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Rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Rugsėjo 29-oji, 
penktadienis, 

39 savaitė
Iki metų pabaigos liko

 93 dienos.
Pasaulinė širdies diena.
Saulė teka 07.15 val., 

leidžiasi 19.04 val. 
Dienos ilgumas 11.49 val. 

Mėnulis – priešpilnis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Gabrielius, Mykolas, 
Rapolas, Kęsgailas, 
Kęsgailė, Michalina, 

Mykolė.
Rytoj: Jeronimas, Sofija, 

Žymantas, Bytautė, Zofija. 
Poryt: Emanuelis, 

Remigijus, Teresė, Mantas, 
Mintė, Benigna.

Dienos citata
„Nereikia tikėti viskuo, ką 

girdime“ (Ciceronas).

Dienos skaičius
20 

Tiek Eur kaimynės atimtus 
raktus įvertino Rokiškio Upės 

tako gatvės gyventoja.
2 p.

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1960 m. Rusijos lyderis 
Nikita Chruščiovas Jungtinių 
Tautų Generalinės Asamblė-
jos sesijoje per Didžiosios 
Britanijos premjero Haroldo 
Makmilano  kalbą garsiai re-
plikavo ir daužė batu į stalą.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1529 m. įsigaliojo I 
Lietuvos Statutas, kurį 
rengiant buvo remtasi 

Renesanso kultūrai 
būdinga Romos teise.

Post scriptum
Lengva patarti, 
sunku padėti.

Antanas Vagonis: 
„Sprendimas pasitraukti man 
buvo padiktuotas iš aukščiau“

„Rokiškio sūris” atvėrė duris 
pasaulinei pieno milžinei

10 p.
AB „Rokiškio sūris“.                                                                                                                            „Rokiškio Sirenos“ nuotr.

Rajono meras Antanas Vagonis.                                                                                                                                                                                                                                                 „Rokiškio Sirenos“ nuotr.

3 p.
Seniūnė įspėja: 
būkite atsargūs
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Pešėsi ir senjorai,
ir jauni
Rugsėjo 26 d. moteris (gim. 
1937 m.), gyv. Rokiškyje, 
pranešė, kad rugsėjo 25 d.  12 
val. Rokiškyje, prie Upės tako 
g., jos kaimynė (gim. 1939 m.), 
sugriebė jai už plaukų, tampė, 
po to iš rankos išplėšė jos raktus 
ir juos pagrobė. Po to spyrė jai 
į dešinės kojos kelį. Nuostolis – 
20 eurų, kuriais močiutė įvertino 
dingusius raktus. 
Rugsėjo 26 d. 19.32 val. vyras 
gim. (1970 m.), gyv. Rokiškyje, 

pranešė, kad rugsėjo 19 d. 22.30 
val. prieš jį smurtavo neblaivi 
sugyventinė (gim. 1964 m.).
Rugsėjo 25 d. 11.41 val. 
moteris (gim. 1956 m.), gyv. 
Rokiškio r., pranešė, kad tądien 
10.30 val. prieš ją smurtavo 
neblaivus (1,22 prom. girtumas), 
sutuoktinis (gim. 1954 m.), jis 
sulaikytas.Rugsėjo 25 d. 12 
val. moteris (gim. 1967 m.), 
gyv. Rokiškio r., pranešė, kad 
2017-09-25 10.30 val. prieš ją 
smurtavo neblaivus (4,13 prom. 
girtumas), sutuoktinis (gim. 

1967 m.), jis sulaikytas.

Ištraukė skenduolį
Rugsėjo 28 d. 00:01 val gautas 
pranešimas, kad Obelių sen., 
Sipailiškio k., tvenkinyje 
prie bažnyčios, 20 m atstumu 
nuo kranto matyti nuskendęs 
žmogus.  Atvykę ugniagesiai 
gelbėtojai valtimi nuplaukė 
į ežerą ir ištraukė iš vandens 
vyro (gim. 1941 m.) kūną ant 
kranto. Pirminės apžiūros 
metu išorinių smurto žymių 
nenustatyta. 

Negrįžo namo 
nepilnametė
Rugsėjo 25 d. moteris (gim. 
1967 m.), gyv. Rokiškio r., 
pranešė, kad rugsėjo 24 d. , 
Jūžintų sen., Čelkių k., Čelkių 
g., iš namų išėjo ir negrįžo jos 
penkiolikmetė dukra.

Panevėžio apskrities VPK 
ir Panevėžio apskrities 

priešgaisrinės gelbėjimo 
valdybos

Rokiškio priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos inform.

KRIMINALAI

Antanas Vagonis: „Sprendimas pasitraukti man 
buvo padiktuotas iš aukščiau“
Rajono mero Antano Vagonio sprendimas stabdyti narystę Socialdemokratų partijoje gerokai supurtė rajono visuomenę. Ne vienas daro 
prielaidą, kad šis sprendimas tiesiogiai susijęs su spalį šios partijos rajono skyriuje vyksiančiais kandidato į rajono mero postą rinkimai. 
Primename, kad Savivaldybių tarybų ir tiesioginiai merų rinkimai numatyti 2019 m. pavasarį. Skeptikai teigia, kad dabartinis rajono 
meras neturėjo jokių šansų, kad jo kandidatūrą patvirtintų rajono socialdemokratai. Apie priežastis, lėmusias sprendimą pasitraukti iš 
socialdemokratų gretų „Rokiškio Sirena“ klausė paties mero A. Vagonio (nuotr.).

– Kodėl priėmėte sprendimą 
pasitraukti iš Socialdemokratų 
partijos? 

– Šitas sprendimas buvo tikrai 
labai gerai apgalvotas. Ir, manau, 
kad priimtas laiku. Prasidėjus parti-
jų, ir partijų pas mus įvairiausioms 
intrigoms, tiesiog tai pradėjo truk-
dyti darbui. Ir, kad nebūtų kažko-
kio susiskaldymo, tiesiog nuspren-
džiau, kad man reikia pasitraukti ir 
atsakingai dirbti mero darbą. 

– Ar jautėte grėsmę, kad spa-
lį rengiamame socialdemokra-
tų rajono skyriaus susirinkime 
nebūsite patvirtintas kandidatu 
2019-aisiais vyksiantiems mero 
rinkimams?

– Įdomus klausimas. Šiandien 
dar apie tai negalvoju. Bet aš ma-
nau, kad atsitikus taip, kad partijos 
vadovybė, pajutusi, kad jiems mano 
kandidatūra nepriimtina. Aš jų neta-
patinu su visa partija. Yra nemažai 
partijos bičiulių, kurie tikrai pa-
laiko tą žmogų, kurį ir iškėlė. Ir ta 
takoskyra, žinoma, yra atsiradusi, ir 
aš manau, kad tai yra viena iš prie-
žasčių, būtent tų intrigų ir inciden-
tų.Mano manymu, yra sąžininga iš 
mano pusės iš šitos kovos pasitrauk-
ti. Ir tegul Socialdemokratų partija 
priima sprendimą, koks kandidatas 
jiems yra geriausias. 

– Kaip matote savo politinę 
ateitį? Ar likus be partijos para-
mos, negrės interpeliacija? Juo-
lab, valdančioji dauguma ir taip 
yra trapi.

– Pirmiausia, nesutikčiau su tuo, 
kad valdančioji dauguma yra trapi. 
Mano rankose yra sutartis, kurioje 
visi valdančiosios daugumos žmo-
nės, tarybos nariai pasirašė, kad 
jiems tinka ir mero, ir vicemero, ir 
savivaldybės administracijos direk-
toriaus, ir administracijos direkto-
riaus pavaduotojo kandidatūros, ir 
jie linkę dirbti kartu iki kadencijos 
pabaigos. Dėl interpeliacijos. Pagal 

šiuo metu galiojančius įstatymus 
merui pateikti interpeliacijos nega-
lima, jeigu nėra teismo sprendimo, 
kad esu padaręs kažkokį nusikalti-
mą. Kadangi aš esu rinktas ne rajo-
no tarybos, o visų Rokiškio rajono 
žmonių.  Kaip matau savo politinę 
ateitį? Kiekvienas Rokiškio rajono 
žmogus turi nuspręsti, kokio mero 
jam reikia, pagal tuos darbus, kurie 
bus padaryti per ketverius metus. 
Manau, kad rinkiminė kampanija 
turi prasidėti prieš rinkimus, o ne 
darbo metu. Darbo metu turi dirb-
ti ir atsakingai atlikti savo parei-
gas. Šiuo metu jaučiu iš kai kurių 
savo oponentų, sakykim, iš opozi-
cijos žmonių, kad jiems rinkimai 
dar nepasibaigė. Rinkimai tęsiasi, 
ir tęsiasi labai aktyviai. Neseniai 
„Gimtasis Rokiškis“ organizavo 
diskusiją, kurios metu priekaištauta 

ir priminta kažkas, kas kalbėta te-
levizijoje prieš rinkimus. Vadinasi, 
šitie žmonės dar serga ir gyvena 
rinkimais. O man norisi dirbti ir 
padaryti kažką naudingo Rokiškio 
miestui, Rokiškio žmonėms.

– Ar šiuo sprendimu nesijau-
čiate išdavęs bendražygius? Juk 
menka paslaptis, kad Socialde-
mokratų partijos rajono skyriuje 
turėjote paramą?

– Žinoma, kad ne paslaptis. Ir 
aš manau, kad dauguma partijos 
bičiulių, kurie ėjo su manimi kar-
tu, jie palaikė, palaiko ir palaikys 
mano kandidatūrą. Kad, sakykim, 
šiuo atveju jausčiausi išdavęs, tikrai 
taip nesijaučiu, nes visgi partijai va-
dovauja, sakykim, naujai išrinktas 
prezidiumas, naujai išrinktas pir-
mininkas, ir jie priima sprendimus, 
koks kandidatas, sakykim, koks 

kandidatas ar koks žmogus galėtų 
geriausiai atstovauti, sakykim, jų 
partiją. Šiuo metu, sakykim, iš par-
tijos vadovybės, aš nejaučiu iš viso 
jokio palaikymo, netgi daugiau tokį 
pasipriešinimą, tokį bandymą įrody-
ti, kad aš kaip ir nebūčiau tinkamas 
kandidatas. Tai aš galvoju, kad ne-
reikėtų vargti, nereikėtų žmonėms 
įrodinėti šitų dalykų, mano spren-
dimas pasitraukti dėl to ir buvo pri-
imtas. Tiesiog, kad pasitraukčiau iš 
šitos intrigų kovos.

– Ar šiuo sprendimu neban-
doma užglaistyti akivaizdžią ta-
koskyrą socialdemokratų rajono 
skyriuje?

–  Galbūt ne užglaistyti tos ta-
koskyros, bet tiesiog galbūt kaip tik 
atvirkščiai, įnešti ramybę ir nustoti 
kovoti. Nes šiuo metu, kada, saky-
kim, vyksta kažkokie įrodinėjimai, 
kažkokios neapykantos ar keršto 
kova, ji niekam naudos neatneša. 
Partijos viduje vykdydami kažko-
kius priekaištus, neapykantas ir 
taip toliau, įrodinėdami, kad mano 
vienas ar kitas sprendimas yra ne-
teisingas, aš manau, tiesiog keliu 
įtampą. Ir, šiuo atveju, aš pasitrauk-
damas, tarsi patraukiu objektą, dėl 
kurio vyksta didžiausia kova. Ir, aš 
manau, kad man išėjus į partiją tu-
rėtų ateiti ramybė. Ir turėtų žmonės 
ramiai dirbti savo darbą.

– Ar buvote visiškai laisvas 
priimti šį sprendimą? Ar nebuvo 
jis padiktuotas „iš aukščiau“: juk 
menkas sutapimas – savaitgalį 
rinkosi Socialdemokratų partijos 
taryba…

–  Norėčiau pasakyti tikrai visiš-
kai atsakingai, vis dėl to turiu pri-
sipažinti, kad šis sprendimas buvo 
padiktuotas „iš aukščiau“. Tiktai ne 
iš partijos, o iš dar aukščiau, kadan-
gi priimant tokį atsakingą sprendi-
mą, žinoma, tu turi pasitelkti visus 
ir visa. Ir aš manau, kad tie žmo-
nės, kurie supranta, kad priimant 

atsakingą sprendimą, vadovaujant 
rajonui, ir turint įvairiausias intri-
gas, ir visa kita, kreiptis į bažnyčią 
priimti, pasiklausyti, ką tau diktuo-
ja Aukščiausiasis, man atrodo, taip 
pat yra vienas iš būdų. Kodėl gi ne? 
Aukščiausiasis padėjo. Sakykim, 
dėl Aukščiausiojo yra jumoras, bet 
jeigu visiškai rimtai, tai savo apsis-
prendimą pasakiau ir partijos bi-
čiuliams, ir koalicijos partneriams. 
Labai atvirai ir aiškiai, kviesdamas, 
kad tiek partijos žmonės galėtų dis-
kutuoti, galėtų kalbėti, kaip čia pa-
sielgti geriau. Ir manau, kad kaip 
ir visose partijose, yra tie žmonės, 
kurie yra autoritetai, kurie galėtų 
tau kažką pasakyti, patarti ir pasiū-
lyti. Tai kada diskutavau, sakykim, 
su partijos žmonėmis, su autorite-
tingais partijos žmonėmis, tai, ko 
gero, paskutinis žmogus, kuris man 
priimant šitą sprendimą pasakė 
savo nuomonę, tai buvo Zinaida 
Kurpienė, labai sena mūsų parti-
jos bičiulė, šiuo metu gyvenanti 
Vilniuje, ir Laima Keraitienė. Aš 
manau, kad jos yra tikrai didžiuliai 
autoritetai partijoje, ir man buvo la-
bai gera priimti sprendimą, kada aš 
iš šitų žmonių išgirdau tokį padrą-
sinimą, kad aš iš tikrųjų turiu būti 
drąsus, ir būti atsakingas už savo 
sprendimus. O Zinutė labai aiškiai 
pasakė, kad vis dėlto jeigu tu ne-
benori purvintis šitomis intrigomis, 
tu turi tiesiog pasitraukti. Ir aš gal-
voju, kad gerbiant šituos žmones, 
man buvo labai lengva apsispręsti. 

– Ar kelsite savo kandidatū-
rą 2019-ųjų tiesioginiuose mero 
rinkimuose kaip nepriklausomas 
kandidatas, ar bursite jus palai-
kantį politinį judėjimą?

– Šiandien aš negalėčiau atsa-
kyti į šį klausimą. Manau, kad dar 
truputėlį per anksti, tiesiog turiu 
dirbti savo darbą. Ateis rinkimai, 
bus matyti. 

– Dėkui už pokalbį.

Sekmadienį, spalio 1 d. 11 val. Ro-
kiškio futbolo klubas namuose žais 
Utenos apskrities futbolo pirmeny-
bių rungtynes su Molėtų komanda. 

Kadangi tai vienintelės rungty-
nės, kurias besibaigiančiose pirme-
nybėse rokiškėnai žais namuose, tai 
puiki proga ateiti palaikyti savosios 
komandos žaidėjus. Rokiškėnai 
šiuo metu pirmenybių turnyrinėje 
lentelėje užima trečiąją vietą. 

Futbolo 
klubas 
kviečia į 
rungtynes
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Rokiškio futbolo klubo vadovas Erikas Gaigalas (nuotraukoje 
– centre) savaitgalį vyks į Kauną dalyvauti Lietuvos futbolo fede-
racijos vadovo rinkimuose. 

Jis neabejoja, kad bus patvirtintas vienintelis kandidatas – buvęs 
Lietuvos nacionalinės rinktinės puolėjas, rezultatyviausias jos žaidėjas 
Tomas Danilevičius. 

Pašnekovas didelių permainų išrinkus naują federacijos vadovą ne-
sitiki.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Dalyvaus Futbolo federacijos 
vadovo rinkimuose

Prasidėjo pratybos „Stiprus aukštaitis“.
Pamatėte įtartinus žmones, techniką – praneškite

Naudinga informacija pratybų metu:
– pamatę įtartiną veiklą gyventojai kviečiami pranešti tele-
fonu (8-628) 41 200 arba žinute Vyčio apygardos 5-osios 
rinktinės Facebook paskyroje @KASP5R 
- gyventojus raginame užregistruoti siūlomą paramą ( ji 
realybėje panaudota nebus):
• Anykščių savivaldybėje telefonu (8-610) 10 329 arba 
žinute Anykščių savivaldybės Facebook paskyroje, 
• Rokiškio savivaldybėje telefonu (8-698) 70 128.

Sekite informaciją @KASP5R.
Rokiškio rajone prasidėjo 

Krašto apsaugos savanorių pa-
jėgų Vyčio apygardos 5-osios 
rinktinės vertinamosios pratybos 
„Stiprus aukštaitis“. Vertintojai 
tikrins, kaip pasiruošusi ginti 
mūsų rajono žmones 506-oji len-
gvoji pėstininkų kuopa, kurio-
je tarnauja mūsų rajono kariai 
savanoriai. Šį savaitgalį mūsų 
rajone vyks intensyvūs pratybų 

veiksmai. Gyventojai kviečiami 
būti budrūs: pamatę nepažįsta-
mus žmones, techniką, nedelsiant 
praneškite nurodytais telefonais.

Kariai bus dėkingi ir už informaciją, 
ir už pagalbą.  

„Rokiškio Sirena“ informuos savo 
skaitytojus apie įdomiausius pratybų 

epizodus: sekite informaciją mūsų in-
ternetinėje svetainėje www.rokiskiosi-
rena.lt.

Taip pat rokiškėnai kviečiami rug-
sėjo 30 d. 11-14 val. ateiti į Liongino 
Šepkos parką susipažinti su kariais, 
kurie jus gina. Atėjusiems žadama daug 
įvairiausių įdomybių ir staigmenų. 

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Rokiškio kaimiškosios seniūnijos seniūnė Dalia Janulienė įspėja vai-
ruotojus: kelyje Skrebiškis-Audra ties pralaida (nuotr.) išplautas kelias. Ji 
pasidžiaugė, kad nusistovėjus giedrai,  seniūnijoje greideriuojami pagrin-
diniai keliai.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Seniūnė įspėja: 
būkite atsargūs

Stačiatikių pamaldos
Rokiškio Aleksandro Neviečio stačiatikių cerkvėje (Gedi-

mino g. 15, Rokiškis) spalio 1 d. 9 val. bus laikomos pa-
maldos. 

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

Šiandien taryboje – vicemero likimas
Šiandien rajono taryba svars-

tys 24 klausimus. Tarp jų – ir vi-
cemero Egidijaus Vilimo atleidimo 
klausimas. Ar nesubraškės tik ką 
koalicijos partnerių parašais pa-
tvirtinta sutartis, paaiškės slapto 
balsavimo metu.

 
Taip pat rajono taryba spręs 

Juodupės gimnazijos direkto-

rės Dianos Guzienės atleidimo iš 
pareigų jai pačiai prašant klausi-
mą. 

Taip pat rajono taryba spręs ir 
savivaldybės administracijos di-
rektoriaus pavaduotojo skyrimo 
klausimą. Kandidate užimti šias 
pareigas siūloma socialdemokratė 
Danguolė Kondratenkienė.

„Rokiškio Sirenos“ inform.
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Rokiškio miesto gimtadienis šiemet sulaukė 
nevienareikšmiškų vertinimų. Vienų manymu, keturias 
dienas trukusi šventė buvo gerokai ištęsta, kad renginių 
daug, o nueiti nėra kur... Kiti gi, atvirkščiai, džiaugėsi, kad 
miesto šventėje vis svaresnį balsą įgauna rajono talentai. 
Smagu buvo pamatyti Rudolfo Lymano muzikos mokyklos 
auklėtinius, kultūrinių stovyklų išugdytus dainininkus, 
jaunus rajono kolektyvus. Daugelį sužavėjo įspūdingas 
svečių iš Latvijos – Jekabpilio miesto  vaikų liaudiškų šokių 
kolektyvo „Pastalnieki“ pasirodymas. Jis neturėtų stebinti, 
nes kolektyvas yra pasaulio folkloro festivalio nugalėtojas 
šokių grupėje.
Miesto šventė vyko gausybėje erdvių. Čia vietos užteko 
ir tradiciniams seniūnijų kiemeliams, ir smagiems 
pokalbiams, ir žaidimams, ir sporto varžyboms: tradiciškai 
miesto gimtadienis sutiktas ir futbolo aikštelėje, ir 
paplūdimio tinklinio aikštyne, ir prie šachmatų lentų.

Rokiškio 518-ojo gimtadienio atspindžiai

Baltų vienybės diena – 
ant Moškėnų piliakalnio 
palydėta saulė

Rugsėjo 22-oji – ypatinga diena: 
rudens lygiadienis, arba kitaip – 
Lygė. Visose archajiškose tautose 
ši diena – viena iš keturių gamtos 
ir laiko virsmo ribų. Ji, kaip tikėjo 
protėviai, turėjo magišką galią.

Jau susiklostė tradicija rudens 
lygiadienį sutikti ant Moškėnų pi-
liakalnio. Šįsyk norinčiųjų palydėti 
saulę istorinėje vietoje buvo tiek 
daug, kad rajono policijai net teko 
reguliuoti eismą. Patekti ant pilia-
kalnio viršaus nebuvo taip papras-
ta: kiekvienam reikėjo „sumokėti 
muitą“: nuo piliakalnio papėdės 
užnešti akmenį ketinamam statyti 
šimtmečio aukurui. Prieš įžengiant 
į piliakalnio aikštelę – ritualinė 
apsiplovimo apeiga: nusiprausti 
rankas ir nusišluostyti jas lininiu 
rankšluosčių. Prie improvizuoto 
aukuro šventės dalyviai sustojo 
ratu rankoje laikydami tautiškas 
juostas. Pagoniškas apeigas atli-
ko žyniai Venecijus Jočys ir Eglė 
Samulytė: jie pagarbino senuosius 
dievus, jiems atnašavo rugių ir ap-
eiginio gėrimo.  Po to visi susirin-

kusieji laužė simbolinį duonos ke-
palą.  Į vis kaitresnę aukuro liepsną 
žyniai paragino mesti savąją auką: 
kokį simbolinį daiktą. Neturintie-
siems ką paaukoti – siūlė mesti į au-
kurą javų varpas. Jei noras materi-
alus, tuomet jį į ugnį reikėjo įmesti 
dešine ranka, o jei prašyta dvasinių 
turtų ar sveikatos, – tuomet aukoti 
reikėjo kaire ranka.

Po apeigų, nusileidus saulei, 
metas linksmybėms. Savo pasiro-
dymais džiugino Žiobiškio folklore 
ansambilis, Vilniaus karininkų ra-
movės kolektyvas atliko patriotines 
dainas. O Viesitės (Latvija) pučia-
mųjų orkestras džiugino smagiomis 
melodijomis.

Kalną padabinę pagoniškieji sim-
boliai: pusmėnulis, ožys ir kiti žen-
klai, nupinti iš šiaudų, atkakliai ne-
norėjo degti. Ir tam, kad šie nušviestų 
tamsėjantį dangų, prireikė imtis pa-
gonims nežinomų priemonių: šiek 
tiek palaistyti degiuoju skysčiu.

Šventės svečiai ragavo obuolių 
pyragų, giros ir kitų šiam metui tin-
kamų skanėstų. 

Keturiolika „Rokiškis – Lietuvos kultūros sostinė 2019“ ambasadorių įsiamžino su Seimo nariais ir rajono valdžios atstovais.

Ambasadorių inauguracijos akimirka. Pianistė Simona Zajančiauskaitė sužavėjo nuostabiai atliekama 
klasikine muzika.

Nors iki Rokiškio tapimo šalies 
kultūros sostine dar liko nemažai 
laiko, miesto gimtadienio šventėje 
buvo inauguruoti keturiolika „Ro-
kiškio – Lietuvos kultūros sostinės 
2019“ ambasadorių. Šilčiausi pa-
linkėjimai buvo skirti vienintelei 
damai vyriškame ambasadorių ko-
lektyve - istorikei ir paveldosaugi-
ninkei Dianai Varnaitei bei jos ko-
legoms etnologui Libertui Klimkai, 
muziejininkui Vaclovui Kontraus-
kui, verslininkui Valentinui Mila-
kniui, operos solistui Andriui Ap-
šegai, poetui žurnalistui Rimgaudui 
Valentinui Graibui, mokslininkui ir 
menininkui Angelo Frosio, režisie-
riams Justinui Krisiūnui, Dariui Ra-
bašauskui, šokėjui ir choreografui 
Mantui Svirskiui,  ilniaus rokiškė-
nų klubo „Pragiedruliai“ vadovui 
Algiui Naručiui, visuomenininkui 
Mantui Zakarkai, režisieriui Jonui 
Korenkai. Šiandien kultūros am-
basadorių inauguracijoje negalėjo 
dalyvauti dailininkas Arvydas Bag-
donas ir sporto komentatorius Rytis 
Kazlauskas. 

Šventinę popietę varpelių mu-
zikos kompozicija pradėjo darže-
lio-mokyklos „Ąžuoliukas“ vaikai. 

Apie Rokiškį žinią skleis kultūros ambasadoriai
Po to prie fortepijono sėdo žinoma 
pianistė Simona Zajančiauskaitė. 
Ji kartu su seserimi Justina šiemet 
lapkritį jau dešimtąjį kartą pakvies 
rokiškėnus į klasikinės muzikos fes-
tivalį, kuriam jau per ankštos rajono 
koncertinės erdvės. 

Rajono savivaldybės Kultūros, 
turizmo ir ryšių su užsienio šalimis 
skyriaus vedėjas Petras Blaževičius 
dar kartą pasidžiaugė, kad kovoje 
dėl 2019-ųjų Lietuvos kultūros sos-
tinės titulo Rokiškiui pavyko nukon-
kuruoti ne tik Jonavą, bet ir Kauno 
miestą. Jis sakė, kad 2018-ųjų Lie-
tuvos kultūros sostine tapsiančios 
Marijampolės atstovai dar neskuba 
pradėti reklaminę kampaniją. O ro-
kiškėnai mano, kad metai su trupu-
čiu, kiek beliko iki 2019-ųjų, jau yra 
pats laikas imti skleisti žinią apie 
savąjį miestą ir jo kultūros turtus. 

Meras Antanas Vagonis kultūros 
diplomatams diplomatiškai priminė, 
kas laukia pasiuntinių, nešančių blo-
gas žinias. Ir čia pat palinkėjo, kad 
apie Rokiškį jie skleistų tik geras 
naujienas. 

Seimo narys Raimundas Marti-
nėlis, sveikindamas ambasadorius, 
priminė, koks turtingas savo kurian-

čiais žmonėmis yra Rokiškis. Kartu 
su kolega Jonu Jaručiu jie prisidėjo 
prie kultūros ambasadorių ženklų 
įteikimo ceremonijos.

O štai – Lietuvos kultūros sos-
tinės 2019“ simbolį, tris elemen-
tus: medį, metalą, stiklą jungiančią 
skulptūrą, iškilmingai pašventintą 
Rokiškio šv. Apaštalo evangelisto 
Mato bažnyčioje, gimtadienio išva-
karėse ištiko nelaimė, simboliškai 
priminusi, koks trapus laiko virsmą 
simbolizuojantis stiklas... 

Pašventinta Rokiškui – Lietuvos kultūros 
sostinei skira skulptūra. Už jos šv. Rašto 
skaitinį skaito ambasadorius Andrius 
Apšega.
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Vos pasibaigus kultūros ambasadorių inauguracijai, Nepriklausomybės 
aikštėje prasidėjo kita ceremonija. Visuomeninė organizacija „Tyzenau-
zų paveldas“ pakvietė pasigrožėti dailininkų nutapytomis langinėmis. 
Tai subtili užuomina, kad nuo šiol Rokiškį garsinusius langinių plenerus 
rengs būtent ši organizacija. 

Pirmąsias langines ant vadinamojo „Maltos valgyklos“ pastato atvėrė 
Rokiškio dekanato dekanas Eimantas Novikas. O likusias – šeimos, pri-
sidėjusios prie jų kūrimo: mecenatai, dailininkai. Nuo šiol šį didelį pas-
tatą puoš ir saugos dešimt šventųjų. Šventės organizatoriai sakė, kad tie 
šventieji, kurių atvaizdai puošia atvertas langines, saugos ir globos jas 
atvėrusius žmones, jų šeimas, verslą.  

Langinės ir „šventųjų loterija“

Dekanas Eimantas Novikas atvėrė langines, kuriose pavaizduota Švč. Mergelė Marija ir 
Rokiškio globėjas šv. Matas. 

Tokia gydytojos Irmos Pipikienės reakcija pamačius, kad jos atvertose langinėse – 
mylimo Pandėlio globėja šv. Ona.

Šventinė eisena ir koncertas

Autobusas su Rokiškio – Lietuvos kultūros sostinės 2019“ 
simbolika laukė kultūros ambasadorių. Eisenai pasirengę Rokiškio technologijų, verslo ir žemės ūkio 

mokyklos dviratininkai. 

Linksmybių laukė ir jauni, ir vyresni rokiškėnai.

Ugningi jaunųjų latvių šokiai.

Sporto akimirka: rokiškėnai 
pasidabino bronza

Tradiciniame futbolo turnyre, skirtame Rokiškio gimtadieniui, varžėsi 
senjorų komandos. Rokiškėnai po atkaklios kovos įveikė Molėtų futbolinin-
kus 3:2, nusileido 0:3 anykštėnams. Po sunkios kovos išlygino rezultatą 3:3 
rungtynėse su Kupiškio komanda. Lygiai taip pat lygiosiomis, 1:1 sužaidė 
su Visagino futbolininkais. 

Taigi, susumavus visų rungtynių rezultatus, Rokiškio senjorai užėmė tre-
čiąją vietą. Pirmi buvo Visagino, antri – Anykščių žaidėjai, nusileidę tik 
turnyro nugalėtojams. 

Ilgo plauko ir aukšto bokšto istorija...

Šurmuliuojant miesto gimtadienio 
šventei, sekmadienį, Liongino Šepkos 
parke virė inirtinga kova dėl aukščiau-
sio bokšto ir ilgiausių kasų.  Geltonais 
balionais ir ryškiais marškinėliais pa-
sipuošusios į savo kiemelį kvietė Ro-
kiškio mamų klubo mamos.

Mamos savo kiemelyje sulaukė 
net 30 išpuoselėtų plaukų savinin-
kių, kurios rungėsi ilgiausių plaukų 

rungtyje, ir 49  bokšto statytojų! Ka-
dangi mergaičių amžiaus intervalas 
buvo labai platus, jos apdovanotos 
kategorijose pagal amžiaus grupes. 
8-metės Rugilės  kasos siekė 81 
cm, 10-metės Sintijos 77 cm, 5-me-
tės Amelijos 60 cm. O aukščiausio 
bokšto statytojas Aidas plušėjo net 
pasistiebęs ir, nepaisant vėjo gūsių, 
pastatė 24 kaladėlių bokštą, 23 ka-

ladėles sudėjo Justina, o 21 Adrija. 
Visi dalyviai buvo pavaišinti kiš-
kiais puoštais saldainiais, nugalėto-
jai išstraksėjo su diplomais.

Rokiškio mamų klubo narės 
džiaugėsi pirmąkart Rokiškyje su-
rengto konkurso sėkme ir puse lūpų 
prasitarė, kad ir kitąmet planuoja jį 
organizuoti, įtraukdamos ir mamas 
su tėčiais.



6 psl. 2017-09-29

Rajono laikraštis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

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

• Padangas su ratlankiais. NOKIAN 
Hakkapeliitta 5 205/65, R15, 
99T XL -5 vnt. 8-9 mm. Vienos 
padangos kaina - 40 Eur.  
Tel. 8 660 52 637. Rokiškis
• Audi du lengvojo lydinio ratus. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 625 04 387. 
Rokiškis
• Opel R16 lengvojo lydinio 
ratus, 5 skylių, naujas modelis, 
labai tvarkingi. Tel. 8 612 94 820. 
Rokiškis
• Renaut Laguna dalimis, 1997 m., 
2.2 l, dyzelis. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• 1996 m. Audi A4, 1,8 l variklio 
dalis. Tel. 8 615 55 734. Rokiškis
• Audi A6 lietų ratlankių 
komplektą. Tel. 8 687 45 553. 
Rokiškis
• 1991-1996 m. Opel Astra priekinį 
bamperį. Tel. 8 615 55 734. 
Rokiškis
• 2008 m. VW Caddy priekinį 
bamperį, priekinį žibintą, posparnę 
dešinės pusės. Tel. 8 615 55 734. 
Rokiškis
• R15/195/65, geras Goodyear 
žiemines padangas, protektoriaus 
likutis 6-7 mm. Kaina už keturių 
padangų komplektą 60 Eur.  
Tel. 8 687 45 553. Rokiškis
• Keturių skylių lengvo lydinio 
ratlankius, R15, Audi.  
Tel. 8 615 55 734. Rokiškis
• VW T-4 kablį priekabai kabinti. 
Tel. 8 652 80 328. Rokiškis
• Kuro purkštuką tinkantį Fiat 
1.9jtd / Alfa 1.9jtd , 2.4jtd / Lancia 
1.9jtd , 2.4jtd. 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 
330d / Bmw 530d / Bmw 730d.
Kodas 0445110029. Restauruoti. 
Nauji Bosch išpurškėjai. Atitinka 
visus parametrus. 2 vienetai. Vieno 
kaina – 60 Eur. Tel. 8 636 00 696. 
Rokiškis
• Kuro purkštuką tinkantį Opel 
1.9 dti / Renault 1.9 dci / Nissan 
1.9 dci. Kodas 0445110021. 
Restauruotas. Naujas Bosch 
išpurškėjas. Atitinka visus 
parametrus. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Nissan Almera 03 m., 2.2 dCi, 
82 kW, mechaninę pavarų dėžę 
dalimis. Dėžės kodas (RS5F50A). 
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480. Rokiškis
• Volkswagen Polo 1997 m., 1,9 
cdi, keturduris, mėlynas.  Visą arba 
dalimis. Tel. 8 604 02 171. Rokiškis
• Ford Focus skardinius ratlankius,  

R15, geros būklės. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Audi A4 skardinius ratlankius, 
R15, labai geros būklės. Kaina 40 
Eur. Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• R15 185/65 keturių skylių, 
žieminiu ratų komplektą. Tinka 
VW ir Opel, kaina 90 Eur. Dar trys 
padangos 185/65 R14, kaina 30 
Eur. Tel. 8 612 21 760. Rokiškis
• Mercedes Benz ratlankius. Tinka 
E-S klasei. Kaina 220 Eur.  
Tel. 8 626 38 881. Rokiškis
• Subaru Legasy 1996 m. dalimis. 
Tel. 8 651 51 222. Rokiškis
• Stogo bagažinę Thule, su 
laikikliais. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 611 31 595. Rokiškis
• Dalimis 1996 m. Peugeot 605, 2 l. 
Dujos, sedanas. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• Dalimis Audi B4 1,9TDI. 1994 
m., Opel-Astra pr. stiklą, kablį. 
1992 m., VW Passat 1,9 TD duris, 
sparnus, žibintus ir kt. 
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Vw Passat b3 dalimis, 1.8 mono, 
dujos. Tel. 8 655 35 748. Biržai
• VW Passat dalimis, 1986 m., 1,6 
TD. Tel. 8 674 08 170. Rokiškis
• Skardinius ratlankius Ford Focus. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
• Audi B4 dalis. Tel. 8 603 87 554. 
Rokiškis
• Volswagen Polo 1997 m.,  1,9 sdi 
47, visą arba dalimis. Kaina 300 
Eur. Tel. 8 604 02 171. Rokiškis
• R17 ratus. 4 vienetai. 
Tel. 8 688 20 398. Rokiškis
• Mazda 6 skardinius ratlankius, 
R15. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 620 31 917. Rokiškis
• Audi a4 dalimis, 1.9 tdi, 96 kW, 
2002 m. Ir A4 2003 m., 2,5 tdi 
dalimis. Tel. 8 682 31 989. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• VW Golf mk2, 4 durų, 85 m., 
1.6 D. TA mėnesiui. Važiuoklei 
reikia remonto. Variklis idealus. 
Kaina 300 Eur. Tel. 8 646 44 900. 
Rokiškis
• Opel Astra, hečbekas, 2000 m., 
2 l, dyzelinas, 74 kW. Tamsiai 

mėlynas perlamutras, lengvojo 
lydinio ratlankiai, geros padangos, 
pridėsiu ir žiemines. TA iki 2019-
03, draudimas iki 2018-06. Kaina 
1050 Eur. Po automobilio apžiūros 
galima derinti. Tel. 8 626 61 277. 
Rokiškis
• Chrysler Pt Cruiser, hečbekas, 
2001 m., techniškai tvarkingas, yra 
galiojanti TA, laiku keisti tepalai, 
filtrai, labai prižiūrėtas automobilis, 
salonas puikus. Važinejo moteris. 
Kaina negalutinė. 2.0 l, 104 kW, 
benzinas, TA iki 2019-10. Kaina 
1300 Eur. Tel. 8 676 99 866. 
Rokiškis
• Renault Safrane, 1993 metų, 
važiuojanti, lengvojo lydinio 
ratlankiai, elektriniai langai, 
kondicionierius, pasibaigusi TA. 
Smulkesnė informacija telefonu. 
Kaina 210 Eur. Tel. 8 626 09 449. 
Rokiškis
• Opel Zafira, 2003 m. Dyzelis. Iš 
Vokietijos, TA 2 metams. 7 sėdimos 
vietos. Tel. 8 698 79 028. Rokiškis
• Lietuvoje neeksploatuotą 
motociklą ENDURO HONDA XL, 
2002/10 m., darbinis tūris cm³ 650, 
benzinas, rida 24000 km, mėlyna/
žydra, aušinimas skysčiu, su 
nežymiais kosmetiniais defektais, 
benzinas. Kaina 1740 Eur.  
Tel. 8 698 16 987. Zarasai
• Toyota Corola. Tvarkingas 
automobilis, 2004-11 m., 2.0 
dyzelis, 85 kW. TA iki 2019-09, 
taupus, smagus automobilis. 
Daugiau informacijos telefonu. 
Kaina 2900 Eur. Tel. 8 674 53 910. 
Kupiškis
• 2001.10 m. VW Golf 4, 
universalas, 1,9 tdi, 95 kW, TA 
iki 2018.04. Domina keitimas. 
Kaina 2150 Eur. Tel. 8 641 59 884. 
Rokiškis
• Lengvojo automobilio priekabą, 
mažais rateliais, su lingėmis, be 
dokumentų. Tel. 8 615 55 734. 
Rokiškis
• 1991 m. VW Passat, universalas, 
dyzelis, kablys, TA iki 2018-04, bet 
tikrai bus pratęsta, nes Lietuvoje 
eksploatavo vienas savininkas ir 
automobilis prižiūrėtas. Pridedu 
žieminius ratus. Parduodu nes 
nusipirkau kitą. SMS nebendrauju. 
Kaina 599 Eur. Tel. 8 675 24 714. 
Rokiškis
• Volvo S60, 2002-04-30, 2.4 

D, 96 kW, sedanas, TA 2019-03, 
automobilis be defektų, važiuoja 
puikiai. Kaina 2400 Eur.  
Tel. 8 618 13 396. Rokiškis
• Renaut Clio 2005 m., 1,5 l, 
dyzelis. TA iki 2018-08.  
Tel. 8 624 06 775. Rokiškis
• VW Passat universalą, TA – 2 
metai. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 656 80 743. Rokiškis
• Klasikinį, labai patogų, su 
Shimano detalėmis dviratį, odinė 
sėdynė, odinės išsiuvinėtos 
rankenos, 7 pavaros, kas pravažiuos 

iškart supras patogumo esmę. 
Kaina 175 Eur. Tel. 8 604 01 912. 
Rokiškis
• Dviratį Carera. Labai gerai 
važiuoja, lengvas aliumininis 
rėmas, LTD EDITION, Shimano 
detalės.. Kaina 165 Eur.  
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
• Opel Astra 2001 m., keturios 

durys, tamsiai mėlyna, TA galioja 
dar metus, draudimas pusę metų. 
Kaina 650 Eur. Tel. 8 603 31 977. 
Rokiškis
• Audi A6 c5, 1,9 tdi, smulkūs 
kėbulo defektai, visa kita – 
varkinga. Kaina 1650 Eur.  
Tel. 8 698 21 639. Rokiškis
• Tvarkingą, 1998 metų Rover 
620, sdi, TA iki 2018.09, daugiau 
informacijos telefonu. Kaina 350 
Eur. Tel. 8 605 03 299. Rokiškis
• 2010 m. VW Touran, 1,9 D, TA. 
Kaina 6500 Eur. Tel. 8 699 33 786. 
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LAISVALAIKIUI Rokiškis
• Renault Megane 2003 m. 1,6 l, 
83 kW, bendzinas dujos. TA iki 
2019-09. Ekonomiškas miesto 
automobiliukas. Yra šiek tiek 
pabraižytas kėbulas. Kaina 850 Eur.  
Tel. 8 627 86 711. Rokiškis
• Opel Frontera, be dokumentų, 
išregistruota, neužsiveda. Kaina 
300 Eur. Tel. 8 653 87 071. 
Rokiškis
• Mersedes Benz A140, 60 kW, 
juodos spalvos, gerai prižiūrėtas 
miesto automobiliukas, naujas 
akumuliatorius, laiku keisti tepalai, 
mp3. Važinėjo moteris. Parduodu 
nes reikia didesnio. Kaina 1150 
Eur. Tel. 8 603 75 168. Rokiškis
• Audi 80, 1989 m., su TA, 
benzinas/dujos. Kaina 450 Eur. T 
el. 8 622 24 288. Rokiškis
• Du automobilius Renault Espace. 
Skambinti po 19 val. Tel. 8 678 81 
841. Rokiškis
• VW Passat b5, 2000 m., 1,9 
tdi, 66 kW, sedanas, Lietuvoje 
neeksploatuota. Kaina 1350 Eur. 
Tel. 8 682 31 989. Rokiškis

• Naudotą stiklinį televizoriaus 
staliuką. Aukštis -  46 cm. Plotis - 
50 cm. Ilgis - 60 cm. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 624 49 340. Rokiškis
• Dvi naudotas kriaukles su 
maišytuvais ir sifonais. Kaina 60 
Eur. Tel. 8 687 16 053. Rokiškis
• Didelį odinį kampą, be miegamos 
dalies. Kampas yra Dusetose.  
Kaina 200 Eur. Tel. 8 616 70 831. 
Zarasai
• Slaugos lovą. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 687 94 471. Rokiškis
• Mažai naudotą sofą lovą. 
Lauksvos baldai. Kaina 199 Eur. 
Tel. 8 687 36 722. Rokiškis
• Labai geros būklės sekciją. 
Išsinešti patiems. Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 626 00 238. Rokiškis
• Naują Attention  Sonoma, 
modulinių baldų TV staliuką, 
lentyną su apšvietimu, žurnalinį 
staliuką. Yra pirkimo kvitas, kaina. 
Pirktas 09.20. Tel. 8 604 10 980. 
Rokiškis

• Prieškambario baldus. Kaina 75 
Eur. Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Metalinį seifą. Kaina 115 Eur. 
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Dvigulę lovą su čiužiniais.  
Kaina 60 Eur. Tel. 8 603 87 554. 
Rokiškis

• 3 aukštų garų puodą.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Pusiau automatinę skalbimo 
mašiną. Kaina 44 Eur.  
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis
• Šaldytuvą Beko, nedaug 
naudotas. Kaina 99 Eur.  
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis
• Pusiau automatinę skalbimo mašiną, 
būklė labai gera.  Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 687 73 497. Rokiškis
• Naudotą šaldytuvą. Veikia 
puikiai. Gera būklė. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 687 36 722. Rokiškis
• Elektrinę viryklę Gorenje.  
Kaina 60 Eur. Tel. 8 612 81 651. 
Rokiškis
• Elektrinius šildytuvus, nebrangiai. 
Tel. 8 674 33 007. Rokiškis
• Elektrinę siuvimo mašiną ČAIKA 
134. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Pusiau automatinę skalbimo 
mašiną. Tel. 8 648 41 007. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Telyčią, 1 metų 2 mėnesių, 
skerdimui, po 3 Eur/kg arba 
auginimui už 300 Eur.  
Tel. 8 689 80 946. Rokiškis
• Romanovų veislės avinukus. 
Galiu paskersti, atvešti.  
Tel. 8 626 70 112. Rokiškis
• Ožką, ožkytę, ožiuką.  
Tel. 8 613 90 643. Rokiškis

BALDAI

BUITINĖ TECHNIKA
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0 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
12:00 Neįtikėtini Afrikos 
laukiniai gyvūnai 
12:50 Erdvės. Pasaulio 
žavesys 
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 Edo televizija 
01:00 Neįtikėtini Afrikos laukiniai 
gyvūnai
01:55 Erdvės. Pasaulio žavesys 
02:50 Klausimėlis.lt.
03:05 Teisė žinoti. 
03:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
04:00 Karinės paslaptys. 
04:45 Auksinis protas.

06:15 Televitrina
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 Anastasija
12:50 Beždžionėlė riedlentininkė
14:35 Auksiniai bateliai
16:15 Ekstrasensų mūšis
18:00 INOprogresas
18:30 TV3 žinios
19:25 Eurojackpot
19:30 Garfildas
21:05 Knygų vagilė
23:50 Klastingi namai
01:35 CBGB klubas

06:30 Kaukė 
06:55 Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas 

07:20 Žybsnis ir stebuklingos 
mašinėlės 
07:45 Neramūs ir triukšmingi 
08:10 Kempiniukas Plačiakelnis 
08:35 Tomo ir Džerio nuotykiai 
09:00 Ponas Bynas 
09:30 Tinginių miestelis 
10:00 Ogis ir tarakonai 
10:10 Tomas ir Džeris. Greiti ir plaukuoti
11:40 Keturkojai didvyriai
13:25 Džekis Čanas. Pirmasis smūgis
15:10 Pričiupom! 
15:40 Žydroji pakrantė. Pabudimas
17:30 Bus visko
18:30 Žinios
19:30 Drakono užkeikimas
21:15 Brolis keistuolis
23:10 Kelyje
01:05 Interviu su diktatoriumi

06:15 Diagnozė - žmogžudystė 

09:00 Autopilotas
09:30 Apie žūklę
10:00 Vandenyno paslaptys 
10:30 Pašvaistė. Liepsnojanti padangė
11:40 Pragaro katytė 
12:40 Žvaigždės kelias (Alos 
Pugačiovos istorija) 
13:45 Vanity Fair. Visiškai slaptai 
14:40 Kas žudikas? 
15:55 Blogiausias Lietuvos vairuotojas
17:00 LKL čempionatas. Lietuvos 
rytas – Dzūkija
19:30 Muzikinė kaukė
22:55 Kita miesto pusė
00:35 Pjūklas
02:25 Mentalistas 
03:10 Muzikinė kaukė

05:05 Inspektorius Luisas. 
06:35 „Jaunikliai“. 
07:09 TV parduotuvė

07:25 „Laukinė Australija“. 
08:00 Auginantiems savo kraštą
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 
001". JAV - Lietuva“ 
16:00 Žinios
16:20 Partizanų keliais 
16:50 „Vandenyno milžinai“. 
18:00 Žinios
18:35 0 laipsnių
18:40 „Ilga kelionė namo“ 
20:00 Žinios
20:30 „Inspektorius Luisas. Nemėjos 
liūtai“ 
22:30 Žinios
23:00 „Vincentas“ 
00:30 „Merdoko paslaptys“ 
02:25 „Likimo melodija“ 
03:55 „Vincentas“
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01 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 Baltieji liūtai. 13:45 
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 „Editos šou"
19:30 Savaitė. 
20:30 Panorama
21:00  Laisvės kaina. Partizanai. 
21:55 Viskas vardan meilės 
23:30 Pragaro vaikis 2. Aukso armija 
01:30 Gyvenimas ore 
02:20 Baltieji liūtai. Gimę laisvėje 
03:15 Savaitė. 
04:10 Dainuoju Lietuvą. 

06:15 Televitrina
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 Kalakutai. Atgal į ateitį
13:15 Įpėdiniai
15:40 Simpsonai
16:10 Ekstrasensų mūšis
18:00 Raudonas kilimas
18:30 TV3 žinios
19:30 X Faktorius
22:00 Nesunaikinami 2
23:55  Jos neištikimybė
01:40 Universalioji korta

06:30 Kaukė 
06:55 Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas 
07:20  Žybsnis ir stebuklingos 
mašinėlės 
07:45 Neramūs ir triukšmingi 
08:10 Kempiniukas Plačiakelnis 

08:35 Tomo ir Džerio nuotykiai 
09:00 Ponas Bynas 
09:30 Tinginių miestelis 
10:00 Vėžliuko Semio nuotykiai 2
11:55 Marko ir Raselo nuotykiai
13:45 Pričiupom! 
14:15 Holivudo žmogžudysčių skyrius
16:40 Ne vienas kelyje
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Lietuvos balsas
22:10 Paskutinė tvirtovė
00:15 Nakvynės namai
02:05 Kelyje

06:30 Pasaulio rąsto kėlimo 
čempionatas Kaune. II dalis
07:30 Sveikatos kodas
08:30 Tauro ragas
09:00 Čempionų lygos etapas 
Norvegijoje
10:00 Vandenyno paslaptys 10:30 

Atgal iš nebūties. 
11:40 Pragaro katytė 
12:40 Nutrūkę nuo grandinės 
13:40 Sveikinimai
16:00 Policijos akademija 
17:00 LKL čempionatas. Nevėžis 
– Žalgiris
19:30 Ekstrasensų mūšis 
21:45 Anapus nežinomybės
22:45 Kortų namelis 
00:50 Kita miesto pusė
02:20 Ekstrasensų mūšis

05:00 „Vandenyno milžinai“. 
05:50 „Laukinė Australija“. 
06:15 „24/7“. 
07:09 TV parduotuvė
07:25 „Laukinė Australija“. 
08:00 Darbščios rankos, atviros 
širdys
08:30 Kaimo akademija
09:00 Šiandien kimba

10:00 Kasdieniniai gamtos 
stebuklai
10:35 Ekovizija
10:45 „Inspektorius Luisas. 
Žaizdos“ 
12:45 „Krikšto tėvas“
13:50 „Karo merginos“ 
14:55 Pavojingiausios kelionės.
15:30 „Geriausios nardymo vietos“. 
16:00 Žinios
16:20 Krepšinio pasaulyje 
16:50 „Pražūtingi smaragdai“ 
18:00 Žinios
18:30 Naujo TV sezono pristatymas
20:00 Žinios
20:30 Naujo TV sezono pristatymas 
21:30 „24/7“. 
22:30 Žinios
23:00 „MMA "King of the Cage 
001". JAV - Lietuva“ 
00:00 „Inspektorius Luisas. Žaizdos“ 
02:00 „Moterų daktaras“ 
03:30 „Bekraštė Kanada“. 
04:20 „24/7“. 
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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 Koncertas Policijos 
– Angelų sargų, dienai. 

23:20 Jaunasis Popiežius
00:15 Detektyvas Monkas 5 
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 Beatos virtuvė. 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 „Editos šou". 

06:10 Televitrina
06:25 INOprogresas
06:55 Didvyrių draugužiai
07:25 Simpsonai
07:55 Legendinės legendos
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 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 24 valandos. Palikimas
02:20 Paskutinis iš vyrų
02:45 Rouzvudas
03:40 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 Bus visko. 
13:30 "Gyvenimo šukės" 
15:25 "Dvi širdys" 
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 24 valandos.
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. N-7. Infošou. 
20:00 "Meilė gydo" 
20:30 Nuo... Iki..... 
21:30 Žinios. 
22:30 Pagrobimas 
00:20 "Juodasis sąrašas" 
01:15 "Visa menanti" 
02:05 Paskutinė tvirtovė 

06:40 Diagnozė - žmogžudystė 
07:35 Farų karai 
08:30 Muchtaro sugrįžimas
09:30 Voratinklis 
10:30 Sudužusių žibintų gatvės 

11:35 Žvaigždės kelias  
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 
19:35 Įteisintas faras 
20:35 Farai
21:05 Žvaigždžių kelias į begalybę
23:25 Pjūklas
01:25 Kortų namelis 
03:10 Džeikas, Storulis ir šuo 
03:55 Pašvaistė. Liepsnojanti 
padangė

05:00 „Marionečių šokiai“
05:45 „Merdoko paslaptys“
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 „Albanas“ 
13:40 TV parduotuvė
13:55 „Bitininkas “ 
15:00 „Delta“ 
16:00 Reporteris
16:50 „Rojus“ 
18:00 Reporteris
18:40 Lietuva tiesiogiai
18:55 „Albanas“ 
20:00 Reporteris
20:30 NAUJAS SEZONAS
22:30 Reporteris
23:15 Lietuva tiesiogiai
23:45 „24/7“. 
00:45 „Šiandien kimba“. 
01:45 Reporteris
02:25 Lietuva tiesiogiai
02:40 „Delta“ 
03:25 „Ilga kelionė namo“ 
04:15 „Merdoko paslaptys“
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03 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 5
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Savaitė. 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Karinės paslaptys. 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Emigrantai. 

06:10 Televitrina
06:25 Didvyrių draugužiai
06:55 Simpsonai
07:55 Bruto ir Neto
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 Sučiupus nužudyti
00:35 CSI kriminalistai
01:30 24 valandos. Palikimas
02:20 Paskutinis iš vyrų
02:45 Rouzvudas
03:35 Ponas Jangas

06:35 "Visatos broliai" 
07:05 "Kaukė"  
07:30 "Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas" 
07:55 "Volkeris, Teksaso reindžeris" 
09:50 24 valandos. N-7
10:35 Yra, kaip yra

11:40 24 valandos (k)
12:40 Nuo... Iki... (k)
13:30 "Gyvenimo šukės" 
15:25 "Dvi širdys" 
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. N-7. 
20:00 "Meilė gydo" 
20:30 Čia tai geras!
21:30 Žinios. 
22:30 Taksi 2 
00:15 "Juodasis sąrašas" 
01:10 "Visa menanti" 
02:00 Pagrobimas 

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 
19:35 Įteisintas faras 
20:35 Pagalbos skambutis
21:05 Dingę be žinios
23:15 Žvaigždžių kelias į begalybę
01:30 Begėdis 
02:30 Džeikas, Storulis ir šuo 
03:15 Pragaro katytė 
04:00 Pagalbos skambutis

05:00 „Marionečių šokiai“
05:45 „Merdoko paslaptys“ 
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 „Albanas“ 
13:40 TV parduotuvė
13:55 „Bitininkas “ 
15:00 „Delta“ 
16:00 Reporteris
16:50 „Rojus“ 
18:00 Reporteris
18:40 Lietuva tiesiogiai
18:55 „Albanas“ 
20:00 Reporteris
20:30 Gyvenimo būdas 
21:30 Patriotai 
22:30 Reporteris
23:15 Lietuva tiesiogiai
23:45 Nuoga tiesa
01:45 Reporteris
02:25 Lietuva tiesiogiai
02:40 „Delta“
03:25 „Ilga kelionė namo“ 
04:15 „Merdoko paslaptys“

• Pigiai avį.  
Tel. 8 610 46 476. Rokiškis
• 1 metų dvi ožkytes. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 674 55 754. Zarasai
• Jaunas avis mėsai ir auginimui, 
suaugusias, sukergtas.  
Tel. 8 640 27 452. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Galiu išgaudyti karosus iš jūsų 
tvenkinio, jei jų per daug ir trukdo 
kitoms žuvims augti.  

Tel. 8 628 52 049. Rokiškis
• Ieškau darbo, turiu vairuotojo  
teises, B ir C kategorijas. 
Traktoristo visas kategorijas, 
automobilių bei traktorių remonto 
patirties, virinimo bei santechnkos 
darbų petirties. Siūlyti variantus. 
Tel. 8 683 63 961. Rokiškis
• Moteris gali prižiūrėti senukus, 
vaikus, tvarkyti namus.  
Tel. 8 646 10 831. Rokiškis
• 29 metų moteris ieško darbo 
Rokiškyje. Tel. 8 624 07 550. 

Rokiškis

KITA

• Keturis tuščius dujų balionus. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 614 19 157. 
Rokiškis
• Naujus įvairius balionėlius 
apsaugai, vokiški. 1 vnt/6 Eur. 
Siunčiu, mažiausiai 5 vnt. Tel. 8 
670 99 923. Šakiai
• 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 “, 20 Eur. 
Kosmodiskus stuburui, 20 Eur.  
Tel. 8 670 99 923. Skuodas
• Naujus garso prietaisus 
paukščiams baidyti, tinka sodams, 
daržams, medžiams, 40 Eur. Naujus 
tinklus nuo paukščių, kapronas, 
1 m/2 Eur. Naujus varnų kranklių 
muliažus (imitacijas) paukščiams 
baidyti. Čekiški, 20 Eur.  

Tel. 8 670 99 923. Raseiniai
• Naujus automobilių 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. Skuodas
• 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. Rietavas
• Bičių avilius, naujus.  
Tel. 8 615 55 734. Rokiškis
• Juodojo metalo laužą. Kaina 199 
Eur/tona. Pasiimti patiems.  
Tel. 8 692 49 480. Rokiškis
• 3 (trijų) litrų talpos butelius 
sultims, vynui, storesne sienele. 
Mažiausia kaina 1 Eur/vnt.  
Tel. 8 692 49 480. Rokiškis
• Sausas malkas, atvežu.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
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• Storasienę cisterną.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Būdą šuniui. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• 3 l talpos stiklainius. 50 vnt.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 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. 8 627 30 452. Rokiškis

• Sodo sklypą su mediniu nameliu. 
Įvesta elektra, yra kambarys ir 
virtuvėlė. Tel. 8 677 90 748. 
Rokiškis
• Visiškai suremontuotą 2 kambarių 
butą Juodupėje, 2 aukštas, 
Tekstilininkų gatvė, domina 
keitimas į namą Juodupėje su 
mano priemoka. Tel. 8 641 59 884. 
Rokiškis
• Garažas prie PC Norfa. Rytų 
pusė, didelis rūsys, vartai skardinti, 
sutvarkytas stogas.  
Tel. 8 674 56 237. Rokiškis
• Garažą prie DNB banko. Vienas iš 
didžiausių bendrijoje, rūsys po visu 
garažu, naujai išvedžiota elektra, 
trifazis. Kaina 4000 Eur.  
Tel. 8 693 41 868. Rokiškis
• Namų valdos sklypą su namu 
ir ūkiniu pastatu Steponių k., 
Rokiškio raj. 40 a žemės, didelė 
akmeninė pavėsinė su židiniu. 2 
km iki Rokiškio. Tel. 8 650 94 697. 
Rokiškis
• 1 kambario butą Jaunystės g. Su 
niša, 1 aukštas, plytų namas, be 
balkono. Galima ir išsimokėtinai 
vieneriems metams. Kaina 11000 
Eur. Tel. 8 458 33 355. Rokiškis
• Sodo namą Steponių km. 
Tinkamas tiek ramiam poilsiui, 
tiek gyventi ištisus metus, 2002 
m., mūrinis, 60 kv. m, 25 a sklype 
yra pirtis su terasa, ant tvenkinio 
kranto. Visa teritorija apsodinta 
eglaitėmis. Kaina 19500 Eur.  
Tel. 8 686 88 938. Rokiškis
• Kupiškyje 2 kambarių butą.  
Kaina 14000 Eur.  
Tel. 8 651 51 222. 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
• Naują medinę pirtį.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Sodybą, 3 km nuo Rokiškio, 
Ratkupio kaime. Kaina 7000 Eur. 
Tel. 8 652 59 334. Rokiškis
• 4 kambarių butą.  
Tel. 8 458 53 056. Rokiškis
• 6 ha žemės, 1 ha miško ir 2 ha 
jaunuolyno. Tel. 8 458 53 056. 
Rokiškis
• Garažą Panevėžio g. (prie 
Norfos). Kaina su pirkėju derinama. 
Kaina 4200 Eur. Tel. 8 698 16 164. 
Rokiškis
• Sodybą nuostabioje, gražioj 
vietoj, 1 ha žemės Mičiūnų km. 
Smulkesnė informacija telefonu . 
Tel. 8 606 25 534. Rokiškis
• 4 kambarių butą 5 aukšte 
Panevėžio g. daugiabutyje. Stogas 
tvarkingas, kaip ir pats namas. 
Šarvo durys, plastikiniai langai, 
balkone taip pat. Naujai sutvarkytas 
tualetas, bei vonia. Ką tik 
renovuota laiptinė. Didelis kiemas. 
Kaina 25000 Eur.  
Tel. 8 679 19 742. Rokiškis
• Kupiškyje 2 kambarių butą, 1 
aukštas. Tel. 8 651 51 222. Rokiškis
• Naujos statybos namą su žemės 
sklypu, 60 arų, nuo Rokiškio link 
Zibolių, nuo Rokiškio apie 3 km, 
pasiteiravimui rašykit el. paštu: 
kvitalija1977@gmail.com.  
Tel. 8 623 02 282. Rokiškis
• 60 arų sklypą su senos statybos 
namu, nuo Rokiškio link Pandėlio, 
apie 10 km. Pasitairavimui rašykit 
el. paštu: kvitalija1977@gmail.
com. Tel. 8 623 02 282. Rokiškis
• 2 kambarių butą Taikos 19, 3 
aukštas. Namas po renovacijos, 
butas labai šiltas, maži mokesčiai. 
Arba keisčiau į 3 kambarių butą su 
mano priemoka. Tel. 8 656 88 167. 
Rokiškis

PASLAUGOS

• Brigada kokybiškai dengia 
ir remontuoja stogus, stato 

karkasinius pastatus, skardina 
kaminus. Tel. 8 608 09 520. 

Rokiškis
• Iškalame raides.  
Liejame pamatus.  
Gaminame paminklus 
Tel. 8 648 81 663. Rokiškis

• Perku antikvarinius, karinius 
peilius, durklus, kardus, karinę 

PERKA

atributiką, sendaikčius.  
Tel. 8 610 21 765. Rokiškis
• Perku neseną, veršingą karvutę. 
Tel. 8 615 70 749. Rokiškis
• Perka sunkvežimį, savivartį, 
domina GAZ 53, ZIL 130, MAZ ar 
užsienietiškas  sunkvežimis, gali 
būti be TA, nevažiuojantis.  
Tel. 8 641 57 036. Kupiškis
• Pirkčiau senovinį variklį Deutz 
arba Blakston, „pupsiką“ DT-20, 
DT -54 variklį. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 641 57 036. 
Kupiškis
• Garažą Jaunytės gatvėje. Siūlyti 
įvairius variantus.  
Tel. 8 628 03 070. Rokiškis
• Perku sraigtinį grūdų transporterį 
(šnėką). Tel. 8 623 23 865. Utena
• Pirksiu rusišką diskinę rotacinę 
šienapjovę KRN-2,1.  
Tel. 8 623 23 865. Utena
• Pirksiu 3-4 kambarių butą. 1-3 
aukšte. Siūlyti įvairius variantus. 
Tel. 8 601 51 530. Rokiškis
• Perku gyvą žuvį, karpius bei 
lynus. Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Perku dviračius. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 604 01 912. 
Rokiškis
• Perku Aplle telefonus, siūlyti 
įvairius variantus. 
Tel. 8 604 01 912. Rokiškis
• Motorolerį. Siūlyti įvairius 
variantus. 
Tel. 8 604 01 912. Rokiškis
• Automobilinę navigaciją. Siūlyti 
įvairius variantus.  
Tel. 8 604 01 912. Rokiškis
• Įdomų laikrodį. Siūlyti įvairius 
variantus. 
Tel. 8 604 01 912. Rokiškis
• Pirkčiau planšetę. 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. 
Tel. 8 604 01 912. Rokiškis
• Pirkčiau reduktorių, kuris 
apsisukimo skaičių pažemintų apie 
30/40 kartų. Tokį kaip nuotraukoje, 
kurią rasite „Rokiškio Sirenos“ 
svetainėje. Tel. 8 685 09 551. 
Rokiškis
• Perku telefoną Nokia 3310, 
pagamintą 2017 metais.  
Tel. 8 618 13 074. Rokiškis
• Pirkčiau motobloką, gali būti 
neveikiantis, ga;i trūkti dalių.  
Tel. 8 678 27 196. Rokiškis
• Pirkčiau virtuvines spinteles 
iki 100 Eur. Tel. 8 678 41 053. 
Rokiškis
• Perku šaldiklį.  
Tel. 8 625 81 278. Rokiškis
• Pirksiu kombaino Niva priekinų 
ratų dublių „špilkas“.  
Tel. 8 698 31 388. Rokiškis
• Pirkčiau 6 ritinius šieno.  
Tel. 8 609 02 248. Rokiškis
• Nebrangiai pirkčiau automobilį 
su TA. Siūlyti įvairius variantus. 
Kaina 400 Eur. Tel. 8 636 91 647. 
Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Mišriam ūkyje reikalingas 
darbininkas mokantis dirbti su 
technika, apgyvendinu.  
Tel. 8 676 37 789. Rokiškis
• UAB „Rokiškio apdaila“ 
reikalingi kvalifikuoti statybininkai. 
Tel. 8 682 19 984. Rokiškis
• Žemės ūkio bendrovė 
„Ilzenbergas“ ieško paukštienos 
išpjaustytojo. Daugiau info: http://
www.ilzenbergas.lt/.  
Tel. 8 686 95 244. Rokiškis
• Žemės ūkio bendrovei 
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„Ilzenbergas“reikalingas pieno 
ceho darbuotojas su patirtimi. 
Daugiau informacijos: http://www.
ilzenbergas.lt/. Tel. 8 686 95 244. 
Rokiškis
• Įmonei reikalingas medkirtės 
(harvesterio) operatorius.  
Tel. 8 694 44 143. Rokiškis
• Ieškome apdailininkų, stogdengių, 
mūrininkų darbui Vokietijoje 
statybose, renovuoti senas 3 aukštų 
kareivines. Pilnas stogo remontas, 
fasado remontas, visi pilna vidaus 
apdaila. Atlyginimas valandinis 
(pirmą mėn minimumas 8.5 Eur/
val. mokamas kas 2 sav.  
Tel. 8 603 45 301. Rokiškis
• Bendrovė „Ilzenbergas“skubiai 
ieško darbuotojų dirbti maisto 
gamyboje (kepykla, šaldytų 
gaminių gaminimas, daržovių 
cechas). Daugiau informacijos 
telefonu. Tel. 8 686 95 244. 
Rokiškis
• Ieškau anglų kalbos mokytojo(-
os) penktokei, pageidautina 
gyvenančio mikrorajone, nuo spalio 
pirmos dienos. Tel. 8 603 03 432. 
Rokiškis
• Siūlome darbą melžėjai. Gali 
atvykti su šeima, apgyvendiname. 
Teikiame pirmenybę žmogui be 
žalingų įpročių, su darbo patirtimi.   
Darbo užmokestis pagal susitarimą.
Tel. 8 603 40 887. Rokiškis
• Įmonė, prekiaujanti langais, ieško 
vadybininkės. Tel. 8 675 55 115. 
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Naujus prietaisus nuo kurmių ir 
kurklių - 18 Eur, čekiški. Naujus 
prietaisus žiurkėms, tarakonams 
naikinti - 12 Eur, siunčiu.  
Tel. 8 670 99 923. Raseiniai

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Naujus žvejybinius tinklus.  
Tel. 8 670 99 923. Raseiniai

STATYBINĖ ĮRANGA

• Neapipjautas colines lentas, 
gegnes, neobliuotas grindų lentas, 
sijas. Visa mediena sausa.  
Tel. 8 610 06 145. Rokiškis
• Įvairią statybinę medieną.  
Tel. (8-623) 18811. Tel. 8 626 70 
112. Rokiškis
• Pusiautomatis (kempas) ir 
inverteris (suvirinimo aparatas) 
2in1 ONEX MIG 250A. Virina 
paprasta viela. Vienfazis. 
Pristatome visoje Lietuvoje. 
Kaina 240 Eur. Tel. 8 601 76 366. 
Elektrėnai
• Stiklo paketus, be rėmo, 
93,5x62,5 cm, 2 vnt.  
Tel. 8 615 55 734. Rokiškis
• Nenaudoto šiferio likutį, 7 bangų. 
Tel. 8 652 80 328. Rokiškis
• Vakuuminį siurblį.  
Tel. 8 622 56 586. Rokiškis
• Naudotas, geros būklės, medines 
vidaus duris. Yra 4 kambario durys 

ir 2 siauresnės vonios ir tualeto 
durys. Vieneto kaina 30 Eur.  
Tel. 8 611 48 891. Rokiškis
• Elektrinę drelę BLACK DECKER 
firmos, 12V, su krovikliu.  
Kaina 35 Eur. Tel. 8 604 01 912. 
Rokiškis
• Įvairią statybinę medieną.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Medžio apdirbimo stakles ir 
diskinius pjūklus.  
Tel. 8 458 75 585. Rokiškis
• Nivelyrą su gaudykle. Kaina 170 
Eur. Tel. 8 647 48 056. Rokiškis
• Naudotus balkono plastikinius 
langus, 1,55x3,5 m.  
Tel. 8 620 20 748. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Televizorių Samsung, su pulteliu, 
54 cm įstrižainė.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• DVD grotuvą Samsung.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Televizorių Promus, 72 cm 
įstrižainė, su pulteliu.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Televizorių  Vido, su pulteliu,  
54 cm įstrižaine. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• Televizorių  Vido, su pulteliu,  
37 cm įstrižaine. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• Televizorių LG su pulteliu,  
54 cm įstrižaine. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• Sony Bravia televizorių, įstrižainė 
didesnė nei metras. Jei reikės, 
tiksliai išmatuosiu. Veikia idealiai. 
Kaina 180 Eur. Tel. 8 604 01 912. 
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Naują priekabėlę arba rėmą. Skystų 
trašų konteineriui. Galima dėti dugną, 
kaip priekaba tvirta. Aukštis nuo 
žemės 34 cm.  Galiu atvežti. Kaina 
110 Eur. Tel. 8 695 29 133. Rokiškis
• Žolės smulkintuvą kultivatorių 
traktoriui T25; Du plastikinius 
balkono langus.  
Tel. 8 620 67 272. Rokiškis
• MTZ-82 varantįjį tiltą, pilnam 
komplekte, eksportinis, su naujom 
padangom. Kitas tiltas ardomas 
dalimis. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 641 57 036. Kupiškis
• Hidraulinį presą, 40 t, tvarkingas. 
Tel. 8 622 56 586. Rokiškis
• Naujus purkštuvus, tinkančius MTZ  
varikliams D-245 su turbina. 2vnt.  
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 
50 Eur. Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Traktorių T 25, su padargais.  
Tel. 8 647 18 566. Rokiškis

Rokiškio parduotuvėje mamos su vaikiškais 
vežimėliais nepageidaujamos

„Rokiškio Sirena“ gavo 
mamos  Ievos laišką: „Mane 
ištiko šokas, niekur nebuvau 
mačiusi, kad parduotuvės taip 
elgtųsi. Ant dėvėtų drabužių 
parduotuvės "Išparduotuvė" 
durų, esančios centre, uždėtas 
savadarbis plakatas, kad su 
vežimėliais negalima. Keistas 
jausmas, būnant mama, ma-
tyti tokią iškabą, parduotuvę 
aplenkiau ratu, nors ten tikrai 
užsukdavau, prekiaujama dra-
bužėliais ir žaislais vaikams. 
Galbūt, tai tik balsas vėjyje, 
bet ar tikrai tinkamas toks pre-
keivių mąstymas ir taip sens-
tančiame Rokiškyje". (Kalba   
– netaisyta, – „Rokiškio Sire-
nos“ past.).

Nuo lietaus sukeltų nuostolių kenčiantiems 
ūkininkams – force majeure pažymos

Vilniaus prekybos, pra-
monės ir amatų rūmai, su-
prasdami ūkininkų situaci-
ją, Žemės ūkio ministerijos 
prašymu force majeure pa-
žymas stengsis išduoti kuo 
greičiau.

Ūkininkai, patyrę nuostolių 
dėl didelio kritulių kiekio ir 
negalintys vykdyti įsipareigo-
jimų partneriams, gali kreiptis 
į teritorinius prekybos, pra-
monės ir amatų rūmus, kurie 
išduoda  nenugalimos jėgos 
aplinkybes (force majeure) 
liudijančias pažymas. 

Rūmai primena, kad force 
majeure  pažymas nustaty-
ta tvarka išduoda visi pagal 
veiklos teritorijas veikiantys 
prekybos, pramonės ir amatų 
rūmai – Vilniaus, Kauno, Klai-
pėdos, Panevėžio ir Šiaulių.

Šios pažymos gali būti ša-
lių panaudotos kaip įrodymas 

dėl sutartinių įsipareigojimų 
vykdymo ar civilinės atsako-
mybės taikymo.

Rūmai, išduodami pažymą 
dėl nenugalimos jėgos, įsiti-
kina ne tik tam tikrų faktinių 
aplinkybių egzistavimu, bet ir 
įvertina, ar būtent šios aplin-
kybės lėmė sutarties nevykdy-
mą. Pavyzdžiui, ar ūkininkas 
galėjo numatyti atitinkamą 
aplinkybę ir jos poveikį su-
tartinių prievolių vykdymui, 
negalėjo išvengti, nugalėti 
kliūties ar poveikio.

Rūmai primena, kad ūki-
ninkas, norintis gauti pažy-
mą, per protingą terminą nuo 
nenugalimos jėgos aplinky-
bių atsiradimo pradžios, per 
kurį būtų neišnykę įrodymai, 
kuriais remiantis būtų galima 
nustatyti nenugalimos jėgos 
buvimo faktą, tiesiogiai kreip-
damasis arba per atstumą pa-
teikia rūmams, kurių veiklos 

zonoje atsirado ir egzistuoja 
ar egzistavo nenugalimos jė-
gos aplinkybės, šiuos doku-
mentus:

1) prašymą rūmų generali-
niam direktoriui;

2) sutarties ir jos lydimųjų 
dokumentų (išskyrus konfiden-
cialią informaciją, kurios šalys 
sutarė neatskleisti tretiesiems 
asmenims), pagal kuriuos as-
muo dėl nenugalimos jėgos 
aplinkybių neįvykdė savo įsi-
pareigojimų, kopijas;

3) kompetentingų instituci-
jų išduotų dokumentų, įrodan-
čių egzistavimą tam tikrų fakti-
nių aplinkybių, iš kurių galima 
spręsti apie nenugalimos jėgos 
aplinkybių egzistavimą, kopi-
jas (pvz., kompetentingos ins-
titucijos sprendimas paskelbti 
ekstremalius įvykius ir t.t.);

4) dokumentų, patvirtinan-
čių, kad asmuo per protingą 
terminą pranešė apie nenuga-

limos jėgos  aplinkybių eg-
zistavimą kitai sutarties šaliai, 
kopijas;

5) kitų dokumentų, pagrin-
džiančių nenugalimos jėgos 
aplinkybių egzistavimą, kopi-
jas.

Rūmai pabrėžia, kad pažy-
mas, kurios turi būti išduotos 
per 20 darbo dienų, stengsis 
išduoti kuo greičiau. Be abejo, 
išdavimo terminas visada pri-
klauso nuo to, ar tvarkingai pa-
teikti visi dokumentai ir reika-
lingos kopijos, ar laiku į rūmų 
užklausas atsako kitos institu-
cijos, savivaldybių adminis-
tracijos, kurių indėlis taip pat 
labai svarbus, skelbiant ekstre-
malią situaciją rajonuose.

Pažymos išduodamos su-
mokėjus žyminį mokestį – 
200 eurų. Daugiau informaci-
jos pasiteirauti:  tel. +370 (5) 
213 5550.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

PAŽINTYS

„Rokiškio sūris” atvėrė duris pasaulinei pieno milžinei
Didžiausia pasaulyje pie-

no produktų eksportuotoja 
Naujosios Zelandijos kom-
panija „Fonterra" investuos 
daugiau kaip 7 mln. eurų 
Lietuvoje, įsigydama 10 
proc. bendrovės „Rokiškio 
sūris“ akcijų.

Penktadienį įvykusiame neei-
liniame visuotiniame „Rokiškio 
sūrio" akcininkų susirinkime nu-
spręsta išleisti naują 3,586 mln. 
paprastųjų vardinių akcijų akcijų 
emisijąir suteikti „Fonterra" kom-
panijai pirmumo teisę ją įsigyti.

Akcijų emisijos kaina sudaro 
7,1 mln. eurų – t.y. 1,98 euro už 
vieną akciją. Ši kaina buvo nusta-
tyta iš anksto - pagal pirmojo šių 
metų pusmečio „Rokiškio sūrio“ 
vidutinę svertinę rinkos kainą 
„Nasdaq“ Vilniaus biržoje.

Pasak „Rokiškio sūrio” valdy-
bos pirmininko Daliaus Trumpos, 
tvirtas pozicijas pasaulinėje rin-
koje turinti „Fonterra" kompanija 
- pirmasis „Rokiškio sūrio"  isto-
rijoje ne finansinis, o strateginis 

partneris, kuriam svarbiausi bus 
ilgalaikiai rezultatai ir tvari ben-
drovės plėtra.

„Vertingiausia, ką gauna „Ro-
kiškio sūris" - ne pinigai, o patir-
tis ir naujos galimybės įmonei", - 
sako D. Trumpa, komentuodamas 
dalies smulkiųjų akcininkų siūly-
mus leisti akcijų įsigyti jiems arba 
nustatyti didesnę kainą „Fonterra" 
kompanijai.

Pasak jo, strateginė partnerystė 
su „Fonterra" leis dar labiau mo-
dernizuoti įmonę, perimti pasauli-
nę verslo valdymo patirtį, didinti 
specialist kvalifikaciją, plėsti asor-
timentą aukštos pridėtinės vertės 
pasaulinio lygio pieno produktais, 
atverti naujus eksporto kanalus.

„Fonterra" valdo didžiausią 
pasaulyje pieno produktų biržą 
„Global Dairy Trade". Prieš kelias 
savaites ji pasirašė ketinimų proto-
kolą suenergetikos birža „Europe-
an Energy Exchange" dėl bendros 
pieno produktų biržos steigimo 
Europoje. D. Trumpo steigimu, 
„Rokiškio sūriui“ tai būtų puiki 
galimybė įgyti dar vieną prekybos 

kanalą eksporto rinkose.
Šiuo metu „Rokiškio sūrio" 

grupė savo produkciją ekspor-
tuoja į 37 pasaulio šalis. Per pir-
mą šių metų pusmetį eksportas 
sudarė 66 proc. nuo grupės par-
davimų.

„Fonterra" kasmet visame pa-
saulyje investuoja per 60 mln. 
Eurų į naujų inovatyvių pieno 
gaminių kūrimą, technikos ir tech-
nologijų modernizavimą. Jau pen-
kerius metus ši kompanija bendra-
darbiauja ir su „Rokiškio sūriu“, 
diegiant Lietuvoje naujausias ko-
kybiškų pieno produktų gamybos 
technologijas.

„Pasaulinio pieno milžino at-
ėjimas į „Rokiškio sūrį“ reiškia 
pasitikėjimą ne tik mumis – ben-
drovės darbuotojais ir akcininkais 
- bet ir viso Lietuvos pieno sekto-
riaus bei šalies ekonomikos pers-
pektyvomis", - sako D. Trumpa.

85 proc. Naujosios Zelandi-
jos pieno gamybos ir perdirbimo 
rinkos užimančios „Fonterra" 
apyvarta praėjusiais finansiniais 
metais siekė 10,5 mlrd. eurų, 

grynasis pelnas viršijo 511 mln. 
eurų. Kompanija kasmet perdir-
ba apie 22 mln. Tonų pieno, eks-
portuoja 95 proc. produkcijos. 
„Fonterra" akcijos listinguoja-
mos Naujosios Zelandijos ver-
tybinių popierių biržoje, bendra 
rinkos kapitalizacija siekia maž-
daug 5,9 mlrd. eurų.

„Rokiškio sūrio“ grupės kon-
soliduotos pardavimo pajamos 
pirmąjį šių metų pusmetį, paly-
ginti su pernai tuo pačiu metu, 
augo 26,36 proc. iki 122,699 
mln. eurų. Grupė per šių metų 
pirmus šešis mėnesius uždirbo 
844 tūkst. eurų konsoliduoto 
grynojo pelno, kai pernai tuo pa-
čiu metu buvo patirta 1,902 mln. 
eurų grynųjų nuostolių.

Šiuo metu 79,57 proc. „Ro-
kiškio sūrio“ akcijų paketą val-
do AntanasTrumpa, „Pieno pra-
monės investicijų valdymas“ ir 
„RSU Holding“.

„Rokiškio sūrio“ akcijos koti-
ruojamos „Nasdaq“ Vilniaus bir-
žos Oficialiajame sąraše.

„Rokiškio Sirenos“ inform.
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Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

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
Spalio 4 d. 16.30 val. Rokiškio krašto muziejuje – „Poezijos ir džiazo 

improvizacija“. H.Radausko eiles skaito D. Jankauskaitė, muzikuoja V. Labutis.

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

Ieškokite MAXIMA ir
IKI prekybos centruose!

AVINAS. Ši sa-
vaitė gali padova-
noti ypatingą kūry-
binį įkvėpimą, tad 

kai kurios veiklos seksis kuo 
puikiausiai. Gali megztis slap-
tas tarnybinis romanas. Tačiau 
iš kai kurių asmenų galite su-
laukti to, ko mažiausiai tikitės. 
Jų arba jūsų nepasitenkinimas 
turbūt prasiverš piktais prie-
kaištais. Venkite svaigalų ir 
kvaišalų. Savaitgalį susitiksite 
su giminaičiais, gerais bičiu-
liais, o galbūt jus aplankys ir 
senas gerbėjas. Verčiau ne-
mėginkite ko nors apgauti ar 
kažko laimėti kitų sąskaita. 
Tai, ko neužsidirbote, neturėtų 
jums rūpėti.

JAUTIS. Sa-
vaitė bus kupina 
susitikimų, pažin-
čių ir įspūdžių. Kai 

kurie susitikimai gali turėti 
įtakos jūsų profesinei ateičiai. 
Galite gauti darbo, verslo už-
sakymą, už kurį jums bus ne-
blogai atlyginta. Gali stipriai 
užvaldyti meilės pagundos. 
Tačiau nuo trečiadienio jus 
apniks abejonės. Apkalbos, 
intrigos įneš sumaišties į as-
meninius santykius. Savaitga-
lį nenustygsite vietoje. Regis, 
nebūsite patenkinti įsigytais 
pirkiniais, atrodys, kad per 
daug sumokėjote, kokybė per 
prasta ir pan. Kur kas geriau 
seksis kūrybos bei meilės sfe-
roje.

D V Y N I A I . 
Nuo pirmadienio 
didės susidomėji-
mas moksliniais 

tyrinėjimais, dominančios sri-
ties publikacijomis, paskolų 
arba draudimo tema. Turbūt 
aptarsite svarbų dalykinį arba 
politinį reikalą. Vis dėlto gali 
liūdinti priekaištai dėl negrą-
žintų skolų, neteisingų daly-
bų, seksualinio šaltumo ar kt. 
Savaitgalį gali pasikeisti kai 
kurie planai. Tačiau neblogai 
seksis meninė veikla ir visa, 
kam reikalinga išorinė ramy-
bė, vienatvė, susikaupimas. 
Derėtų atsargiau elgtis su ne-
patikrinta informacija.

VĖŽYS. Nuo 
pirmadienio daug 
jėgų pareikalaus 
darbas, mokslas, 

verslas. Tikriausiai įveiksite 
sudėtingą slenkstį, jei trans-
formuojate verslą arba asme-
ninį gyvenimą. Galbūt net 
sutiksite likimo jums skirtą 
žmogų. Darbe susitelkite ties 
tuo, ką neatidėliojamai turite 
nuveikti. Savaitgalį trokšite 
visiems patikti, įgyti populia-
rumo, naujų draugų ar gerbė-
jų. Deja, nebūtinai kiekvie-
nam darysite gerą įspūdį. Jūsų 
jausmai gali nukentėti, jeigu 
turite per daug iliuzijų. Atsar-
giai kelyje.

LIŪTAS. Sa-
vaitė tinkama tvar-
kyti finansinius, 

Astrologinė prognozė spalio 2-8 dienoms
juridinius reikalus, bylinėtis. 
Pravartu pasidomėti įstatymų 
naujovėmis ir tuo atveju, jei 
tvarkote verslo dokumentus, 
ruošiatės įsidarbinti. Naudoki-
tės palankiomis situacijomis, 
norėdami daugiau užsidirbti, 
gauti lengvatų ar paramos. 
Tiktų gilinti užsienio kalbų 
žinias. Savaitgalį bus nelen-
gva išvengti bendravimo, 
informavimo, vairavimo ne-
sklandumų. Tikėtinas tam ti-
kras psichologinis spaudimas. 
Tačiau puikiai suprasite, ką 
turite daryti, kad situacija pa-
sitaisytų.

M E R G E L Ė . 
Nuo pirmadienio 
per pora dienų 
įvykdysite tai, ką 

esate numatę ir dar daugiau. 
Tikėtinas ypatingas pasi-
matymas arba reikšmingas 
pokalbis. Atrodo, bus progų 
patirti romantikos, aistrų. Tik 
nekiškite kaip stručiai galvos 
į smėlį, jei kaupiasi finansinės 
problemos. Savaitgalis palan-
kus susitikimams su užsienie-
čiais. Tuo tarpu įprasta aplin-
ka veiks slegiančiai. Geriausia 
būtų pakeisti aplinką, nueiti į 
kultūrinį renginį, parodą ar kt. 
Atsargiau elkitės su technika, 
saugokitės vagių.

S VA R S T Y -
KLĖS. Šią savaitę 
stiprės noras kitaip 
sutvarkyti savo gy-

venimą, buitį, keisti gyvenimo 
būdą, išvaizdą, atsikratyti ne-
tikusių įpročių. Nuo trečiadie-
nio jūsų aplinkoje padaugės 
irzlumo, nepasitenkinimo. 
Tikriausiai išgirsite apie save 
tai, kas jus įžeis. Stenkitės 
išlikti santūrūs. Savaitės pa-
baigoje galimas finansinis 
nuostolis, bauda, nenumatytos 
išlaidos. Venkite reikšti pre-
tenzijas antrajai pusei, myli-
mam žmogui. Netgi nebylus 
nepasitenkinimas gali pakenk-
ti jūsų santykiams ir sugriauti 
laisvalaikio planus.

S K O R P I O -
NAS. Šią savaitę 
kažkokia prasme 
įrodysite savo pra-

našumą, sublizgėsite. Pasima-
tymas, kurio laukiate, gali būti 
romantiškas ir žavus. Nepla-
nuotų išlaidų galite turėti per 
vaikus. Nuo trečiadienio imsi-
te labiau galvoti apie sveikes-
nį gyvenimo būdą, figūros ko-
rekcijas. Galbūt užsirašysite į 
sporto klubą arba pas grožio 
specialistus. Savaitgalį teks 
aiškintis meilėje ir draugys-
tėse kilusius nesusipratimus, 
gelbėti į bėdą pakliuvusį žmo-
gų. Deja, labiau trauks abejo-
tinos pagundos. Labiau prižiū-
rėkite vaikus.

ŠAULYS. Šią 
savaitę būsite nu-
siteikę keistis idė-
jomis ir vertinga 

informacija. Regis, susitiksite 
su tais, iš kurių galite tikėtis ir 

draugiškos pagalbos, ir meilės 
vilionių. Nuo trečiadienio bū-
site nervingesni, tačiau pasi-
žymėsite kūrybingumu, o gal 
ir aistringumu. Neįkyrėkite 
aplinkiniams jau ne kartą gir-
dėtais moralais. Savaitgalį tu-
rėsite rūpesčių - tiek gerų, tiek 
nelabai. Nenuleiskite rankų. O 
jeigu galutinai nutrūks meilės 
santykiai, tai gali būti lemties 
ženklas. Tuomet su tuo teks 
susitaikyti ir toliau eiti savo 
keliu.

OŽIARAGIS.
Šią savaitę turbūt 
išspręsite kai ku-
rias darbo proble-

mas, o gal net žengsite svarbų 
žingsnį, leisiantį imtis sava-
rankiško verslo arba pradėti 
meilės romaną. Regis, kažkas 
iš pažįstamų padės jums gauti 
reikiamą informaciją ir ja ope-
ratyviai pasinaudoti. Pasisten-
kite nebrukti šeimos nariams 
savo valios ir nuomonės. Sa-
vaitgalį galite susidomėti ne-
įprasta kūrybinės saviraiškos 
galimybe, bet ne visi jus su-
pras ir įvertins. Jūsų nekuklu-
mas gali jums pakenkti. Ga-
limi materialiniai, piniginiai 
nuostoliai.

VA N D E N I S . 
Nuo pirmadienio 
ramybės neduos 
kai kurie opūs 

verslo ar nuosavybės klau-
simai. Suksite galvą, kaip 
užlopyti asmeninio biudžeto 
skyles arba kaip praturtėti. 
Regis, pasipelnymas galimas 
iš slaptos veiklos. Antroje sa-
vaitės pusėje neišvengsite gi-
minaičių ir draugų dėmesio. 
Jie gali sujaukti kai kuriuos 
jūsų planus. Bet koks persi-
tempimas, nervingos situaci-
jos savaitgalį kenks sveikatai, 
tad saugokite save. Jūsų pa-
galbos gali prireikti tėvams, 
kitiems artimiesiems arba 
patys kviesitės juos į pagalbą.

ŽUVYS. Šią 
savaitę kai kurie 
praktiniai klausi-
mai strigs, tačiau 

džiaugsmo teiks mylimi, 
dvasiškai artimi žmonės, 
vaikai ir mėgstama veikla. 
Turbūt vis labiau rūpės tur-
tiniai, piniginiai klausimai, 
ypač jei esate numatę kažką 
įsigyti ar parduoti. Tikėtina, 
kad susitarsite dėl kredi-
to, lizingo, paskolos sąlygų 
palengvinimo ar pan. Sa-
vaitgalį tikėtini susitikimai 
su giminaičiais. Jeigu jums 
svarbūs santykiai kliba, gali 
pasijusti stiprus atšalimas. 
Kur nors išvykdami, nepa-
mirškite dokumentų, nepa-
vėluokite į transportą.

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Stacionarų kompiuterį Dell, su 
monitoriumi, 7 win.  
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
• Galingą serverinį kompiuterį 
Dell. Tel. 8 625 04 387.  
Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Vineta ir Beluga veislės 
bulves. Skanios, sukrentančios, 
krakmolingos. Tel. 8 686 35 438. 
Rokiškis
• Kviečiu pasiskinti aviečių.  
Tel. 8 620 63 092. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Telefoną Nokia Lumia 630.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Samsung telefonus, siūlyti 
įvairius variantus. 
Tel. 8 604 01 912. Rokiškis
• Telefoną Nokia asha 300. Tel. 8 
618 13 074. Rokiškis
• Telefoną Samsung Galaxy Note 5. 
Labai geros būklės. Kaina 350 Eur. 
Tel. 8 676 93 480. Rokiškis
• Telefoną Nokia asha300.  
Kaina 30 Eur. Tel. 8 618 13 074. 
Rokiškis
• Huawei g7, beveik naujas.  
Viskas veikia, jokio įbrėžimo. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 628 77 848. 
Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Naudotą sintezatorių Yamaha, 
su reguliuojamu stovu ir pedalu. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 674 42 890. 
Rokiškis

NUOMA

• Ieškau išsinuomoti garažą 
(geriausia būtų Panavėžio g. prie 
Iki cento). Tel. 8 622 29 333. 
Rokiškis
• Skubiai ieškau išsinuomoti buto, 
ar namo dalį. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 626 78 965. Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti žemės. 
Dirbamos arba pievų Rokiškio 
rajone. Tel. 8 622 06 975. Rokiškis
• Dirbanti panelė išsinuomotų 
1 arba 2 kambarių butą su 
patogumais. Tel. 8 624 21 377. 
Rokiškis
• Išsinuomosiu 1-2 kamb. butą 
Rokiškyje. Tel. 8 648 76 595. 
Rokiškis
• Dirbanti, tvarkinga moteris 
išsinuomotu butą su patogumais. 
Tel. 8 609 05 923. Rokiškis
• Išsinuomosiu butą, gali būti su 
daliniais patogumais, Rokiškyje ar 
Juodupėje. Siūlyti įvarius variantus. 
Tel. 8 656 27 977. Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti žemės 
Rokiškio rajone.  
Tel. 8 622 06 975. Rokiškis
• Tvarkinga dirbanti pora skubiai 
iesko 1 ar 2 kambarių buto nuomai 
ilgesniam laikui, gali būti su 
daliniais patogumais. Nuomą 
mokėsime avansu.  
Tel. 8 671 92 614. Rokiškis
• Išsinuomočiau butą su 
minimaliais patogumais, skubiai. 
Tel. 8 647 87 668. Rokiškis
• Išsinuomosiu namą ar butą 
Rokiškyje ar Juodupėje.  
Tel. 8 624 74 087. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Sveiki, gal kas gali padovanoti 
spintą, dujinę viryklę, patalynę, 
sofa lovą, fotelius. Rokiškio raj. 

Kazliškio sen. Tel. 8 646 04 414. 
Rokiškis
• Prašau padovanoti rašomą stalą 
vienišai, 3 vaikų motinai.  
Tel. 8 601 31 004. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Vežimėlį Baby Merc. Naudotas 
vieno vaiko kelis mėnesius. Būklė 
gera. Nėra tik mašininės kėdutės. 
Kaina 105 Eur.  
Tel. 8 686 09 208. Rokiškis
• Stokke Trailz Nordic Green 
vežimėlis. Kaina 835 Eur.  
Tel. 8 668 41 323. Radviliškis
• Nepriekaištinga elegancija būna 
daugiafunkciniame vežimėlyje. 
Bugaboo Navy. Kaina 1296 Eur. 
Tel. 8 668 41 323. Skuodas
• Stokke specialusis leidimas 
Xplory True Black. Tik vežimėlis, 
puodelio laikiklis, keitimo krepšys 
ir skėtis nuo saulės.  
Kaina 744 Eur. Tel. 8 668 41 323. 
Plungė
• Avent sterilizatorių. Naudotas. 
Puikiai veikia, be defektų. 
 Kaina 30 Eur. Tel. 8 608 84 226. 
Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Rasta Siamo katytė mikrorajone. 
Tel. 8 619 15 769. Rokiškis
• Prie Bajorų parduotuvės rastas 
šuo. Draugiškas, su pavadėliu, 
senukas. Neatsiradus šeimininkams, 
dovanosime norintiems priglausti. 
Tel. 8 670 25 976. Rokiškis
• Rasta katytė, ieško senų arba 
naujų šeimininkų. Be galo miela 
ir tvarkinga. Tel. 8 601 51 037. 
Kaunas
• Prieš mėnesį mikrorajone prie 
TOPO centro, radau elektronikos 
schemą, atrodo nauja. 
Tel. 8 628 52 049. Rokiškis
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ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

Kodėl uraganus vadina 
gražiais vardais? Klaudija, 
Irma? Va pavadintų 
Terminatorium, Gozdila ar 
Hitleriu. Va pasakytų per 
žinias: „Hitleris artinasi“, 
ir visiems aišku, kad reikia 
dingti.

***
Popiežius sutiko duoti 

interviu vieno laikraščio 
žurnalistui. Bet ne savo 
apartamentuose, o gamtoje, 
prie upės. Pakilo vėjas ir 
nunešė Popiežiaus skrybėlę 
į upę. Šventasis tėvas 
ramiausiai pakilo nuo 
suoliuko, nuėjo prie upės, ir 
priėjęs vandeniu, pasiėmė 
skrybėlę ir lygiai taip pat 
vandeniu grįžo atgal. Kitą 
rytą visų Romos dienraščių 
antraštės skelbė: „Popiežius 
nemoka plaukti“.

***
– Maryte, kodėl tu nenori 

būti mano?

– Mane reikia užkariauti.
– O taikiai susitarti kaip 

nors nepavyktų?
***

Katinas praėjo nešiojamojo 
kompiuterio klaviatūra. O po 
to atsigulė snūstelti. Prijungė 
tiek programų, jose kažkokių 
kodų pritapsėjo. Iškviestas 
kompiuterių meistras klausia:

– Jūs ką, Šėtoną Skype 
iškviesti bandėt?

***
Vadybininkas Petras giriasi 

draugams:
– Ką tik įvykdžiau amžiaus 

sandėrį.
– Koks tai sandėris?
– Darbe metėmės dovanai 

Juliaus gimtadieniui. Daviau 
20 Eur, o pyragų suvalgiau 
mažiausiai už 40 Eur.

***
Ėjo Buda su savo 

mokiniais keliu. Pamatė 
valstietį, traukiantį iš duobės 
jautį. Mostelėjo mokiniams, 

DOVANOJA

ir visi kartu iškėlė gyvulį iš 
duobės. Eidami keliu toliau, 
pamatė tokią pat situaciją: 
jautis duobėje, o ant jos 
krašto valstietis verkia. Buda 
tik numojo ranka ir patraukė 
toliau. Mokiniai paklausė, 
kodėl jis nepadėjo šitam 
valstiečiui. 

– O kuo mes galėjom 
padėti? Paverkti kartu su juo? 
– paklausė Buda.

***
Ginčas facebook'e:
– Netikiu nė viena tavo 

raide!
– O tu ant manęs šrifto 

nekelk!
– O tu čia šauktukais akių 

nebadyk!
***
Įpusėjus lietingam rudeniui 

kai kuriems lietuviams 
pagonių paprotys dievams 
aukoti žmones mainais į 
gerą orą nebeatrodo toks 
nepagrįstas.

Ieškokite MAXIMA ir
IKI prekybos centruose!

Orų prognozė rugsėjo 29-spalio 3 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Rugsėjo 29 d. Naktį +8

Dieną +15
R,
2-6 m/s

Rugsėjo 30 d. Naktį +6
Dieną +15

R,
1-5 m/s

Naktį ir rytą vietomis 
rūkas

Spalio 1 d. Naktį  +6
Dieną +12

PR, 
2-6 m/s

Spalio 2 d. Naktį +6
Dieną +14

PR,
5-10 m/ss

• Dovanoja pašarines bulves.  
Tel. 8 688 41 212. Rokiškis
• Dovanojame Siamo kačiukus, 
mėnesio amžiaus. 4 katinėliai ir 

viena katytė. Taip pat kitos katės 
vieną kačiuką. Margas, 2 mėnesių 
amžiaus. Tel. 8 626 26 260. 
Rokiškis
• Dovanoju 2 mėn. biglio mišrūnę. 
Tel. 8 679 57 704. Rokiškis

• Dovanoju gartraukį.  
Tel. 8 611 48 891. Rokiškis
• Atiduodu nuplėštas nuo buto 
sienos medines lenteles. Dar 
tinkamos panaudoti apdailai arba 
malkoms. Išsivežti patiems.  
Tel. 8 611 48 891. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Sportinio tipo MERRYS 
akinukus nuo saulės, 70/14/138 
dydžio. Rėmeliai juods, turintys 
antilūžimo funkciją, stiklai juodi. 
Kaina 18 Eur. Tel. 8 616 15 320. 
Kaunas
• Kokybišką EYKI laikrodį, 

kuriame tiksi Miyota 2035 
japoniškas kvarcinis mechanizmas. 
Laikrodis išsiskiria iš standartinių 
laikrodžių būrio savo originaliu 
patraukliu dizainu. Kaina 33 Eur. 
Tel. 8 616 15 320. Kaunas
• Labai gražų, natūralios odos 
juodu dirželiu (bei dovana 
kaproninis dirželis), turintį 
tachometro funkciją, SINOBI 
laikroduką, visomis veikiančiomis 
rodyklėmis, su firmine dežute. 
Kaina 37 Eur. Tel. 8 616 15 320. 
Kaunas

GARSO TECHNIKA

• Įvairias kolonėles.  
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis


