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Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Birželio 1-oji, 
penktadienis, 

22 savaitė
Iki metų pabaigos liko 213 dienų. 

Tarptautinė vaikų gynimo diena
Vasaros pradžia

Saulė teka 4.51 val., 
leidžiasi 21.43 val. 

Dienos ilgumas 16.52 val. 
Mėnulis – pilnatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Galindė, Hortenzija, Jodaugas, 
Jogaila, Justinas, Juvencijus, 

Konradas.
Rytoj: Algis, Auksė, Ąžuolas, 

Ąžuolė, Ąžuolis, Erazma, 
Erazmas, Eugenija, Eugenijus, 

Razma, Razmas.
Poryt: Dovilė, Kletas, Karolis, 

Karolina, Klotilda, Tamara, 
Tautkanta, Tautkantas, 
Tautkantė, Tautmantas, 

Tautmantė, Tilda.

Dienos citata
„Išsilavinimas nesudygsta 

sieloje, jei neprasiskverbia į 
gilią gelmę“ (Pitagoras).

Dienos skaičius
902

Tiek Eur vienai Rokiškio UAB ne-
sumokėjo klientas.  2 p. 

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1880 m. pradėjo veikti pir-
moji vieša telefono būdelė JAV 
– kompanija „Connecticut Te-
lephone Co“ ją įrengė savo biure 
Niu Heveno pastate „Yale Bank 
Building“.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1434 m. Gorodoko mieste 
Lenkijoje mirė Lenkijos karalius 
ir Lietuvos didysis kunigaikštis 

Jogaila.

Post 
scriptum

Pienuotas lūpas visi laižo, 
kruvinų – niekas.

Jauki „Ąžuoliuko“ išleistuvių šventė

4 p.

Palygino renovuotų ir 
nerenovuotų 
daugiabučių šildymo 
sąskaitas – rezultatai 
nustebino ir patį

2 p.

Karių savanorių pratybos 
Kazliškio ir Panemunėlio 
seniūnijose

2 p.

Kelionė po Latviją kitaip: 
apie kaimynų atradimus
ir apie tai, ko Daugpilis 
galėtų pasimokyti iš... 
Kamajų

3 p.
Agluonos bazilikos Dievo motinos paveikslas.
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KRIMINALAI
Apiplėšimas: grasino daiktu, 
panašiu į pistoletą
Gegužės 29 d. vyras, gim. 1969 
m., gyv. Rokiškio r. pranešė, kad 
tądien paryčiais, apie 04.30 val, 
jam su sugyventine, gim. 1955 
m., būnant namuose  į jo namus,  
atėjo  du nepažįstami jaunuoliai 
ir į akis papurškę ašarinių dujų 
trenkė vieną kartą ranka į krutinę 
bei grasindami daiktu panašiu 
į pistoletą pagrobė 2 mobilius 
telefonus, 50 eurų ir moters 
asmens dokumeentą. Nuortolis – 
480 eurų.

Maineivose – 
planas „Skydas“
Juodupės sen.  Maineivų k., rastas 
sprogmuo. Įvestas planas Skydas 
12.04 val.. Atvykę išminuotojai 
nustatė kad sprogmuo yra II 
pasaulinio karo 75 mm. artilerijos 
sviedinys. Jis buvo sunaikintas.

Policija rado pavogtą  
namelį ant ratų
2018-05-30 vyras, gim. 1986 m.,  
gyv. Biržų r., pranešė, kad 2018-
05-30 apie 16.00 val. atvykęs į 
sodybą,  Rokiškio r., Pandėlio 

sen.,  pastebėjo, kad pavogtas, prie 
namo stovėjęs, jam priklausantis 
prikabinamas namelis ant ratų. 
Šis namelis  rastas Rokiškio 
r., Pandėlio sen. Įtariamasis 
gim, 1986 m., gyv. Rokiškio r., 
ieškomas apklausai

Nesumokėjo 
už paslaugas
Gegužės 30 d. rajono policijoje  
iš UAB gautas pranešimas, kad 
vyras, gyvenantis Rokiškio rajone, 
pasinaudojo įmonės paslaugomis 
ir už jas nesumokėjo. Nuostolis 
–  902,91 Eur.

Neranda sūnaus
Moteris, gim. 1967 m., gyv. 
Rokiškyje, pranešė, kad nuo 
gegužės 25 d. iki šios dienos 
negali telefonu susisiekti su 
savo sūnumi, gim. 1990 m., gyv. 
Vilniuje, kuris išėjo iš namų ir 
negrįžo. 
Panevėžio VPK ir Panevėžio 

apskrities priešgaisrinės 
gelbėjimo valdybos

Rokiškio priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos inform.

Dėkoja
Talka - atgimstanti praeitis, kada kaimynas talkininkavo 

kaimynui. Bet ji pasirodo yra ir dabar išsilavinusių kaimy-
nų lietuvių genuose. 

Nuoširdžiai dėkoju dviems laibgaliečiams: Rokiškio 
technologijos verslo ir žemės ūkio mokyklos dėstytojui Da-
riui Kišūnui  bei AB „Rokiškio sūris“ technikui elektrikui 
Tomui Kriukeliui, kurie po darbo paaukojo nuosavą laiką 
surinkdami iš smulkių detalių ir varžtų atvežtą daržui ru-
sišką šiltnamį-poilsinę. Ačiū už paprastumą ir nuoširdumą 
atliekant sudėtingą darbą. Būkite ir toliau darbštūs, lai sė-
kmė lydi Jūs darbuose ir šeimoje 

Su pagarba buvęs Laibgalių gyventojas, 
gyvenvietės statytojas, kolūkietis Vytautas Šlikas

Palygino renovuotų ir nerenovuotų 
daugiabučių šildymo sąskaitas – 
rezultatai nustebino ir patį

Dar 2015 m., įvertinus reno-
vacijų kaštus, Rokiškis buvo lai-
komas problematine teritorija, 
tačiau jau trečius metus renovuo-
tų namų skaičius mieste sparčiai 
auga. Nors daugelis rokiškėnų į 
daugiabučių namų renovaciją vis 
dar žiūri gana nepatikliai, UAB 
„Rokiškio butų ūkis“ direkto-
riaus pavaduotojas Audrius Dilys 
pateikė skaičiavimus: palygino 
renovuotų bei nerenovuotų dau-
giabučių šildymo sąskaitas. 

UAB „Rokiškio butų ūkis“ di-
rektoriaus pavaduotojas A.Dilys 
teigia, jog renovacija turi daugybę 
privalumų. Vasarą per atnaujintas 
daugiabučių namų sienas bei sto-

gus būstai neįšyla tiek, kiek nere-
novuotų senos statybos namų bu-
tai, o šildymo sezonu mokesčiai už 
šildymą – gerokai mažesni. Todėl 
jis nusprendė šiuo klausimu atlikti 
tyrimą, kurio rezultatai nustebino.

A.Dilys atliko tyrimą, kurio 
metu įrodė, jog renovuotų būstų 
gyventojai už šildymą moka net 
40-50 proc. mažiau nei nerenovuo-
tuose namuose gyvenantieji. „Visi 
kalba apie skaičius, tačiau tuose 
skaičiuose nėra jokio konkretumo. 
Tad atlikau 2017-2018 metų šil-
dymo sezono sąskaitų palyginimą, 
norėdamas išsiaiškinti kiek sutaupo 
renovuoto daugiabučio gyventojai. 
Ir pats nustebau gautais rezulta-
tais,“ – skaičiavimus pristatė A. Di-

lys. Jis lygino tokio paties išplana-
vimo, kvadratūros ir kt. nustatymų 
renovuotus bei nerenovuotus trijų 
kambarių butus, esančius Taikos, 
Vilties bei Panevėžio gatvėse.

Renovuotas Panevėžio g. 12  tri-
jų kambarių butas – 178,70 Eur., 
nerenovuotas Panevėžio g. 14  trijų 
kambarių butas – 401,55 Eur..

Visiškai renovuoti nebaigtas Pa-
nevėžio g. 32  trijų kambarių butas 
– 215,15 Eur., nerenovuotas Pane-
vėžio g. 30 (nuotr.)  trijų kambarių 
butas – 349,74 Eur.

Renovuotas Taikos g. 11  trijų 
kambarių butas 147,44 Eur., nere-
novuotas Taikos g. 13  trijų kamba-
rių butas – 412,42 Eur.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Karių savanorių pratybos Kazliškio 
ir Panemunėlio seniūnijose

Gegužės 30-birželio 10 d. 
mūsų rajone bus pratybos. Jų 

metu rajono keliais ir miško ke-
liukais važinės karinis transpor-
tas, bus naudojama šūvių ir spo-
gimų imitacija. 

Rajono gyventojai kviečiami 
laikytis rimties. Platesnę infor-
maciją apie pratybas teikia ir į su 
jais susijusius klausimus atsakys 
Krašto apsaugos savanorių pajėgų 
Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 
506-osios kuopos vadas kapitonas 
Sergejus Afanasjevas, tel. tel. (8-
686) 79554.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Maudymosi sezoną galima pradėti
Gegužės 25 dieną atlikti mi-

krobiologiniai maudyklų van-
dens tyrimai Rokiškio, Sartų ir 
Vyžuonos ežeruose.

Vanduo minėtuose vandens 
telkiniuose atitinka higienos nor-
mas. Vandens temperatūra mata-

vimo laiku buvo nuo 15,6 iki 16,8 
laipsnių, maudyklų vandenyje 
nėra taršos dervų likučiais, stiklu, 
plastiku, guma ar kitomis atlieko-
mis.

Rokiškio rajono 
savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuro inform.

Nuo birželio šiluma ir karštas vanduo kainuos mažiau
Palyginus pernykštes ir šiemeti-

nes šildymo kainas matyti, kad šie-
met nuo birželio gyventojams ga-
lutinė šilumos kaina bus 14,6 proc. 
mažesnė nei praėjusių metų tą 
patį mėnesį.  2017 m. birželio mė-
nesį buvo taikomas standartinis 21 
proc. Pridėtinės vertės mokesčio 
(PVM) tarifas šildymui. O šiemet 
kaina mažės sugrąžinus lengvatinį 
9 proc. PVM.

Centralizuotai tiekiamos šilumos 

kaina yra perskaičiuojama kas mėne-
sį, ar ji didėja, ar mažėja – priklauso 
nuo kuro ir superkamos šilumos iš 
nepriklausomų šilumos gamintojų 
kainų. Vasaros laikotarpiu, kai su-
mažėja šilumos poreikis, AB „Pa-
nevėžio energija“ 99 proc. šilumos 
pagamina naudodama biokurą, kurio 
kaina ir įtakoja kas mėnesį perskai-
čiuojamą šilumos kainą. Birželio 
mėnesį superkamos šilumos kaina 
iš nepriklausomų šilumos gamintojų 
nebus mažesnė, nei šilumą gamintų 

pati AB „Panevėžio energija“.
Pasibaigus šildymo sezonui, pas-

tatai nebenaudoja šildymui šilumos, 
tačiau šilumos kaina išlieka aktuali 
nustatant karšto vandens kainą bei 
paskaičiuojant mokesčio dydį už 
karšto vandens cirkuliaciją.

Gyventojams karštas vanduo kai-
nuos 4,59 Eur (su 9 proc. PVM) už 
kubinį metrą, jį ruošiant namo ben-
dro naudojimoindividualiuose šilu-
mokaičiuose.

Rajono savivaldybės inform.

Neatsargumo kaina – gyvybė
Dar neprasidėjus vasarai, 

ugniagesiams gelbėtojams jau ten-
ka iš vandens traukti nuskendu-
siųjų kūnus. Gegužės mėnesį jie 
ištraukė jau 10 skenduolių.  

Viso šiemet ugniagesiai ištraukė 
48 skenduolius (pernai per tą patį 
laikotarpį – 39), iš jų 2 vaikus, bei 
išgelbėjo 21 gyventoją. Daugiau-
sia skenduolių iš vandens telkinių 
ištraukta Kauno (10), Vilniaus (9), 
Šiaulių (7), Klaipėdos (5) ir Taura-
gės (5) apskrityse.

Kad neįvyktų skaudi nelaimė, 
ugniagesiai gelbėtojai dar kar-
tą įspėja – būkite atsargūs prie 
vandens telkinių: nesimaudykite 
nežinomose, nuošaliose vietose, 
nestovėkite ir nežaiskite ten, kur 
galima netikėtai įkristi į vandenį. 

Nesimaudykite pavalgę ar apsvai-
gę nuo alkoholio. Nenerkite staiga 
į vandenį, jeigu ilgai buvote sau-
lėkaitoje. Per staigūs temperatūros 
pokyčiai sutraukia raumenis, gali 
sustoti kvėpavimas. Neplaukite per 
toli nuo kranto, ypač už plūdurų, 
nes pervertinę savo jėgas galite ne-
besugebėti parplaukti į krantą. Taip 
pat neplaukiokite ant pripučiamų 
čiužinių, padangų kamerų, sava-
darbių plaustų ar kitų priemonių. 

Draudžiama maudytis karjeruose, 
kanaluose, priešgaisriniuose rezer-
vuaruose, kūdrose, kur nėra įrengta 
paplūdimių ir kur nebudi gelbėto-
jai. Neišdykaukite valtyje, nes val-
tis gali apvirsti. Prižiūrėkite savo 
vaikus, kad jie nebristų į vandenį 
vieni, be suaugusiųjų priežiūros. 
Pamatę skęstantį žmogų, kvieskite 
gelbėjimo tarnybas skubiuoju pa-
galbos telefonu 112.

VPGT inform.
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Kelionė po Latviją kitaip: apie kaimynų atradimus
ir apie tai, ko Daugpilis galėtų pasimokyti iš... Kamajų
Rokiškėnams Latvija – menka naujiena: vieni važiuoja pasigrožėti alyvomis, kiti – pasideginti Jūrmalos paplūdimiuose, trečiuosius domina... 
alkoturizmas. O kokia kelionė gali būti... katalikiška tematika? Juk vien tik išgirdus žodį „tikėjimas“ ne vienam susidarytų įspūdis apie 
močiučių minią, visą kelionę barškinančią Rožinio karoliukais. Ir šis įspūdis, beje, visiškai klaidingas: nuo ankstaus ryto iki vakaro autobuse 
skambėjo juokas ir pokštai, o Kamajų, Salų ir Duokiškio močiutėms netgi jauni žmonės galėtų pavydėti energijos ir pozityvo.

Du pilni autobusai
Ar tokios kelionės katalikiška te-

matika paklausios? Į šį klausimą ge-
riausiai galėtų atsakyti Kamajų, Salų 
ir Duokiškio parapijų žmonės. Mat to-
kios kelionės – graži šių parapijų tra-
diciją. O po Latvijos kraštą šią gegužę 
buvo suorganizuotos net dvi kelionės, 
ir abu autobusai buvo pilnutėliai – pa-
sidomėti kaimyninės šalies grožybė-
mis panoro beveik šimtas žmonių. 

Kaina – simbolinė. Už daugiau nei 
keturis šimtus kilometrų, ekskursi-
jas Agluonos bazilikoje ir Preili lėlių 
muziejuje bei edukaciją Agluonos mu-
ziejuje su sočiais pietumis – viso labo 
trisdešimt eurų. Maždaug tiek, kiek 
kainuoja geri pietūs dviems asmenims 
kavinėje. Tad nieko nuostabaus, kad 
šių trijų parapijų žmonės ne tik no-
riai važiuoja į ekskursijas patys, bet ir 
siūlo keliauti kartu draugams, pažįsta-
miems. 

Šeštadienį, septintą ryto pilnutėlis 
autobusas iš Kamajų suka Latvijos 
sienos link. Vos kirtus kaimyninės ša-
lies sieną, gidas primena svarbius isto-
rinius akcentus: Subatėje, Červonkoje, 
Sventėje palaidoti Lietuvos kariai, pa-
dėję galvas 1919-20 m. Laisvės kovo-
se su bolševikais. Mūsų karių drąsos 
dėka pastarieji buvo išstumti net iki 
Daugpilio. Toliau – keletas tarpukario 
istorijos įdomybių apie valstybinės 
Lietuvos-Latvijos sienos demarkaciją.

O autobusas jau suka pakelės dega-
linės link, to, ko ankstyvą šeštadienio 
rytą labiausiai trokšta keliauninkai – 
karštos kavos.

Proga pasimokyti lotyniškai
Atsigaivinus kava, paaiškėja, ko-

dėl ši kelionė – edukacinė. Kamajų, 
Salų ir Duokiškio klebono Andriaus 
Šukio pirmoji iš daugelio dovana ke-
liaujantiesiems – detali instrukcija kaip 
kalbėti Rožinį. Instrukcija, beje, labai 
naudinga ir labai laiku. Mat Agluonos 
mažosios bazilikos vienu iš simbolių 
yra laikomas būtent Rožinis. Viename 
bazlikos altorių – paveikslas, kurį į šį 
Latvijos kampelį atsivežė domininko-
nų vienuoliai iš Lietuvos. Jame – Švč. 
Mergelė Marija, dovanojanti vienuo-
liams Rožinį. Rožiniu stebuklingąjį 
Agluonos Dievo motinos paveikslą 
papuošė ir šventasis popiežius Jonas 
Paulius II, kuris Latvijoje lankėsi 1993 
m. ir Agluonos bazilikoje aukojo šv. 
Mišias.

Nenuostabu, kad ir bazilikos su-
venyrų krautuvėlėjė bene gausiausias 
asortimentas yra būtent Rožinių: įvai-
riausių dydžių ir formų, Kas įtartų, kad 
Rožiniu gali būti žiedelis ar madinga 
apyrankė su mediniais karoliukais? O 
kur dar gausybė įprastinių įvairiausių 
dydžių ir spalvų Rožinių? Tad nenuos-
tabu, kad ir ekskursantai lauktuvėms 
iš Latvijos rinkosi būtent Rožinius. O 
primiršusiems, kaip reikia jį kalbėti, 
visada po ranka bus detali instrukcija.

Kunigas A. Šukys primena, kad 
katalikai ne visuomet meldėsi gimtąja 
kalba. Dar mūsų seneliai ir tėvai pame-
na lotyniškąsias šv. Mišias, giedamas 
egzekvijas. Taigi, puiki proga pasimo-
kyti lotyniškai kalbėti „Tėve mūsų“, 
„Sveika Marija“ bei „Garbė Dievui 
Tėvui“. Kol autobuso keleiviai trenira-
vosi tarti lotyniškus žodžius, autobusas 
įsuko į Agluoną.

pagalbos stotis. Bažnyčios fasadą puošia 
skoningas ir dailiai į erdvę įkomponuotas 
naujadaras – speciali pakyla, kurioje po-
piežius Pranciškus, kaip ir Jonas Paulius 
II, aukos šv. Mišias. 

Deje, ne visos naujovės tokios puoš-
nios. Sovietinė valdžia, negalėjusi tiesiog 
imti ir nugriauti šventovės, bandė sudar-
kyti jos aplinką. Ir dabar baltutėlių baro-
kinių bokštų fone vis „išlenda“ kaimy-
nystėje ant kalvelės pastatyti sovietiniai 
raudonų plytų daugiabučiai.

Lietuviški Agluonos akcentai
Agluonoje gausu lietuviškų akcentų. 

Šios bazilikos sode – paminklas karaliui 
Mindaugui ir karalienei Mortai. Viena iš 
versijų, kad Mindaugas žuvo Agluonos 
apylinkėse. Maža to, Agluona – jo žmo-
nos Mortos tėviškė. Gidas pasakoja, kad 
Mortos dėmesys krikščionybei nebuvo 
atsitiktinis: Latvijoje ji tuo metu jau buvo 
gerokai įleidusi šaknis, tad jos tikėjimas 
buvo kur kas gilesnis, nei neofito Min-
daugo. Nenuostabu, kad jis po žmonos 
mirties, susiklosčius nepalankioms politi-
nėms aplinkybėms, vėl grįžo į pagonybę.

Lietuviškų akcentų Agluonoje yra ir 
daugiau. Viena iš kalbų, kuriomis lai-
komos šv. Mišios Agluonoje – lietuvių. 
Bažnyčios statytojai Ieva Justina Šosto-
vicka iš Lietuvos atvežė vienuolius do-
mininkonus. Kaip jau minėta, stebuklin-
gasis paveikslas – Trakų Dievo motinos 
paveikslo kopija.

Dviejų aukštų bažnyčia
Su Agluonos bazilikos gidu Kristupu 

pirmiausia leidžiamės į bažnyčios rūsį. 
Jame – pirmoji bažnyčia, išpuošta baro-
kiniais ir bizantiniais motyvais. Joje pa-
laidoti kardinolas, vyskupai, žymūs šio 
krašto žmonės. Kam reikalinga dviejų 
aukštų bažnyčia? O kaip gi kitaip sutal-
pinti piligrimų minias?

Antroji bažnyčia, kurios centriniame 
altoriuje – stebuklingasis paveikslas. Re-
liginis gyvenimas čia virte verda: kol prie 
paveikslo krikštijamas mažylis, bažnyčios 
klauptai jau puošiami jungtuvėms. Skir-
tingai nuo lietuvių, puošyba labai kukli ir 
skoninga: prie klaupto ranktūrų pririšta po 
tris žydinčias alyvos šakeles... ir viskas. 
Jokių šešiaukščių puokščių, jokio žvakių 
tako, jokių stiklinių žvakidžių ir kitų lietu-
vių mėgiamų akcentų. 

Užtat visu grožiu atsiskleidžia įspū-
dingas bažnyčios interjeras. Tai, ką iš 
pirmo žvilgsnio galima palaikyti įvairių 
rūšių marmuru, iš tiesų, kaip sako gidas 
Kristupas, yra Latvijos dailininkų meis-
triškumo įrodymas: marmuro detalės 
preciziškai... nupieštos. Agluonos bazi-
lika buvo restauruota XX a. X dešim-
tmetyje, stengiantis kiek galima tiksliau 
atkurti jos istorinį interjerą.

Besigrožint įstabiu bažnyčios inter-
jeru bei dešimčia jos altorių, baigėsi 
Krikšto apeigos. Ir grupė pagaliau pa-
kyla į antrąjį aukštą, prie stebuklingojo 
paveikslo. Mažoje erdvėje atsiskleidžia 
visas jo grožis ir didybė. Apie stebuklus 
byloja gausybė votų – iš tauriųjų metalų 
pagamintų ir tikinčiųjų paaukotų stebu-
klų liudijimų. Prie jų – kažkieno pado-
vanotas įspūdingas senovinis ordinas – 
matyt sėkmingai iš karo lauko grįžusio 
kario padėka... 

Gretimoje patalpoje – šiuolaikinio 
religinio Latvijos meno akcentai – po-
piežiaus Jono Pauliaus II paveikslas, 
Nukryžiuotojo bei Dievo motinos skulp-
tūros. Pastarosios papėdėje – gausu de-
gančių žvakučių, tikinčiųjų prašymų ar 
padėkos ženklų.

Išėjus iš bazilikos – puiki proga pri-
siminti kunigo Andriaus instrukciją bei 
įsigytuosius Rožinius – ten, kur popie-
žius Pranciškus aukos šv. Mišias, eks-
kursijos grupė sukalbėjo vieną Rožinio 
paslaptį.

Bazilikos ansamblio 
papėdėje – šaltinis
Legenda byloja, kad šalia bazilikos 

tekančio šaltinio vanduo turi stebuklin-
gų galių. Ir tai nėra iš piršto laužta – šis 
šaltinis iš tiesų garsėjo sieringu van-
deniu. Todėl nusiprausus jo vandeniu, 
išgražėja ir atjaunėja oda. Rokiškėnai 
kukliai semia jį į gertuvėles, mineralinio 
vandens buteliukus. O vietiniai latviai 
nesikuklina –  šį gamtos turtą namo ne-
šėsi... penkių litrų talpos buteliais. Pasi-
rodo, šis skanus ir šaltas vanduo puikiai 
tinka maistui gaminti. 

Apie kelionės tęsinį skaitykite kitame 
„Rokiškio Sirenos“ penktadienio nume-
ryje.

Miestelis, į kurį plūsta minios
Agluona – miestelis, dydžiu prime-

nantis mūsiškius Obelius. Jei tikėti statis-
tika, jame gyvena viso labo du su puse 
tūkstančio gyventojų. Tačiau jis – svar-
biausias katalikų centras Latvijoje. La-
tvijoje vyraujanti krikščioniškoji konfe-
sija yra evangelikai liuteronai. Katalikai, 
daugiausia latgaliai, tikinčiųjų skaičiumi 
jiems ne daug kuo nusileidžia ir yra an-
troji pagal dydį religinė bendruomenė 
Latvijoje. Agluonos mažoji bazilika – 
svarbiausia Latvijos katalikų šventovė. Ji 
– piligriminio kelio dalis, garsėjanti ste-
buklingu Dievo motinos paveikslu, Tra-

kų Dievo motinos paveikslo kopija. Per 
didžiuosius atlaidus – Žolinę – Agluo-
noje kasmet lankosi per 70-80 tūkst. 
tikinčiųjų. O popiežiaus Jono Pauliaus 
II laikomose šv. Mišiose dalyvavo dau-
giau nei 300 tūkst. arba daugiau nei trys 
ketvirtadaliai Latvijos katalikų. Beje, 
Agluona jau rengiasi ir šį rudenį vyksian-
čiam popiežiaus Pranciškaus vizitui.

Barokinis Agluonos bazilikos ansam-
blis užburia skoningomis, lakoniškomis, 
rūpestingai prižiūrimomis erdvėmis. 
Domininkonų vienuolyno pastatas tapo 
gražiais svečių namais, čia įsikūrusi kata-
likiška muzikos mokykla, net greitosios 

Kelionė į Latviją sulaukė didelio susidomėjimo.

Paminklo karaliui Mindaugui fone – nutriušę sovietiniai daugiabučiai. 

Įstabus barokinis Agluonos bazilikos architektūrinis ansamblis. Fone tolumoje – sovietų ar-
chitektūrinis paveldas: nelemtieji raudonų plytų daugiabučiai.

Agluonoje įamžintas popiežiaus Jono Pau-
liaus II vizitas 1993 m.
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Jauki „Ąžuoliuko“ 
išleistuvių šventė
Praėjusią savaitę Rokiškį drebino abiturientų šventės, 
o šią savaitę pradėjo nuostabi Rokiškio darželio-
mokyklos „Ąžuoliukas“ ketvirtokų išleistuvių šventė. 
Iki pat širdies gelmių jautraus renginio metu ketvirtokų 
bei jų tėvelių veiduose šmėžavo didžiulės šypsenos 
bei riedėjo džiaugsmo ašaros.
Rokiškio kultūros centre vykusiose išleistuvėse 
buvo ir šokių, ir dainų, kurias atliko ne tik išleistuvių 
kaltininkai, bet ir patys mažiausieji darželio-mokyklos 
„Ąžuoliukas“  mokinukai. Renginio pabaigoje ketvirtokai 
šoko nuostabųjį valsą, o darželio-mokyklos direktorė 
Romualda Cegelskienė bei ketvirtokų auklėtoja 
Ilona Matiekuvienė įteikė atestatus, pažyminčius 
jog mokinukai jau įgijo patį pirmąjį (pradinį) savo 
išsilavinimą, o stropiausiems mokiniams buvo įteikti 
pagyrimo raštai.

SKELBIAMAS KONKURSAS 
„PAŽANGIAUSI METŲ ŪKIAI – 2018“

Kaimas yra labai gražus žmonių darbais, meile žemei ir tarpusavio bendryste. 
Norint rajone išaiškinti kuo daugiau puikiai besitvarkančių ūkininkų, kasmet 
rengiamas konkursas „Pažangiausi metų ūkiai – 2018“. Ūkiai, siekiant objektyviau 
įvertinti, skirstomi į grupes: ūkininkus, dirbančius iki 100 ha žemės; ūkininkus, 

dirbančius daugiau negu 100 ha žemės; jaunuosius ūkininkus (ne vyresnius nei 41 m. amžiaus) 
ir ekologiškai ūkininkaujančius ūkininkus. Šio konkurso pagalba kasmet sužinome ir metų gale 
kartu pasidžiaugiame ne tik darbą ir žemę mylinčiais žmonėmis, gražiais jų darbo rezultatais, 
bet ir įvairiausiais šių žmonių talentais. Tęsdami tradiciją, prašome kaimų bendruomenių, 
seniūnaičių, ir visus pilietiškų kaimų gyventojų pagalbos pastebint ir iki 2018 m. birželio 8 d. 
siūlant darbščius ir pavyzdingus ūkininkus kandidatais dalyvauti konkurse bei aptariant kandidatų 
sąrašus seniūnijose. Ūkininkus prašome nepasididžiuoti, aktyviai dalyvauti konkurse ir leisti 
bendrai pasidžiaugti Jūsų įnašu kuriant Lietuvos kaimą.

Konkurso reglamentas ir kiti su konkursu susiję dokumentai – Rokiškio rajono savivaldybės 
internetiniame puslapyje www.rokiskis.lt

Už. 0651
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Savaitgalį Rokiškį sudrebins paplūdimio tinklinio varžybos!

Savaitgalį Velykalnio ben-
druomenės parką sudrebins 
jau tradicija tapusios, šiemet 
jau tryliktąjį kartą rengiamos 
tpaplūdimio tinklinio varžybos 
Rokiškio miesto seniūno taurei 
laimėti. Bendruomenės vadovas 
bei parko „rūpintojėlis“ Stasys 
Mekšėnas neslėpė džiaugsmo, 
jog Velykalnyje vykstantys čem-

pionatai pritraukia didžiulį būrį 
sportininkų.

Kaip „Rokiškio Sirenai“ tei-
gė Velykalnio bendruomenės va-
dovas S. Mekšėnas,  Rokiškyje 
vykstantys paplūdimio tinklinio 
įvairaus rango varžybos domina 
ne tik aplinkinių rajonų ar visos 
Lietuvos, bet ir kaimyninių šalių 

sportininkus. Ir Rokiškio miesto 
seniūno taurės varžybos jau seniai 
peržengė rajono ribas.  „Tai – tarp-
tautinės varžybos. Šiemet laukia-
me Latvijos, Estijos, Baltarusijos, 
Lenkijos ir Rusijos sportininkų, 
tad varžybose tikrai išvysime labai 
daug ir labai įdomių paplūdimio 
tinklinio žaidėjų,” – šypsojosi S. 
Mekšėnas. 

Lietuvos jėgos trikovės čempionate – 
rokiškėnų medaliai ir naujas Lietuvos rekordas

Gegužės 26-ąją Marijampolė-
je vyko Lietuvos jėgos trikovės 
čempionatas. Jaunių ir jaunimo 
grupių varžybose pasirodė net 10 
rokiškėnų, „JTK Grizlis“ atstovų. 
Daugelis iš dešimtuko – tokio ran-
go varžybų debiutantai, tačiau jie 
namo parvežė ne tik asmeninius 
rekordus bet ir daugybę apdova-
nojimų.

Labai aktyviai ruošėsi
Kaip teigė pati „JTK Grizlio“ va-

dovė ir Lietuvos jėgos trikovės fede-
racijos teisėja Ala Sketerienė jaunių 
komandą sudarė neilgai sportuojan-
tys sportininkai, iš kurių daugelis į 
čempionatą vyko pirmą kartą. „Labai 
džiugu, kad turime tiek daug naujų 
sportininkų, kurie labai aktyviai ruo-
šėsi čempionatui, drąsiai vyko į čem-
pionatą  bei užėmė garbingas vietas,“ 
– kalbėjo A. Sketerienė.

Jaunių grupėje – 
asmeniniai bei Lietuvos 
rekordai
Jaunių grupėje „Grizlį“ atstovavo 

bei pirmą vietą svorio kategorijoje 
iki 59 kg iškovojo Martynas Traški-
nas. Jo pritūpimų veiksmo rezultatas 
– 127,5 kg, spaudimo – 95 kg, atkė-
limo – 150 kg, o iš viso – 372,5 kg.

Svorio kategorijoje iki 66 kg  
garbingą antrą vietą pelnė Jokūbas 
Čypas. Jo rezultatai atitinkamai: 
117,5kg., 52,5kg. ir 140 kg., o jėgos 
trikovės sumoje  – 310 kg.

Toje pačioje jaunių grupėje svorio 

kategorijoje iki 74 kg „JTK Grizlį“ 
atstovavęs Edgaras Paršonis užė-
mė ketvirtąją vietą pritūpęs su 170 
kg., išspaudęs 107,5 kg. bei atkėlęs 
200kg. (bendra trijų veiksmų suma 
– 477,5 kg.). Anot „JTK Grizlis“ va-
dovės A. Sketerienės, E. Paršonis pa-
sirodė labai gerai. Juolab, kad šioje 
svorio kategorijoje varžėsi itin daug 
sportininkų, tad, kaip naujokui, E. 
Paršoniui tai buvo ypatinga kova.

Toje pačioje svorio kategorijoje 
kaip ir E. Paršonis pasirodė ir Euro-
pos štangos atkėlimo rekordą page-
rinęs Nojus Konstantinas Čypas. Jo 
pritūpimo veiksmo rezultatas – 195 

kg, spaudimo – 137,5 kg, atkėlimo 
veiksme – 265 kg, o jėgos trikovės 
suma –  597,5kg. Nors savo svorio 
kategorijoje  N. K. Čypas liko antras, 
jis absoliučioje jaunių grupės įskai-
toje ne tik užėmė pirmą vietą, bet ir 
pagerino Lietuvos atkėlimo veiksmo 
rezultatą, kuris net šešerius metus 
nebuvo įveiktas. Kaip teigė A. Skete-
rienė Nojus Konstantinas Čypas vi-
suomet itin aktyviai ruošiasi visoms 
varžyboms, o šios yra puikus darbo 
ir pastangų įrodymas. Nes kai vai-
kinas varžėsi jaunių grupėje svorio 
kategorijoje iki 66 kg, jo maksimalus 
atkeltas svoris buvo 200,5 kg, o tai 

net 64,5kg mažiau nei dabar. „Labai 
džiugu matyti tokį pozityvą ne tik 
jaunuolio akyse, bet ir pasiruošimuo-
se prieš artėjančias varžybas,“ – kal-
bėjo „JTK Grizlis“ vadovė.

Jaunių kategorijoje iki 83 kg „JTK 
Grizlis“ atstovavo naujokas Mangir-
das Strungys, kuris pritūpimo veiks-
me pasiekė 120 kg rezultatą, spaudi-
mo – 90kg  atkėlimo – 150 kg, o iš 
viso 360 kg. Jis užėmė antrąją vietą 
savo svorio kategorijoje bei pagerino 
visus savo asmeninius rekordus. Dar 
geriau asmeninius rekordus pagerinti 
sekėsi Jokūbui Trumpai, atstovavu-
siam „Grizlio“ klubą svorio katego-
rijoje iki 105 kg. Jo pritūpimo rezul-
tatas – 167,5kg, spaudimo – 80 kg, 
atkėlimo – 180 kg, o viso – 427,5kg. 
Jokūbas Trumpa savo svorio katego-
rijoje užėmė pirmąją vietą.

Garbingos vietos 
bei praktinis teisėjų egzaminas
Jaunimo grupėje varžėsi ne tik 

esami, bet ir buvę „JTK Grizlis“ 
sportininkai (pagal Lietuvos jėgos 
trikovės taisykles sporto klubą atsto-
vauti galima dar du metus po to kai 
nustojama jį lankyti). Šioje grupėje 
antrą vietą pelnė buvusi sporto klu-
bo sportininkė Greta Spundzevičiū-
tė, kuri varžėsi svorio kategorijoje 
72kg+. Jos rezultatai atitinkamais : 
115kg , 60kg, 110 kg ir 285kg.

Kategorijoje iki 74 kg. antrąją 
vietą pelnė Arminas Kondratenko re-
zultatais: 155 kg, 130 kg,  210 kg ir 
495 kg..O šios kategorijos nugalėtoju 

tapo Modestas Skipskys rezultatais: 
187,5 kg, 120kg, 210kg, o sumoje – 
517,5kg.

Jaunimo kategorijoje iki 105kg. 
rezultatais 210 kg., 182,5kg., 260kg. 
ir 712, 5kg. pirmą vietą pelnė Rober-
tas Bartkevičius, kuris absoliučioje 
jaunimo kategorijos įskaitoje užėmė 
antrąją vietą.

Pasiėmė prizus 
ir išvažiavo
„JTK Grizlis“  jaunių bei jaunimo 

komandos užėmė pirmąsias vietas 
komandinėje įskaitoje, o klubo vado-
vė bei Lietuvos jėgos trikovės fede-
racijos teisėja A. Sketerinė juokavo, 
jog: „Atvažiavome į čempionatą, 
pasiėmėme visus prizus ir išvažia-
vome”. Prizininkai buvo apdovanoti 
diplomais bei medaliais, o absoliutūs 
nugalėtojai namo parsivežė ir lai-
mėtojų taures. Taipogi čempionato 
metu „JTK Grizlis“ atstovavę Armi-
nas Kondratenko ir Greta Spundze-
vičiūtė laikė praktinį jėgos trikovės 
federacijos teisėjo egzaminą ir tapo 
oficialiais Lietuvos jėgos trikovės 
antrosios kategorijos teisėjais.

A. Sketerienė primena jog Ro-
kiškio kultūros centre birželio 16-
17 dienomis vyks atviras klasikinio 
štangos spaudimo čempionatas, 
kuriame laukiama daug dalyvių iš 
įvairių Lietuvos bei Europos miestų. 
Į čempionatą registruotis ir burtis į 
Rokiškio komandą galima telefonu 
(8-612) 79952.

Monika MEILUTĖ

Pastarasis džiaugėsi ir tuo, jog 
nors varžybose sulaukiama daugy-
bės Lietuvos bei užsienio svečių, 
ir rokiškėnai nėra tik žiūrovai: iau 
visose varžybų grupėse pasirodo ir 
mūsų miesto komandos.

Savaitgalį visose penkiose aikš-
tyne esančiose paplūdimio aikšte-
lėse virs atkaklios kovos: susitiks 
5 grupių atstovai: birželio 2 d. – 
įvairaus amžiaus moterų bei vyrų 
grupės, o birželio 3 d. – senjorų 
40+, veteranų 50+ bei įvairaus am-
žiaus moterų bei vyrų MIX grupės.

Renginio dieną, pagal oficia-
lias FIVB paplūdimio tinklinio 
taisykles organizuojamų varžybų 
dalyviai registruotis privalo iki 10 
valandos. 

Kaip teigia pagrindinis varžy-
bų organizatorius Stasys Mekšė-
nas piniginio startinio mokesčio 
nėra, o pagal Velykalnio varžybų 
tradicijas teisėjauja pralaimėjusi 
komanda.

Čempionato nugalėtojai bus ap-
dovanoti Rokiškio miesto seniūno 
įsteigtais prizais bei Rokiškio ra-
jono kūno kultūros ir sporto cen-
tro nugalėtojų taurėmis. Renginio 
organizatoriai skatina paplūdimio 
tinklinio žaidėjams nepraleisti 
progos bei burtis į komandas ir re-
gistruotis į čempionatą, o fanams 
– nepraleisti šio įspūdingo reginio.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Seimas uždraudė 
vykdyti bepiločių 
orlaivių 
skrydžius virš 
karinių teritorijų

Seimas priėmė Krašto apsau-
gos sistemos organizavimo ir 
karo tarnybos įstatymo pataisas, 
kuriomis įtvirtino draudimą fil-
muoti, fotografuoti ar kitu būdu 
vizualizuoti karines teritorijas, 
taip pat vykdyti bepiločių orlaivių 
skrydžius virš jų ir krašto apsau-
gos ministro nustatytu ne dides-
niu nei 2 km spinduliu aplink šias 
teritorijas.

Šis draudimas bus taikomas 
krašto apsaugos ministro į speci-
alius sąrašus įtrauktoms karinėms 
teritorijoms. Išimtys galios tik įsta-
tymų ar tarptautinių sutarčių nu-
matytais atvejais arba turint krašto 
apsaugos ministro išduotą leidimą.

Valstybės saugumo departa-
mento ir Antrojo operatyvinių 
tarnybų departamento prie Kraš-
to apsaugos ministerijos Grėsmių 
nacionaliniam saugumui vertinimo 
ataskaitoje pažymima, kad karinių 
objektų stebėjimo, fotografavimo 
ir filmavimo atvejų skaičius Lietu-
voje itin padidėjęs nuo 2014 metų, 
taip pat daugėja ir bepiločių orlai-
vių skrydžių virš karinių teritorijų 
ir Lietuvos kariuomenės padalinių 
pratybų vietų.Priimtos pataisos įsi-
galios liepos 1 dieną.

BNS inform.



6 psl.

Nepriklausomas rajono laikraštis

 2018-06-01

Kriaunų bažnyčioje vyko antrasis 
Lietuvos socialinės globos namų giedojimo 
susibūrimas „Giesmių pynė Marijai“

Dievo Apvaizdos baž-
nyčioje Kriaunose Skemų 
socialinės globos namų 
iniciatyva vyko antrasis 
Lietuvos socialinės glo-
bos namų giedojimo su-
sibūrimas „Giesmių pynė 
Marijai“.

Pirmosios, kaip ir dera, 
svečius giesmėmis pasitiko 
Kriaunų giedotojos, vado-
vaujamos Vitos Mačiulienės. 
Jų rankose laikomos senovi-
nės, pageltusios kantičkos ir 
senosios giesmės maloniai 
nustebino susirinkusiuosius.

Visus dalyvius šiltai pa-
sitiko ir pasveikino šio su-
sibūrimo globėjas  Obelių, 
Aleksandravėlės ir Kriaunų 
parapijų klebonas Laimonas 
Nedveckas.

Po bažnyčios skliautais 
nuskambėjo bendra apie 
šimto giedotojų giedama 
giesmė.

Į šią iškilmę atvyko socia-
linės globos namų – Skemų, 
Strėvininkų, Suvalkijos, Jo-
tainių, Linkuvos, „Latgalė“ 
„Memelės“ filialo (Latvija) 
– giedotojai. Dalyvavo ir 

Obelių vaikų globos namų 
grupė.

Šv. Mišiose ir po jų gie-
dojo Vilniaus Arkikatedros 
Liaudies giesmių ansamblio 
ir folkloro ansamblio „Ūla“ 
jungtinė grupė (vadovė Ja-
nina Bukantaitė, muzikos 
grupės vadovė Vida Palu-
binskienė).

Po šv. Mišių klebonas L. 
Nedveckas gražių padėkos 
žodžių  negailėjo  šio ren-
ginio sumanytojui Skemų 
socialinės globos namų di-
rektoriui Gintarui Girštautui 
ir organizatorei Nidai Lun-
gienei bei džiaugėsi tokia 
susirinkusiųjų gausa, kuri 
vos tilpo į bažnyčios suolus. 
Visiems palinkėjo Švč. Mer-
gelės Marijos globos ir gau-
sių Dievo malonių.

Už suteiktą galimybę 
mažo miestelio mokslei-
viams iš arti pamatyti, iš-
girsti ir palyginti senąsias ir  
šiuolaikines giesmes dėkojo 
ir Kriaunų pagrindinės mo-
kyklos direktorė Stasė Idie-
nė.

Už šventę visai Kriaunų 
bendruomenei nuoširdų ačiū 

tarė jos pirmininkas Povilas 
Stakys.

Skemų socialinės globos 
namų direktorius Gintaras 
Girštautas  įteikė padėkas ir 
dovanas visiems, kas gies-
mėmis ar šv. Mišių auka 
prisidėjo prie šios iškilmės. 
Kolektyvai liko sužavėti do-
vanotais rankų darbo „Geru-
mo angelais“.

Gerbiama viešnia iš Vil-
niaus, žymi dainininkė ir 
giesmių giedotoja Janina 
Bukantaitė,  organizatoriams 
prisiminimui įteikė kolek-
tyvo išleistų kompaktinių 
plokštelių.

Po oficialiosios šventės 
dalies visi susirinkusieji 
buvo pakviesti į bažnyčios 
šventorių, kur vyko Agapė. 
Jaukioje aplinkoje visi vai-
šinosi organizatorių išvirta 
gardžia koše, arbata bei ki-
tais, išradingai papuoštais 
gardumynais. Prasmingas 
susibūrimas, jauki popietė, 
betarpiškas bendravimas, 
šypsenos, apsikabinimai at-
sisveikinant liudijo buvus 
tikrai ypatingą iškilmę.

Audronė KAUPIENĖ
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Prekyba braškėmis, užaugintomis 
mūsų ūkyje, tausojant aplinką
Prie PC Norfa, šalia autobusų stoties
Didesnius kiekius pristatysime.
Tel. (8-610) 12653

DARIAUS & AGNĖS UOGOS

BALDAI

• Stalą ir du suolus (ąžuolas) 2 m 
ilgio. Tel. 8 687 98 710. Rokiškis
• Naują kabyklą-lentyną, galima 
statyti prieškambaryje, sandėliuke 
ar kitose patalpose. Matmenys: 
aukštis 1,8 m, plotis 1,21 m, gylis 
0,45 m. Neišpakuota.  
Kaina 99 Eur. Tel. 8 606 06 955. 
Rokiškis
• Geros būklės virtuvės baldus 
su kriaukle ir dujine virykle. 
Kaina 500 Eur. Tel. 8 601 04 331. 
Rokiškis
• Dvipusį rašomąjį stalą su 
stalčiais. Aukštis - 69 cm, ilgis - 
120 cm, plotis - 90 cm. Kaina 135 
Eur. Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Geros būklės kilimą. Matmenys: 
350x270 cm. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 673 31 828. Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanoju ramų ožį ir melžiamas 
ožkas. Tel. 8 689 56 076.  
Rokiškis
• Statybinį laužą.  
Tel. 8 616 15 749. Rokiškis
• Dovanoju dvi sofas - lovas. 
Tereikia atvažiuoti, išsinešti 
ir išsivežti. Tel. 8 616 15 749. 
Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Labai geros būklės CD grotuvą 
AP CD - 5800 CD. MP3, AUX. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Labai geros būklės CD grotuvą 
Panasonic CQ - C1303NE. MP3, 
AUX. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują CD 
grotuvą ALPINE CDE-120RM, 
USB, AUX. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Labai geros būklės CD grotuvą 
Vdo Dayton CD 1327. Yra MP3, 
AUX. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• CD grotuvą PLU2, P2 - 3030. 

MP3. Kaina 10 Eur. Tel. 8 687 73 
075. Rokiškis
• Labai geros būklės CD grotuvą 
Sony CDX - MP40. MP3.  
Kaina 20 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Labai geros būklės CD grotuvą 
Panasonic CQ-C7303N. MP3, 
WMA. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Aktyvų žemadažnį, groja 
gražiai ir švariai, naudotas savaitę 
praktiškai idealios būklės.  
Kaina 50 Eur. Tel. 8 624 72 261. 
Rokiškis
• Labai geros būklės automobilinį 
grotuvą Pionieer MVH-170UI. 50 
w-4, USB, IPOD, BLUETOOTH, 
AUX. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Ožką su ožiukais, ožka vaikavosi 
balandžio 25 d., yra du ožiukai ir 
viena ožkytė. Patys ėda, geria, o 
taip dar leidžiu žįsti mamos pieną. 
Tel. 8 623 01 375. Rokiškis
• Už simbolinę kainą  4 ožiukus: 
trys balti ir vienas juodas. Du jau 
su ragiukais. Jiems yra 2 mėnesiai. 
Skirti auginimui, bei pjovimui.  
Tel. 8 678 70 713. Rokiškis
• Juodmargę karvę, veršiuosis 
birželio mėn. Tel. 8 629 51 721. 
Rokiškis
• Jaunas tris karves ir veršingą 
telyčią. Tel. 8 648 62 101.  
Rokiškis
• Prancūzų buldogiukus, gimę kovo 
12, paskiepyti, nukirminti. 5 kalytės 
ir 3 šuniukai. Tėvai kilmingi.  
Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 689 59 487. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo. Galiu sutvarkyti 
malkas, pjauti žolę, griauti pastatus 
ar kitus įvairius darbus. Siūlyti 
įvairius variantus.  
Tel. 8 645 60 405. Rokiškis
• Man 19 m. ieškau darbo vasarai. 
Siūlyti įvairius variantus.  
Tel. 8 679 57 988. Rokiškis
• Ieškome darbo,  galime  sodybą  
prižiūrėti su galimybe ten gyventi, 
gali būti  ūkis. Tel. 8 627 99 728. 
Rokiškis
• 20 metų mergina ieško 
darbo. Galėčiau dirbti drabužių 
parduotuvėje ar bet kokioje 
mažesnėje parduotuvėje. Esu 
atsakinga, darbšti, greit mokausi 
naujų dalykų. Taip pat galite siūlyti 
ir kitus darbo pasiūlymus.  
Tel. 8 628 78 838. Rokiškis
• 16 metų mergina ieško darbo 
vasaros sezonui. Esu labai darbšti, 
galiu prižiūrėti mažus vaikus.  
Tel. 8 655 63 406. Rokiškis
• 32 metų vyras ieško darbo, siūlyti 
įvairius variantus. Turiu automobilį. 
Tel. 8 617 81 662. Rokiškis
• Ieškau darbo. Turiu B,C, CE,D 
kategorijų vairuotojo pažymėjimą. 
Taip pat yra 95 kodas, vairuotojo 

kortelė. Tel. 8 630 74 212. Zarasai
• Ieškau darbo, galiu nupjauti žolę 
sodybose su savo arba savininko 
technika. Tel. 8 600 77 605. 
Rokiškis
• Turiu B, TR1, TR2 kategorijų 
vairuotojo pažymėjimą, moku 
remontuoti techniką,esu įgijęs 
suvirintojo specializaciją. Siūlyti 
įvairius darbo variantus.  
Tel. 8 608 21 190. Rokiškis
• 16 metų vaikinas ieško darbo 
vasaros sezonui. Tel. 8 681 58 849. 

Rokiškis
• Esu 17 metų moksleivė, ieškau 
vasaros sezonui darbo. Turiu vaikų 
priežiūros patirties.  
Tel. 8 604 16 492. Rokiškis
• Traktorininkas turintis plataus 
profilio traktorininko teises, ieško 
darbo su gyvenama vieta.  
Tel. 8 629 42 877. Rokiškis
• Moksleivis ieško darbo vasaros 
sezonui. Tel. 8 608 57 113. 
Rokiškis
• Moksleivė ieško darbo vasaros 

sezonui. Tel. 8 627 53 375. 
Rokiškis

KITA

• Stogelį nuo lietaus-virš durų. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 674 32 521. 
Rokiškis
• Trys universalūs pagalbinių 
įrankių rinkiniai, poilsiui gamtoje, 
žvejyboje ir panašiai, Vieneto 
kaina –  20 Eur. Tel. 8 609 87 231. 
Rokiškis
• Grikius sėklai, apie 0.6 t.  
Tel. 8 692 19 970. Rokiškis
• Cinkuotos skardos naujus 

lietvamzdžius. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• Šiaudus bei šieną rulonais iš 
pastogės  galiu atvežti.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Sieninį televizoriaus stovą.  
Kaina 10 Eur. Tel. 8 605 25 460. 
Rokiškis
• Apie 300 vnt. raudonų, keraminių 
apdailos plytų. Skambinti po 17 
val. Tel. 8 620 47 146. Rokiškis
• Grikius sėklai. Tel. 8 686 21 088. 
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Idealios būklės, kaip naują 
planšetinį kompiuterį SAMSUNG 
GALAXY TAB A SM-T585. 
Dedama SIM kortelė. Visiškai 
sukomplektuotas. Garantija. 
Dėkliukas. Pirktas kovo mėn. 
pabaigoje. Domina keitimas. 
Kaina 180 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
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02 06:00 Himnas

06:05 Beatos virtuvė 
07:00 Pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai 
07:20 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai 2 
07:30 Detektyvė Miretė 
07:45 Stebuklingoji 
Boružėlė 
08:10 Karinės paslaptys
09:00 Labas rytas, Lietuva
11:45 Žirafa. 
Susipažinkime iš arčiau 
12:40 Didžiosios gyvūnų 
migracijos 
13:35 Puaro 
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
20:52 Sportas
21:00 „Du balsai – viena širdis"
23:10 Laimingasis Gilmoras 
00:40 Gyvenk ir leisk mirti 
02:40 Didžiosios gyvūnų 
migracijos 
03:30 Dviračio žinios
04:00 Auksinis protas. 

06:15 Televitrina
06:30 Aladinas
07:00 Ančiukų istorijos
07:30 Vėžliukai nindzės
08:00 Aladinas
08:30 Kobra 11
09:30 Ilgo plauko istorija
10:00 Virtuvės istorijos
10:30 Skaniai ir paprastai

11:00 Svajonių ūkis
11:30 Aristokatės
13:10 Sugalvok norą
14:55 Audros karys
16:45 Ekstrasensai tiria
18:30 TV3 žinios
19:25 Eurojackpot
19:30 Mes nusipirkom zoologijos 
sodą
22:00 Iksmenai
03:00 Lemtingas posūkis 5
04:35 Kvantikas

06:30 Peliukas Stiuartas Litlis 
06:55 Ponas Bynas 
07:20  Žuviukai burbuliukai 
07:45 Kiaulė, Ožka, Bananas ir 
Svirplys 
08:10 Kempiniukas Plačiakelnis 
08:35 Tomo ir Džerio šou 
09:00 Saugokis meškinų 
09:30 Drakonų kova. Super 

10:00 Vėžliuko Semio nuotykiai
11:45 Keturkojis Kupidonas
13:40 Jokio supratimo
15:35 Vyrai juodais drabužiais
17:30 Geriau vėliau negu 
niekada 
18:30 Žinios
19:30 Šrekas Trečiasis
21:15 Nebaigti reikaliukai
23:05 Zombių žemė
00:40 Pagreitis

06:15 Viena už visus 
08:45 Sveikatos ABC televitrina
09:00 Autopilotas
09:30 Apie žūklę
10:00 Pavariau 
10:30 Blogas šuo! 
11:30 Kalnai. Pasaulis virš debesų 
12:40 Vandenyno paslaptys su 
Džefu Korvinu
13:10 Džekas Hana kviečia į gamtą 

13:40 Vanity Fair. Visiškai slaptai 
14:45 Kas žudikas?
16:00 Detektyvų istorijos 
17:00 Numatomos LKL čempionato 
rungtynės
19:30 Muzikinė kaukė
22:05 Durys priešais
00:00 Žuvis - Frankenšteinas
01:30 Gyvi numirėliai 
03:00 Muzikinė kaukė

06:00 „Pasaulio turgūs. Ypatingas 
maistas“
06:30 „Pasaulio turgūs. Nuotykiai 
turguje“
07:04 TV parduotuvė
07:20 „Neprijaukinti. Aliaska“
07:50 Grilio skanėstai
07:55 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje. Magdalena Avietėnaitė“
08:30 10 min iki tobulybės su 
Jurijumi

08:45 „Skinsiu raudoną rožę“. 
09:30 „Vantos lapas“. 
10:00 „Ant bangos“. 
11:00 „Vera. Pelkė“ 
13:00 „Baltoji vergė“ 
15:00 „Geriausios nardymo 
vietos“
16:00 Žinios
16:20 „Pavojingiausios kelionės. 
Kirgizija“
16:55 Grilio skanėstai
17:00 „Pražūtingi smaragdai“ 
18:00 Žinios
18:30 „Geriausios nardymo vietos“
19:00 Patriotai
20:00 Žinios
20:25 „Svarbiausia - įstatymas“ 
22:30 Žinios
23:00 „Vera. Pelkė“ 
01:00 „Pražūtingi smaragdai“ 
02:40 „Baltoji vergė“ 
04:10 „Geriausios nardymo 
vietos“
04:30 „Vera. Pelkė“

10:15 „Žmogus be praeities“ 
11:20 „Merdoko paslaptys“
12:25 „Miškinis“ 
13:35 TV parduotuvė
13:50 „Gluchariovas“ 
15:00 „Delta“ 
16:00 Reporteris
16:30 Lietuva tiesiogiai
17:00 „Moterų daktaras“ 
18:00 Reporteris
18:55 „Išmanus kaimas“
19:00 „Iššūkis“ 
20:00 Reporteris
20:30 Lietuva tiesiogiai
21:00 „Ant bangos“. 
22:00 Reporteris
22:55 „Išmanus kaimas“
23:00 „Miškinis“ 
00:00 „Gluchariovas“
01:00 „Delta“ 
02:00 „Merdoko paslaptys“
02:45 „Žmogus be praeities“ 
03:35 „Vienišas vilkas“ 
04:20 „Merdoko paslaptys“
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05 05:00 Seserys 
06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, 
Lietuva
09:05 Senis 
10:05 Štutgarto kriminalinė 
policija 5 
10:50 Komisaras Reksas 
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 Klausimėlis.lt. 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Emigrantai
20:30 Panorama
21:05 Dėmesio centre

21:20 Sportas
21:30 Pasaulio teisuoliai
22:15 Istorijos detektyvai. 
23:05 Aukštuomenės daktaras 4 
23:50 Karinės paslaptys 
00:35 Klausimėlis.lt
01:00 LRT radijo žinios
01:05 „Lietuvos kolumbai" 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Istorijos detektyvai. 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Emigrantai. 

06:10 Televitrina.
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis.
06:55 Simpsonai
07:55 Pasmerkti 4
08:25 „Paskutinis iš Magikianų“.
08:55 „Meilės sūkuryje“
10:00 Tai - mano gyvenimas

12:00 Gyvenimo išdaigos.
13:00 Pažadėtoji.
15:00 Simpsonai.
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba.
18:30 TV3 žinios“.
19:30 Paskutinis iš Magikianų.
20:00 Gyvenimo išdaigos.
21:00 Pasmerkti 4.
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:30 „Kieti bičai“
0:55 „Elementaru“
01:45 „Kvantikas“.
02:35 „Amerikiečiai“.
03:25 „Detektyvas Bekstriomas“.
04:15 „Tironas“.
05:15 „Elementaru“.

06:15 Mano gyvenimo šviesa 
07:30 Neramūs ir triukšmingi 
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris
08:55 Rytas su LNK

10:55 KK2
11:25 Policijos akademija 
12:25 Gyvenimiškos istorijos
13:25 Gyvenimo daina 
14:25 Dvi širdys 
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Gyvenimiškos istorijos
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Juodosios našlės 
21:00 Tamsoje
21:30 Žinios
22:30 Banditai
00:55 Judantis objektas 
01:45 Zodiakas

06:15 Viena už visus 
07:25 Prokurorų patikrinimas 
08:35 44-as skyrius 
09:35 Tokia tarnyba 
10:30 Gelbėtojai - 112 
11:00 Ekstrasensų mūšis 

13:35 Prokurorų patikrinimas 
14:50 44-as skyrius 
15:55 Tokia tarnyba 
16:50 Kobra 11 
17:55 Gelbėtojai - 112 
18:30 Numatomos LKL čempionato 
rungtynės
21:00 Absoliuti valdžia
23:25 300. Imperijos 
gimimas
01:15 Gyvi numirėliai 
02:00 Blogas šuo!

05:05 „Pasaulis iš viršaus“
05:35 „Baltoji vergė“ 
06:24 TV parduotuvė
06:40 „Vantos lapas“. 
07:10 „Ant bangos“. 
08:10 10 min iki tobulybės su 
Jurijumi
08:25 „Skinsiu raudoną rožę“. 
09:10 „Rojus“ 
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 0
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04 05:00 Seserys 
06:00 Himnas
09:05 Senis 
10:05 Štutgarto kriminalinė 
policija 5 
10:50 Komisaras Reksas 
11:40 Klausimėlis.lt 
12:00 Iškilmingas Sąjūdžio 
30-mečio minėjimas.
13:30 „Kas ir kodėl?"
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Seserys
17:30 Žinios. 
18:00 Klausimėlis.lt
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Gimę tą pačią dieną
20:30 Panorama
21:05 Dėmesio centre
21:30 LRT forumas

22:20 „Lietuvos kolumbai"
23:15 Aukštuomenės daktaras 4 
00:00 Pasaulio teisuoliai. 
00:45 Klausimėlis.lt. 
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 Žirafa. Susipažinkime iš arčiau 

06:10 Televitrina.
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Simpsonai
07:55 „Svajonių sodai“.
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Tai - mano gyvenimas
12:00 Kobra 11
13:00 Pažadėtoji

15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios.
16:30 TV Pagalba.
18:30 TV3 žinios.
19:30 Paskutinis iš Magikianų
20:00 „Gyvenimo išdaigos“.
21:00 Pasmerkti 4.
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:30 Tamsos baikeris. Keršto demonas.
0:20 „Elementaru“.
01:20 „Kvantikas“.
02:10 „Amerikiečiai“
03:00 „Detektyvas Bekstriomas“
03:55 „Tironas“
04:55 „Elementaru“

06:15 Mano gyvenimo šviesa 
07:30 Neramūs ir triukšmingi 
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris 
08:55 Rytas su LNK
10:55 Ponas Bynas 

11:25 Geriau vėliau negu niekada 
12:25 Nuo... Iki...
13:25 Gyvenimo daina 
14:25 Dvi širdys 
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Gyvenimiškos istorijos
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Juodosios našlės 
21:00 Tamsoje
21:30 Žinios
22:30 Zodiakas
01:35 Kaip atsikratyti boso?

06:15 Viena už visus 
07:25 Prokurorų patikrinimas
08:35 44-as skyrius 
09:35 Tokia tarnyba 
10:30 Gelbėtojai - 112 
11:35 Akloji zona 
12:35 Stoties policija 

13:40 Prokurorų patikrinimas 
14:50 44-as skyrius 
15:55 Tokia tarnyba 
16:50 Kobra 11 
17:55 Gelbėtojai - 112 
18:30 Numatomos LKL čempionato 
rungtynės
21:00 300. Imperijos gimimas
23:00 Žuvis - Frankenšteinas
00:40 Išbandymų diena 
01:25 Juodasis sąrašas

05:05 „Pasaulis iš viršaus“
05:35 „Baltoji vergė“ 
06:24 TV parduotuvė
06:40 „TV Europa pristato. 
Vyrų šešėlyje. Rašytoja Gabrielė 
Petkevičaitė-Bitė“
07:10 „Neprijaukinti. Afrika“
07:40 „Neprijaukinti. Norvegija“
08:10 „24/7“. 

09:10 „Rojus“ 
10:15 „Žmogus be praeities“ 
11:20 „Merdoko paslaptys“ 
12:25 „Miškinis“ 
13:35 TV parduotuvė
13:50 „Bitininkas “ 
15:00 „Delta“ 
16:00 Reporteris
16:30 Lietuva tiesiogiai
17:00 „Moterų daktaras“ 
18:00 Reporteris
19:00 „Iššūkis“ 
20:00 Reporteris
20:30 Lietuva tiesiogiai
21:00 „Ant bangos“. 
22:00 Reporteris
23:00 „Miškinis“ 
00:00 „Bitininkas “ 
01:00 „Delta“ 
02:00 „Merdoko paslaptys“
02:45 „Žmogus be praeities“ 
03:35 „Vienišas vilkas“ 
04:20 „Merdoko paslaptys“
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03 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 Brolių Grimų 
pasakos 
10:00 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:00 Kačių ABC 1 
11:45 Delfinų dinastija 
12:40 Nepažinti 
Indokinijos kampeliai 
13:35 Puaro
15:15 Laisvės vėliavnešiai
15:45 Žinios. 
16:00 Auksinis protas. 
17:30 Žinios. 
18:00 Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdžiui – 

30. „Deganti vasara. 1988-ieji"
19:00 Savaitė. 
20:30 Panorama
20:52 Sportas
21:00 Iškilmingas koncertas 
Sąjūdžio 30-mečiui
22:30 Marija Antuanetė 
00:30 Delfinų dinastija 
01:15 Pasaulio dokumentika. 
Nepažinti Indokinijos kampeliai 
02:10 Klausimėlis.lt 
02:30 Savaitė. 
03:55 „Du balsai – viena širdis" 

05:25 Virtuvė
06:15 Televitrina
06:30 Aladinas
07:00 Ančiukų istorijos
07:30 Vėžliukai nindzės
08:00 Aladinas
08:30 Mamyčių klubas
09:00 Ilgo plauko istorija

09:30 Penkių žvaigždučių būstas
10:00 Pasaulis pagal moteris
10:30 Svajonių sodai
11:30 Planeta 51
13:15 Dėl mūsų likimo ir 
žvaigždės kaltos
15:50 Havajai 5.0
16:45 Ekstrasensai tiria
18:30 TV3 žinios
19:30 Lietuvos Sąjūdžiui 30
21:00 Parkeris
23:20 Nubusti Meksikoje

06:30 Peliukas Stiuartas Litlis 
06:55 Ponas Bynas 
07:20 Žuviukai burbuliukai 
07:45 Kiaulė, Ožka, Bananas ir 
Svirplys 
08:10 Kempiniukas Plačiakelnis 
08:35 Tomo ir Džerio šou 
09:00 Saugokis meškinų 
09:40 Ilgai ir laimingai 2. Naujieji 

Snieguolės nuotykiai
11:10 Kria-kria-keriai
12:50 Viktoras ir krokodilų namo 
paslaptis
14:40 Vėl septyniolikos
16:40 Ne vienas kelyje
17:20 Putinas ir mafija
18:30 Žinios
19:30 Teleloto
20:35 Tamsoje. Savaitės finalas
22:00 Kaip atsikratyti boso?
00:05 Paskutinis egzorcizmas
01:40 Nebaigti reikaliukai

06:30 Galiūnų Čempionų lygos 
rungtynės Suomijoje. II dalis
07:30 Sveikatos kodas
08:30 Tauro ragas
09:00 Galiūnų Čempionų lygos 
rungtynės Rumunijoje
10:00 Pavariau 
10:30 Blogas šuo! 

11:30 Kalnai. Pasaulis 
virš debesų 
12:40 Vandenyno paslaptys su 
Džefu Korvinu
13:10 Ekstrasensų mūšis 
16:00 Reali mistika 
17:00 Numatomos LKL 
čempionato rungtynės
19:30 Daktaras Richteris 
21:45 Juodasis sąrašas 
22:45 Išbandymų diena 
23:45 Ekstrasensų mūšis 
02:10 Vanity Fair. 
Visiškai slaptai 
03:00 Kas žudikas?

05:20 „Pasaulio turgūs. 
Mumbajus“
05:50 „Pasaulio turgūs. Atėnai“
07:04 TV parduotuvė
07:20 „Neprijaukinti. Jukonas“
07:55 Grilio skanėstai

08:00 „Geriausios nardymo vietos“
08:30 „Kaimo akademija“. 
09:00 „Šiandien kimba“. 
10:00 „Ant bangos“. 
11:00 „Ekovizija“. 
11:10 „Kapitonas Gordejevas“ 
13:25 Grilio skanėstai
13:30 „Laiptai į dangų“ 
16:00 Žinios
16:20 Krepšinio pasaulyje
17:00 „Gyvenimo sparnai“. 
17:30 „Neprijaukinti. Afrika“
18:00 Žinios
18:30 „Neprijaukinti. Norvegija“
19:00 Grilio skanėstai
19:05 „Ant bangos“. 
20:00 Žinios
20:30 „Ant bangos“. 
21:30 „24/7“. 
22:30 Žinios
23:00 „Vienišas vilkas“ 
01:00 „Svarbiausia - įstatymas“ 
02:50 „24/7“. 
03:30 „Laiptai į dangų“

• Geros būklės planšetinį 
kompiuterį iPad A1337. Ekranas 
10 colių. Dedama sim kortelė. Yra 
dėkliukas. Baterija laiko gerai. 
Domina keitimas. Kaina 65 Eur. 
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Parduodu arba keičiu PlayStation 
4 žaidimus. Call of duty world war 
II . Labiau domintų keitimas.  
Tel. 8 635 49 070. Rokiškis
• 44 cm įstrižainės monitorių 

Samsung. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• Stacionarųjį kmpiuterį, 7 WIN. 
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Stacionarųjį kompiuterį su 
monitoriumi. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Naminius kiaušinius, šviežius 
saldaus pieno sūrius. Galiu atvežti į 

namus. Tel. 8 677 16 010. Rokiškis
• Maistines ekologiškas bulves.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Šviežią obelų, pienių medų. 
Kaina 6 Eur. Tel. 8 638 92 946. 
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Geros būklės Samsung SGH - 
P310. Yra dokumentai. Domina 
keitimas. Kaina 40 Eur.  

Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują, 
mobilų telefoną Samsung Galaxy 
S6 32GB. Dokumentai, dėkliukas, 
domina keitimas. Kaina 180 Eur. 
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Įvairių modelių telefonų 
kroviklius, ausines.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują 
mobilųjį telefoną Samsung Galaxy 

J5, auksinės spalvos. Dėkliukas, 
plėvelė ant ekrano. Dokumentai, 
pilnas rinkinys. Domina keitimas. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Geros būklės mobilųjį telefoną 
Samsung Galaxy S4 mini La Fleur. 
Atverčiamas dekliukas. Įkroviklis. 
Domina keitimas. Kaina 70 Eur. 
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Naują Nokia Lumia 520. Spalva 

balta. Dokumentai. Užblokuotas. 
Domina keitimas. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Idealios būklės,kaip nauja 
mobilųjį telefoną Huawei P9 
Lite mini.Nenuimta originali 
plėvelė nuo ekrano ir nugarėlės.
Dokumentai. Lietuviška garantija. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Samsung gt s5830.  
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Mini ekskavatoriaus paslaugos
Įvairūs              žemės kasimo
bei lyginimo         darbai

Nuotekų valymo įrengimai
Tel. 8 606 02944

PASLAUGOS

Kaina 25 Eur. Tel. 8 646 49 930. 
Rokiškis
• Nokia lumia 800, mažai naudotas. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 605 25 460. 
Rokiškis
• Nokia Lumia 630, mažai naudota. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 605 25 460. 
Rokiškis
• LG KP500 telefoną ,geros būklės. 
Kaina 13 Eur. Tel. 8 615 55 634. 
Rokiškis
• Huawei P10 lite grūdintus 
stikliukus. Nauji. Kaina 2 Eur.  
Tel. 8 612 97 912. Rokiškis
• Huawei P10 lite dėkliukus.  
Nauji. Kaina 3 Eur. Tel. 8 612 97 
912. Rokiškis
• Iphone 5c mėlynas, 8gb vidinė 
atmintis. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 631 89 001. Rokiškis
• Gerą telefoną SAMSUNG 
GALAXY S III neo. Komplekte 
kroviklis, įdėklai. Kaina 70 Eur. 
Tel. 8 696 26 446. Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Erdvų 2 kambarių butą Juodupėje 
su baldais, 2 aukštas iš 5, butas 
ne kampinis, šiltas. Šarvo durys, 
plastikiniai langai, ką tik įstiklintas 
balkonas. Galima kurtis ir gyventi. 
Kaina 9000 Eur. Tel. 8 629 32 647. 

NEKILNOJAMASIS TURTAS

Rokiškis
• Sodą už miškų urėdijos,  
Uljanavos kaime.  
Tel. 8 621 55 274. Rokiškis
• 15 ha žemės sklypas šalia 
Kavoliškio kaimo. Dirbama žemė, 
yra melioracija, privažiavimas, 
daugiau informacijos telefonu.  
Tel. 8 656 54 506. Rokiškis
• Parduodu s/b „Kooperatininkas“ 
6 a žemės sklypą su mūriniu 
nameliu, šuliniu, šiltnamiu, tualetu 
ir augmenija. Tel. 8 675 17 644. 
Rokiškis
• Tvarkingą, visiškai įrengtą 
3 kambarių butą Obeliuose, 
renovuotame name. Gaunantiems 
šildymo kompensaciją už 
renovaciją mokėti nereikia. 
Parduodamas su virtuvės baldais ir 
buitine technika. Kaina 9000 Eur. 
Tel. 8 619 15 544. Rokiškis
• Žemės ūkio paskirties sklypai. 
1.06 ha ir 0,94 ha .Kadastro nr. 
7390/0004:195 ir 7390/0004:196. 
Kaina 2800 Eur. Tel. 8 650 77 850. 
Rokiškis
• Miškas su žeme 1,55 h. Kadastro 
nr. 7373/0004:75. Kaina 10000 Eur. 

Tel. 8 650 77 850. Rokiškis
• Namo dalį V. Lašo g., 66 kv. m 
plotas, sklypas – 6 a. Name įrengta 
kanalizacija, kriauklė. Reikalingas 
remontas.  3 kambariai, ūkiniame 
pastate įrengta pirtis. Galima pirkti  
išsimokėtinai iki dviejų metų, su 
pradiniu įnašu. Kaina 13000 Eur. 
Tel. 8 613 49 024. Rokiškis
• 4 kambarių butą Juodupėje 
Tekstilininkų gatvėje. Sutvarkyta 
virtuvė ir koridorius.  
Tel. 8 623 31 023. Rokiškis
• Medinį dviejų aukštų namą 
Aukštaičių g. 2, Juodupė. Su 12 arų 
žemės sklypu. Namas parduodamas 
su visais baldais, indais, šaldytuvu. 
Didelis rūsys, elektra, vietinis 
vandentiekis. Didelis ūkinis 
pastatas, su garažu, malkine 
(paliekame gerų beržinių malkų, 
briketų). Kaina 13000 Eur.  
Tel. 8 606 59 786. Rokiškis
• 3 kambarių butą, Vilniaus g. 12A. 
Du balkonai. Tel. 8 617 34 554. 
Rokiškis
• Mūrinį namą 240 kv. m, su 30 
a sklypu Rokiškyje. 2 aukštai, 
6 kambariai, didelis rūsys. Yra 
židinys, vandentiekis, kanalizacija 
miesto. Ūkinis pastatas, kuriame 
garažas 2 automobiliams bei 
paruošta vieta pirčiai. Asfaltuotas 
privažiavimas. Kaina 75000 Eur. 
Tel. 8 655 31 429. Rokiškis
• Namą, tinkantį gyventi iš karto. 
Poilsiui įrengta pirtis. Namas 
trijų kambarių. 65 kv. m. Sklypas 
yra 6,15 arų, o teritorija aptverta. 
Elektra – trifazė, vanduo – šulinio 
su hidroforu (galima prisijungti 
miesto), kanalizacija – miesto. 
Kaina 43000 Eur.  
Tel. 8 655 31 429. Rokiškis
• Naujai įrengtąmūrinį namą 
Žiobiškyje. Namo plotas - 112 kv. 
m, 3 kambariai. Sklypo plotas - 30 
a. Yra mūriniai ūkiniai pastatai, 
garažas. Nauja elektros instaliacija, 
vandentiekis miesto, kanalizacija 
- vietinė („Traidenis“). Asfaltuotas 
privažiavimas. Kaina 35000 Eur. 
Tel. 8 655 31 429. Rokiškis
• Sodą „Vėtrungės“ sodų 
bendrijoje, Lakštingalų g. 18. 
Žemės plotas - 627 kv. m. Kraštinis 
sklypas. Su vasarnamiu - 27 kv. m, 
trys nedideli kambariai ir palėpė, 
šiltnamiu, lauko WC. Sodas ribojasi 
su 2 tvenkiniais. Yra vaismedžių, 
vaiskrūmių. Tel. 8 659 15 118. 
Rokiškis
• 1 kambario butą Jaunystės g. 21. 
Vidurinė laiptinė, buto plotas 36,22 
kv. m, ketvirtas aukštas, įstiklintas 
balkonas, rūsys. Butas tvarkingas, 
plastikiniai langai, labai šiltas ir 
jaukus. Didelė virtuvė - 9,21 kv. m. 
Sutvarkyta laiptinė, geri kaiminai. 
Tel. 8 659 15 118. Rokiškis
• Sodybą Juodupės sen.  
Tel. 8 682 33 582. Rokiškis
• Rokiškio r., Uljanavos k. 
parduodamas ar keičiamas į 2 
kambarių butą rąstinis 2 aukštų 
gyvenamasis  namas (100 kv. m). 
Po namu yra rūsys, pirtis, name 
židinys. 7 a žemės sklypas, daržas, 
šiltnamis, tvenkinys.  
Kaina 25000 Eur. Tel. 8 605 22 
089. Rokiškis
• Namą Jūžintų miestelyje, Utenos 
g. Rąstinis  namas, statytas 1971 
m. sApie 81 kv. m ploto, bendras 
sklypo dydis apie 20 a.  
Tel. 8 624 10 171. Rokiškis
• 4 kambarių butą miesto centre. 
Patogus susisiekimas, darželis ir 
mokykla, parduotuvės ir paslaugų 
vietos aplink. Butas yra 3 aukšte 
iš 4, ramūs kaimynai. Laiptinėje 
kodinės durys. Bute šarvuotos 
durys, plastikiniai langai, du 
balkonai, du rūsiai. 
 Kaina 29000 Eur.  
Tel. 8 656 33 202. Rokiškis
• 8,57 ha žemės ūkio paskirties 
sklypą, 1 km nuo Pandėlio 
k. Žemės našumas 41,7, yra 
melioracija, dirbama, šalia kelio. 
Kaina 27000 Eur. Tel. 8 650 27 
826. Rokiškis
• Gyvenamą namą Obeliuose, 
bendras plotas 171,90 kv. m. 
Sienos – medis su karkasu, 
krosninis šildymas, komunalinis 

vandentiekis, vietinis nuotekų 
šalinimas. Ūkinis pastatas mūrinis. 
Kaina 15000 Eur.  
Tel. 8 673 38 801. Rokiškis

NUOMA

• Ieškome 1-2 kambarių buto 
šeimai. Išsinuomotume ilgam.  
Tel. 8 687 83 208. Rokiškis
• Ieškome išsinuomoti 2 ar 3 
kambarių buto. Gali būti Rokiškyje, 
Kavoliškyje, Juodupėje, Obeliuose 
ar pan. Siūlyti įvairius variantus. 
Tel. 8 625 95 153. Rokiškis
• Pripučiamų batutų nuoma 
Rokiškio ir aplinkiniuose 
rajonuose. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 677 09 366. Rokiškis
• Išnuomojamamas kambarys.  
Tel. 8 622 62 950. Rokiškis
• Dirbantis vyras išsinuomotų 
2-3 kambarių butą, namo dalį 
Rokiškyje. Gali būti soduose.  
Tel. 8 672 34 060. Rokiškis
• Išsinuomosiu butą, namą ar 
namo dalį Rokiškyje ar Obeliuose. 
Esu dirbantis. Tel. 8 608 74 914. 
Rokiškis
• Šeima išsinuomotų 1-2 kambarių 
butą. Ilgam laikui. 
 Tel. 8 687 83 208. Rokiškis
• Išsinuomosiu žemę aplink 
Kriaunas, galiu mokėti į priekį. 
Kaina 555 Eur. Tel. 8 620 18 784. 
Rokiškis
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• Valome minkštus baldus jūsų 
namuose. Tel. 8 646 82 272. 
Rokiškis

PERKA

• Butą Juodupėje, pirmajame 
aukšte. Tel. 8 608 47 389. Rokiškis

• Perku metalinį šiltnamį. Galiu 
išardyti pats. Tel. 8 687 49 303. 
Rokiškis

PAŽINTYS

PREKĖS VAIKAMS

• Geros būklės vežimėlį Baby 
Design. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 684 13 285. Rokiškis
• Vaikišką kilimą. Matmenys 3x4 
m. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 698 34 071. Rokiškis
• Naujus nenaudotus batukus 
vasarai, berniukui. Dydis 32. 
Piešinėlis futbolo tema, žalsvi. 
Kaina 7 Eur. Tel. 8 625 50 495. 
Rokiškis
• Geros būklės muzikinius žaislus 
ir paminkštintą supamą arkliuką. 
Viskas po 10 eurų.  
Tel. 8 625 50 495. Rokiškis
• 3 dalių vežimėlį, tvarkingas, 
riko alpine spalva, prie vežimėlio 
dovanoju lovytę ir automobilinę 
kėdutę jau paaugusiam vaikui. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 608 98 335. 
Zarasai

SIŪLO DARBĄ

• Reikalingas medvežės 
operatorius. Atlyginimas priklauso 
nuo operatoriaus sugebėjimų ir 
noro dirbti. Tel. 8 662 59 237. 
Rokiškis
• Reikia nupjauti ir susmulkinti 
pievą Rokiškio rajone.  
Tel. 8 615 17 512. Rokiškis
• Ieškau žmogaus, kuris galėtų 
nupjauti pievą Rokiškio rajone.  
Tel. 8 615 17 512. Rokiškis
• Nauja įmonė, užsiimanti 
didmenine, bei mažmenine prekyba 
autodalimis, Rokiškyje ieško 
pardavėjo - vadybininko.  
Tel. 8 603 00 871. Rokiškis
• Nauja įmonė, užsiimanti 
didmenine, bei mažmenine prekyba 
autodalimis, Rokiškyje ieško 
darbuotojų. Automobilio dalių 
išmanymas – būtinas.  
Tel. 8 603 00 871. Rokiškis
• Ieškomi statybininkai įvairiems 
statybos darbams atlikti. 
 Tel. 8 673 00 274. Rokiškis

• Skubiai reikalingas plataus 
profilio statybininkas įvairiems 
darbams Zarasų raj. Visa 
informacija telefonu.  
Tel. 8 614 11 111. Zarasai
• Reikalingas fiziškai stiprus 
lentelių rūšiuotojas lentpjūvėje. 
Darbo vieta - Obeliai, Rokiškio 
raj. Atlyginimas po bandomojo 
apie 700 Eur (į rankas 560 Eur). Iš 
Rokiškio iki darbo veža autobusas. 
Kaina 700 Eur. Tel. 8 612 26 202. 
Rokiškis
• Ieškomas šaltkalvis Ramundas 
GM Obelių lentpjūvėje pjovimo 
linijos ir kitos gamybinės įrangos 
priežiūrai ir remontui. Būtina 
mokėti virinti. Darbo vieta 
Obeliuose. Tel. 8 612 26 202. 
Rokiškis
• Ieškome auklės 1 m. 4 mėn. 
berniukui. Nepilnai darbo dienai. 
Tel. 8 686 79 826. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Avilius su magazinais. 
Nebrangiai. Tel. 8 625 64 380. 
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• 5cm/15cm, 6  m ilgio, sausas 
gegnes, 26 vnt. Tel. 8 610 06 145. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Toyota Avensis 2005, TA iki 2020 
m., D4D, geros būklės, auksinės 
spalvos, elektriniai veidrodėliai. 
Kaina 2800 Eur. Tel. 8 610 12 272. 
Rokiškis
• Labai geros būklės 2004 m. 
Renault Scenic. Dyzelis. Iš 
Vokietijos. Kaina 1499 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Geros būklės AUDI A4, 2006 m., 
2.0 l, 103 kW, dyzelis, universalas, 
pilkas. TA, lengvojo lydinio ratai, 
iš Vokietijos. Variklis dirba kaip 
laikrodis. Važiuoklėje niekas 
nebilda. Dveji rakteliai. Nauji 
stabdžių diskai, naujos kaladėlės. 
Domina keitimas.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Labai geros būklės 2009 m. 
Suzuki Splash. Benzinas. Iš 
Vokietijos. Kaina 2299 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Audi 80 1989 m., 1,8 benzinas, 
TA iki 2019 05. Su kabliu. Kaina 
370 Eur. Tel. 8 627 00 729. 
Rokiškis
• Lengvojo automobilio priekabą 
iš Vokietijos. Pagaminta 2011 m. 
Lietuvoje neeksploatuota ir mažai 
naudota. Gamintojas - „Barthau“. 
Kaina 630 Eur. Tel. 8 615 58 902. 
Rokiškis
• Motorinį dviratį „Riga“.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• Renault, benzinas-dujos, starterio 
defektas. TA iki 2018 07 17. 
Kaina 300 Eur. Tel. 8 621 68 168. 
Rokiškis
• 1997 m. VW Sharan su TA 2 m. 
geras tvarkingas automobilis, carat 
komplektacija, odinis salonas. 
Sutvarkyta važiuoklė, domintų 
keitimas. Kaina 1200 Eur.  
Tel. 8 645 19 697. Rokiškis
• VOLVO V70 tamsiai mėlyno 
perlamutro. 2002 m 2.4,120 kW. 
Ką tik pakeisti tepalai, visi filtrai, 
paskirstymo diržai, vandens pompa, 
nauja sankaba. Trauka puiki. 
Automobilis labai ekonomiškas: 

kuro sunaudojimas 100 km – iki 5 
l. Kaina 2250 Eur.  
Tel. 8 604 01 912. Rokiškis
• 2003 m. VW Golf 1.9 TDI 74 
kW, originali rida 202 tūkst. km. 
Kaina 1500 Eur. Tel. 8 612 81 356. 
Rokiškis
• Dviratį, naudotas dvejus metus. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 682 28 693. 
Rokiškis
• Tvarkingą automobilį  BMW 
525D, TA iki 2019 06, 120 kW, 
2003 m. TV, navigacija, „xenonai“, 
kaina derinama. Kaina 1999 Eur. 
Tel. 8 672 06 106. Rokiškis
• MAZDA Premacy 2,0 l dyzelinas, 
2002 m. Kaina 1100 Eur.  
Tel. 8 615 35 741. Rokiškis
• Dviratį paaugliui. 3 vidinės 
pavaros, vokiškas, tvarkingas. 
Kaina 85 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• Lengvojo automobilio priekabą, 
TA tvarkinga. Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• VW Golf universalas, dyzelis 
1.9. Menesį nevažinėtas, nes reikia 
naujo akumuliatoriaus. TA iki 2019 
03 26. Kaina 1200 Eur.  
Tel. 8 617 42 291. Rokiškis
• Audi A4 B5 1997m. karavanas. 
TA tvarkinga. Kaina 1520 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• 1987 m. Audi 80 1.8 benzinas 
dujos TA tvarkinga. Kaina 630 Eur. 
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• 1989 m. VW Passat 1.6 TD 
59 kW TA – dvejiems metams,  
sedanas tvarkinga. Kaina 720 Eur. 
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Audi 80 1986 m. b2 1.8 benzinas 
dujos TA tvarkinga. Kaina 510 Eur. 
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Naują PVC valtį Admiral AM 
330. Ilgis: 3,30 m plotis: 1,70 
m. Kameros diametras: 45 cm. 
Kaina 535 Eur. Tel. 8 699 06 665. 
Panevėžys
• Nissan Sunny 1996 m. 1,4 55 kW, 
TA iki 2018 06 25. Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 693 82 442. Rokiškis
• Audi B4, 96 m., benzinas/dujos, 2 
l, kablys, važiuojantis. Tel.  (8-610) 
42014. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 626 54 137. Rokiškis
• Baltą VW Passat, 2010 m., 2 l, 
103 kW, dyzelis, automatinė greičių 
dėžė. Kaina 6000 Eur.  
Tel. 8 626 54 137. Rokiškis
• 2008 m. Keeway 100, 97. 
Metalo spalvos. Tel. 8 682 54 128. 
Rokiškis
• VW Passat 2002 11 1.9 TDI. 
Automatinė pavarų dėžė, 
navigacija, kiti privalumai. Nauja 
TA. Lietuvoje neeksplotuotas. 
Kaina 1650 Eur. Tel. 8 699 43 030. 
Rokiškis
• Dviejų ašių 2100 kg keliamosios 
galios bortinę priekabą iš 
Vokietijos. Kaina 1250 Eur.  
Tel. 8 699 43 030. Rokiškis
• 2006 m. Audi a4 3.0 TDI 150 
kW, vienas šeimininkas, idealios 
būklės, originali rida 190 tūkst. km, 
su servizo knygele. Yra žieminių 
ratų komplektas su lengvojo lydinio 
ratais. Kaina 3450 Eur.  
Tel. 8 612 81 356. Rokiškis
• 2002 m Toyota Avensis 2.0 
d4d dyzelis, vieno šeimininko, 
iš Vokietijos, TA iki 2020 05 23. 
Kaina 1450 Eur. Tel. 8 612 81 356. 
Rokiškis
• BMX : pakeisti naujai guoliai, 
grandinė ir galinė padanga, ratai18', 
kaina 60 Eur MASTER: visiškai 
veikiantis, ratai 26'; kaina 50 Eur 
CHALLANGE: visiškai veikiantis, 
su amortizatoriais, ratai 26', kaina 
80 Eur. Tel. 8 688 58 000.  
Rokiškis
• Dviratį GEKKO, hidrauliniai 
stabdžiai, m rėmas, 28 colių ratai, 
27 pavaros. Tvarkingas. 
 Kaina 150 Eur. Tel. 8 607 37 032. 
Rokiškis
• Mopedą be bėgių, važiuojantį, 
jokių defektų. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 624 53 501. Rokiškis
• Elektrinį naują moterišką dviratį. 
Tel. 8 611 27 116. Rokiškis
• Vyriškus dviračius, bėginiai,  
aliuminio rėmas, priekiniai 
amortizatoriai  tvarkingi.  
Kaina 100 Eur. Tel. 8 676 27 899. 

Rokiškis
• Vaikiškus dviračius, bėginiai, 
aliuminio rėmas, priekiniai 
amortizatoriai  tvarkingi, ratai  
20 colių. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Renault Scenic 1.9 dci 75 kW 
2001 m. TA iki 2019 02. Variklio 
defektas. Kaina 400 Eur.  
Tel. 8 631 89 001. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Volvo V40. Ardoma dalimis, kol 
kas viskas yra, kaina sutartinė.  
Tel. 8 662 59 237. Rokiškis
• Audi A4 1996 m. naudotą vairo 
kolonėlę. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 624 49 340. Rokiškis
• Lengvojo lydinio ratus, 17 colių, 
nuo Audi A6, 2005 m. Tarpas  
tarp skylių 112. Padangų likutis 
apie 7 mm. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• VW Passat b5, b3, VW Golf 
2, VW Transporter, OPEL, 
MERSEDES, RENAULT Master, 
VW Sharan ir kiti.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• VW Passat b4 1.9 l TDI 66 kW, 
karavanas, VW Passat b4 1.9 l  
TDI 88 kW. Tel. 8 600 54 331. 
Rokiškis
• Padangas 175-70 R13 M+S 2vnt.. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 644 49 927. 
Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480.  
Rokiškis
• VW Sharan 1.9 TDI, 66 kW.  
Tel. 8 623 00 993. Rokiškis
• Padangas visureigiui 255/50 
R19 4 vnt. 6-7 mm.  
Tel. 8 645 87 075. Rokiškis
• Moskvič 412 mažai naudotą 
variklį. Kaina 105 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• 1998 m. VW Golf-3 universalas 
1.9 TD 55 kW. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• R13 R14 R15 ratus su 
padangomis, ratlankius.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Skardinius ratlankius R15  
5x112. Yra 4 vnt. Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
• Automobilio Moskvič (pikapo) 
naujas padangas. Tel. 8 671 89 551. 
Rokiškis
• Turbinas Ford, Citroen,  
1,4 TDI. Renault 1999 m.  
1,9 TDI. Tel. 8 645 87 075. 
Rokiškis
• Padangas 205/55 R16 4 vnt, 
vasarinės. Kaina 35 eurai.  
Tel. 8 645 87 075. Rokiškis
• Įvairius Audi, VW, Opel 
automobilius dalimis.  
Tel. 8 699 43 030. Rokiškis
• 1999 m. VW Cady 1,9 TDI, 
66 kW. 1999 m. VW Golf 1,6 
benzinas, 4 durų. Tel. 8 674 92 644. 
Rokiškis
• 2004 m. VW Passat 1,9 74 kW 
TDI, 1995 m. VW Passat 1,9 TDI 
66 kW (delfinas).  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Aliuminius R 15 ratus su 
padangomis visureigiui.  
Tel. 8 630 74 212. Rokiškis
• Nauja diagnostikos įranga. VAG 

KKL OBD2, tinka Audi, Seat, 
Skoda, Volkswagen.  
Kaina 10 Eur. Tel. 8 607 29 623. 
Rokiškis
• Lengvojo lydinio ratlankius su 
padangomis  BMW  orginalas, 
penktos klasės, labai geros būklės. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
• Priekinius stiklus  Renault 
Laguna universalas 1999 m. VW 
Passat, universalas. Ford Fiesta 
hečbekas 2005 m.  
Tel. 8 645 87 075. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Automobilinį televizorių tv Star, 
turi savus kanalus. Kaina 60 Eur. 
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis
• Skaitmeninį imtuvą Vido, 14 
kanalų. Kaina 16 Eur.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis 
• 54cm įstriažainės televizorių 
Samsung su pulteliu.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• 54 cm įstrižainės televizorių 
Vido su pulteliu.Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Parduodamas vokiškas presas 
WELGER. Puikiai išsaugotas ir 
prižiūrėtas. Skambinti vakare. 
Tel. 8 458 75 523. Rokiškis
• Sėjamąją SAXSONIA, 4 metrų 
pločio  Kaina 650 Eur.  
Tel. 8 612 32 516. Rokiškis
• Savadarbio traktoriaus 
dokumentus. Skambinti pasiteirauti 
po 18 val. Tel. 8 600 99 255. 
Rokiškis
• Traktorių T-25AZ.  
Kaina 2000 Eur. Tel. 8 615 44 313. 
Rokiškis
• Keltuvą, kabinamą prie 
traktoriaus galo, su prikabinimo 
mechanizmu priekabai.  
Tel. 8 652 80 328. Rokiškis
• Šieno - šiaudų rinktuvą 
„Mengeler“; viskas veikia, 
tvarkingas. Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 622 34 944. Zarasai
• Vartytuvą „Dobilas“. Kaina 500 
Eur. Tel. 8 623 49 613. Rokiškis
• Malūną - girnas.  
Tel. 8 681 66 152. Rokiškis
• Malkoms pjauti diskinį pjūklą 
(„zeimerį“). Tel. 8 681 66 152. 
Rokiškis

Ieškokite Rokiškio
 prekybos centruose!
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Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

PARODOS:
Viešojoje bibliotekoje.
Stendinė paroda „Rokiškio viešajai bibliotekai-95“.
Spaudinių parodos:
 „Lietuva informacijos leidiniuose“
„2018 – ieji prancūzų literatūros metai“
Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje
Spaudinių parodos:
,,Tėve, Tu – lyg ąžuolas“, skirta Tėvo dienai.
,,Skaitykime reikšmingiausias Lietuvos šimtmečio knygas“.
RENGINIAI: 
Birželio 7 d. 9.30 val. Rokiškio kultūros centre – XXII Aukštaitijos regiono 

lėlių teatrų šventė „Kai atgyja lėlės 2018“, skirta Lietuvos atkūrimo 100-mečiui.
Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje
Birželio 1 d. 14 val. — kūrybinių darbelių studijos „Naminukai“ užsiėmimas 

„Vasaros vėrinukai“.

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 atminimąAVINAS. Šią 

savaitę galimas 
p r e l i m i n a r u s 
verslo, nuomos, 

tiekimo, kreditavimo susi-
tarimas. Gali būti, kad kils 
pagunda leistis į slaptas 
aferas. Verčiau nesiimkite 
tokios veiklos, kuriai prieš-
tarauja jūsų vidinis balsas. 
Nesėskite prie vairo išgėrę 
alkoholio. Maudynės nepa-
žįstamose vietose būtų pavo-
jingos. Saugokitės ir klastos, 
neatverkite bet kam širdies. 
Savaitgalį tiktų pasportuoti, 
paturistauti. Galite gauti pa-
siūlymą, užsidirbti pinigų ar 
įsigyti vertingą daiktą. Dėl 
to derėtų pasitarti su šeimos 
nariais.

JAUTIS. Šią 
savaitę būsite lin-
kę labiau pasiti-
kėti kitais, veikti 

išvien. Galbūt dalyvausite 
kolektyviniuose reikaluose, 
renginiuose. Nusimato abi-
pusiai naudingo bendradar-
biavimo perspektyvos. Kita 
vertus, galite prisikurti ir 
nerealių iliuzijų. Arba šiuo 
metu jus labai domins sve-
timos paslaptys ir intrigos. 
Galite sužinoti paslaptį. Ti-
kėtinas neįprastas potyris. 
Savaitgalį venkite triukšmin-
gų susibūrimų, susilaikykite 
nuo ydingų pagundų, pasi-
saugokite agresyvių žmonių 
ir gyvūnų bei patys nede-
monstruokite priešiškumo.

D V Y N I A I . 
Šią savaitę tikėti-
ni bendri reikalai 
su užsieniečiais, 

kelionių, mokslo planai, jų 
aptarimas. Iš toli esančio 
žmogaus galite gauti reikš-
mingą žinią. Tikėtinos ro-
mantiškos fantazijos, naujos 
viltys dėl ateities. Gali būti, 
kad teks apsispręsti, ar pri-
imti siūlomas pareigas, pa-
pildomą darbo krūvį, vykti į 
užsienį ar pan. Bendraudami 
būkite tolerantiški, mokėkite 
atleisti. Įtarinėjimais ir prie-
kaištais tikrai nieko gero ne-
laimėsite. Saugokitės sukčių. 
Savaitgalį nusimato įdomūs 
pokalbiai. Visgi neatskleis-
kite svarbiausių planų.

VĖŽYS. Šią 
savaitę jums gali 
pasisekti, jeigu 
ieškote kontaktų 

su užsieniečiais, sprendžia-
te teisinius, finansinius ar 
psichologinius klausimus. 
Seksis bendrauti su nepa-
žįstamais ar neprognozuo-
jamais žmonėmis, keistuo-
liais, tačiau jiems gali kilti 
noras jumis naudotis, ma-
nipuliuoti. Nepraraskite at-
sargumo maudydamiesi bei 
saugokitės apsinuodijimų, 
erkių. Šiuo metu jums galbūt 
pavyks kažkaip įprasminti 
ilgalaikes pastangas, subliz-
gėti žiniomis ar kitais gebėji-

Astrologinė prognozė ateinančiajai savaitei
mais. Savaitgalis turėtų būti 
turiningas.

LIŪTAS. Šią 
savaitę tikėtinos 
problemos, ku-
rios turbūt tiesio-

giai jūsų nepalies, bet vers 
nerimauti dėl kitų žmonių. 
Meilės prisipažinimus ir pa-
žadus reikėtų vertinti rimtai, 
nors kol kas ne viskas atrodo 
realu. Pavojinga lengvabū-
diškai elgtis finansine pra-
sme, nes tikėtini nuostoliai 
dėl apgaulių ar neapdairu-
mo. Jeigu leisitės į kelionę, 
pasistenkite neužmiršti būti-
nų dokumentų, nevėluokite. 
Savaitgalį galite gauti žinią 
iš toli arba leistis viešnagėn. 
Gali būti, kad kelionės pa-
tyrimas pateiks atsakymus į 
svarbius klausimus.

M E R G E L Ė . 
Šiuo metu tęskite 
pradėtus darbus ir 
būkite dėmesingi 

aplinkiniams, kolegoms. Re-
gis, būsite linkę ieškoti kom-
promisų bei atsargiai įrodinėti 
savo teisybę. Kita vertus, tai 
gali nepadėti nei konkrečiai 
susitarti, nei išsiaiškinti do-
minančius santykius. Galite 
pasielgti kažkaip neadekva-
čiai kritinėje situacijoje. Arba 
tai padarys jūsų antroji pusė. 
Savaitgalį nesitikėkite nei 
didelės naudos, nei ypatingų 
malonių. Taupiau naudokite 
pinigus. Beje, tai bus sunku 
padaryti, jei užsiimate re-
montu, taisote techniką ar kt.

S VA R S T Y -
KLĖS. Šią savaitę 
jums labai rūpės 
meilė, seksas. Bū-

kite supratingi tiems, kuriuos 
mylite. Pavojinga primygti-
nai reikalauti iš jų dar dides-
nio dėmesio, brangių dovanų 
ar kelti pavydo scenas. Daug 
galvosite ir apie ūkinius rei-
kalus, sveikatą. Norėsis keisti 
gyvenimo būdą, mitybą arba 
darbą. Nesikamuokite, jei 
ne viskas pavyksta tobulai. 
Svarbu nesielgti aplaidžiai. 
Jei turite problemų, susijusių 
su jausmais, partneryste, sa-
vaitgalį viską išsiaiškinsite. 
Tik stenkitės būti objektyvūs 
kitų žmonių atžvilgiu.

S K O R P I O -
NAS. Šią savaitę 
jus itin domins 
meilė, seksas, ero-

tika, nuotykiai. Tačiau dėl 
per didelių lūkesčių išsvajo-
tas renginys ar pasimatymas 
jums gali pasirodyti ne toks 
žavus, kokio tikėjotės. Aps-
kritai, nors būsite seksualūs, 
energingi, kūrybingi, visgi 
nelengvai pasieksite savo 
tikslą meilės ir kūrybos srity-
se. Nepersistenkite, norėdami 
padaryti įspūdį. Savaitgalį 
galite sėkmingai pasirūpinti 
grožiu, sveikata, gyvūnais. 
Tiktų valyti organizmą, su-
reguliuoti mitybą, pabaigti 

nebaigtus namų ūkio darbus. 
Saugokitės traumų.

ŠAULYS. Šią 
savaitę galima 
tikėtis įvairių su-
sitikimų - ir daly-

kinių, ir smagesnių, žadančių 
nuotykius. Pravartu plėsti aki-
ratį, nevengti naujovių. Kita 
vertus, prioritetai turėtų pri-
klausyti šeimai. Neignoruo-
kite artimų žmonių poreikių 
ir norų. Jei tikitės kažko per 
daug, galite nusivilti, patirti 
graužatį. Neskubėkite daryti 
išvadų iš vieno epizodo. Sau-
gokitės sukčių. Artėjant sa-
vaitgaliui, stiprės seksualinis 
aktyvumas, romantiškos nuo-
taikos. Galite dosniai atseikėti 
pinigų pramogoms, vaikų va-
saros laisvalaikiui ir pan.

OŽIARAGIS. 
Šią savaitę verta 
pasistengti, kad 
užsitikrintumėte 

finansinį stabilumą, įsidar-
bintumėte ar pan. Tačiau 
reikėtų viską nuosekliai su-
planuoti ir nesiblaškyti bei 
suvaldyti ambicijas. Gali 
būti, kad asmeniniai santy-
kiai pakryps ne ta linkme. 
Juos pataisyti bus įmanoma 
nuoširdžiu atsiprašymu. At-
sargiai su svaigalais ir mau-
dynėmis. Savaitgalį kartu su 
šeima paplušėkite sodyboje 
ar papramogaukite gamtoje. 
Turėkite omenyje, kad nuo 
jūsų labai priklausys aplin-
kinių nuotaika ir laisvalaikis.

VANDENIS . 
Šią savaitę viską 
darykite nuose-
kliai, apgalvotai, 

taktiškai bendraukite. Ne-
sivadovaukite emocijomis 
ir iliuzijomis, tvarkydami 
turto, komercinius reikalus. 
Pasisaugokite vagių ir ap-
gaulingų „pažadukų”. Re-
gis, būsite linkę išlaidauti 
laisvalaikio malonumams, 
keistiems pirkiniams, kos-
metinėms procedūroms. Sa-
vaitgalį noriai bendrausite, 
svečiuositės, keliausite, tu-
ristausite ir pan. Visgi ge-
riausiai laiką praleisite su 
šeima, jei tik neprovokuosite 
pavydo ir barnių dėl niekų.

ŽUVYS. Šią 
savaitę neblogai 
seksis su kūryba, 
labdara, sociali-

niais reikalais susijusi veikla. 
Gali aplankyti ypatingas įkvė-
pimas ar susižavėjimas. Būsi-
te nusiteikę bendrauti, bet tuo 
pačiu ir manipuliuoti savo paš-
nekovais, „vedžioti už nosies“. 
Deja, ir patys galite susidurti 
su sukčiais, intrigantais. Sten-
kitės tvarkingai atlikti įprastus 
darbus ir nenuleisti rankų, jei 
kažkas pakryps nenumatyta 
linkme. Nepraraskite atsargu-
mo vandenyje, venkite svaiga-
lų, kvaišalų. Artėjant savaitga-
liui, teks tvarkyti pinigų, turto, 
komforto reikalus.

Kariuomenė jau sulaukė beveik 5000 prašymų 
atlikti karo tarnybą savanoriškai arba pirmumo tvarka

Šiemet atlikti privalo-
mąją karo tarnybą pla-
nuojama pakviesti maž-
daug 3900 šaukiamojo 
amžiaus piliečių, tačiau 
Karo prievolės ir kom-
plektavimo tarnyba jau 
yra gavusi beveik 5000 
prašymų iš norinčiųjų 
atlikti tarnybą savanoriš-
kai arba pirmumo tvar-
ka – pusantro tūkstančio 
prašančiųjų siekia tarny-
bą atlikti savanoriškai, o 
beveik pusketvirto tūks-
tančio jaunuolių yra iš 
šaukiamųjų sąrašo, tačiau 
nori pasinaudoti teise at-
likti tarnybą pirmumo 
tvarka. Savanoriškai Iš 
atlikti karo prievolę be-
veik 100 prašymų pateikė 
merginos.      

 Devynerių mėnesių karo 
tarnybą šiemet jau pradėjo 
daugiau nei 300 jaunuolių, 
tarnaujančių Lietuvos kariuo-
menės Sausumos pajėgose, 
taip pat Karinių oro pajėgų 
Oro gynybos batalione Ra-
dviliškyje, Karinių jūrų pa-
jėgų apsaugos kuopoje Klai-
pėdoje bei Gedimino Štabo 
bataliono Garbės sargybos 
kuopoje Vilniuje.

„Siekiame kiekvienam, 
suprantančiam Tėvynės gy-
nybos svarbą, sudaryti visas 
sąlygas mokytis kartu su ge-
riausias turimais specialistais, 
skleisti patriotizmą ir suprati-
mą, kad Lietuva yra mūsų visų 
šalis ir kas daugiau, jeigu ne 
mes patys galime ją stiprinti 
kiekvieną dieną. Visuomenės 
ir kariuomenės bendras darbas 
yra svarbus siekiant išlaikyti 
pamatines vertybes, laisvę ir 
nepriklausomybę. Kaip iš-
skirtinės motyvacijos ir ryžto 
tarnauti pavyzdį pateikčiau 
Kuršėnų „Ivinskio“ gimnazi-
ją – iš vienos klasės rugpjūčio 
mėnesį į tarnybą išvyks net 8 
klasiokai, kurie norą tarnau-
ti pareiškė savanoriškai. Tai 
puikus pavyzdys, kad vieny-
bėje slypi jėga, iš kurios kyla 
ir pareigos jausmas“, – sakė 
Lietuvos kariuomenės Karo 
prievolės ir komplektavimo 
tarnybos viršininkas Arūnas 
Balčiūnas.

Artimiausi šauktinių karių 
išvykimai į dalinius numa-
tyti rugpjūčio ir rugsėjo mė-
nesiais. Rugpjūčio pradžioje 
Kęstučio motorizuotas pės-
tininkų batalionas (Tauragės 
r.) priims beveik 500 karių, 
rugpjūčio pabaigoje Juozo 

Vitkaus inžinerijos batalionas 
(Kauno m.) sulauks 200, o 
Vytenio bendrosios paramos 
ir logistikos batalionas  rug-
sėjo viduryje lauks daugiau 
nei 450 nuolatinės pradinės 
privalomosios tarnybos karių

Karo prievolės ir kom-
plektavimo tarnyba primena, 
kad šaukimo nurodymai karo 
prievolininkams paštu nebė-
ra siunčiami – informacija,  
kada ir kaip atlikti procedūras 
karo prievolininkams pateik-
ta karo prievolininkų sąraše 
internete https://sauktiniai.
kam.lt arba www.karys.lt.

Karo prievolininkų pa-
togumui, regioniniai karo 
prievolės ir komplektavimo 
skyriai ir poskyriai dirba pir-
madieniais – ketvirtadieniais 
nuo 08.00 iki 19.00 val., o 
penktadieniais  – nuo 08.00 
iki 17.45 val. Visų regioninių 
karo prievolės ir komplekta-
vimo skyrių ir poskyrių kon-
taktus galima rasti interneto 
svetainėje: http://www.karys.
lt/kontaktai.html. Taip pat 
visą informaciją apie tarnybą 
Lietuvos kariuomenėje galite 
gauti paskambinę nemokama 
konsultavimo linija 8 800 
12340.

KAM inform.
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ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

Kalbasi du infor-
macinių technologijų 
specialistai:

– Petrai, tu toks 
rimtas, tarsi būtum 
visą licencijos sutartį 
perskaitęs.

***
Vyro idealas moters 

akimis: kad sugebėtų ir 
nurengti, ir aprengti.

***
Laukiniai Vakarai. 

Senyvas kaubojus atve-
da pas gydytoją jauną, 
peršauta koja.

– Kokios bėdos? – 
klausia gydytojas. 

– Tai va, būsimam 
žentui koją peršo-
viau, – sako vyresnis 
kaubojus.

Gydytojas ima 
gėdyti:

– Argi gražu į 
būsimus šeimos narius 
šaudyti?

– Kai aš į jį šoviau, 
jis dar nebuvo būsimas 
šeimos narys!

***
Režisierius sako 

scenaristui:
– Kaip matote, 

publikai jūsų pjesė 
nepatinka.

– O jūs iš kur žino-
te?! Salė juk tuščia!

***
Kaimyninės šalies 

Valstybinis bankas 
paklausė marketologų 

patarimų ir ėmė spausdiniti 99 
rublių kupiūras.

***
Kišenvagis klasikinės 

muzikos koncerte, žiūrėdamas 
į pianistą:

– Dieve Dieve, tokie 
miklūs pirštai! Ir kam jis juos 
naudoja...

***
Visiškai nusilesusi mergina 

klube flirtuoja:
– Ei, jaunuoli! Ar nepadėsi 

merginai namo nusigauti?
– O kokiu adresu jus vežti?
– Tu ką, savo adreso nepri-

simeni?!
***

Kalbasi kiškis ir vilkas. 
Kiškis:

– Tavo žmona graži.
Vilkas:
– O tavo – skani!

***
Jauna šeima aptiko, kad jų 

mažylis valgo laboratorinių 
žiurkių ėdalą. Tėvas atėmė 
pakelį, išplovė vaikui burnytę 
ir skaito maisto sudėtį:

– Morkos, žirniai, kviečiai, 
vitaminai A, D, E...

Mama:
– Tiek jau to, atiduok vaikui 

tą pakelį. Tegul valgo.
***

Mano katinas mane laiko 
Dievu: apsimeta, kad aš neeg-
zistuoju. Kol ėsti neužsinori.

***
Petras skaito laikraštyje 

užsienio naujienas: „Indijos 
policija nutraukė vyro ir ko-

bros sutuoktuves“. Ir galvoja: 
„Kokia neveikli Lietuvos 
policija. Visi mano pažįstami 
vedę gyvates. Ir kad nors 
vienam policija būtų sukliu-
džiusi“...

***
Skėčių gamintojai meldžia 

Dievo lietingos vasaros. 
Alaus gamintojai – karštos. O 
degtinės gamintojai nesimel-
džia. Jie tam laiko neturi, 
dirba.

***
Kalbasi du informacinių 

technologijų specialistai:
– Sunki diena darbe buvo. 

Pataisiau kompiuterį, tris 
spausdintuvus, skenerį ir 
kažką dar.

– Ar pamiršai, ką pataisei, 
ar nežinai, ką pataisei?

***
Informacinių technologi-

jų specialistas seka pasaką 
vaikui:

– Ir senelis ėmė spaudyti 
auksinę žuvelę.

– O kodėl žuvelę?
– Nes pelyčių senovėje 

nebuvo!
***

Diplomų teikimo šventės pa-
radoksas: studentams, apsiren-
gusiems vienodomis togomis, 
dekanas aiškina, kad sėkmės 
receptas – individualumas.

***
Mažylis išeina apsiašaro-

jęs iš virtuvės. Tėvas klausia:
– Kas atsitiko?
– Mane tavo žmona barė!

Orų prognozė birželio 1-4 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Birželio 1 d. Naktį +9

Dieną +22
P, 
2-7 m/s

Birželio 2 d. Naktį +12
Dieną +24

V,
2-6 m/s

Birželio 3 d. Naktį  +14
Dieną +26

V, 
2-7 m/s

Birželio 4 d. Naktį +14
Dieną +23

V,
2-6 m/s

Dieną kai kur palis.

AUGALAI

• Du didmaišius grikių.  
Tel. 8 652 80 328. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Mikrobangų krosnelę Riwa. Kaina 
17 Eur. Tel. 8 648 41 007. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Batelius bei suknelę, dėl 
išsamesnės informacijos kreiptis 

telefonu. Tel. 8 655 01 947. 
Rokiškis
• Nebrangiai (nuo 0,50 iki 4 Eur) 
parduodu moteriškus drabužius. 

Daugiausia drabužių –   
M dydžio. Yra galimybė 
pasimatuoti.  
Tel. 8 624 03 782. Rokiškis


