21 159. 
Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu prižiūrėti 
senyvo amžiaus žmones, ligonius, 
turiu patirties. Tel. 8 621 87 967. 
Rokiškis
• Moteris ieško darbo. Galiu 
prižiūrėti vaikus ar senyvo amžiaus 
žmones. Tel. 8 621 87 967. 
Rokiškis
• Ieškau darbo. Mechanikas, 
ūkvedys, leidimai ginklui, darbo 
saugos pažymėjimas.  
Tel. 8 673 48 041. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Sveiki, ieškome betonuotojų, 
apdailininkų ir mūrininkų. Yra 

galimybė dirbti užsienyje.  
Tel. (8-608) 21027. Tel. 8 603 28 
226. Rokiškis
• Ieškomas asmuo, galintis sukasti 
daržą su mėšlu apie 3 a Rokiškio 
senamiestyje. Tel. 8 622 37 821. 
Rokiškis
• Reikalinga moteris nuo 8 iki 
17 val. slaugyti moterį Rokiškio 
mieste. Moteris nevaikšto, pilnai 
sąmoninga. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 616 13 735. Rokiškis
• Siūlome tiesiogiai, be tarpininkų 
darbą Norvegijoje - Osle, 
surinkinėti skydinius namus. 
Apgyvendinimas, nuvežimas iki 
Norvegijos, ir kelionės į darbą 
ir iš darbo nekainuoja. Viskas 
įskaičiuota. Įdarbinimas oficialus. 
Visa informacija telefonu. Kaina 
1500 Eur. Tel. 8 676 63 922. 
Rokiškis
• Ieškomas pagalbinis darbininkas, 
dirbti daugiabučių namų laiptinių, 
fasado ir stogo remonto darbus. 
Algos mokėjimas – kas tris 
dienas, alga mokama grynais, 
pasirašant oficialų dokumentą. 
Apgyvendinsime, jei neturite kur 
gyventi Vilniuje. Tel. 8 676 63 922. 
Rokiškis
• Žemės ūkio bendrovė ieško 
pagalbinių darbininkų pieno ceche 
ir sandėlyje. 
Tel. 8 686 95 244. Rokiškis
• Skubiai ieškome žmogaus, 
galinčio sutaisyti stogą. Mažas 
gedimas. Tel. 8 607 50 141. 
Rokiškis
• Skubiai ieškome 
mechanizatoriaus - remontininko, 
pageidautina turinčio techninį 
išsilavinimą. Daugiau informacijos 
telefonu. Tel. 8 686 95 244. 
Rokiškis
• Ramundas GM ieško 
autokrautuvo vairuotojo. 
Būtinas B kategorijos vairuotojo 
pažymėjimas, privalumas - darbo 
šakiniais ar kitais krautuvais 
patirtis. Krautuvo teises išduosime. 
Darbo vieta - Panemunėlio gel. 
stotis, Rokiškio raj. Iš Rokiškio 
vežame autobusu.  
Tel. 8 612 26 202. Rokiškis

KITA

• Statines, metalines, nuo alyvos, 
200 litrų talpos. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 675 13 781. Kupiškis
• Naujus įvairius balionėlius 
apsaugai, vokiški. 1 vnt/6 Eur. 
Siunčiu, mažiausiai 5 vnt.  
Tel. 8 670 99 923. Rokiškis
• Naujus klausos aparatus, 40 
Eur. Naujus „Scholl Fungal Nail“ 
prietaisus nagų grybeliui gydyti, 12 
Eur.  Naujus nosies spaustukus nuo 
knarkimo, 5 Eur; Naujus kojų pėdų 
šveitiklius „Velvet scholl“;, 20 Eur. 
Kosmodiskus stuburui, 20 Eur. Tel. 
8 670 99 923. Rokiškis
• Naujus garso prietaisus 
paukščiams baidyti, tinka sodams, 
daržams, medžiams, 40 Eur. Naujus 

tinklus apsaugai nuo paukščių, 
kapronas, 1 m/2 Eur. Naujus varnų 
kranklių muliažus (imitacijas) 
paukščiams baidyti. Pagaminti 
Čekijoje, 20 Eur.  
Tel. 8 670 99 923. Rokiškis
• Naujus automobilinius vaizdo 
registratorius 25 Eur. Naujus 
dieninio ir naktinio matymo 
skydelius automobiliams. 
Čekiški, siunčiu, tinka visiems 
automobiliams. 15 Eur. Naujus 
alkotesterius vairuotojams - 26 Eur. 
Tel. 8 670 99 923. Rokiškis
• Naujus elektrošokus savigynai 
- 40 Eur. Naujus šviečiančius 
akumuliatorinius lazerius - 10 Eur. 
Naujas vietines signalizacijas, tinka 
garažams ir kt - 15 Eur.  
Tel. 8 670 99 923. Rokiškis
• Naujus prietaisus apsaugai 
nuo kurmių ir kurklių - 18 Eur, 
čekų. Naujus prietaisus žiurkėms, 
tarakonams naikinti - 12 Eur, 
siunčiu. Kaina 18 Eur.  
Tel. 8 670 99 923. Rokiškis
• Juodojo metalo laužą. Kaina 199 
Eur/tona. Pasiimti patiems.  
Tel. 8 692 49 480. Rokiškis
• Trijų litrų talpos butelius sultims, 
vynui storesne sienele. Mažiausia 
kaina – 1 Eur/vnt.
• Tel. 8 692 49 480. Rokiškis
• Sauskelnes suaugusiam žmogui. 
4 dydis, pigiai. Tel. 8 690 29 495. 
Rokiškis
• Gal kas domisi lietuviškomis 
monetomis? Turiu keletą parduoti. 
Tel. 8 655 15 375. Rokiškis
• Mažai naudotą, apšiltintą šuns 
būdą. Dideliam šuniui. Kaina 110 
Eur. Tel. 8 687 98 718. Rokiškis
• 3 l talpos stiklainius. 50 vnt.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Naują medinį šulinį.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• 5 m3 storasienę cisterną. Tel. 8 
699 33 786. Rokiškis
• Būdą (vidutinio dydžio šuniui). 
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Pjautą medieną.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Dienos šviesos šviestuvus, lempas 
ir starterius. Tel. 8 673 48 041. 
Rokiškis
• Autoklavą. Elektrinis, 
nerūdijančio plieno, virtuvinis, 
tinka alaus gamybai.  
Tel. 8 673 48 041. Rokiškis
• Skaldytas malkas, yra sausų, 
atvežu. Tel. 8 673 48 041. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Stacionarų kompiuterį DDR2, 7 
WIN, su monitoriumi.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Stacionarų kompiuterį Dell, ddr2. 
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Monitorių Samsung, 43 cm. 
įstrižainė. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• Monitorių Samsung, 49 cm. 
įstrižainė. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• Monitorių Asus, platus.  
Kaina 30 Eur. Tel. 8 605 25 460. 
Rokiškis
• Stacionarų kompiuterį  rinkinyje. 
Kaina 29 Eur. Tel. 8 675 00 301. 
Rokiškis
• Asus zenpad 8.0 z380kl, naudotas 
bet prižiūrėtas, dėžutė, kroviklis ir 
pridedu dėklą, kaina derinama.  
Tel. 8 655 15 375. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Medų, kg 3,50 Eur.  
Tel. 8 600 52 867. Rokiškis
• Įvairių veislių valgomąsias 
bulves. Priimami užsakymai žiemos 
sezonui. Galiu atvežti.  
Tel. 8 601 26 960. Rokiškis
• Mažas kriaušytes, 1 kg po 0,10 
Eur. Ananasinius obuolius (labai 
sultingi, tinka sultims) 1 kg po 
0,15 Eur. Įvairių rūšių moliūgus, 
kaina 1-3 Eur.  
Tel. 8 672 12 663. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• LG g3 originalų dėklą, naujas. 
Kaina 8 Eur. Tel. 8 600 52 867. 
Rokiškis
• Meizu M3 Note išmanųjį telefoną 
Flyme 6 (android), 5.5, 3GB RAM, 
32GB ROM, 13 MP. Pridedu dėklą-
knygutę. Kaina 149 Eur.  
Tel. 8 699 20 437. Rokiškis
• Umi Plus E išmanųjį telefoną, 
Android 6.0 5.5, 6GB RAM, 64GB 
ROM, 13MP. Naujas. Kaina 249 
Eur. Tel. 8 699 20 437. Rokiškis
• Mygtukinius telefonus. Veikia 
visi, man nebereikalingi.  
Kaina 7 Eur. Tel. 8 655 15 375. 
Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują mobilų 
telefoną LG Spirit 4GLTE. Spalva 
– auksinė. Atlenkiamas dėkliukas. 
Dokumentai. Pilnas rinkinys. 
Garantija. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Samsung telefonus, siūlyti 
įvairius variantus. 
Tel. 8 604 01 912. Rokiškis
• Note3. Geros būklės,  ekranas 
sveikas, nesubraižytas, su 
dokumentais, dėžute, krovikliu, 
juodas, nauja baterija oem.  
Kaina 155 Eur. Tel. 8 624 90 501. 
Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Skubiai, pigiai pianiną RYGA. 
Tel. 8 611 20 442. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Sklypą, žemės ūkio paskirties, 
Zarasu r, Kalbutiškių k. prie 
didžiulio Sartų ežero ir Šventosios 
upės ištakų, 6,29 ha, puiki rami 
vieta. Sklypas kraštinis, prie gero 
kelio, 250 m ribojasi su upe, 
galimos pastatų statybos.  
Kaina 32000 Eur. T 
el. 8 698 55 357. Rokiškis
• Gyvenamą namą Pandėlyje. Namo 
teritorijoje: ūkiniai pastatai, sodas. 
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Po visu namu rūsys. Šildomas kietu 
kuru. Kaina 11900 Eur.  
Tel. 8 617 36 806. Rokiškis
• 2 kambarių butą. Taikos g. 19, 
3 aukštas. Namas po renovacijos, 
butas labai šiltas, mokesčiai maži. 
Arba keičiu į 3 kambarių butą su 
mano priemoka. Tel. 8 656 88 167. 
Rokiškis
• Suremontuotą 2 kambarių butą 
Juodupėje, 2 aukštas, Tekstilininkų 
gatvė. Domina keitimas į namą 
Juodupėje su mano priemoka.  
Tel. 8 641 59 884. Rokiškis
• 2 aukštų mūrinį namą. Po visu 
namu įrengtas rūsys, yra du garažai, 
ūkinis pastatas, visos miesto 
komunikacijos. Tel. 8 693 48 703. 
Rokiškis
• 1 kambario butą su daliniais 
patogumais, apšiltintame name. 
Yra žemės daržui, malkų žiemai. 
Galima iš karto apsigyventi.  
Tel. 8 618 53 925. Rokiškis
• 1 kambario butą Vilties g.4, 
4 aukšte, butas su remontu, 
plastikiniai langai, šarvo durys, 
šviesus, šiltas, tvarkinga laiptinė, 
arti PC. Kaina 14000 Eur.  
Tel. 8 677 09 132. Rokiškis
• Namą Laibgalių km. 
Skambinti po 18 val.  
Tel. 8 604 29 894. Rokiškis
• Garažą priešais PC Norfa. 
Skambinti po 18 val. 
Tel. 8 604 29 894. Rokiškis
• Garažą Gruodžio gatvėje.  
Kaina 2900 Eur.  
Tel. 8 614 70 368. Rokiškis
• 3 kambarių butą Jaunystės g, 
namas renovuotas. Kaina 25000 
Eur. Tel. 8 686 23 628. Rokiškis
• Namo dalį, 36,15 m2. 1 kambarys 
- 16,46 m2, virtuvė - 12,61 m2 , 
koridorius ir veranda. Plastikiniai 
langai, pakeistas stogas, namas 
apmūrytas. Daliniai patogumai- 
miesto vandentiekis. Yra 19,3 m2 
malkinė. 5,25 a žemės. Respublikos 
g. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 608 36 512. Rokiškis
• Garažą Juodupėje ir 50 l vandens 
šildytuvą, itališkas.  
Tel. 8 625 06 843. Rokiškis
• 2 kambarių butą Kavoliškyje, 
Melioratorių g, keturaukščio 
namo 2 aukšte. Galima gyventi iš 
karto, galimybė palikti dalį baldų. 
Bendras plotas - 47,74 kv. m, WC 
ir vonia atskirai. Yra įstiklintas 
balkonas. Butui priklauso rūsys. 
Tel. 8 625 85 795. Rokiškis
• 4,41 ha žemės sklypą, iš kurio 
0,74 miško (pušynas ir beržynas) 
ant  Zirnajo ežero kranto Zirnajų 
km., Zarasų rajone. Sklypas 
trapecijos formos. Naudojimo 
pobūdis: pirtis, sodyba, kaimo 
turizmas, liepto statyba.  
Kaina derinama. Kaina 14500 Eur.  
Tel. 8 623 56 995. Zarasai
• 2 kambarių butą, 1 aukštas, 
Kupiškyje. Tel. 8 651 51 222. 
Rokiškis
• Sodybą prie Kavoliškio, 0.9 ha 
žemės, namas, ūkiniai pastatai, 
sodas, tvenkinukas, daug liepų ir 
ąžuolų. Tel. 8 652 59 334. Rokiškis
• Tvarkingą, gyvenamą sodybą 
su baldais, galima iš kart gyventi. 
Daugiau dominančios informacijos 
paskambinus telefonu. Kaina 8000 
Eur. Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Parduodu arba išnuomoju 
Obeliuose 2 kambarių butą, 
Dirbtuvių g. 12.  
Tel. 8 613 55 899. 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, 
tad butas šviesus ir šiltas, maži 

mokesčiai. Kaina derinama su 
pirkėju. Tel. 8 606 00 103. Rokiškis
• 3 kambarių butą Panevežio 10, 
4 aukštas, plastikiniai langai, 
šarvo durys, įstiklintas balkonas, 
tvarkinga laiptinė, yra baldų.  
Kaina 26500 Eur.  
Tel. 8 611 76 600. Rokiškis
• Namą Kooperatininkų g. 4, 
už Miškų ūkio. Įrengtas naujas 
židinys, plastikiniai langai, 
palydovinė antena. Palėpėje 
sandėliukai ir miegamasis su 
balkonu. Šulinys, pavėsinė, 
šiltnamis, voljeras, pirtyje įrengta 
vandens kanalizacija, su baldais. 
Kaina 18000 Eur.  
Tel. 8 699 09 713. Rokiškis
• 3jų kambarių butą Aukštaičių g. 
Tinka gyventi iš karto. 1 aukštas, 
57 kv. m, 2 rūsiai. Kaina  
derinama apžiūrėjus.  
Kaina 19000 Eur.  
Tel. 8 606 31 917. Rokiškis
• Sodybą, 16 km nuo Rokiškio, 
netoli pagrindinio kelio Rokiškis 
- Panevėžys. Yra 3,58 ha žemės, 
36 a namų valdos, ūkinis pastatas, 
klėtis, medinė pirtis, šulinys, 
netoliese tvenkinys ir upė 
Šetekšna. Rami graži vieta.  
Kaina 16000 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Sodybą nuostabioje gražioje 
vietoje, 1 ha žemės Rokiškio 
rajone, Kriaunų sen., Mičiūnų km. 
Smulkesnė informacija telefonu. 
Tel. 8 606 25 534. Rokiškis
• Sodybą 3 km nuo Rokiškio. 0,9 
ha namų valda. Kaina 7000 Eur. 
Tel. 8 652 59 334. Rokiškis
• 2 kambarių butą. Taikos g 19. 
3 aukštas. Namas renovuotas, 
mokesčiai maži. Yra rūsys. Arba 
keičiu į 3 kambarių butą su 
priemoka.  
Tel. 8 656 88 167. Rokiškis
• Naują medinę pirtį.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis

NUOMA

• Jauna  dirbanti pora ieško ilgam 
laikui išsinuomoti 2 kambarių butą 
su baldais. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 692 29 982. Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti žemės 
Rokiškio raj. Tel. 8 652 59 334. 
Rokiškis
• Išsinuomočiau žemės - pievų arba 
dirbamos, Rokiškio rajone, siūlyti 
viską. Tel. 8 622 06 975. Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti patalpų ir 
teritorijos žemės ūkio technikai 
laikyti. Siūlyti įvairius variantus.. 
Tel. 8 611 46 035. Rokiškis
• Moteris ieško 1 kambario 
buto nuomai, mikrorajone, su 
patogumais. Tel. 8 611 28 907. 
Rokiškis
• Skubiai ieškomas šiuolaikiškai  
įrengtas, 2-4 kambarių butas 
nuomai Rokiškyje. Nuomos kaina 
iki 150 Eur/mėn, priklausomai nuo 
buto būklės. Gyventojų pajamų 
mokestį ir visas komunalines 
išlaidas sumoka nuomininkas. 
Daugiau informacijos telefonu. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 647 04 060. 
Rokiškis
• Norėčiau išsinuomoti vienkiemį 
Rokiškio rajone su galimybe 
nusipirkti. Tel. 8 645 59 240. 
Rokiškis
• Dirbanti moteris su vaiku (9 
m.) išsinuomotų 1 kambario butą 
mikrorajone. Skubiai.  
Tel. 8 613 79 802. Rokiškis
• Išsinuomočiau žemę Rokiškio 
rajone. Didesni plotai domina ir 
kituose rajonuose.  
Kaina derinama. Kaina 160 Eur. 
Tel. 8 622 84 111. Rokiškis

PASLAUGOS

medžio darbai ir kita. Išrašome 
kvitus. Tel. 8 648 32 701. Rokiškis
• Nelegalių statybų įteisinimas, 
reikalingos dokumentacijos 
sutvarkymas, statybos leidimo 
išėmimas, pastato pridavimas.  
Tel. 8 628 93 099. Rokiškis

PERKA

• Atlieka vidaus ir lauko apdailos 
darbus įmonėse ir privačiuose 
namuose. Plytelių klijavimas, 
dažymas, glaistymas, skardinimas, 

• Perku antikvarinius, karinius 
peilius, durklus, kardus, karinę 
atributiką, sendaikčius. 

 Tel. 8 610 21 765. Rokiškis
• Samsung telefonus, siūlyti 
įvairius variantus. Kaina 999 Eur. 
Tel. 8 604 01 912. Rokiškis
• Navigaciją. Siūlyti įvairius 
variantus.  
Tel. 8 604 01 912. Rokiškis
• Įdomų laikrodį. Siūlyti įvairius 
variantus.. Tel. 8 604 01 912. 
Rokiškis
• Perku Aplle ir Samsung telefonus, 
siūlyti įvairius variantus. Kaina 999 
Eur. 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. 
Tel. 8 604 01 912. Rokiškis
• Pirkčiau planšetę. Siūlyti įvairius 
variantus.Tel. 8 604 01 912. 
Rokiškis
• Motorolerį. Siūlyti įvairius 
variantus.Tel. 8 604 01 912. 
Rokiškis
• Audi, BMW, Volvo, Ford, 
Mercedes, Toyota, VW IR Opel 
markės automobilį. Siūlyti įvairius 
variantus. Atsiskaitau iškart vietoje.
Tel. 8 604 01 912. Rokiškis
• Audi 80, 90 ar Coupe.  
Tel. 8 662 44 126. Rokiškis
• Ieškau namo - sodybos iki 10000 
Eur. Kaina 10000 Eur.  
Tel. 8 695 00 462. Rokiškis
• Pirkčiau nedidelio ūgio kiemsargį 
jauną šuniuką. Tel. 8 688 89 191. 
Rokiškis
• Ieškau dėvėtų plastikinių durų su 
stiklu. Gali būti ofisinės, balkono. 
Tel. 8 643 00 795. Rokiškis
• Perku sraigtinį grūdų transporterį 
(šnėką). Tel. 8 623 23 865. Rokiškis
• Perku juostinį transporterį, 4-6 m. 
Tel. 8 623 23 865. Rokiškis
• Perku gręžimo stakles „Praktika“, 
metalo tekinimo stakles.  
Tel. 8 623 23 865. Rokiškis
• Pirksiu rusišką diskinę rotacinę 
šienapjovę KRN-2,1.  
Tel. 8 623 23 865. Rokiškis
• Perku Forshtritt E302 E303 
šienapjovę arba jos kederį. 
Tel. 8 682 77 421. Rokiškis
• Presą Kirgistan, pasiimsiu iš bet 
kurios Lietuvos vietos, atsiskaitau 
iškart grynais. 
Tel. 8 682 77 421. Rokiškis
• Baltarusišką bulviakasę. Pasiimu 
iš bet kur, atsiskaitau iškart grynais. 
Tel. 8 682 77 421. Rokiškis
• Ruloninį prp 1.6 presą.  
Tel. 8 682 77 421. Rokiškis
• Pirksiu smulkintuvą Belarus 
traktoriui, gali būti su defektu, 
iki 1500 Eur. Tel. 8 645 87 229. 
Rokiškis
• Sausų malkų, geriausia būtų 
daugiau beržinių.  
Tel. 8 672 39 152. Rokiškis
• Golf 3 universalą. Būklė nesvarbi. 
Tel. 8 699 43 030. Rokiškis
• Ieškau senų automobilių, kurie 
jau yra seniai neeksplotuojami 
ir yra visiškai nebereikalingi, 
kuriuos būtu negaila atiduoti arba 
parduoti už metalo kainą. Gali būti 
nevažiuojantys. Tel. 8 622 79 107. 
Rokiškis
• Pirkčiau 2pts4 priekabos 
dokumentus. Tel. 8 600 54 733. 
Rokiškis
• Pirksiu Gaz 53 padangas.  
Tel. 8 670 37 379. Rokiškis
• Priekabą labai sausų malkų.  
Tel. 8 698 86 998. Rokiškis
• Statybinį vagonėlį.  
Tel. 8 618 45 874. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Prašau, gal galit padovanoti 
rašomąjį stalą vienišai motinai.  
Tel. 8 601 31 004. Rokiškis

• Surenkame seną, naudotą buitinę 
techniką nuo kompiuterių iki 
skalbimo mašinų, rusiškus senus 
televizorius. Tel. 8 668 60 717. 
Rokiškis
• Gal kam nusibodo akvariumas 
ar neturite laiko prižiūrėti, prašau 
padovanoti arba nebrangiai 
parduoti akvariumą.  
Tel. 8 693 82 442. Rokiškis
• Gal kas turi padovanoti jaunai 
mamai su trimis vaikučiais 
miegamąjį kampą, virtuvinius 
baldus. Gali būti naudoti.  
Tel. 8 695 34 389. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Labai geros būklės automobilinę 
kėdutę. Tinka iki 18 kg vaikučiams. 
Tel. 8 646 96 040. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Žoliapjovę-traktoriuką MTD, su 
dėže žolei. Traktoriuką Stiga-vila, 
mulčiuojantis, nauja pjovimo deka, 
nauji peiliai. Tel. 8 673 48 041. 
Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Mažai naudotą, geros būklės 
elipsinį treniruoklį. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 698 86 898. Rokiškis
• Naujus žvejybinius tinklus. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 670 99 923. Rokiškis
• Naujus žvejybos tinklus, siunčiu. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 670 99 923. 
Rokiškis
• Medžioklinio šautuvo prišaudymo 
laikiklį. Tel. 8 696 34 521. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Elektros generatorių, galia 
1250 W, yra ir 12 voltų įtampa 
galima jame. Naujas, nenaudotas. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 621 72 836. 
Rokiškis
• Medienos obliavimo - pjovimo 
(zeimeriavimo) stakles.  
Ilgis 1,10 m, plotis 0,8 m. T 
el. 8 613 89 804. Rokiškis
• Centrinio šildymo katilą, ketaus, 
naudotas. Tel. 8 618 33 854. 
Rokiškis
• Už simbolinę kainą naudotus 4 
mm šiltnamio stiklus: 1,2 x 0,5 m - 
46 vnt; 1,2 x 0,6 m - 21 vnt.  
Tel. 8 698 10 291. Rokiškis
• Elektrini vandens šildytuvą, 50 
litrų, labai geros būklės.  
Tel. 8 610 12 542. Rokiškis
• Naudotą kieto kuro katilą 
„Stropuva-10“. Kaina 109 Eur.  
Tel. 8 687 71 814. Rokiškis
• Kaminą „Schiedel“, naujas, 8 m. 
Tel. 8 679 14 253. Rokiškis
• Medžio apdirbimo stakles ir 
diskinius pjūklus.  
Tel. 8 458 75 585. Rokiškis
• 10 lakštų, 8 mm, 1500x1500 mm 
fanerą. Kaina 7 Eur.  
Tel. 8 698 02 804. Rokiškis
• Nenaudota, vietinės gamybos 
pirties krosnį. Kaina 320 Eur.  
Tel. 8 698 02 804. Rokiškis
• Didelį rankinį kraną, 
el. gervės tipo. Tel. 8 673 48 041. 
Rokiškis
• Pūtiką kalvio žaizdrui.  
Įvairius el. variklius. 
 Tel. 8 673 48 041. Rokiškis
• Suvirinimo aparatą, gamintas, 
galingas. Talpuminius 
kondensatorius. Tel. 8 673 48 041. 
Rokiškis
• Generatorių trifazį (rusiškas) 4.5 
kW, be variklio. Tel. 8 673 48 041. 
Rokiškis
• Krosnį centriniam šildymui, 
įsigyta Rokiškio mašinų gamykloje, 
galima įmontuoti orkaitę.  
Tel. 8 673 48 041. Rokiškis

Ieškokite MAXIMA ir
IKI prekybos centruose!
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PARODOS:
Periodikos skaitykloje
Spaudinių paroda „Iš Juozo Keliuočio asmeninės bibliotekos”.
Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje 
Spaudinių parodos:
 „Po sparnu mano gyvenimas“, skirta poeto, prozininko Sigito Poškaus 60 – 

osioms gimimo metinėms
„Tautų puotoj – drobelės drabužiu“, skirta Tautinio kostiumo metams.
ES informacijos ir užsienio kalbų skaitykloje
Spaudinių paroda  „Rugsėjo 26-oji – Europos kalbų diena“.
Renginių svetainėje
Mokytojos Ritos Bukienės tapybos darbų paroda 
RENGINIAI: 
Viešojoje bibliotekoje 
Rugsėjo 23 d. 13 val. – konferencija Juozo Keliuočio 115 - osioms gimimo 

metinėms. Literatūrinės Juozo Keliuočio premijos teikimo iškilmės ir CD 
„Rokiškio krašto garbės piliečiai, II dalis“ pristatymas. 

Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje
Rugsėjo 28 d. 10-13 val. – skaitymų gurmanų ketvirtadienis.
Rugsėjo 28 d. 12-13 val. – akcijos „Vasara su knyga“ baigiamasis renginys.
Renginių svetainėje
Rugsėjo 28 d. 12 val. – Virginos Šukytės knygos „Stebuklų pripoškėjęs 

pasaulis“  pristatymas.
15 val. – susitikimas su rašytoja Virgina Šukyte ir poetu, prozininku, vertėju 

Arvydu Geniu.

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

Nuoširdžiai užjaučiame Žemės ūkio skyriaus vedėją 
Jolantą JASIŪNIENĘ dėl mamos mirties. 

    Rajono savivaldybės administracija

Ieškokite MAXIMA ir
IKI prekybos centruose!

AVINAS. Šią 
savaitę rūpesčių 
gali kelti teisiniai 
reikalai, derybos, 

dalybos. Nekaip gali baigtis fi-
nansinės avantiūros arba įsta-
tymų nepaisymas. Šis metas 
parodys, kas stipresni ir tei-
sesni - jūs ar jūsų konkurentai. 
Laikykitės saugumo technikos 
taisyklių. Itin saugokitės ava-
rijų, gaisro, elektros iškrovos. 
Galbūt gausite kvietimą at-
vykti į darbo pokalbį. Savait-
galį būsite nusiteikę aktualias 
problemas spręsti kolektyviai, 
jums įdomi bus kitų nuomonė, 
ir ji veiks jūsų veiksmus. Re-
gis, išleisite pinigų gurmaniš-
kam pasmaguriavimui.

JAUTIS. Sa-
vaitės pradžioje 
jums teks prisi-
minti nesumokėtus 

mokesčius, nepratęstas sutar-
tis ir pan. Tikėtinas kontaktas 
su žmogumi, kurį laikote kaž-
kokių jūsų problemų šaltiniu. 
Regis, iki trečiadienio neiš-
vengsite priekaištų, nesusipra-
timų. Reikės ypatingos kan-
trybės, jeigu turėsite reikalų 
su biurokratais, teisininkais, 
valdininkais. Savaitgalį jums 
gali tekti eiti į renginius, svar-
bius susitikimus. Nelabai ver-
ta dėl kažko ginčytis bei gvil-
denti globalines problemas. 
Vis tiek situacija greitai keisis 
arba jūs jai neturėsite įtakos.

D V Y N I A I . 
Nuo pirmadienio 
kasdien vis labiau 
nerimą kels vaikų 

situacija ir poreikiai, auganti 
konkurencija arba piniginės 
aktualijos. Gali nuvilti kažkas 
iš artimųjų. Regis, bus sudė-
tinga suderinti darbo ir asme-
ninius reikalus. Dar sudėtin-
giau - numatyti, kaip klostysis 
finansinė situacija, jeigu pri-
imsite vienokį ar kitokį spren-
dimą. Išties lengva apsigauti 
bei kitus apgauti. Nepaisant 
meilės nesusipratimų ir kitų 
jausminių ar šeiminių peripe-
tijų, savaitgalį jausitės tarsi 
pakylėti. Nestigs optimizmo ir 
filosofinio požiūrio.

VĖŽYS. Šią 
savaitę darbe ga-
lite gauti pastabą 
ar žinią, kad kažką 

reikės papildomai padaryti, per-
daryti ar pan. O galbūt vyksite į 
darbo interviu dėl naujo ar papil-
domo darbo. Gali tekti skubiai 
tvarkyti dokumentus, teisinius 
formalumus, skirti lėšų asme-
ninio arba profesinio įvaizdžio 
tobulinimui, kvalifikacijos kėli-
mui. Saugokite sveikatą. Savait-
galis neatneš rūpesčių, jei nepa-
žeidinėjote įstatymų ir neturite 
skolų. Neblogai būtų sumokėti 
mokesčius, peržiūrėti sutartis, 
dokumentus, kad kažko svar-
baus nepražiopsotumėte.

LIŪTAS. Šią 
savaitę darbo tu-
rėsite daugiau, nei 

Astrologinė prognozė rugsėjo 26- spalio 1 dienoms
įmanoma atlikti nepriekaištin-
gai. Regis, jums labai domins 
veikla, susijusi su užsieniu, 
tarptautine sfera, mokymais 
ir pan. Įmanomas įtakingų 
žmonių palaikymas. Galite su-
laukti aktualių naujienų iš už-
sienio, susitarti dėl kelionės. 
Tik pasistenkite atsispirti neti-
kėtoms pagundoms, aistroms, 
saugokite vaikus. Savaitgalį 
jūsų nuotaikas ir poelgius la-
bai veiks kiti žmonės. Jausitės 
taip, tarsi jie mėgintų keisti ar 
kritikuotų jūsų pažiūras, prin-
cipus. Reaguokite atlaidžiau, 
su humoru.

M E R G E L Ė . 
Nuo pirmadienio 
porą dienų jūs žy-
miai mieliau rū-

pinsitės buitimi ir savimi, nei 
darbuositės darbe. Svarbios 
viltys gali pasirodyti per di-
delės, kad būtų realios. Antra 
savaitės pusė žada pagundų, 
susijusių su pirkiniais, meilės 
malonumais ir pan. Stenkitės 
nepasiduoti provokacijoms, 
nes galite įsivelti į aferas ir 
problemas. Saugokitės suk-
čių. Gali būti, kad savaitgalį 
nerimausite dėl artimo žmo-
gaus sveikatos būklės arba jo 
nesėkmių. Patys būsite labai 
darbštūs ir stengsitės, kad tai 
pasitarnautų šeimos gerovei.

S VA R S T Y -
KLĖS. Šią savai-
tę nepersistenkite 
siekdami savo 

tikslų tiek finansinėje, tiek 
meilės srityje, antraip galite 
pakliūti į nekokią situaciją. 
Regis, iš pusiausvyros ves 
santykiai su kitais žmonėmis, 
ypač su partneriais ir konku-
rentais. Nuo trečiadienio plu-
šėsite be didelio ūpo. Vargu 
ar pavyks sudaryti planuotą 
sutartį, padaryti norimą įspūdį 
per dalykinį susitikimą. Jeigu 
pasitelksite humoro jausmą, 
lengvą flirtą, tai ir jums, ir 
aplinkiniams savaitgalis bus 
gana nuotaikingas. Paskirkite 
romantišką pasimatymą arba 
daug laiko leiskite su vaikais.

S K O R P I O -
NAS. Šią savaitę 
įtemptai darbuosi-
tės, siekdami pa-

pildyti savo piniginę ar gauti 
norimą rezultatą. Tačiau įma-
nomi nesusipratimai, kurie 
gali lemti nuostolį, pajamų 
šaltinio išgaravimą iš pano-
sės ar kt. Stenkitės nepaleisti 
iš rankų to, ką jau turite. Nuo 
trečiadienio galite nemažai 
nuveikti, jeigu jūsų veikla su-
sijusi su ryšiais, mokymais, 
žiniasklaida, transportu, ko-
mercija. Buitis, pinigai, šeima 
- kertiniai savaitgalio klau-
simai. Galimos nenumatytos 
išlaidos. Būkite dėmesingi, 
derinkite savo ir šeimos narių 
interesus, norus.

ŠAULYS. Šią 
savaitę netiksli 
arba tyčia iškreipta 

informacija gali sukelti rūpes-
čių. Arba jus vargins netikru-
mas dėl asmeninių santykių, 
sveikatos ir pan. Saugokitės 
traumų, rūpestingai prižiūrė-
kite vaikus. Nuo trečiadienio 
derėtų būti draugiškiems ir 
sąžiningiems su aplinkiniais. 
Komercinius sandorius su-
darinėkite itin apdairiai. Sa-
vaitgalį jūsų nusiteikimas 
bendrauti augs lyg ant mielių 
ir turbūt nesunkiai rasite paš-
nekovų. Tikėtini susitikimai 
su senais draugais. Deja, kai 
kuriems jūsų polėkiams nepri-
tars šeimos nariai.

OŽIARAGIS. Šią savaitę 
netrūks įtampos, 
net jei niekur ne-
sikišite ir leisite 
likimui vairuoti 

už jus. Bet bus dar blogiau, 
jei mėginsite kažkam daryti 
įtaką, nesuvokdami, kas iš 
tikrųjų reikalinga ir teisinga. 
Klausykite sąžinės, neįsi-
velkite į intrigas, apkalbas, 
nelegalią veiklą, nes tai ne-
maloniai atsisuks prieš jus. 
Saugokite sveikatą. Savait-
galis turėtų nenuvilti. Puo-
selėsite meilės, praturtėjimo, 
pagražėjimo svajones. Jei bus 
siūlomos nepigios prekės ar 
lengvo pasipelnymo galimy-
bė, svarbu konkrečiai aptarti 
visa tai su šeima, įsigilinti į 
detales.

VA N D E N I S . 
Ši savaitė gali at-
skleisti kai kurių 
santykių esmę. 

Komandinis darbas, bendra-
vimas teiks ir malonių, ir 
nekokių įspūdžių. Kažkas iš 
draugų ar pažįstamų gali jus 
nuvilti. Nekritikuokite, nepy-
kite. Atsargiai kelyje. Galite 
turėti reikalų su ligoninėmis, 
labdaros įstaigomis, socia-
linėmis institucijomis. Pa-
sisaugokite sukčių. Kasdie-
nybės rutina savaitgalį jūsų 
nevargins ir netrukdys pajusti 
gyvenimo pulso. Turbūt no-
rėsis sublizgėti gabumais, 
kokybiškais daiktais, stilinga 
išvaizda ar kt. Regis, tuo tiks-
lu išlaidausite.

ŽUVYS. Šią 
savaitę turėsite 
nemažų ambicijų, 
bet tai, ko imsi-

tės, gali baigtis kitaip, negu 
suplanavote. Todėl verčiau 
nerizikuokite ir nespręski-
te pačių kebliausių reikalų. 
Draugų patarimų neužteks, 
kad pavyktų priimti teisingus 
sprendimus. Nepavykus su-
tvarkyti reikalų, neįklimpkite 
dar giliau į melo jūrą, bandy-
dami save pateisinti ar pagra-
žinti. Venkite svaigalų. Sa-
vaitgalis tinkamas dvasinėms 
praktikoms. Elkitės taip, kaip 
pataria intuicija ir sąžinė. 
Galima slapta meilės intriga. 
Realybė gali nesutapti su jūsų 
fantazijomis, tad galite nusi-
vilti ar suklaidinti kitus.

Tautodalinin-
kai kviečia:
Rokiškio 
518 – ąjį 
gimtadienį 
švęskime kartu
Šventės metu rugsėjo 22 
d. 15.30 val. rokiškėnai ir 
šventės svečiai nuoširdžiai 
kviečiami į Rokiškio tau-
todailės galerijos atidary-
mą Nepriklausomybės a. 
8, šalia Rokiškio turizmo 
informacijos centro. Gale-
rijoje veiks rajono tautodai-
lininkų paroda. Patikusius 
jos eksponatus lankytojai 
galės įsigyti. 
„Rokiškio Sirenos“ inform. 
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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

Pokalbis mokyklos 
direktoriaus kabinete:

– Petriuk, kodėl tu iš 
biologijos kabineto pavogei 
skeletą ir įmetei jį valgykloje į 
sriubos puodą?

– Aš internete skaičiau, kad 
nuvirus kaulus, sriuba skanesnė 
būna.

– Taip, Petriuk, nesiginčiju. 
Sriuba buvo skani. Bet dabar 
abi virėjos žilos.

***
Kreditinė kortelė yra puikus 

išradimas. Ir kaimynui gali 
nepaskolinti. Ir pro elgetas 
ramia sąžine praeini...

***
Aštuntokė Marytė 

susitvarkė kambarį, palaistė 
gėles, pavedžiojo šunį. Ir netgi 
pamokas paruošė. O mama vis 
tiek pastebėjo, kad Marytė – 
nėščia.

***
Santechnikų kursai 

prasideda fraze: „Pamirškite 

viską, ko jus mokė 
pornofilmai“.

***
– Daktare, mano žmona yra 

vampyrė alkoholikė.
– Kaip suprast?
– Kuo girtesnis namo grįžtu, 

tuo daugiau kraujo ji man 
išgeria.

***
Yra dvi dovanų rūšys:
„Velniam jos reikalingos“ 

ir „Reikalingos, bet niekas 
nepadovanos“.

***
Žmona vyrui:
– Veltui mes dukrą barėm už 

tą žiedą nosyje.
Vyras:
– Tikrai veltui: dabar, kai 

ji tą žiedą įsivėrė, pakelti į 
mokyklą tapo gerokai lengviau.

***
Sekmadienio rytas:
– Brangusis, aš minutei 

įlįsiu į internetą.
– Gerai jau gerai, paruošiu 

vaikams ir vakarienę.
***

Fizikas klausia žmonos:
– Brangioji, kur mano 

kvantinių dalelių greitintuvas?
– Tavo alus – šaldytuve.

***
Mokesčių inspektoriui 

Petrui gimė sūnus. Jau nuo 
pirmųjų dienų tėvas pratina 
sūnų prie realybės: nupila 
penktadalį pieno buteliuko.

***
Kalbasi blondinės. Viena 

pasakoja:
– Vakar paskambino 

kažkoks kvailys ir liepė ateiti 
pirmą nakties į kapines.

– Na ir?
– Sakau gi, kad kvailys. 

Pralaukiau iki trijų ryto, o jis 
neatėjo.

***
Kalbasi draugai:
– Žinai, yra toks daiktas, 

vadinamasis pinigų spaustukas.
– Žinau. Vadinasi „žmona“.

Ieškokite MAXIMA ir
IKI prekybos centruose!

Orų prognozė rugsėjo 15-18 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Rugsėjo 22 d. Naktį +13

Dieną +19
R,
3-8 m/s

Orai atšils

Rugsėjo 23 d. Naktį +13
Dieną +20

R,
3-8 m/s

Rugsėjo 24 d. Naktį  +10
Dieną +19

R, 
2-7 m/s

Rugsėjo 25 d. Naktį +9
Dieną +18

R,
3-8 m/ss

BALDAI

• Gražų stiklinį staliuką. 
 Kaina 50 Eur. Tel. 8 672 29 449. 
Rokiškis
• Ne naujus, tačiau tvirtus du 

fotelius. 1 vnt /10 Eur. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 614 34 974. Rokiškis
• Vonią, labai mažai naudota, ilgis 
1,7 m. Tel. 8 610 12 542. Rokiškis
• Pūkinę antklodę, tikrai šilta. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 655 15 375. 

Rokiškis
• Kampą, geros būklės, su 
ištiesiama dalimi. Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 688 85 848. Rokiškis
• Mažai naudotą pietų stalą. Kaina 
50 Eur, bet galima derėtis. 140x90, 
aukštis 75 cm. Tel. 8 652 32 704. 
Rokiškis
• Mokinių kambario baldus: 2 
rašomieji stalai su spintelėmis ir 
dviejų dalių spinta su stalčiais. 
Kaina 180 Eur. Tel. 8 687 18 238. 
Rokiškis
• Prieškambario baldus. Kaina 75 
Eur. Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Metalinį seifą. Tel. 8 621 86 262. 
Rokiškis

DOVANOJA

• 2 durų, su antresolėmis spintą, 
be lentynų, tik kabinimui. Taip 
pat ir staliuką. Tel. 8 627 68 469. 
Rokiškis
• Dovanojam juodos spalvos 
labradoro retriverį, 3 m. amžiaus, 
tikrai geras ir draugiškas. Tik 
geriems žmonėms.  
Tel. 8 671 68 150. Rokiškis
• Skubiai dovanoju grynaveislį ožį. 
Tel. 8 683 47 850. Rokiškis
• Dovanojama raina, pūkuota 
2 mėnesių katytė. Ji jau 
savarankiška, pati valgo ir 
naudojasi kraiko dėžute. 
Žaisminga, tvarkinga ir labai miela 
mažylė laukia naujų šeimininkų. 
Tel. 8 621 29 515. Rokiškis
• 4 mėnesių, mažo ūgio kalytę.  
Tel. 8 620 63 092. Rokiškis


