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Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Birželio 29-oji, 
penktadienis, 

26 savaitė
Iki metų pabaigos liko 185 dienos.

Šv. Petras ir Povilas 
Lietuvos pasieniečių diena

Saulė teka 4.44 val., 
leidžiasi 22 val. 

Dienos ilgumas 17.16 val. 
Mėnulis – pilnatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Benita, Benitas, Benius, 
Giedrimė, Manta, Petras, Petrė, 
Povilas, Svirkanta, Svirkantas, 

Svirkantė, Svirmantas, Svirmantė.
Rytoj: Adelė Emilija, Emilis, 

Liucina, Tautginas.
Poryt: Julius, Julė, Julijona, 

Julijonas, Liepa, Regina, 
Tautrimas.

Dienos citata
„Iš visų vagių patys 

blogiausi yra kvailiai: jie 
grobia iš mūsų laiką ir 
nuotaiką“ (J. V. Gėtė).

Dienos skaičius
12337

Tiek Rokiškyje beliko gyventojų.  

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1900 m. gimė Antuanas Mari 
Rožeras de Sent Egziuperi 
(Antoine Marie Roger de 
Saint-Exupery), „Mažojo 
princo“ ir kitų nuostabių 

kūrinių autorius, karo lakūnas.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

11668 m. Vilniuje, buvusios 
pagonių deivės Mildos 

šventyklos vietoje, padėtas 
kertinis akmuo Šv. Povilo ir 
Petro bažnyčios statybai.

Post 
scriptum

Ir geriausia šluota bėdų 
iš namų neiššluos.

Ką darom? Internautai 
(ne)turi patarimų 
rokiškėnams

2 p.

Rokiškio pirminės asmens 
sveikatos priežiūros centras 
turi naują direktorę

2 p.

Gyvūnų globos namams Rokiškyje pritaria 
bene visi internautai

3 p.

Rokiškio ligoniams – 
naujas greitosios pagalbos 
automobilis

Pirminės asmens sveikatos priežiūros 
centro direktorė Zita Kapušinskienė – prie 
naujojo greitosios pagalbos automobilio. 
Jo rakteliai rokiškėnams medikams įteikti 
ketvirtadienį
Apie tai, kodėl Rokiškiui skirtas naujas 
greitosios automobilis, kokios jo galimybės 
ir nauda rajono pacientams, skaitykite 
artimiausiuose „Rokiškio Sirenos“ 
numeriuose.
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KRIMINALAI
Girtas mušėsi viešoje 
vietoje
Vyras, gim. 1969 m., gyv. 
Rokiškyje, pranešė, kad 
birželio 27 d. apie 18.15 val. 
viešoje vietoje, Rokiškyje, 
matant pašaliniams 
asmenims, neblaivus 
(nustatytas 3,33 prom. 
girtumas) vyras, gim. 1986 
m., gyv. Rokiškyje, jį sumušė. 

Įtariamas nusikalstamos 
veikos padarymu vyras 
sulaikytas. 

Panevėžio VPK ir 
Panevėžio apskrities 

priešgaisrinės gelbėjimo 
valdybos

Rokiškio priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos 

inform.

Ką darom? Internautai 
(ne)turi patarimų rokiškėnams
Vos Facebook'e pasidalinom gąsdinančia nykstančio Rokiškio 
miesto statistika, internautai netruko dalinti patarimų. Tarp 
originaliausių- uždrausti prezervatyvus, ar tiesiog labiau pasistengti 
gaminant vaikus... O kiti priminė, kad paskutinysis emigravęs iš 
Rokiškio nepamirštų mieste išjungti šviesą. Jūsų dėmesiui – 
rokiskiosirena.lt skaitytojų mintys ir įžvalgos šiuo klausimu.

Veseliovas: „Kas gali sė-
dėti šitoj skylėje už tokią juo-
kingą algą? Darbinosi žmogus 
sūrinje, paaiškino alga nuo 
nuo 600 iki 800, dirbsi 2 po 
12 val dienines, 2 naktines, 2 
išeigines, 2 naktines. Kai at-
nešė susipažinti darbo grafiką, 
suprato, kad gyvens ir dirbs 
sūrinėje. Per penkias dienas 1 
išeiginė.“

Aš: „Linkėjimai Rokiškė-
nams iš Airijos, ką jūs dar šitoj 
skylėje veikiat?

Skaitytojas: „Klausiate, 
kodėl nėra užsienio investi-
cijų? O klausimas toks – kai 
ateis užsienio investuotojas, 
ką jis darys? Mokės europie-
tišką atlyginimą. Prisiminkit, 
kokios isterijos buvo dėl Lidl 
atėjimo. Vienintelis būdas 
mušti algas - neįleisti užsienio 
investuotojų. Rajono valdžia 
ir verslas daro viską, kad išvy-
tų jaunimą iš Rokiškio. Ir pats 
geriausias to pavyzdys - priva-
ti mokyklėlė. Kam Rokiškiui 
daugiau 100 jaunų, iniciatyvių 
žmonių? Kam jų planai, sie-
kiai, iniciatyvos? Svarbu turės 
verslas ir politikai žaisliuką, 
pakol nusibos.“

Juokas: „Cha... kažkoks 
keistas tas mūsų miestelis. 
Vaikų žaidimo aikštelių nėra, 
sporto aikštelių taip pat vos 
viena kita, jaunimui veikti 
nėra ką, suaugusieji arba geria 
alų arba sėdi namuose, jokių 
kultūrinių renginių nėra. Tik 
pentagonas pilnas, ten gyve-
nimas verda kaip bičių avily, 
kam įdomu, nueikit, pasižiū-
rėkit, kaip į ekskursiją…“.

Krastietis: „Tai yra sis-
teminė problema. Paprastai 
žiūrint, daugumoje rajonų yra 
panašios tendencijos - gyven-
tojų mažėja. Šiek tiek skiriasi 
mažėjimo tempai, tačiau pro-
jekcija panaši. Gyventojai ir 
valdžia problemą pripažįsta. 
tačiau kokią turime reakciją į 
tai? Nemanau jokių valdžios 
bandymų emigraciją valdyti 
rajono lygiu (Rajono valdžia 
teisinsis, jog emigracijos val-
dyti rajono lygiu neįmanoma - 
nesąmonė). Žmonės emigruo-
ja, nes nėra gerai apmokamų 
darbo vietų (ar yra užsienio 
investuotojų Rokiškyje? Ar 
valdžia kaip nors RIMTAI 
bando juos pritraukti?), žmo-
nės nesijaučia gerai gyven-

dami rajone, trūksta kitos 
veiklos (Rokiškio rajone ren-
giniai yra daugiau organizuo-
jami iniciatyvių žmonių, o ne 
rajono valdžios).“

Protas: „Jei pagimdysi 
Lietuvoj ar tam pačiam Ro-
kišky, tai nereiškia,  kad čia ir 
liksi, „prezikai“ netinka.

Rimtas: „O jei rimtai? Ar 
valdžia ką nors daro tuo klau-
simu, ar visa tai palikta saviei-
gai?“

Vaisininkas: „Arba galim 
pradurtus „prezikus“ pardavi-
net. Vis maž kažkas pakibs.“

Tomas: „O tai maž iš di-
dmiesčių kai kas susigundys 
papildyman, nes ne kažką, pa-
žiauru.“

Algirdas: „Siūlau steigti 
Rokiškyje dar dvi privačias 
mokyklas, nes nebetelpa vai-
kai valdiškose.“

Kątinas: „Nyksta Rokiš-
kis. Senoliai miršta, jaunimas 
emigruoja. Nežinia, kokia čia 
ateitis laukia“.

Baisu: „Baisu, tai po 5 
metų liks tuščias Rokiškis, jei 
tokie pat tempai bus“. 

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.

Birželio 26 dieną Ro-
kiškio pirminės asmens 
sveikatos priežiūros centre 
(PASPC) naujovės – du 
kandidatus konkurse įvei-
kusi Rokiškio rajono savi-
valdybės administracijos 
direktoriaus pavaduotoja 
Danguolė Kondratenkienė 
(nuotr.) išrinkta į centro 
direktorės postą.

Paklausta apie tai, ar kon-
kursą laimėti buvo sudėtin-
ga, sudvejojusi naujoji di-
rektorė sakė, jog apibūdinti 
vykusį konkursą ganėtinai 
sunku dėl viduje tvyroju-
sio jaudulio. „Konkursas 
nebuvo iš lengvųjų, tačiau 
daug ką padarė ir jaudulys, 
kurį jaučiau viso konkurso 
metu, – kalbėjo D. Kondra-
tenkienė. - Tačiau jaudulys 

Rokiškio pirminės asmens sveikatos 
priežiūros centras turi naują direktorę

laimėti konkurso visgi nesu-
trukdė – labai intensyviai ruo-
šiausi, skaičiau, domėjausi, 
todėl atsakinėjant į klausimus 
suvokiau, jog praktiškai visus 
atsakymus puikiai žinau“.

 Naujoji centro direktorė 
nesikuklino atvirauti ir apie 
užplūdusius jausmus laimėjus 
konkursą. „Be galo džiaugiuo-
si ir didžiuojuosi savimi, - net 
per mobiliojo telefono ragelį 
jautėsi, jog moteris šypsosi, - 
Tačiau ir suprantu, jog užim-
dama šias pareigas ant pečių 
nešiu didžiulę atsakomybę 
– juk tai tokia įstaiga…“  Mo-
teris pasakojo, jog šiuo metu 
jos širdyje ne tik džiaugsmo, 
bet ir baimės bangos, tačiau 
tiki, jog dideliu darbu viskas 
yra įveikiama, o kaip vieną iš 
stiprybių įvardijo tai, jog ko-
lektyvą jau pažįsta.

Prakalbus apie pirmuosius 
nuveikti planuojamus darbus 
naujoji centro direktorė at-
sakė, jog dabar svarbiausia 
susipažinti su visais finan-
siniais rodikliais, dokumen-
tais, sutartimis. „Pradėjus 
eiti direktorės pareigas visų 
pirma stengsiuosi kuo grei-
čiau susipažinti su visais 
įvykusiais pokyčiais, galbūt 
bus privalu kažką keisti. Taip 
pat labai viliuosi išklausyti 
darbuotojų lūkesčius, ieškoti 
kompromisų bei įstaigą val-
dyti demokratiškai,“ – apie 
planus kalbėjo Danguolė 
Kondratenkienė.

Rokiškio pirminės asmens 
sveikatos priežiūros centro 
direktorės pareigas D. Kon-
dratenkienė užims jau liepos 
pabaigoje.

Monika MEILUTĖ

Rengiami Panemunio, Suvainiškio, 
Lailūnų, Sriubiškių seniūnaičių rinkimai

Liepos 11 d. 11 val. Pane-
munio kaimo bendruomenės 
patalpose vyks Panemunio 
seniūnaitijos seniūnaičio rin-
kimai.

Liepos 11 d. 16 val. Su-
vainiškio bibliotekoje vyks 
Suvainiškio seniūnaitijos se-
niūnaičio rinkimai.

Liepos 12 d. 11 val. Lailū-
nų kaimo bendruomenės pa-
talpose vyks Lailūnų seniū-

naitijos seniūnaičio rinkimai.
Liepos 14 d. 14 val. Sriu-

biškių bibliotekoje vyks Sriu-
biškių seniūnaitijos seniūnai-
čio rinkimai.

Kandidatų į seniūnaičius 
registracija vyks Pandėlio se-
niūnijos patalpose pas raštve-
dę Rimą Giriūnaitę nuo 2018 
m. birželio 28 d. 8 val. iki lie-
pos 3 d. 17 val.

Kandidatų duomenų pati-

krinimas vyks 2018 m. liepos 
4 d. nuo 9 val. iki 12 val.

Kandidatų į seniūnaičius 
sąrašas tvirtinamas 2018 m. 
liepos 5 d. ir paskelbiamas 
seniūnijos interneto svetai-
nėje.

Išrinktų seniūnaičių sąra-
šas bus patvirtintas liepos 16 
d.    

 „Rokiškio Sirenos“ 
inform.      

Gyvūnų globos namams Rokiškyje pritaria bene visi internautai
Benamių gyvūnų proble-

mą – jau ne vienerius me-
tus klestinti visos Lietuvos 
bėda. Nors sprendimų šiai 
problemai ieškota įvairių, 
deja, gyvūnų prieglaudos 
netuštėja, o gatvėse pas-
tebimi benamiai šunys ir 
katės drasko ne vieno ste-
bėtojo širdį.

Rokiškio rajone benamiai 
gyvūnai taipogi ne mažiau 
opi problema: po balkonais 
gyvenančių katinėlių skai-
čius šiltuoju metų laiku dau-
gėja taip pat sparčiai kaip ir 
gatvėmis lakstančių šunų. O 

ką jau kalbėti apie išmestus, 
atvežtus ir paliktus naminius 
gyvūnus?

Prieš keletą metų Rokiš-
kyje netilo kalbos apie žada-
mus atidaryti gyvūnų globos 
namus, tačiau laikui bėgant 

kalbos nuslūgo, o globos na-
mai ir teliko gyvūnų mylėto-
jų svajone.

Norėdama išsiaiškinti 
skaitytojų nuomonę, „Rokiš-
kio Sirena“ Facebook pasky-
roje paskelbė balsavimą „Ar 

Rokiškio rajone reikalingi 
gyvūnų globos namai?“. Bal-
savimas susilaukė didžiulio 
skaitytojų dėmesio – žmonės 
ne tik spaudė „Taip“ ir „Ne“ 
balsavimo laukelius, bet ir 
reiškė nuomonę komenta-
ruose.

Viso balsavime dalyva-
vo 693 žmonės, iš kurių net 
96% (665 balsavusieji) tei-
gė, jog gyvūnų globos namai 
Rokiškio rajone – privalomi 
ir tik 4% (28 balsavusiųjų) 
pasisakė prieš. Pastarųjų pa-
sisakymų komentaruose ne-
atsirado.

Monika MEILUTĖ

Lietuvos bankas įspėja: plinta naujas 
sukčiavimo būdas

Lietuvos banko duome-
nimis, vis dažniau pasitaiko 
apgautų gyventojų, kurie 
patiria nuostolių prekiau-
dami rizikingomis finansi-
nėmis priemonėmis, o vė-
liau kreipiasi į bankus dėl 
MasterCard kortelėmis at-
liktų mokėjimų atšaukimo, 
taip siekdami susigrąžinti 
prarastus pinigus. Tokią ga-
limybę paprastai jiems žada 
nelegaliai veikiančios bro-
kerinės kompanijos.

Pagal MasterCard taisykles 
mokėjimai gali būti atšaukti, 
kai klientas negauna prekės 
arba paslaugos, už kurią jis 
sumokėjo. Tačiau MasterCard 
apsauga neveikia, kai kreipia-
masi dėl nuostolių, atsiradusių 
prekiaujant investiciniais pro-
duktais, todėl pinigai gyven-
tojui negrąžinami, rašoma LB 
pranešime spaudai.

Pastaruoju metu plintan-
tis sukčiavimo modelis pa-
prastas – paskambinę sukčiai 
pateikia „itin patrauklų“ in-
vestavimo pasiūlymą. Kartu 
su siūlymu prekiauti klientui 
pateikiami ir klaidinantys 
patarimai, kaip apsisaugoti 

nuo galimų nuostolių – jiems 
tereikia investavimui skirtas 
lėšas pervesti naudojantis 
mokėjimo kortele, esą tokios 
operacijos yra apdraustos ir 
nesėkmės atveju nuostolius 
kompensuos MasterCard or-
ganizacija. Tokie siūlymai 
yra klaidinantys.

Jais susivilioję gyventojai 
pradeda prekiauti įvairiose 
internetinėse prekybos plat-
formose Forex valiutų rinkų 
bei kitomis išvestinėmis fi-
nansinėmis priemonėmis ir 
dažniausiai praranda didžiąją 
dalį investuotų pinigų, o nere-
tai – ir visus.

Lietuvos banko inform.
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Nepasiturinčių Rokiškio rajono šeimų vaikams – 
moderniausios technologijos, užsiėmimai 
bei saviraiškos galimybės bibliotekose

Iki 2019 m. lapkričio 
30 dienos Rokiškio (LT), 
Ludzos (LV) ir Jekabpilio 
(LV) bibliotekose vyks so-
cialinę atskirtį patiriančių 
šeimų vaikams skirti už-
siėmimai, kuriuose vaikai 
bei paaugliai bus supažin-
dinami ir mokomi dirbti 
su naujausiomis informa-
cinėmis technologijomis bei 
kompiuterinėmis progra-
momis. Taip pat bus orga-
nizuojamos dvi vasaros sto-
vyklos, kuriose vaikai įgys 
daugiau socialinių įgūdžių, 
susipažins su šalių kultūro-
mis, atliks įvairias užduotis 
naudodamiesi modernio-
mis technologijomis. Visa 
tai – birželio 1 dieną pra-
sidėjęs 2014–2020 m. In-
terreg V-A Latvijos ir Lie-
tuvos programos projektas 
„Interaktyvi edukacinė er-
dvė – efektyvus socialinės 
integracijos būdas vaikams 
iš nepalankiose sąlygose 
gyvenančių šeimų, LLI-263 
(OPEN UP)”.

Mokymai, sportas 
ir žaidimai
Jau nuo birželio pirmosios 

Rokiškio  Juozo Keliuočio 

viešojoje bibliotekoje įrengi-
nėjama interaktyvi edukacinė 
vaikų ir paauglių mokymo-
si erdvė: naujai įrengtame 
kambaryje netrukus puikuo-
sis didžiulė interaktyvi lenta, 
„Xbox“ žaidimų konsolė, 3D 
spausdintuvas, interaktyvus 
žaidimų stalas, kompiuteriai 
ir kitos modernios technolo-
gijos, kurios vaikams suteiks 
galimybę žaisti interaktyvius 
žaidimus, bendrauti ir moky-
tis, taip mažindamos nepasitu-
rinčių šeimų vaikų socialinę ir 
ekonominę atskirtį.

Vyksiančių užsiėmimų 
metu tiek Latvijos, tiek Lie-
tuvos bibliotekose įrengto-
se mokymosi erdvėse vaikų 
grupės mokysis naudotis mo-
derniomis technologijomis, 
padedami savo srities profesi-
onalų mokysis fotografijos bei 
filmavimo subtilybių, kurs bei 
montuos filmukus. Popamoki-
nių užsiėmimų metu taipogi 
bus organizuojamos „Karje-
ros dienos“, kurių metu vaikai 
lankys įvairias institucijas, 
įmones, organizacijas, susi-
pažins su įvairių sričių speci-
alistais bei jų darbo specifika. 
Interaktyvioje edukacinėje er-
dvėje vaikai ir paaugliai galės 

ne tik mokytis, bet ir turinin-
gai leisti laisvalaikį – žiūrės 
3D filmus, žais interaktyvius 
stalo žaidimus.

Kaip pasakojo projekto 
Lietuvoje koordinatorė Rasa 
Vingelienė, mokymai J. Ke-
liuočio viešojoje bibliotekoje 
prasidės jau rugsėjo mėnesį 
ir bus vykdomi visus moks-
lo metus. „Užsiėmimai vyks 
kartą per savaitę pasibaigus 
pamokoms. Stengsimės vai-
kams suteikti galimybę ne tik 
praturtinti savo žinias, bet ir 
susipažinti su kitais vaikais, 
suteikti tinkamas sąlygas 
turiningam bei naudingam 
laisvalaikio praleidimui,“ – 
sakė R. Vingelienė. Naujai 
įrengtoje užsiėmimų erdvėje 
tikimasi skatinti socialinę at-
skirtį patiriančių šeimų vaikų 
saviraišką, ugdyti socialinius 
įgūdžius ir papildyti jų žinių 
bagažą šiuolaikiniam jauni-
mui aktualia informacija.

Tarptautinės stovyklos
Projekto metu taipogi bus 

organizuojamos dvi tarptau-
tinės stovyklos, kurios vyks 
Lietuvoje ir Latvijoje. Kie-
kvienoje stovykloje daly-
vaus po 10 socialinę atskirtį 

patiriančių šeimų vaikų iš 
Rokiškio (LT), Ludzos (LV) 
ir Jekabpilio (LV). Pirmoji 
10-11m. vaikų grupė – jau 
surinkta. Ji rugpjūčio 20 d. 
vyks į 5 dienų trukmės sto-
vyklą Jekabpilio (LV) rajone.  
Kita vaikų grupė smagiai bei 
turiningai savaitę stovykloje, 
kuri vyks Rokiškio rajone 
esančiame Žiobiškio kaime, 
praleisti vyks 2019 m. birže-
lio mėnesį. „Abiejų stovyklų 
metu Latvijos bei Lietuvos 
vaikai turės galimybę ne tik 
susipažinti su abiejų šalių 
kultūriniais panašumais ir 
skirtumais, bet ir tobulinti 
kalbas, dalyvauti įvairiuose 
mokymuose, užsiėmimuo-
se, žaisti interaktyvaus stalo 
žaidimus, gaminti įvairius 
modelius naudojantis 3D 
spausdintuvu bei užsiimti ki-
tomis smagiomis veiklomis“, 
– pasakojo R. Vingelienė pri-
durdama, jog užimtumo į sto-
vyklas vyksiantiems vaikams 
tikrai netrūks.

Moksleiviai – 
aktyvūs bibliotekų 
lankytojai
Kaip teigia projekto Lietu-

voje koordinatorė Rasa Vinge-

lienė, bibliotekų darbuotojai 
pastebi, jog pastaruoju metu 
bibliotekose praleisti laisva-
laikį, bendrauti bei žaisti su 
draugais vaikai ir paaugliai 
renkasi itin dažnai todėl tikisi, 
jog projektas ne tik sudomins 
nepasiturinčių šeimų vaiku-
čius, bet ir suteiks jiems nau-
dingų žinių, padės susiben-
drauti su kitais vaikais ir taip 
mažins jų socialinę atskirtį. 
„Modernizuotos bibliotekos 
atvers savarankiško tobuli-
nimosi galimybes socialinę 
atskirtį patiriančių šeimų vai-
kams, suteiks galimybę iš-
plėsti savo perspektyvas lan-
kantis įvairiose institucijose, 
naudojantis interaktyviomis 
mokymosi priemonėmis, skai-
tant knygas, žiūrint filmus. 
Taip vaikai prasmingiau leis 
laisvalaikį ir įgis naujų įgū-
džių, reikalingų naudojantis 
moderniomis informacinėmis 
technologijomis,“ – pokalbį 
užbaigė R. Vingelienė.

2014-2020 m. Interreg V-A 
Latvijos ir Lietuvos bendra-
darbiavimo per sieną pro-
grama siekia prisidėti prie 
darnaus programos teritorijos 
vystymosi padėdama jai tapti 
patrauklia ir konkurencinga 

vieta gyventi, dirbti ir apsi-
lankyti. Projektas „Interak-
tyvi edukacinė erdvė – efek-
tyvus socialinės integracijos 
būdas vaikams iš nepalan-
kiose sąlygose gyvenančių 
šeimų, LLI-263 (OPEN UP)” 
siekia sukurti tinkamas sąly-
gas Rokiškio (LT), Ludzos 
(LV) ir Jekabpilio(LV) bibli-
otekose, kurios palengvintų  
vaikų iš socialinę atskirtį pa-
tiriančių šeimų ekonominę ir 
socialinę padėtį ir prisidėtų 
prie Latvijos ir Lietuvos pa-
sienio regionų bendradarbia-
vimo.

Visas projekto biudžetas – 
176 680,75 Eur. Iš jų – ben-
drasis Europos regioninės 
plėtros fondo finansavimas 
– 150 178,64 Eur. 

Šis straipsnis parengtas 
naudojant Europos Sąjun-
gos finansinę paramą. Už 
šio straipsnio turinį atsako 
Rokiškio J. Keliuočio viešoji 
biblioteka. Jokiomis aplinky-
bėmis negali būti laikoma, 
kad jis atspindi Europos Są-
jungos nuomonę.

Daugiau informacijos 
apie projektą rasite:

www.latlit.eu., 
www.rokiskis.rvb.lt

Užs. 0666

Pirmą liepos savaitgalį Velykalnio sporto aikštyne vyks Rytų ir Vakarų Europos vyrų paplūdimio tinklinio varžybos
Liepos 6-8 dienomis Vely-

kalnio bendruomenės parką 
sudrebins Rytų ir Vakarų 
Europos paplūdimio tinkli-
nio varžybos skirtos Lietuvos 
valstybės šimtmečiui ir Lie-
tuvos Karaliaus Mindaugo 
karūnavimo dienai paminėti. 
Varžybose dalyvauti kviečia-
mos vyrų tinklinio komandos 
iš visų Europos šalių.

Čempionate renginio or-
ganizatorius Stasys Mekšė-
nas žada ne tik įdomias bei 
įtemptas paplūdimio tinklinio 
varžybas, atvykstančius žino-
miausius tinklinio žaidėjus, 
bet ir užsiėmimus žiūrovams. 
„Šįkart vyksiančiose varžy-
bose sulauksime labai stiprių 
žaidėjų iš Rusijos bei kitų 
Europos šalių, tačiau čem-
pionato metu nežadame pa-
miršti ir žiūrovų – pertraukų 
metu varžybų stebėtojų lauks 
užduotys, kurių nugalėto-
jai bus apdovanojami Seimo 
nario Raimundo Martinėlio 
įsteigtais prizais – tinklinio 
kamuoliais Mikasa,“ – pasa-
kojo renginio vadovas Stasys 
Mekšėnas.

Renginio organizatoriai 
skatina paplūdimio tinklinio 
žaidėjams nepraleisti progos 
bei burtis į komandas ir regis-
truotis į čempionatą, o fanams 

– nepraleisti šio įspūdingo re-
ginio.

Rytų ir Vakarų Europos pa-
plūdimio tinklinio varžybos 
Velykalnio sporto aikštyne 
vyks pirmą kartą. Čempionatą 
tiesiogiai transliuos naujienų 
portalas Delfi.

Lietuvos bei užsienio tin-
klinio komandoms, norin-
čioms dalyvauti varžybose, 
privaloma išankstinė registra-
cija, kuri vykdoma iki liepos 
3 d. 17 val. Išankstinės regis-
tracijos metu varžybose daly-
vauti norinti komanda iki nu-
matytos registracijos pabaigos 

privalo užpildyti paraišką bei 
atsiųsti ją varžybų direktoriui 
adresu stmeksenas@gmail.
com . Paraiškoje turi būti len-
telė su nurodytais komandos 
(komandą sudaro du žaidėjai) 
žaidėjų vardais, pavardėmis, 
gimimo metais, ūgiu bei mies-
tu. Taip pat turi būti nurodytas 
komandos vadovo vardas ir 
pavardė, telefonas ir el. pašto 
adresas.

Gavus organizatorių patvir-
tinimą komanda per 24 val. 
privalo pervesti 50 Eurų star-
tinį mokestį į varžybų pagrin-
dinio organizatoriaus sąskaitą, 

kuri bus atsiųsta patvirtinus 
dalyvių registraciją.

Varžybose bus leidžiama 
dalyvauti tik iš anksto užsire-
gistravusioms komandoms.

Pirmąją varžybų dieną 
keturiose paplūdimio tin-
klinio aikštėse vyksiančiose 
kvalifikacinėse varžybose 
susirungs visos čempionate 
dalyvaujančios komandos, 
iš kurių 16 geriausiai pa-
sirodžiusiųjų keliaus į kitą 
etapą, kuris vyks šeštadienį. 
8 antrojo etapo nugalėtojos 
rungsis finalinėse varžybose 
sekmadienį.

Varžyboms teisėjaus 6 
tarptautinių varžybų patirties 
turintys Latvijos teisėjai, o 
teisėjų pagalbininkais bus pa-
skirti Rokiškio krašto gyven-
tojai.

Komandos užėmusios 1-16 
vietas bus apdovanotos pini-
giniais prizais (fondas 3120 
Eur.), 1-8 vietų nugalėtojai 
taip pat bus apdovanoti AB 
“Rokiškio sūris” įsteigtais pri-
zais, o trys komandos užėmu-
sios prizines vietas bus apdo-
vanotos nugalėtojų taurėmis.

Renginį finansuoja Rokiš-
kio rajono savivaldybė.

Varžybų eiga
Penktadienis, liepos 6 d.
10.00 – 10.30 – komandų 

žaidėjai varžybų sekretoria-
tui pateikia asmens tapatybės 
dokumentus bei medicinines 
pažymas dalyvavimui varžy-
bose;

10.40 – 10.50 – kvalifikaci-
jos burtų traukimas;

11.00 – 11.20 – varžybų 
atidarymas;

11.00 – varžybų tvarkaraš-
čio paskelbimas;

12.00 – kvalifikacinių var-
žybų pradžia (varžybos vyksta 
keturiose aikštelėse, koman-
dos sužaidžia po 3 varžybas);

21.00 – skelbiamas tvar-
karaštis pagrindinėms varžy-
boms.

Šeštadienis, liepos 7 d.
9.00 – pagrindinių varžy-

bų pradžia (varžybos vyksta 
dvejose aikštėse, komandos 
sužaidžia po 3 varžybas);

20.00 – skelbiamas finalo 
tvarkaraštis.

Sekmadienis, liepos 8 d.
10.00 – atkrintamosios var-

žybos skirtos išsiaiškinant 1-8 
vietas (varžybos vyksta dvejo-
se aikštėse, komandos sužai-
džia po 3 varžybas);

15.30 – varžybų uždary-
mas, komandų apdovanoji-
mas.

Monika MEILUTĖ
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Parama žemės ūkio produktų perdirbimui didina įvairovę

Užs. 0665

Raseinių r. Gabšių kaime šian-
dien veikia moderni medaus ap-
dirbimo ir fasavimo gamykla. Tai 
UAB „Medaus pirkliai“ nuosavy-
bė. „Vieninteliai šalyje įdiegėme 
medaus apdirbimą ir fasavimą. 
Esame didžiausi Lietuvoje ir vieni 
didžiausių visame Pabaltijyje“, – 
didžiuojasi įmonės vadovas Min-
daugas Dumčius. 

Tokių rezultatų pasiekta gavus 
paramą pagal Lietuvos kaimo 
plėtros 2014–2020 m. programos 
(KPP) priemonės „Investicijos 
į materialųjį turtą“ veiklos sri-
tį „Parama investicijoms į žemės 
ūkio produktų perdirbimą, rinko-
darą ir (arba) plėtrą“.

Tokia parama pasinaudoti ga-
lėtų ir kitos įmonės. Paraiškas pa-
ramai gauti galima teikti nuo šių 
metų birželio 1 iki liepos 31 d. 

Teko paaukoti laiko, 
įdėti darbo
M. Dumčius atviras – tam, kad 

gautų paramą, teko paaukoti nema-
žai laiko, įdėti daug darbo: „Gauti 
paramą, be abejo, sunku. Tiksliau, 
sunku paruošti dokumentus. Jeigu 
pagalbos kreipiesi į konsultantus, 
tai kainuoja pinigus. Jeigu projek-
tą rašai pats, tuomet turi atsitraukti 
nuo tiesioginio savo darbo. Kadan-
gi dirbu su partneriu, turėjau tokią 
galimybę. Pats rengiau projektą ir 
tai nebuvo taip lengva.“

Vis tik pastangos atsipirko. 2015 
m. UAB „Medaus pirkliai“ gavo pa-
ramą pagal KPP priemonės „Investi-
cijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį 
„Parama investicijoms į žemės ūkio 
produktų perdirbimą, rinkodarą ir 
(arba) plėtrą“.

„Sakyčiau, kad mums pasisekė“
Paramos intensyvumas siekė 38 

proc., o skirta suma viršijo 300 tūkst. 
Eur. Ją UAB „Medaus pirkliai“ inves-
tavo į medaus apdirbimo ir fasavimo 
gamyklos plėtrą. „Pastatėme fabriką, 
įdiegėme naujas technologijas, labo-
ratoriją, – sako M. Dumčius, tačiau 
priduria – gamykla būtų iškilusi bet 
kokiu atveju. – Mūsų įmonė galėjo ją 
pasistatyti ir be finansavimo. Tik bū-
tume užtrukę metais ilgiau. Sakyčiau, 
kad mums pasisekė, esame labai pa-
tenkinti.“

UAB „Medaus pirkliai“ per metus 
sufasuoja daugiau nei 400 tonų me-
daus. „Medų apdirbame – filtruoja-
me, išvalome – ir fasuojame įvairias 
jo rūšis. Pagal konsistenciją medus 
būna trijų rūšių: kristalizuotas, skys-
tas ir kreminis. Lietuvoje nėra priimta 
valgyti kreminio medaus, bet Vakarų 
Europoje toks medus populiariausias“, 

– aiškina M. Dumčius ir mano, kad, 
augant įvairovei, ateityje keisis ir lietu-
vių vartojimo įpročiai. 

Lėšos – statybai, rekonstravimui
ar kapitaliniam remontui
Sėkmingą veiklą vystančios įmonės 

vadovas ragina nepraleisti progos pasi-
naudoti parama.

Priminsime, kad pretenduoti į paramą 
pagal veiklos sritį „Parama investicijoms 
į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinko-
darą ir (arba) plėtrą“ gali juridiniai asme-
nys, užsiimantys žemės ūkio produktų 
perdirbimu ir (arba) rinkodara. 

Remiamai veiklai priskiriamas vai-
sių, uogų, daržovių bei grybų perdirbi-
mas ir (ar) rinkodara bei jų perdirbimo 
procese susidariusių atliekų perdirbi-
mas. Taip pat mėsos, pieno, augalinin-
kystės produkcijos, trečios kategorijos 
šalutinių gyvūninių produktų ir kitų 
Sutarties dėl ES veikimo I priede iš-

vardytų produktų perdirbimas ir (arba) 
rinkodara.

Paramos lėšomis finansuojamos iš-
laidos, skirtos projekte numatytai vei-
klai būtinų statinių statybai, rekonstra-
vimui ar kapitaliniam remontui. Tiesa, 
į šią kategoriją nepatenka  gyvenamieji 
ir administracinės paskirties pastatai. 
Taip pat finansuojamos bendrosios ir 
projekto viešinimo išlaidos bei naujų 
įrenginių ir (arba) įrangos (įskaitant 
techniką) pirkimo arba išperkamosios, 
finansinės nuomos, neviršijančios šio 
turto rinkos vertės, išlaidos. 

Vienam projektui – 
iki 400 tūkst. Eur
Paramos dydis apskaičiuojamas, 

atsižvelgiant į tinkamas finansuoti pro-
jekto išlaidas (be PVM) ir į perdirbto 
galutinio produkto priskyrimą Sutar-
ties dėl ES veikimo I priedui.

Didžiausioji paramos suma vienam 
projektui gali siekti iki 400 tūkst. Eur, 
o visu 2014–2020 m. laikotarpiu –  iki 
3 mln. Eur. Juridiniams asmenims, ku-
rie žemės ūkio produktų perdirbimo 
metu pagamina galutinį produktą, ne-
patenkantį į Sutarties dėl ES veikimo 
I priedą, tačiau skirtą maistui ir (arba) 
pašarams, taikomos nereikšmingos 
valstybės pagalbos reglamento nuos-
tatos. Tokie pareiškėjai gali gauti iki 
200 tūkst. Eur vienam projektui ir iki 
3 mln. Eur 2014–2020 m. laikotarpiui.

Paramos intensyvumas negali viršyti 

40 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. Pa-
reiškėjams, kurie gamina ekologiškus 
žemės ūkio produktus arba kurie yra 
pripažinti žemės ūkio kooperatyvai, 
taikomi kiti standartai. Jiems paramos 
intensyvumas gali siekti iki 50 proc. 
tinkamų finansuoti išlaidų.

Iš viso šiam paraiškų teikimo eta-
pui skirta 10 mln. Eur paramos. 

Diegiantiems inovacijas – 
paskatinimas balais
Privalomasis mažiausias projektų 

atrankos balų skaičius – 35. Jų nesu-
rinkus, paramos paraiška atmetama. 

Pareiškėjui, kuris yra labai maža 
įmonė, suteikiami 25 balai, mažai 
įmonei – 20 balų, vidutinei įmonei – 
10 balų. Jeigu projektui įgyvendinti 
prašoma mažesnio paramos intensy-
vumo, už kiekvieną sumažintą para-
mos intensyvumo procentinį punktą 
pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne 
daugiau kaip 15 balų.

Pareiškėjui, kuris yra pripažintas 
žemės ūkio kooperatyvas, suteikia-
ma 20 balų. Jeigu pareiškėjo projek-
te diegiamos inovacijos, jam sutei-
kiama 20 balų, o jeigu visos projekto 
investicijos planuojamos įgyvendinti 
kaimo vietovėje (iki 6 000 gyvento-
jų) – 15 balų.

Gaminantiems ir (arba) planuojan-
tiems visą projekto kontrolės laiko-
tarpį gaminti ekologiškus žemės ūkio 
produktus suteikiami 5 balai.

Gauta parama investuota į medaus apdirbimo ir fasavimo gamyklos plėtrą. 
Sigito Strazdausko nuotr.

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
Į S A K Y M A S

DĖL EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO
2018 m. birželio 25 d. Nr. AV-651

Rokiškis
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 

punktu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 7 punktu, Ekstremaliųjų 
įvykių kriterijų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimu 
Nr. 241 „Dėl ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašo patvirtinimo“, 10.4. papunkčiu, Ekstremaliųjų 
situacijų skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2010 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu Nr. 1243 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų skelbimo ir atšaukimo 
tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3.3. papunkčiu ir 5 punktu, Stichinių, katastrofinių meteorologinių 
ir hidrologinių reiškinių rodiklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. 
lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių 
reiškinių rodiklių patvirtinimo“, 1.13. papunkčiu, atsižvelgdama į Rokiškio rajono savivaldybės 
ekstremalių situacijų komisijos siūlymą, 

s k e l b i u savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje.
Įsakymas gali būti skundžiamas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos 

administracinio teismo Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ar Panevėžio rūmams Lietuvos Respublikos 
administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorė
Nataša ALEKSIEJEVA

Užs. 0664

RASTA\PAMESTA

• Atklydo prižiūrėtas, juodai baltas 
katinukas, užpakalinės kojos ir smakras 
baltas. Laukiami savininkai.  
Tel. 8 621 10 303. Rokiškis
• Dingo raina nedidelio ūgio katytė. 
Tel. 8 614 61 230. Rokiškis
• Dingo katinas Pagojėje, Kaštonų g.  

Veislė Cornish Rex, 9 metų. Svetimiems 
žmonėms gyvūnas yra nedraugiškas. 
Radusiems katiną – tsilyginsime. Tel. 8 678 
29 997. Rokiškis
• Prie Jaunystės 21-ojo namo, ant suoliuko 
rasti raktai.  
Tel. 8 616 16 055. Rokiškis
• Dingo katytė. Juodai balta. Amžius – 1 
metai. Radusiems atsilyginsime.  
Tel. 8 695 10 518. Rokiškis

Ieškokite Rokiškio
 prekybos centruose!

Privalomojo draudimo 
dokumentų nereikės tik 
Lietuvoje, už jos ribų – kita tvarka

Nuo liepos 1 d. vairuotojams ne-
bereikės su savimi turėti privalomo-
jo draudimo liudijimo, automobilio 
techninės apžiūros bei jo registravi-
mo dokumentų ir net vairuotojo pa-
žymėjimo. Draudikai įspėja, kad šis 
įstatymo pakeitimas galios tik mūsų 
šalies teritorijoje, o išvykus už Lie-
tuvos ribų užsienio šalių pareigūnai 
gali paprašyti ir draudimo liudijimo, 
ir kitų dokumentų.

„Įstatymo pakeitimai įsigalios tik 
Lietuvos teritorijoje, todėl tie, kurie au-
tomobiliu ketina vykti atostogų į užsienį 
ar dažnai vairuoja ne Lietuvoje, turėtų 
nepamiršti, kad išvykus iš Lietuvos už-
sienio šalių pareigūnams gali neužtekti 
tik asmens tapatybę patvirtinančio doku-
mento. Užsienyje pareigūnai mūsų vai-
ruotojų galės paprašyti ir vairuotojo pa-
žymėjimo, ir draudimo dokumentų, taip 
pat automobilio registracijos dokumento 
bei techninės apžiūros kortelės“, – pra-
nešime spaudai teigia draudimo bendro-
vės „Gjensidige“ Draudimo produktų, 
rizikos vertinimo ir kainodaros vadovas 
Baltijos šalims Andrius Dambrauskas.

Pasak A. Dambrausko, važiuojant 
į Europos Sąjungai (ES) nepriklau-

sančias valstybes vairuotojai, kaip ir 
anksčiau, privalės turėti tarptautinį 
transporto priemonės draudimo liudiji-
mą – žaliąją kortelę. „Ją vairuotojams 
paprašius draudikai išduoda kartu su 
privalomuoju civilinės atsakomybės 
draudimu. Vykti į Baltarusiją, Ukrainą 
ar Rusiją be žaliosios kortelės nerizi-
kuokite. Europos Sąjungos valstybėse 
ją fiziškai turėti nėra privaloma. Tačiau 
ir Latvijoje, Lenkijoje, Vokietijoje ar ki-
tose ES šalyse vairuotojai gali susidurti 
su nesklandumais – užsienio pareigūnai 
tikrina tik popierinius draudimo doku-
mentus, nes vieningos elektroninės sis-
temos Europos Sąjungoje nėra“, – sakė 
draudimo bendrovės atstovas. Skirtin-
gose šalyse veikia vis kita teisinė bazė, 
todėl pareigūnai draudimo liudijimo 
neturėjimą traktuos kaip važiavimą 
be privalomojo civilinės atsakomybės 
draudimo. Jis atkreipė dėmesį, kad 
nutikus eismo įvykiui ir pildant eismo 
įvykių deklaraciją vairuotojai vis tiek 
turės nurodyti privalomojo draudimo 
liudijimo numerį. Jei liudijimo su sa-
vimi neturėsite, draudimo sutarties 
duomenis galite rasti Draudikų biuro 
informacinėje sistemoje www.cab.lt. 

Delfi inform.
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Naujas socialinis projektas – 
kviečiami įsitraukti visi

Iki 2019 m. rugsėjo 30 d. Rokiškyje bus įrengtos dvi naujos aktyvaus poilsio žaidimų aikštelės, vyks šeimų, sporto ir sveiko gyvenimo būdo šventės, 
rokiškėnai bus mokomi sveikos gyvensenos ir gerinti savo bendravimo įgūdžius, bus paskatintas bendravimas su Latvijos Viesytės miestiečiais, 
o pagalbai socialinės rizikos žmonėms bus sukurtas „Vieno langelio“ principo algoritmas, kuris žmonėms padės spręsti užimtumo, socialines ar 
psichologines problemas. Visa tai – balandžio 1 d. prasidėjęs projektas „Tvarios, bendraujančios ir aktyvios Viesytės ir Rokiškio bendruomenės“ (Nr. 
LLI-295, V-R communities), finansuojamas 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programos lėšomis.

Projektu siekiama
mažinti atskirtį bei emigraciją
Kaip teigia Rokiškio rajono sa-

vivaldybės administracijos Strate-
ginio planavimo ir investicijų sky-
riaus vyriausioji specialistė Vilma 
Mečiukonienė šio projekto idėja 
kilo savivaldybės administracijos 
darbuotojų iniciatyva. Anot V. Me-
čiukonienės, labiausiai šokiruojan-
tis rodiklis – žmonių emigracija iš 
Rokiškio krašto. „Skaičiai rodo, kad 
rokiškėnų išvykimas gyventi kitur 
nėra problema – tai tiesiog tragedija, 
– liūdesio neslėpė vyriausioji speci-
alistė. – Pažvelgus į skaičius mums 
tiesiog atvipo žandikaulis: 2017 m. 
sausio mėnesį Rokiškio mieste gy-
veno  14363 gyventojų, o per me-
tus gyventojų skaičius sumažėjo iki 
12337. O tai reiškia, kad per viene-
rius metus Rokiškio miestą paliko 
net 2026 žmonės.“

Nors žmonių išvykimo priežas-
čių yra be galo daug, tačiau pašne-
kovė teigė, kad vieni iš didžiausių 
veiksnių, skatinančių palikti miestą 
yra užimtumo ir laisvalaikio pralei-
dimo būdų stoka, socialinė atskir-
tis bei skurdas. „Pastebėjome, kad 
Rokiškio rajone yra labai mažai 
laisvalaikio praleidimo būdų įvai-
raus amžiaus žmonėms, gyventojai 
tampa apatiški, užsidaro namuose ar 
net emigruoja. Taip pat ne paslaptis, 
jog daugelis mūsų krašto gyvento-
jų patiria socialinę atskirtį. Žmonių 
kreipimasis į savivaldybę dėl vaikų 
žaidimų aikštelių įrengimo bei at-

naujinimo leido suprasti, jog užimtu-
mo trūksta net vaikams“, – kalbėjo V. 
Mečiukonienė.

Tikimasi, kad naudojantis lais-
valaikio bei užimtumo prizmėmis 
pavyks išsaugoti čia vis dar gyve-
nančius ar net pritraukti naujus gy-
ventojus į Rokiškio kraštą.

Žaidimų aikštelės 
ir socialiniai įgūdžiai
Projekto vykdymo metu bus 

įrengtos dvi žaidimų aikštelės tarp 
Taikos g. 9a ir Jaunystės g. 6-8-10, 
bei Panevėžio g. 34-22-28 daugia-
bučių gyvenamųjų namų. Žaidimų 
aikštelės bus sudarytos iš trijų zonų 
skirtų mažiesiems, paaugliams ir 
senjorams. „Šios žaidimų aikšteles 
tiks ir mažam ir dideliam–bus įreng-
tos smėlio dėžės, supynės, vaikų 
žaidimų įranga, lauko treniruokliai. 
Tikimės, kad tokios aikštelės paska-
tins rokiškėnus įsitraukti į socialinį 
gyvenimą“, – sakė pašnekovė.

Renginiai Rokiškyje
 ir Viesytėje
Norint sudominti bei pritraukti 

Rokiškio rajono žmones aktyviau 
leisti laisvalaikį bus organizuojami 
renginiai ne tik Rokiškyje bet ir Vie-
sytėje. Kaip teigia V. Mečiukonienė 
abiejuose miestuose bus organizuo-
jami panašaus tipo renginiai. „Orga-
nizuodami renginius bendradarbiau-
sime ir taip skatinsime bendravimą 
tarp gyventojų. Į kiekvieną renginį 
Latvijoje vyks po 20-25 mūsų rajono 

gyventojus, o į mūsų organizuojamas 
šventes atvyks Viesytėje gyvenantys 
žmonės“, – kalbėjo specialistė.

Prakalbus apie šventes, Vilma 
Mečiukonienė atsakė, jog sudaryta 
projekto valdymo grupė gegužės 25 
d. kartu su socialiniais partneriais 
vyko į projekto pirminį susitikimą 
su vadovaujančiais partneriais Vie-
sytėje. Čia buvo aptartos projekto 
veiklos bei sudarytas detalus veiklų 
grafikas. „Iš viso bus suorganizuo-
tos 6 šventės – 3 Rokiškyje ir tiek 
pat Viesytėje. Be to, Viesytėje įvyks 
projekto atidarymo renginys, Ro-
kiškyje–uždarymo. Pirmoji šventė 
vyks prie Rokiškio dvaro – tai šei-
mos šventė „Šeimos burbulų diena“, 
kuri planuojama jau šių metų rugsė-
jo 16 d. Kitas renginys bus skirtas 
jaunimui – sporto diena, o trečiasis 
– sveiko gyvenimo būdo mokymai, 
kurių metu žmonės bus mokomi tei-
singai naudotis aikštelėmis bei jose 
įrengtais treniruokliais“, – pasakojo 
V. Mečiukonienė. Panašios šventės 
bus organizuojamos ir Latvijoje, 
Viesytėje.

Renginiuose bus panaudoti ir 
įvairus įsigytas sportinis inventorius 
bei sveikai gyvensenai skatinti rei-
kalinga įranga. „Įsigysime įdomios 
įrangos – liemenes, kurios leis pa-
justi nutukimo pasekmes, parašiu-
tą, kuris skatins komandinį darbą, 
modelius bei stendus vaizdžiai pa-
teikiančius pasyvaus gyvenimo bei 
nesveikos gyvensenos pasekmes. 
Taip pat bus perkami gimnastikos 

kamuoliai, vaikų aktyvumą skati-
nantys žaidimai bei kiti panašaus 
tipo įrenginiai, – pasakojo specia-
listė, – Projektui pasibaigus visos 
priemonės bus perduotos Visuome-
nės sveikatos biurui, kuris vykdys 
sveikos gyvensenos skatinimo tęs-
tinumą“.

Algoritmo metodas 
socialinės rizikos žmonėms
Kaip antrą projekto rezultatą Vil-

ma Mečiukonienė įvardijo „Vieno 
langelio“ principo algoritmą. Speci-
alistė teigė, jog tokio principo algo-
ritmui bus sudarytas visų Rokiškyje 
veikiančių įstaigų teikiamų paslau-
gų sąrašas. Jis bus naudojamas kaip 
pagalbinis įrankis socialiniams 
darbuotojams, kultūros, sporto ir 
sveikatos specialistams. „Žmogus, 
supratęs jog jam reikalinga užim-
tumo, socialinė ar psichologinė pa-
galba, ateis pas koordinatorių, ku-
ris, nustatęs žmogaus problemą bei 
poreikius, išsiaiškinęs jo pomėgius 
naudodamasis „Vieno langelio“ 
principo algoritmu nukreips asme-
nį į reikiamą instituciją,“ – kalbėjo 
V. Mečiukonienė. Anot specalistės 
jei pritaikyta veikla nepasiteisintų – 
žmogus privalėtų vėl kreiptis į koor-
dinatorių, kuris sudaryto algoritmo 
pagalba jį nukreiptų į kitą institu-
ciją, kol galiausiai būtų pritaikytas 
tinkantis bei pačiam asmeniui patin-
kantis variantas.

Algoritmo metodas bus pristatytas 
Panevėžio, Biržų ir Pasvalio rajonų 

savivaldybėse dirbantiems darbuo-
tojams.

2014–2020 m. Interreg V-A 
Latvijos ir Lietuvos bendradarbia-
vimo per sieną programa siekia 
prisidėti prie darnaus programos 
teritorijos vystymosi padėdama jai 
tapti patrauklia ir konkurencinga 
vieta gyventi, dirbti ir apsilankyti.  
Projektas Rokiškio rajono gyven-
tojams suteiks ne tik socialinius 
įgūdžius, bendruomeniškumą bei 
įsitraukimą į socialinį gyvenimą, 
tačiau skatins ir  bendradarbiavi-
mą, tarpusavio pagalbą bei pažin-
tį su savo rajono bei Latvijos gy-
ventojais. Projekto metu žmonės 
bus ugdomi tapti tolerantiškais, 
neskirstyti žmonių į tam tikras 
grupes. Gyventojai bus skatinami 
susipažinti su sveika gyvensena, 
aktyviau leisti laisvalaikį.

Visas projekto biudžetas – 199 
650,36 Eur. Iš jų Europos regioni-
nės plėtros fondo bendrasis finan-
savimas – 169 702,80 Eur. Rokiš-
kio rajonui tenkančios investicijos 
– 98 506,79 Eur (ERPF lėšos – 83 
750,77 Eur, rajono savivaldybės 
lėšos – 14 726,02 Eur).

Šis straipsnis parengtas naudo-
jant Europos Sąjungos finansinę 
paramą. Už šio straipsnio turinį 
atsako Rokiškio rajono savival-
dybės administracija. Jokiomis 
aplinkybėmis negali būti laikoma, 
kad jis atspindi Europos Sąjungos 
nuomonę.

Užs. 0660

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Džinsines kelnes - 29 dydis. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 677 68 915. 
Utena

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
• Labai geros būklės automobilinį 
grotuvą Pionieer MVH-170UI. 50 
w-4, USB, IPOD, BLUETOOTH, 
AUX. Kaina 30 Eur.  

Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Garsiakalbius Pioneer. Skambinti 
tiktai. 2 vnt. Tel. 8 676 99 866. 
Rokiškis
• Mašinos garso įrangą. Nauja, 
gamintojas Auna. Kaina 75 Eur. 
Tel. 8 670 27 742. Rokiškis
• Gerai išlaikytas, rusiškas garso 
kalonėles Amfiton ac 25-027, būtų 
galimybė pasiklausyti. Kaina 75 
Eur. Tel. 8 647 48 020. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Kaimiškai augintas mėsines 
vištas, kilogramo kaina 3,50.  
Tel. 8 624 91 461. Rokiškis
• Melžiamą veršingą karvę ir 
juodmargę veršingą telyčią.  
Tel. 8 680 72 473. Rokiškis
• Rezervuojami kačiukai. Į naujus 
namus galės keliauti nuo rugpjūčio. 
Katinukai nuostabūs, gimė gegužės 
14 d.. Yra 1 katytė ir 3  katinėliai. 
Kačiukai Žiobiškio kaime. Bet  
galime atvežti. Tel. 8 616 80 163. 
Rokiškis
• Jaunas pieningas karves ir 
veršingą telyčią. Tel. 8 648 62 101. 
Rokiškis
• Pirmaveršę, mėsinę karvę su 1 
mėn. buliuku. Tel. 8 681 49 919. 
Rokiškis
• 2 mėn. mišrūnę telyčaitę.  
Tel. 8 623 43 539. Rokiškis
• Zaneno veislės 3 mėnesių 
ožkytes. Tel. 8 610 46 476. 
Rokiškis

• Veislinį aviną, ėringas avis, 
ėriukus skerdimui.  
Tel. 8 610 19 607. Rokiškis
• Ramią, šviežiapienę 6 veršelių 
karvę. Duoda apie 25 l. pieno per 
dieną.. Kaina 670 Eur.  
Tel. 8 676 19 109. Rokiškis
• Parduodamas 2 mėn. mėsinis x 
buliukas. Smulkesnė informacija 
telelonu. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 677 78 187. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Moskvič 412 mažai naudotą 
variklį. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• R13, R14, R15 ratus su 
padangomis, ratlankius.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• VW golf-3 1998 m. 1.9 TD 
karavanas dalimis.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Dniepr ratą su padanga, 3,75-19. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 633 01 255. 
Anykščiai
• Mazda 3 ratlankius su padangom 
205 55 R16 5/114. Kaina 1 Eur. Tel. 
8 685 75 884. Rokiškis
• Honda R17 ratlankius 5/114 64. 
Tinka Toyota, Mazda ir daugeliui 
kitų modelių, padangos 2015 m. 7 
mm. Kaina 1 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. 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
• 2000 m. FIAT  marea 
1,9 dyzelis 77 kW, 1999 
m. Renault scenic 1,9 
dyzelis.  
Tel. 8 674 92 644. 
Rokiškis
• 2001 m. Opel astra 2.0 
dyzelis 60 kW. 2001 m. 
Mersedes benz A klasės 
1.7 dyzelis.1999 m. VW 
golf 1,6 benzinas. 1995 
m.  VW passat 1.9 TDI 
81 kW.  
Tel. 8 674 92 644. 
Rokiškis
• Audi A4 1996 m., 
naudotą vairo kolonėlę. 
Kaina 75 Eur. Tel. 8 624 
49 340. Rokiškis
• Priekabą-platformą, 
tinkančią prie lengvojo 
automobilio. Tel. 8 612 
79 903. Zarasai
• Įvairaus profilio 
padangas. Kaina 8 
Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• R15 5/112 ratlankius. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 685 
75 884. Rokiškis
• Kia ratlankius R17 
5/114. Kaina 200 Eur. Tel. 
8 685 75 884. Rokiškis
• R17 rarlankius 6/139 su 
slėgio davikliais. Kaina 

150 Eur. Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Volkswagen ratlankius su padangom  215 
55 R16. Kaina 160 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Volvo ratlankius R16 2017 m. Kaina 150 
Eur. Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• 195 65 R15 vasarines padangas, vokiškos, 
Semperito 2018 m gamybos. Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• R 15 ratlankius su padangom visureigiui. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 687 49 379. Rokiškis
• GAZ 21 VOLGOS variklį, pavarų dėžę, 
priekinį tiltą ir ratus su padangomis.  
Tel. 8 611 27 116. Rokiškis
• Padangas nuo MB W203 5x112 66.6 Yra 
visos 4. Tel. 8 625 24 668. Rokiškis
• BMW 320 110 kW. Automobilis 
nevažiuoja, daužtas priekis. Puikios būklės 
R16 originalūs BMW ratlankiai. Stiklai, 

durelės, galiniai žibintai, galinis 
bamperis sveiki, originalus cd grotuvas.
Automobilis parduodamas visas iš 
karto. Kaina 840 Eur. Tel. 8 629 75 310. 
Rokiškis
• 2000 m. Opel Astra dalimis, 1.6 l.  
Tel. 8 606 14 217. Rokiškis
• 1998 m. VW Sharan dalimis, 1.9 TDI. 
Tel. 8 606 14 217. Rokiškis
• Skif palapinę priekabai ir kitas dalis. 
Tel. 8 695 29 133. Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI dalis.  
Tel. 8 692 49 480. Rokiškis
• Nissan Renault variklį dalimis, 3,5 
l, v6, benzinas. Tel. 8 682 40 858. 
Rokiškis
• Golf IV 3 skardinius ratus, vnt. kaina 
15 Eur. Kaina 35 Eur. Tel. 8 641 06 273. 
Rokiškis
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  Jaunimo reikalų depar-
tamentas  prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministeri-
jos skelbė Atvirųjų jaunimo 
centrų veiklos programų fi-
nansavimo 2018 - 2019 m. 
konkursą, kurio metu buvo 
atrinkti projektai veikloms 
finansuoti. Rokiškio jaunimo 
centro programai buvo skirta 
13263 Eur.            

Įsivertinus 2017 m. jau-
nimo centro vykdytą atviro 
darbo su jaunimu veiklą, nu-
spręsta veiklą tęsti, dirbant 
šiomis kryptimis: su jaunimu, 
su socialiniais partneriais, 
su vykdytojais, savanoriais, 
jaunimo lyderiais. Veikla su-
planuota, atsižvelgiant į  Jau-
nimo problemų sprendimo 
Rokiškio rajono savivaldy-
bėje 2013-2018 metų prie-
monių plano įgyvendinimo 
gaires.  Taip sukuriama pri-
dėtinė vertė Rokiškio rajo-
ne, sprendžiamos užimtumo, 
sveikatinimo, kultūros, lais-
valaikio užimtumo proble-
mos, didinama sporto, socia-
linių, kultūros veiklų kokybė 
ir įvairovė, jaunimo verslumo 
įgūdžiai, re/integracija į dar-
bo rinką, kiti gairėse iškelti 
tikslai ir uždaviniai.

Gavus finansavimą iš pro-
jekto lėšų įdarbinta jaunimo 
darbuotoja. Jaunimo centras 
dirba ne tik darbo dienomis, 
bet ir šeštadieniais. Darbo 
dienomis centras dirba 9:00 
-20:00, šeštadieniais 10:00 – 
18:00. Veiklos formuojamos 

ir organizuojamos, atsižvel-
giant į jaunuolių poreikius, jų 
gyvenimo situacijas, sąlygas, 
padedamos spręsti problemos, 
atsakoma į klausimus, kurie 
domina jauną žmogų. 

Bus organizuojami, „iš ma-
dos“ vis dar neišėję pool‘o, 
stalo teniso ir kt. turnyrai. Jau-
nimo centro turistinėje bazėje 
vykdomi reguliarūs socialinių 
ir gyvenimo įgūdžių ugdymo 
mini mokymai. Jaunimo cen-
tre buriasi ugnies žonglierių, 
Dj, savanorių, renginių orga-
nizatorių, šokio ir muzikos, 
fotografijos ir kino mėgėjų 
neformalios grupės. Šioms 
grupės stiprinti organizuojami 
susitikimai su jiems įdomiais 
žmonėmis, samdomi tos sri-
ties mokytojai ar mokymų va-
dovai, lektoriai. Neformalios 
grupės apie savo veiklą pa-
rengs pristatymus, kvies jung-
tis naujus žmones, pristatys 
savo veiklą bendraamžiams, 
dalyvaus bendruomenės ren-
giniuose,  akcijose. Motyvuo-
jant jaunus žmones, stiprinant 
darbo komandoje, savęs paži-
nimo, išgyvenimo gamtoje ir 
kt. įgūdžius bus organizuoja-
mos mokymai, „laipynės po 
medžius“, patyriminis žygis 
baidarėmis,  orientacinės var-
žybos.  Planuojama sociokul-
tūrinė išvyka į Pažaislio vie-
nuolyną,  Kaune. 

Tikslingai ir reguliariai dir-
bamas individualus darbas ne 
tik su jaunuoliais, bet gavus jų 
sutikimą,  ir su šeimos nariais ir 
artimaisiais, draugais. Įgyven-
dinama vaiko minimalios ir vi-
dutinės priežiūros įstatyme nu-
matytos  priemonės. Programos 
veiklų metu teikiamos Jaunimo 
informavimo ir konsultavimo 
paslaugos kaip neatsiejama dar-

bo su jaunimu dalis.
Daug dėmesio skiriama 

vykdytojų, savanorių, jauni-
mo lyderių kompetencijoms 
tobulinti. Jie kelia kvalifika-
ciją Jaunimo reikalų depar-
tamento, Eurodesk ir kitų 
institucijų organizuojamuo-
se mokymuose. Kiekvieną 
savaitę vyksta reguliarūs 
komandos susitikimai, ap-
tariamos ir sprendžiamos 
problemos, iškilę iššūkiai, 
numatomi veiklos kokybės 
gerinimo žingsniai, atvejų 
analizės. Atvejų analizėms, 
supervizijoms bus samdo-
mas darbą išmanantis speci-
alistas. Planuojamos veiklos 
su rajono įstaigomis, sociali-
niais parteriais, kitais jauni-
mo centrais.

2018 metais sukanka 10 
metų kaip vykdomas atviras 
darbas su jaunimu Rokiškyje.

Šia proga bus sureng-
ta  atviro darbo su jaunimu 
klausimus nagrinėjanti kon-
ferencija, kurioje bus kvie-
čiami dalyvauti Lietuvoje 
veikiančių jaunimo centrų, 
vietos institucijų atsto-
vai, savivaldybės politikai, 
administracijos darbuotojai, 
jaunuoliai ir kiti suintere-
suoti asmenys. Neformali 
renginių organizatorių grupė 
10 – ojo gimtadienio proga 
pasiūlė organizuoti veiklų 
savaitę jaunimui, ir  pabai-
goje surengti finalinį ren-
ginį jaunimui, pakviečiant 
muzikos grupę. Jaunimas 
į pagalbą kviečia jaunimo 
organizacijas, ieško rėmė-
jų. Atviro darbo 10 – mečio 
savaitė numatyta rugsėjo 17 
-21 dienomis. 

Metodininkė 
Gitana KUBILIENĖ 

Užs. 0662

BALDAI
• Gražų medinį staliuką.  
Kaina 120 Eur. Tel. 8 686 94 691. 
Rokiškis
• Stalą. Kaina 230 Eur.  
Tel. 8 614 72 694. Rokiškis
• Nenaudotą Dormeo aloe čiužinį 
180x200x5. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 605 61 087. Rokiškis
• Mažai naudotą kampą, yra 
patalynės dėžė, miegamoji funkcija, 
200 Eur, kaina negalutinė.  
Tel. 8 626 76 828. Rokiškis
• Darbo stalą, 2.8 x 2 m. Aukštis 90 
cm. Kaina 50 Eur. T 
el. 8 626 49 347. Rokiškis
• Mažai naudotą, sulankstomą 
stalą-knygą. Tamsaus riešuto 

spalva, būklė ideali. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 687 22 685. Rokiškis
• Naują ąžuolinį lauko baldų 
komplektą. Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 682 60 638. Rokiškis
• Rankų darbo taburetes.  
Tel. 8 656 75 102. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Mažai naudotą pusiau automatinę 
skalbimo mašiną. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 675 02 791. Rokiškis
• Rūbų džiovyklę GORENJE 
D 73225, 7kg. Mažai naudota. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 610 77 145. 
Rokiškis
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Ieškokite
prekybos centruose!

Ieškokite
prekybos centruose!

Skambinkite: 8-603-10622 Rašykite: info@minicirkas.lt

Pandėlio skvere prieš seniūniją birželio 29 d. 18:30 val.
 Mini cirkas su NAUJA programa

NAUJOJE PARDUOTUVĖJE
Vytauto g. 8 A, Rokiškis

Prekiaujame dviejų rūšių gira: 
tamsi – „Senoji Pasvalio gira“ ir šviesi – „Buratino“

Giros, pasižyminčios 
natūralumu, yra 
gaminamos pagal 
gamykloje specialiai 
sukurtą technologiją, be 
konservantų, saldiklių ir 
sintetinių dažiklių.

Atšaldytos puikiai malšina troškulį karštomis vasaros dienomis!

• Naujus: ledukų gamybos 
aparatą- 70 Eur ir šerbeto gamybos 
aparatą-25 Eur, vokiški.  

Tel. 8 670 27 742. Rokiškis
• Gartraukį KLARSTEIN firmos, 
matmenys: plotis 60 cm, aukštis 

40 cm, gylis 60 cm, baltos spalvos, 
naujas. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 670 27 742. Rokiškis
• Šaldytuvą su šaldikliu.  
Kaina 60 Eur. Tel. 8 670 27 743. 
Rokiškis
• Trijų stalčių šaldiklį ( 60x85).. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 601 71 758. 
Rokiškis
• Dujinę viryklę Blomberg. 
Kaitvietės 4, orkaitė elektrinė, 
orkaitės funkcijos: apatinis 
kaitinimas + ventiliatorius, apatinis 
+ viršutinis kaitinimas, kepintuvas, 
kepintuvas + ventiliatorius. 
Elektrinis uždegimas integruotas. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 603 42 381. 
Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Buhalterė, turinti patirties 
buhalterinės apskaitos, finansų 
srityse,  ieško buhalterės, 
apskaitininkės darbo. 
Tel. 8 600 26 449. Rokiškis
• Esu 16 metų mergina. Galiu dirbti 
darže ir sode. Tel. 8 621 24 155. 
Rokiškis
• 17 metų mergina ieško darbo 
vasaros sezonui. galiu prižiūrėti 
vaikus, vedžioti augintinius, padėti 
sode/ darže arba dirbti visą likusį 
sezoną. Tel. 8 628 19 469. Rokiškis

KITA

• Naudotą kriauklę su vandens 
sifonu ir maišytuvu. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 610 29 949. Rokiškis
• Gėlių stovą. Penkių šakų.  
Kaina 40 Eur. Tel. 8 600 30 766. 
Rokiškis
• Malkas rąsteliais. 1 erdmetris 12 
Eur. Pasiimti patiems.  
Tel. 8 623 39 570. Rokiškis
• Liepą nusikirsti. Diametras 1 m. 
aukštyje apie 40 cm. 
Tel. 8 686 51 860. Rokiškis
• Nerūdijančio metalo šašlykinę 
30x50 cm. Išardoma, su oro 
reguliatoriumi. 25 l statinaitę. 
Daiktai nauji. Tel. 8 611 31 645. 
Rokiškis
• Geros būklės naudotą pirties 
krosnelę . Kaina 220 Eur.  
Tel. 8 687 27 396. Rokiškis
• Ožkos pieną. Tel. 8 654 89 873. 
Rokiškis
• Kuro talpas, 40 litrų talpos 
aliuminio bidonus, 24 vnt 0,5 
l indelių, plieno „autoklavą“, 
neįgaliojo vežimėlį.  
Tel. 8 620 20 762. Rokiškis
• Supresuotą šieną ritiniais.  
Tel. 8 670 37 379. Rokiškis
• Smulkintuvą kultivatorių T25. 
Tel. 8 620 67 272. Rokiškis
• Šieną rulonais. Tel. 8 681 41 755. 
Rokiškis
• Naudotą pirties krosnelę.  
Kaina 250 Eur. Tel. 8 687 27 396. 
Rokiškis
• Naudotas geros būklės duris su 
stakta (1.80x0.60). Kaina 60 Eur. 

Tel. 8 687 27 396. Rokiškis
• Aerodinaminę bagažinę ir 
skersinius VW automobiliui, 
laikiklius dviračiams vežti.  
Tel. 8 611 27 116. Rokiškis
• Naują grilinę kepsninę.  
Kaina 100 Eur. Tel. 8 625 04 387. 
Rokiškis
• Medines skulptūras.  
Tel. 8 681 78 323. Rokiškis
• FMK Lituanica kviečia prie 
komandos prisijungti naujus 
narius. Futbolo treniruotės vyksta 
pirmadieniais ir trečiadieniais 
Rokiškio Senamiesčio 
progimnazijos dirbtinės dangos 
aikštelėje. Tel. 8 679 29 025. 
Rokiškis
• Liepos 21 d. 11 val. Salų dvare 
vyks visų kursų technikumo 
stacionarų ir neakivaizdinių skyrių 
baigusių auklėtinių susitikimas. 
Smulkesnės informacija telefonu. 
Tel. 8 685 08 548. Rokiškis
• Kroviklį  30 Eur. Dviračių laikiklį 
50 Eur. Telefoną 200 Eur garantinis 
dar pusantrų metų.  
Tel. 8 692 89 871. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Idealios būklės, kaip naują 
planšetinį kompiuterį SAMSUNG 
GALAXY TAB A SM-T585. 
Vieta SIM kortelei. Visiškai 
sukomplektuotas. Garantija. 
Dėkliukas. Pirktas kovo mėn. 
pabaigoje. Domina keitimas. 
Kaina 180 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Geros būklės planšetinį 
kompiuterį iPad A1337. Ekranas 
10 colių. Dedasi sim kortelė, yra 
dėkliukas. Baterija laiko gerai. 
Domina keitimas. Kaina 65 Eur. 
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Planšetinį kompiuterį Samsung, 
12 colių. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis
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30 05:30 Šiandien prieš 100 

metų. 
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 Gyvūnų išgyvenimo 
strategija 
12:40 Gyvūnų jaunikliai 
13:35 Puaro 
15:20 Gamtos inspektoriai 
15:45 Žinios. 
16:00 2018 FIFA pasaulio 
futbolo čempionato 

apžvalga
16:45 2018 FIFA pasaulio futbolo 
čempionatas
19:00 Klausimėlis.lt
19:30 Šiandien prieš 100 metų
20:00 Panorama
20:45 2018 FIFA pasaulio futbolo 
čempionatas
23:00 Pradedantieji 
00:45 Tik tavo akims 
02:50 Gyvūnų išgyvenimo strategija 
03:40 Gyvūnų jaunikliai 
04:35 Emigrantai. 

06:15 Televitrina
06:30 Aladinas
07:00 Ančiukų istorijos
07:30 Vėžliukai nindzės
08:00 Aladinas
08:30 Kobra 11
09:30 Eldorado beieškant
10:30 Skaniai ir paprastai

11:00 Užburta meilė
12:05 Titanikas
16:00 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys
16:35 Batuotas katinas Pūkis. Trys 
velniūkščiai
16:45 Ekstrasensai tiria
18:30 TV3 žinios
19:25 Eurojackpot
19:30 Galiūnas Džo
21:50 Iksmenai. Pirma klasė
03:25 Velnio stuburo paslaptis

06:30 Peliukas Stiuartas Litlis 
06:55 Neramūs ir triukšmingi 
07:20 " Žuviukai burbuliukai 
07:45 Kiaulė, Ožka, Bananas ir 
Svirplys 
08:10 Pabaisiukas Bansenas 
08:35 Tomo ir Džerio šou 
09:00 Saugokis meškinų 
09:15 Saugokis meškinų 

09:30 Drakonų kova. Super 
10:00 Pramuštgalviai
11:35 Drakono perlo paslaptis
13:30 TKKG ir paslaptinga proto 
mašina
15:45 Policijos akademija 4. 
Civiliai patruliai
17:30 Geriau vėliau, negu niekada 
18:30 Žinios
19:30 Smurfai 2
21:45 Nebrendylos 2
23:50 Vampyrai užkniso juodai
01:30 2 ginklai

06:15 Viena už visus 
08:45 Sveikatos ABC televitrina
09:00 Autopilotas
09:30 Apie žūklę
10:05 Vaikai šėlsta 
10:40 Mano siaubūnėlis 
11:45 Europos septynetų regbio 
taurė

12:10 Gamtos stebuklas. Našlaičiai 
13:25 Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai 
14:30 Europos septynetų regbio 
taurė
14:55 Reali mistika 
15:55 Detektyvų istorijos 
16:45 Nusikaltimų miestas 
17:15 Europos septynetų regbio taurė
17:40 Nusikaltimų miestas 
18:20 Kas žudikas? 
19:30 Muzikinė kaukė
22:05 Snaiperis
00:10 Nakvynės namai
01:55 Įkaitai 
03:25 Muzikinė kaukė

06:00 „Pasaulio turgūs. Florencija“
06:30 „Nuostabūs pojūčiai“
07:04 TV parduotuvė
07:20 „Nuostabūs pojūčiai“
07:55 „TV Europa pristato. Karo ir 

pokario vaikai. Partizanų vaikai“
08:30 10 min iki tobulybės su Jurijumi
08:45 Skinsiu raudoną rožę
09:30 Vantos lapas
10:00 Grilio skanėstai
10:30 Gyvenimo būdas
11:00 „Iššūkis“ 
13:00 „Baltoji vergė“ 
15:00 Tarptautinis MMA turnyras 
„King of the Cage Baltic Tour 3“ 
16:00 Žinios
16:15 Rubrika „Saugi vaikystė“
16:20 „Neišsižadėk“ 
18:00 Žinios
18:30 „Neišsižadėk“ 
20:00 Žinios
20:25 „Svarbiausia - įstatymas“ 
22:00 Žinios
22:30 „Svarbiausia - įstatymas“ 
23:00 „Iššūkis“ 
01:00 „Pražūtingi smaragdai“ 
02:40 „Baltoji vergė“ 
04:10 „Geriausios nardymo vietos“
04:30 „Iššūkis“

10:20 „Neišsižadėk“ 
11:25 „Merdoko paslaptys“ 
12:30 „Iššūkis“ 
13:35 TV parduotuvė
13:50 „Gluchariovas“ 
14:55 „Delta“ 
16:00 Reporteris
16:30 Vasara tiesiogiai 
17:00 „Moterų daktaras“ 
18:00 Reporteris
18:55 „Išmanus kaimas“
19:00 „Iššūkis“ 
20:00 Reporteris
20:30 Vasara tiesiogiai 
21:00 „Ragana“ 
22:00 Reporteris
22:55 Rubrika „Išmanus kaimas“
23:00 „Iššūkis“ 
00:05 „Gluchariovas“ 
01:05 „Delta“ 
02:00 „Merdoko paslaptys“ 
02:45 „Neišsižadėk“ 
03:35 „Svarbiausia - įstatymas“ 
04:20 „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 6 
10:50 Komisaras Reksas 
11:40 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi
12:35 „Kas ir kodėl?"
13:05 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, 
Lietuva
15:40 Seserys 
16:45 2018 FIFA pasaulio 
futbolo čempionatas
19:00 Emigrantai
20:00 Panorama
20:45 2018 FIFA pasaulio 

futbolo čempionatas
23:00 Aukštuomenės daktaras 5 
23:45 Štutgarto kriminalinė policija 
6 
00:30 „Kas ir kodėl?" 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi. 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Gimę tą pačią dieną. 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Emigrantai. 

05:00 Elementaru
06:10 Televitrina
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Simpsonai
07:55 Kam ta meilė?
08:25 Paskutinis iš Magikianų
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Tai - mano gyvenimas

12:00 Tarp mūsų, mergaičių
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 Tarp mūsų, mergaičių
21:00 Kam ta meilė?
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Vampyrų akademija
01:05 Elementaru
01:55 Kvantikas
02:45 Amerikiečiai
03:35 Aferistas
04:25 Ekstrasensai tiria

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

10:55 Oplia!
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 Oplia!
20:00 Valanda su Rūta
21:30 Žinios
22:30 Banga
00:40 Judantis objektas 
01:35 Kitas pasaulis. Vilkolakių 
prisikėlimas

06:15 Viena už visus 
07:25 Prokurorų patikrinimas 
08:35 44-as skyrius 
09:30 Teisingumo agentai 
10:30 Kobra 11 
11:35 Mirtinas ginklas 

12:35 Stoties policija 
13:35 Prokurorų patikrinimas 
14:50 44-as skyrius
15:50 Teisingumo agentai 
16:50 Kobra 11 
17:55 Mirtinas ginklas 
18:55 Stoties policija 
20:00 Info diena
20:25 Nusikaltimų miestas 
21:00 Mirtinas ginklas
23:15 Merginų kovos
01:15 Įkaitai 
02:05 Detektyvų istorijos

05:05 „Pasaulis iš viršaus“
05:35 „Baltoji vergė“ 
06:24 TV parduotuvė
06:40 Vantos lapas
07:10 ‚24/7“. 
07:40 Vasara tiesiogiai 
08:10 „Delta“ 
09:15 „Rojus“ 
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02 05:00 Seserys 
06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
09:05 Senis 
10:05 Štutgarto kriminalinė 
policija 6 
10:50 Komisaras Reksas 
11:40 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi
12:35 „Kas ir kodėl?"
13:05 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:40 Seserys 
16:45 2018 FIFA pasaulio 
futbolo čempionatas
19:00 Žmonės, kurie sukūrė 
Lietuvą. Jonas Vailokaitis
20:00 Panorama
20:45 2018 FIFA pasaulio 
futbolo čempionatas

23:00 Aukštuomenės daktaras 5 
23:45 Štutgarto kriminalinė policija 6 
00:30 „Kas ir kodėl?"
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi. 
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 Žmonės, kurie sukūrė 
Lietuvą. Jonas Vailokaitis. 
04:50 Smegenų paslaptys. Polis Sezanas

05:20 Elementaru
06:10 Televitrina
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Simpsonai
07:55 Sibilės knyga
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 Tarp mūsų, mergaičių
21:00 Kam ta meilė?
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Sielonešė
00:35 Elementaru
01:30 Kvantikas
02:20 Amerikiečiai
03:10 Aferistas
04:05 Ekstrasensai tiria

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 Oplia!
20:00 Valanda su Rūta
21:30 Žinios
22:30 Kitas pasaulis. Vilkolakių 
prisikėlimas
00:15 Judantis objektas 
01:10 Paskutinis jaunikio išbandymas

06:15 Viena už visus 
07:25 Prokurorų patikrinimas 
08:35 44-as skyrius 
09:30 Teisingumo agentai 
10:30 Kobra 11
11:35 Mirtinas ginklas 
12:35 Stoties policija 
13:35 Prokurorų patikrinimas 

14:50 44-as skyrius 
15:50 Teisingumo agentai 
16:50 Kobra 11 
17:55 Mirtinas ginklas 
18:55 Stoties policija 
20:00 Info diena
20:25 Nusikaltimų miestas 
21:00 Merginų kovos
23:05 Snaiperis
01:05 Juodasis sąrašas 
01:50 Išbandymų diena

05:05 „Pasaulis iš viršaus“
05:35 „Baltoji vergė“ 
06:24 TV parduotuvė
06:40 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje. Julija Beniuševičiūtė 
Žymantienė-Žemaitė“. 
07:10 Šiandien kimba
08:10 „Delta“ 
09:15 „Rojus“ 
10:20 „Neišsižadėk“ 

11:25 „Merdoko paslaptys“ 
12:30 „Iššūkis“ 
13:35 TV parduotuvė
13:50 „Gluchariovas“ 
14:55 „Delta“ 
16:00 Reporteris
16:30 Vasara tiesiogiai 
17:00 „Moterų daktaras“ 
18:00 Reporteris
18:55 Rubrika „Saugi vaikystė“
19:00 „Iššūkis“ 
20:00 Reporteris
20:30 Vasara tiesiogiai 
21:00 „Ragana“ 
22:00 Reporteris
22:55 „Saugi vaikystė“
23:00 2018 m. „Formulės-1“ 
čempionatas. Austrijos GP apžvalga
00:05 „Gluchariovas“ 
01:05 „Delta“ 
02:00 „Merdoko paslaptys“ 
02:45 „Neišsižadėk“ 
03:35 „Svarbiausia - įstatymas“ 
04:20 „Merdoko paslaptys“
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05:15 Karinės paslaptys 
06:00 Himnas
06:05 Klausimėlis.lt
06:35 Gimę tą pačią 
dieną
07:30 Šventadienio mintys
08:00 Gimtoji žemė
08:30 Ryto suktinis 
09:00 Brolių Grimų 
pasakos 
10:00 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
10:55 Kačių ABC 2 
11:40 Klausimėlis.lt
12:00 Iškilmingas 
„Dainų šventės" vėliavos 
pakėlimas Simono 
Daukanto aikštėje
12:15 Salų gamtos 
slėpiniai 
13:05 Salų gamtos 
slėpiniai 2 
14:00 Puaro 

15:45 Žinios. 
16:00 2018 FIFA pasaulio futbolo 
čempionato apžvalga
16:45 2018 FIFA pasaulio futbolo 
čempionatas
19:00 Klausimėlis.lt
20:00 Panorama
20:45 2018 FIFA pasaulio futbolo 
čempionatas
23:00 Auksinė taurė 
01:05 Pradedantieji 
02:45 Salų gamtos slėpiniai 
03:40 Salų gamtos slėpiniai 2 
04:30 Kačių ABC 2

05:00 Virtuvė
06:15 Televitrina
06:30 Aladinas
07:00 Ančiukų istorijos
07:30 Vėžliukai nindzės
08:00 Aladinas
08:30 Kobra 11
09:30 Šefai vikingai
10:00 Sibilės knyga

11:00 Prezidento sūnus
13:05 Gerbėja
14:55 Marko ir Raselo pašėlęs 
pasivažinėjimas
16:45 Ekstrasensai tiria
18:30 TV3 žinios
19:30 Džiunglių knyga 2
21:00 Pasaulio vyrų krepšinio 
čempionato atrankos rungtynės. 
Vengrija - Lietuva
23:00 Ekstraordinarių džentelmenų 
lyga
00:55 Elementaru
01:50 Kvantikas
02:40 Amerikiečiai
03:35 Aferistas
04:25 Ekstrasensai tiria

06:30 Žvėrelių būrys 
06:55 Neramūs ir triukšmingi 
07:20 Žuviukai burbuliukai 
07:45 Kiaulė, Ožka, Bananas ir 
Svirplys 
08:10 Pabaisiukas Bansenas 

08:35 Tomo ir Džerio šou 
09:00 Saugokis meškinų 
09:30 Drakonų kova. 
Super 
10:00 Voverių maištas
11:35 Raudonplaukė Zora
13:35 Mano monstriukas ir aš
15:40 Prarastasis
18:30 Žinios
19:30 Teleloto
20:35 Paskutinis jaunikio 
išbandymas
22:50 Saulėlydis
01:10 Mirčių kolekcionierius 2
02:45 Nebrendylos 2

06:30 Galiūnų Čempionų lyga 
Graikijoje
07:30 Viena už visus
08:30 Tauro ragas
09:00 Pasaulio komandinis Galiūnų 
čempionatas
09:55 Europos septynetų regbio 
taurė. Ketvirtfinaliai

11:30 Gamtos stebuklas. Našlaičiai 
12:45 Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai 
13:55 Europos septynetų regbio 
taurė. Pusfinaliai
14:40 Ekstrasensų mūšis 
16:45 Europos septynetų regbio 
taurė. Finalai
17:35 Detektyvų istorijos 
18:30 Kas žudikas? 
19:30 Rivjera 
21:30 Juodasis sąrašas
22:30 Išbandymų diena 
23:30 Ekstrasensų mūšis 
01:35 Nakvynės namai

05:15 Tarptautinis MMA turnyras 
„King of the Cage Baltic 
Tour 3“ 
06:00 „24/7“. 
07:04 TV parduotuvė
07:20 „Nuostabūs pojūčiai"
08:20 „Išmanus kaimas“. 
08:30 Kaimo akademija

09:00 Šiandien kimba
10:00 „Pavojingiausios kelionės. 
Surinamas“
10:35 „Pavojingiausios kelionės. 
Tadžikija“
11:10 Ekovizija
11:20 „Svarbiausia - įstatymas“ 
13:30 „Laiptai į dangų“ 
16:00 Žinios
16:20 Krepšinio pasaulyje 
16:50 2018 m. „Formulės-1“ 
čempionatas. Prancūzijos GP 
apžvalga
18:00 Žinios
18:30 „Pasaulis iš viršaus“
19:00 „Rasputinas“ 
20:00 Žinios
20:30 „Rasputinas“
21:30 „24/7“. 
22:00 Žinios
22:30 Grilio skanėstai
23:00 „Svarbiausia - įstatymas“ 
01:00 „Laiptai į dangų“ 
02:50 „24/7“. 
03:15 „Kapitonas Gordejevas“ 
04:55 „24/7“.

• Planšetinį kompiuterį eSTAR 
MERCURY HD Quad Core, 
tvarkingas, ekranas nesubraižytas 
yra kroviklis. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 611 09 005. Rokiškis
•  PS3 arba keičiu į LG FLEX 
telefoną. Tel. 8 676 99 866. 
Rokiškis
• Hp Elitebook 6930p nešiojamą 
kompiuterį. CPU INTEL dual 
core P9550, 4gb ram, dedama sim 

kortelė. Baterija laikanti, veikia 
greitai. Kaina 99 Eur.  
Tel. 8 614 86 759. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Medų. Tel. 8 610 38 827. 
Rokiškis
• Šių metų šviežią,  švelnaus skonio 
medų išfasuotas po 1 kg. Kaina 5 
Eur. Tel. 8 612 95 825. Rokiškis

• Šių metų šviežią, sodraus bei 
švelnaus skonio medų. Kaina 5 Eur. 
Tel. 8 647 18 227. 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 mobilų 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
• Idealaios būklės, kaip naują 
mobilų telefoną Huawei P9 Lite 
mini. Nenuimta originali plėvelė 
ant ekrano ir nugarėlės. Lietuviška 
garantija. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Mobilų telefoną Nokia Lumia 
800, yra dokumentai. Domina 
keitimas. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
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PASLAUGOS

Mini ekskavatoriaus paslaugos
Įvairūs              žemės kasimo
bei lyginimo         darbai

Nuotekų valymo įrengimai
Tel. 8 606 02944

• Mobilų telefoną Samsung Galaxy 
S4. Baltas. Su dokumentais. Kaina 
60 Eur. Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Mobilų telefoną Samsung Galaxy 
Note 3, yra dokumentai. Domina 
keitimas. Kaina 100 Eur. Tel. 8 687 
73 075. Rokiškis
• Samsung S8 plus, turi keletą 
įskilimų, bet viskas veikia. Kaina 
200 Eur. Tel. 8 692 19 962. 
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Elektro-akustinę gitarą Cort EVL 
A4 Black Satin. Būklė 10/10. Pirkta 
prieš pora mėnesių Danijoje. Groja 
puikiai, švariai, be jokių pašalinių 
garsų. Reguliuojamas grifas. 
Integruotas derintuvas FISHMAN 
ISYS + EQ. Skaitau sms. Kaina 420 
Eur. Tel. 8 694 11 202. Rokiškis

• Garažą J. Gruodžio gatvėje, geras 
privažiavimas, duobė. Kaina 3200 
Eur. Tel. 8 646 92 250. Rokiškis
• Namą Obeliuose, bendras plotas 
171,90 kv. m. Sienos medis su 
karkasu, krosninis šildymas, 

komunalinis vandentiekis, vietinis 
nuotekų šalinimas. Ūkinis pastatas 
mūrinis. Reikalingas remontas. 
Kaina 15000 Eur.  
Tel. 8 673 38 801. Rokiškis
• 1 kambario butą su rūsiu ir 
ūkiniais pastatais Bajoruose.  
Tel. 8 673 29 174. Rokiškis
• Namą Rokiškio r., Jūžintų 
miestelyje. Yra: 28 a namų valdos 

žemės, pirtis, ūkinis pastatas, po 
namu garažas, šildymas kietu kuru 
ir elektra, trifazis, dviejų tarifų 
elektros skaitiklis. Netoliese yra 2 
ežerai Bedugnis ir Jūžintai. Namas 
mūrinis. Kaina 24000 Eur.  
Tel. 8 614 92 684. Rokiškis
• Garažą prie buvusio DNB banko 
7 korpusas pietinė pusė.  
Tel. 8 614 66 272. Rokiškis
• Vieno kambario butą Taikos g. 
1b, Rokiškyje. Namas renovuotas, 
puiki vieta, puikus vaizdas pro 
langą, trečias aukštas, ramūs 
kaimynai, remontas nebūtinas. 
Galima su baldais. Tik vienas 
minusas - nėra balkono. Kaina 
14500 Eur. Tel. 8 620 31 912. 
Rokiškis
• Žemės sklypą, kurio plotas: 
0,8131ha. Atlikti kadastriniai 
matavimai. Visos komunikacijos 
(vanduo, elektra, miesto 
kanalizacija, šviesolaidinis 
internetas). Paskirtis - namų valda. 
Sklypas prie pagrindinio kelio 
Kavoliškis-Rokiškis. Plačiau 
telefonu. Kaina 25000 Eur.  
Tel. 8 633 77 361. Rokiškis
• Tris sklypus statyboms po 
24 a. Geodeziniai matavimai 
atlikti. Serapiniškio k. Galimybė 
pasirinkti. Tel. 8 611 31 645. 
Rokiškis
• Sodą  už miškų urėdijos, su 2 
aukštų nebaigtu įrengti namu, po 
namu rūsys, plastikiniai langai, yra 
šulinys, trifazis. Tel. 8 686 93 166. 
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
• Namą su sklypu, bei du sklypus 
tinkančius naujo namo statybai ir 
komercinei veiklai. Sklypų plotas 
14,32 a. Tvarkingas sklypas, 
name galima gyventi iš karto. 
Aptverta teritorija, su visomis 
komunikacijomis. Respublikos g.. 
Kaina 25000 Eur.  
Tel. 8 655 31 429. Rokiškis
• Mūrinį namą 2005 m. 114 kv. m., 
su 18 a sklypu Rokiškyje. 2 aukštai 
su rūsiu. Vandentiekis/kanalizacija 
miesto. Asfaltuotas privažiavimas. 
Su ūkiniais statiniais. Brandus 
vaismedžių sodas. Kaina 64000 
Eur. Tel. 8 655 31 429. 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 65000 Eur. 
Tel. 8 655 31 429. Rokiškis
• Naujai įrengtą, mūrinį 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
• Žemę. Pandėlio seniūnija 2.85 ha, 
kaina 4000 už ha.  
Tel. 8 604 02 171. Rokiškis
• 1 kambario butą, Taikos g. 11, 
pirmas aukštas, renovuotas namas, 
renovacija sumokėta. Kaina 11000 
Eur. Tel. 8 612 80 676. Rokiškis
• 2 kambarių butą Taikos g. 23. 5 
aukštas.  Padarytas remontas.  
Kaina 14300 Eur.  
Tel. 8 603 42 381. Rokiškis
• 2 kambarių butą Bajoruose.1974 
m. statybos, 43 kv. m. 2 aukštai, 

plastikiniai langai, seifo durys, 
rūsys, sandėliukas, ūkinis pastatas, 
yra vieta daržui. Reikalingas 
remontas. Graži, rami vieta, iki 
ežero 100 m. Kaina 11500 Eur.  
Tel. 8 687 71 814. Rokiškis
• 1 kambario butą, Taikos g. 23. Su 
rimtu pirkėju kaina derinama.  
Tel. (8-611) 48938. Tel. 8 628 05 
785. Rokiškis
• Gyvenamą namą kolektyviniame  
sode už miškų urėdijos.  
Tel. 8 686 93 166. Rokiškis
• Gyvenamą dviejų aukštų  namą, 
Degsnių kaime. Yra du ūkiniai 
pastatai, garažas, tvenkinys. 
Papildomas telefonas 861418577. 
Tel. 8 699 12 576. Rokiškis
• Namą Obeliuose, Ramintos 
g., 125 kv. m - namo, 26 kv. m - 
mūrinio ūkinio pastato, 0,12 ha 
- skypo plotas. Su rimtu pirkėju 
kaina derinama. Kaina 12000 Eur. 
Tel. 8 698 14 639. Rokiškis
• Sodą. Tel. 8 692 40 612. Rokiškis
• Dviejų kambarių butą Aukštaičių 
g. Pirmas aukštas. Kaina 18900 
Eur. Tel. 8 676 32 472. Rokiškis
• Namų valdos sklypus. Už miškų 
urėdijos, prieš kolektyvinius sodus, 
19, 21, 24, 39, 42 arų. Sklypai 
atidalinti, atlikti geodeziniai 
matavimai, atvesta elektra, vanduo, 
servitutinis kelias.  
Tel. 8 657 75 999. Rokiškis
• 3 kambarių butą Rokiškyje, 
Vilties g. Su baldais ir buitine 
technika. Tel. 8 657 75 999. 
Rokiškis
• Garažą J. Gruodžio g. Kaina 2900 
Eur. Tel. 8 614 70 368. Rokiškis
• 3 kambarių butą Jaunystės 
gatvėje, namas renovuotas. Kaina 
25000 Eur. Tel. 8 614 70 368. 
Rokiškis
• Medinį 2 aukštų namą Aukštaičių 
g. 2, Juodupė, su 12 arų žemės. 
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
• Sodybą Bajoruose, šalia Rokiškio 
m. su žemės sklypu. Kaina 21000 
Eur. Tel. 8 627 70 583. Rokiškis
• Gerą, 3 kambarių namą Apaščios 
gyvenvietėje. Name yra vonia, WC. 
Garažas, ūkinis pastatas, sklypas 
28 a. Kiemui privatumo nuo kelio 
suteikia didelės eglės.  Asfaltuotas 
privažiavimas iki kiemo. Nuo 
Pandėlio 2 km, Rokiškio -28 km. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 614 99 302. 
Rokiškis
• 3 kambarių butą Kavoliškyje 
Sodo gatvėje. Pirmas aukštas 
iš dviejų, yra galimybė šildytis 
malkomis. Reikalingas remontas. 
Tel. 8 654 78 235. Rokiškis
• Žemės sklypą, 6,5 ha, Rokiskio 
raj. Lingėnų km.. Kaina 20000 Eur. 
Tel. 8 682 20 536. Rokiškis
• Kirtavietę su žeme Papilių kaime, 

Obelių sen. 2,3 ha. Miškas iškirstas 
prieš 12 metų. Tel. 8 624 81 755. 
Rokiškis
• Tvarkingą butą miesto centre 
Laisvės g. 10 - 25 . Reikalingas 
kosmetinis remontas. Nauja 
elektros instaliacija, plastikiniai 
vamzdžiai, laminatas, medinės 
durys. Renovuotas stogas, tvarkinga 
laiptinė. Kaina 15300 Eur.  
Tel. 8 600 25 544. Rokiškis
• Trijų lambarių butą Kavoliškyje. 
Pirmas aukštas, blokiniame name.. 
Tel. 8 620 24 624. Rokiškis
• Namą Juodupėje, su ūkiniais 
pastatais ir žeme.  
Tel. 8 686 32 677. Rokiškis
• Dviejų kambarių bendrabučio 
tipo butą, adresu Taikos g. Nr.19, 
trečias aukštas. Tel. 8 671 78 327. 
Rokiškis
• Sodybą, visi ūkiniai pastatai, yra 
2,36 ha žemės, namų valda 0,33 a. 
Tel. 8 676 89 995. Rokiškis
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• Profesionalus makiažas jūsų 
pasirinktai šventei.  
Tel. 8 633 85 131. Rokiškis
• Autovežio paslaugos. Vežame 
įvairią techniką ir kitus krovinius 
iki 2,5 t. Tel. 8 689 05 448. 
Rokiškis
• Atlieku visus vidaus apdailos 
darbus: elektros, santechnikos, 
gipso plokščių montavimas, 
glaistymas, dažymas. Plytelių 
klijavimas. Visi kiti darbai. 
Tel. 8 680 25 818. Rokiškis

PAŽINTYS

• Pensinio amžiaus vyras ieško 
moteris, vairuojančios automobilį. 
Tel. 8 672 85 822. Rokiškis

NUOMA

• Išsinuomosiu 1 kambario butą 
mikrorajone. Tel. 8 675 70 817. 
Rokiškis
• Purvino vandens siurblio nuoma. 
Techninės specifikacijos: Galia 
1.15 kW Įtampa 220 V. Našumas 
300 l/min 18 m3/h. Maksimalaus 
panardinimo gylis 15 m. 
Komplektuojamas su 3 x 25 m ilgio 
žarnomis. Kaina 1 val/6Eur,  paros 
kaina 25 Eur. Tel. 8 634 58 501. 
Rokiškis
• Nuomosim aukštą garažą. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 603 31 892. 
Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti mini arba 
didelį ekskavatorių.  
Tel. 8 626 29 774. Rokiškis
• Ieškome buto nuomuotis 
Rokiškyje, esame jauna tvarkinga 
šeima, būtų gerai su baldais.  
Tel. 8 670 21 793. Rokiškis
• Šeima skubiai išsinuomotų 2 
kambarių butą. Tel. 8 601 49 110. 
Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Ieškomi darbininkai statybos, 
betonavimo darbams Vilniuje 
(apgyvendinimas yra). 
Tel. 8 630 33 987. Rokiškis
• Ieškau meistro atlikti vonios 
remontą. Tel. 8 683 55 494. 
Rokiškis
• Statybos darbų vadovas (-ė). 
Reikalavimai: panašaus darbo 
patirtis;techninis išsilavinimas; 
statybos vadovo atestatas. Darbo 
aprašymas: darbų organizavimas 

• St

objektuose; techninės 
dokumentacijos ruošimas.  
Tel. 8 670 98 353. Rokiškis
• Ramundas GM, UAB reikalingas 
turintis patirties autokrautuvo 
vairuotojas gamyboje. Darbo vieta 
- Panemunėlio gel.stotis, Rokiškio 
raj. Visos socialinės garantijos. . 
Tel. 8 612 26 202. Rokiškis
• Ieškomas šaltkalvis Ramundas 
GM padėklų kalimo ceche. Būtini 
šaltkalvio darbų atlikimo įgūdžiai. 
Atlyginimas į rankas 600-700Eur, 
priklauso nuo įgūdžių. Darbo 
vieta Panemunėlio gel. stotyje.. 
Kaina 700 Eur. Tel. 8 612 26 202. 
Rokiškis
• Pastovus darbas automechanikui, 
visada laiku mokamas atlyginimas. 
Tel. 8 646 04 035. Rokiškis
• Ieškome pastoviam darbui statybų 
sektoriuje, apdailininko, dažytojo, 
pagalbinių darbuotojų, plytelių 
klojėjų, trinkelių klojėjų.  
Tel. 8 646 04 035. Rokiškis
• Ieškome žmonių darbui 
pomidorų, agurkų bei paprikų 
šiltnamiuose Olandijoje. Jei Tu: 
Turi noro dirbti ir užsidirbti; Kalbi 
anglų kalba komunikaciniu lygiu; 
Nori išbandyti save sodininkystės 
ir agrokultūros srityje. Kaina 1200 
Eur. Tel. 8 609 34 339. Rokiškis
• Darbas mikroautobuso vairuotojui 
su B kat. Reikalingas vairuotojas iš 
ar aplink Rokiškį keleivių ir siuntų 
pervežime tarptautiniais maršrutais 
su mikroautobusu, B kategorija. 
Važinėti mikroautobusu: Lietuva-
Vokietija-Šveicarija-Lietuva. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 639 99 891. 
Rokiškis
• Reikalingi pagalbiniai darbininkai 
miške, visos soc. garantijos.  
Tel. 8 686 93 758. Rokiškis
• Įmonė ieško patyrusių medkirčių, 
pagalbinių darbuotojų. Atlyginimas 
pagalbiniams 550 Eur, pjovėjams 
800 Eur. Reikalingi patyrę 
jaunuolynų ugdytojai. Įmonė siūlo 
patuko operatoriaus darbą. Dirbti su 
Valtra ir varoma priekaba.  
Tel. (8-612) 59168.  
Tel. 8 626 20 862. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Geros būklės MTD MINIRIDER 
60 - traktoriuką, žoliapjovę, 
vėjapjovę. Prieš 4 metus pirktas iš 
STOKKER parduotuvės. 2 sezonus 
pjovė, vieną stovėjo. Dabar taip pat 
stovi nes nėra ką pjauti (statybos). 
Yra pirkimo sąskaita. Kaina 570 

Eur. Tel. 8 670 54 910. Rokiškis
• Mažai naudotą žoliapjovę, pirkta 
nauja iš Vanago parduotuvės. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 652 31 959. 
Rokiškis
• Savaeigę žoliapjovę su surinkimo 
dėže. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 618 13 432. Rokiškis
• Siurblį su filtru. Mažai reikia 
energijos, nebijo dumblo, 1,5 
tonos per  valandą. Geriausia tinka 
alpinariumams, įrengiant vandens  
nutekėjimo kaskadas. Kaina 70 Eur. 
Tel. 8 670 27 742. Rokiškis

PERKA

• 1989 m.  VW Passat b3 1.6 TD 59 
kW TA tvarkinga. Kaina 715 Eur. 
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Dviratį paaugliui, 3 vidinės 
pavaros, vokiškas tvarkingas. Kaina 
75 Eur. Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• 1989 m. Audi 80 b3 1.8 benzinas 
dujos, TA tvarkinga. Kaina 621 Eur. 
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Audi A4 B5 1997 m. karavanas 
TA tvarkinga. Kaina 1450 Eur. Tel. 
8 675 47 620. Rokiškis
• Lengvojo automobilio priekabą 
TA du metai, tvarkinga. Kaina 450 
Eur. Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Gaz 53 1991 m., būklė labai gera, 
kita informacija telefonu, kaina 
derinama. Kaina 1700 Eur.  
Tel. 8 618 49 104. Rokiškis
• Geros būklės Renault laguna 
2002 m. TA iki 2019 11 dyzelis. 
Kaina 1300 Eur. Tel. 8 628 98 127. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• 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
• Audi a6 c5 sedanas 2.8 l benzinas, 
juoda, TA iki 2019 11. Kaina 1300 
Eur. Tel. 8 656 73 032. Rokiškis
• Ford focus. Tvarkingas, TA iki 
2019 pabaigos, senas, geras 1.8 TD 
variklis 66 kW, kaina derinama. 
Kaina 500 Eur. Tel. 8 634 11 599. 
Rokiškis
• VW passat b5 TDI 1997 m. 
sedanas. Tel. 8 620 64 915. 
Rokiškis
• Alfa romeo 156 2004 m. 12 
mėn., 1.9 JTD, 103 kW. Sidabrinės 
spalvos universalą. TA iki 2018 
10. Kuriasi, važiuoja gerai ir 
kasdien. Turi smulkių defektų. 
Kaina derinama, domina keitimas. 
Kaina 1550 Eur. Tel. 8 631 25 562. 
Rokiškis
• 2001 m. Opel Astra, 2 l D, 74 
kW, TA iki lapkričio mėn., kaina 
derinama vietoje. Kaina 900 Eur. 
Tel. 8 680 88 123. Panevėžys
• RENAULT megane automatas, 
benzinas 1999 m. važiuojanti, TA 
iki rugpjūčio mėnesio. Kaina 200 
Eur. Tel. 8 672 83 169. Rokiškis
• Audi 80 1992 m. TDI 1,9 66 kW. 
TA iki 2019 10, siurblio defektas. 
Kaina 350 Eur. Tel. 8 679 07 808. 
Rokiškis
• Krosinį 250cc. Defektai: 
nulūžusi užkūrimo kojelė, nėra 
stabdžių, kiaura galinė padanga, 
domina įvairūs keitimai, taip pat 
nevažiuojantį motorolerį Peugeot 
su dokumentais. Į skambučius ir 
sms atsakau. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 623 64 978. Rokiškis
• Vyrišką  dviratį, naujos padangos, 
bėginis, tvarkingas. Kaina 110 Eur. 
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Nissan primera. 2.0 l, 66 kW, 
1999 m., dyzelis. TA iki 2018 08 06 
. Kaina 300 Eur. Tel. 8 627 42 809. 
Rokiškis
• Lengvojo automobilio priekabą 
su technine apžiūra. Kaina 400 Eur. 
Tel. 8 614 51 397. Rokiškis
• Mersedesas Benz c200 1994 m. 
2.0. TA iki 2020 m. Kaina 550 Eur. 
Tel. 8 615 45 372. Rokiškis
• Opel Combo 2004 m. 1.3 
benzinas, mechaninė pavarų 
dėžė. Rida 73 tūkst. km., spalva 
raudona, dvejus metus nevažinėta, 
turi kosmetinių trūkumų ir reikėtų 
pasitvarkyti važiuoklę. Skambinti 
nuo 14 val. Kaina 850 Eur. Tel. 8 
600 08 772. Biržai
• Rover 420 2.0 77 kW, dyzelis. 
TA 2018 09. Platesnė informacija 
telefonu. Kaina 490 Eur.  
Tel. 8 620 59 040. Rokiškis
• Elektrinį naują moterišką dviratį. 
Tel. 8 611 27 116. Rokiškis
• VW Passat b5, 1999 m. 
Automatas, TA dar metams, greičių 
dėžės defektas. Tel. 8 609 43 304. 
Biržai
• Audi 90 B3 1989 m. 2.0 85 kW 
benzinas/dujos. TA iki 2020 06. 
Kaina 455 Eur. Tel. 8 618 07 218. 
Rokiškis
• Renault Laguna 1996 m., 1.9 
benzinas/dujos, 66 kW, hečbekas. 
TA iki 2019 05. Lengvo lydinio 
ratlankiai. Tvarkingas, prižiūrėtas 
automobilis. Kaina 420 Eur.  
Tel. 8 600 04 878. Rokiškis
• VW Passat universalas, 1998 
m., sidabrinis, naujai atlikta 
TA. Veikiantis kondicionierius, 
elektrinai langai. Kaina 1100 Eur. 
Tel. 8 621 81 790. Rokiškis
• 1998 m., techniškai 
tvarkingą automobį Opel astra, 
nereikalaujantį investicijų. 1.7 l 50 
kW (68 Ag) Variklis tvarkingas, 
salonas geros būklės. TA iki 2019 
01. Daugiau informacijos telefonu. 
Kaina 1050 Eur. Tel. 8 675 55 128. 
Rokiškis



 2018-06-2911 psl.

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

PARODOS:
Viešojoje bibliotekoje.
Stendinė paroda „Rokiškio viešajai bibliotekai-95“.
Spaudinių parodos:
  „Žurnalistui, literatui Jonui Varnui atminti...“ (95-osios gimimo metinės).
„Amerikiečių rašytojai V. K. Endrius –  100“.
Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje
Spaudinių parodos:
,,Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo diena“.
,,Skaitykime reikšmingiausias Lietuvos šimtmečio knygas“.
Paroda ,,SkaitMENINIS muziejus”.

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 emocijų 
lygmeniu jausi-
tės gana jaukiai, 

jeigu jums netrūksta meilės, 
artimųjų dėmesio. Gali būti, 
kad apims svajingas atsipa-
laidavimas. Įmanomas nele-
galus pasipelnymas. Regis, 
labai rūpinsitės namų kom-
fortu, sodyba, šeimos narių 
poreikiais. Labiau saugoki-
te vaikus, nes jiems gresia 
traumos. Savaitgalį sieksite 
žemiškų malonumų ir tam 
negailėsite pinigų. Visus 
nesklandumus, kilusius na-
muose, galima išspręsti be 
ypatingų pastangų - tereikia 
parodyti, kokie svarbūs jums 
yra aplinkiniai.

JAUTIS. Šią 
savaitę būsite itin 
jautrūs, priklauso-
mi nuo svetimos 

įtakos. Savo dėmesiu gali 
nudžiuginti senas draugas ar 
giminaitis. Galbūt rasite są-
jungininkų, bendraminčių. 
Tačiau galite išgirsti, kad 
kažkas rezgama jums už nu-
garos. Arba turėsite rūpesčių 
dėl sveikatos. Būtų gerai, kad 
prisilaikytumėte sveikos mi-
tybos bei higienos taisyklių, 
pakankamai ilsėtumėtės. Ne-
sistenkite nudirbti visų buiti-
nių darbų. Savaitgalį turbūt 
teks pasiduoti įvykių tėkmei 
ir leistis jos nešamiems. Re-
gis, aplinkiniai bus tolerantiš-
ki ir supratingi.

DVYNIAI. Šią 
savaitę nukreip-
kite dėmesį į tuos 
reikalus, kurių re-

aliai galite imtis. Nusimato 
pokyčiai profesinėje srityje. 
Regis, atsiras daugiau noro 
darbuotis savo bei kitų labui. 
Šiuo metu jums bus būdingas 
savęs ir savo galimybių ieš-
kojimas. Jeigu atostogaujate, 
nusimato turiningų pramo-
gų, sportinio azarto. Regis, 
akiratyje pasirodys svarbus 
jums asmuo, kurio nesiti-
kėjote išvysti. Savaitgalį 
pasistenkite palepinti kūną, 
pastiprinti sveikatą. Venki-
te daug jėgų reikalaujančios 
veiklos. Tiktų užsiimti meni-
ne kūryba.

VĖŽYS. Šią 
savaitę savo pri-
valumų slėpti ne-
turėtumėte, bet ir 

nedemonstruokite tiems, ku-
rie jų neįvertina. Pravartu iš-
naudoti atsivėrusius šansus. 
Galimas kontaktas su įdomiu 
nepažįstamuoju ar užsienie-
čiu. Galite gauti viliojamą 
pasiūlymą. Daug dėmesio 
skirsite augančiai kartai. Dėl 
menkų trikdžių nepasiduo-
kite dirglumui. Verčiau pa-
sidžiaukite gamta, vasaros 
malonumais. Savaitgalį ga-
lite surengti pikniką ar būti 
pakviesti į proginį renginį ar 
šiaip bendraminčių susibūri-

Astrologinė prognozė ateinančiajai savaitei
mą. Kur benueitumėte, būsi-
te pastebėti, įvertinti.

LIŪTAS. Ši 
savaitė gali įneš-
ti nesusipratimų 
į asmeninius ir 

dalykinius santykius. San-
tykiuose su partneriais ir 
konkurentais tvyros įtampa. 
Nemaloniai veiks aplinkinių 
netaktas. Susikaupkite ir ra-
miai siekite tikslo. Išties nu-
riedės akmuo nuo širdies, kai 
pagaliau išsispręs projekto, 
skolų ar kitokie finansiniai 
klausimai. Vis labiau dėme-
sys kryps į užsienį, keliones 
arba į mokslo, kultūros rei-
kalus. Savaitgalį aplinkybės 
gali klostytis taip, kad teks 
kažkur vykti - galbūt į vie-
šą renginį, o gal susitikti su 
slaptu gerbėju.

M E R G E L Ė .
Jeigu šiuo metu 
ketinote sudaryti 
kokias sutartis, 

teikti ar imti interviu, gali-
te susidurti su keistais trik-
džiais. Nežiopsokite už vai-
ro. Regis, draugų ar partnerių 
dėka savyje rasite jėgų, su-
gebėjimų, kurie padės spręs-
ti nelengvas problemas. Ga-
limos išlaidos, susijusios su 
pobūviu, pramoginiu rengi-
niu, kelione. Savaitgalį būsi-
te nusiteikę savo laisvalaikį 
leisti nekasdieniškai. Turbūt 
mėgausitės įspūdžiais toli 
nuo namų. Nesunkiai megsi-
te kontaktus, plėsite akiratį.

S VA R S T Y -
KLĖS. Šią savaitę 
galite susitarti dėl 
kažkokio darbo, 

užsakymo. Galbūt čia jums 
pasitarnaus giminaičiai, seni 
draugai ar kolegos. Jeigu 
ne dirbate, o atostogaujate, 
daug dėmesio skirsite aplin-
kos apdailai, įvaizdžiui, hi-
gienai, dietai, sveikatai arba 
gyvūnams. Į tai nukreiptos 
pastangos tikriausiai pasitei-
sins. Nevenkite kompanijų, 
tačiau neeikvokite per daug 
laiko aštrioms diskusijoms. 
Savaitgalį seksis geriau, jei 
sugebėsite girdėti ir paisy-
ti artimųjų nuomonės. Arba 
įtraukite juos į bendrą veiklą 
- tai jus suartins be didelių 
kalbų.

S K O R P I O -
NAS. Šią savai-
tę kils kūrybinių 
idėjų, pajusite 

troškimą įgyvendinti drąsius 
užmojus, rimtus projektus. 
Pagalbos ar moralinio pa-
laikymo sulauksite iš jūsų 
talento gerbėjo. Rūpės vai-
kų interesai, domėsitės jų 
pasaulėžiūra bei poreikiais. 
Tačiau jei apniks ūkinės pro-
blemos, norėsis jas numesti 
ant artimo žmogaus pečių. 
Reikia ypač saugotis traumų, 
ugnies. Savaitgalį elgsitės 
taip, lyg tyčia norėtumėte 
konfrontuoti. Turiningai pa-

dirbėsite ir aktyviai pailsėsi-
te, jeigu neišeikvosite visos 
energijos ginčams.

ŠAULYS. Pir-
moje savaitės pu-
sėje pasirinkite 
ramesnius, papras-

tesnius darbus bei reikalus, 
rūpinkitės asmeniniu ūkiu, 
šeima. Jums netikėtai gali pa-
sisekti ten, kur nė nesitikėjote 
ką nors pasiekti dėl objekty-
vių priežasčių. Sceninė vei-
kla, meilė, sportas, žaidimai 
su vaikais - labiausiai jums 
tinkantys užsiėmimai ilgąjį 
savaitgalį. Tik nesistenkite 
perauklėti šeimos narių arba 
darykite tai itin taktiškai. At-
likite grožio ir higienos pro-
cedūras. Galite mėginti keisti 
įvaizdį, net nenustebkite, jei 
rezultatas bus netikėtas ir at-
rodysite labai neįprastai.

OŽIARAGIS.
Šią savaitę gali-
mi pasikeitimai 
v i s u o m e n i n ė j e 

veikloje arba asmeninių san-
tykių srityje. Suaktyvės kon-
taktai su draugais, esamais ir 
buvusiais partneriais, gerbė-
jais. Pasižymėsite smalsumu, 
kūrybingumu. Sugebėsite 
praktiškai išnaudoti gaunamą 
informaciją. Didės jūsų po-
puliarumas. Labiau rūpinkitės 
sveikata, mityba. Savaitgalį 
jums patiks užsiimti namų ir 
sodo darbais, eksperimentuoti 
virtuvėje. Galbūt dalyvausite 
šventiniuose renginiuose kaip 
dalyviai ar ten dalyvaujančių 
artimųjų palaikytojai.

VA N D E N I S . 
Šią savaitę tikriau-
siai mėginsite susi-
tarti dėl konkrečių, 

praktinių reikalų, finansinių 
sąlygų, atsiskaitymų, tiekimo, 
nuomos, pirkinių. Vis dėlto ne 
tik kitais, bet ir savimi nega-
lėsite pasitikėti, nes emocijos 
taps tarsi nevaldomos, žodžiai 
- ne mažiau. Nebevaldant lie-
žuvio, kai kurie pokalbiai gali 
virsti ginčais. Galbūt gausite 
neblogą dalykinį pasiūlymą. 
Savaitgalį laipsniškai atsi-
statys jūsų pusiausvyra. Kils 
minčių, kaip rasti išeitį iš si-
tuacijos, susijusios su namais, 
šeima, nekilnojamuoju turtu.

ŽUVYS. Pa-
sireikš nuotaikų 
kaita, jautrumas 
aplinkai. Aktua-

lios bus kelionės, tarptautiniai 
renginiai, konkursai, pasi-
matymai. Jeigu dirbate, nusi-
mato pokalbiai su įtakingais 
žmonėmis, rimti pasiūlymai. 
Būkite pasirengę šuoliui į įdo-
mesnę ateitį. Galimi susižavė-
jimai, flirtai, džiugins vaikai, 
gerbėjai. Tačiau sukelti neri-
mo gali kai kurie įstrigę dar-
bai arba sveikata - jei ne jūsų, 
tai augintinio. Savaitgalį pa-
lanku reikšti meilės jausmus, 
originalius norus. Būkite šilti, 
dosnūs. Tai atsipirks su kaupu.

• Mercedes Benz A180, 1999 
m., dyzelis. TA dar pusantrų 
metų. Pilka spalva. Yra kėbulo 
pabraižymų. Naujas akumuliatorius 
ir tepalai. Kaina derinama. Važiuoja 
gerai. Kaina 700 Eur.  
Tel. 8 628 84 162. Rokiškis
• Audi A6 c4, 2.6 benzinas-dujos, 
quattro, TA nauja, universalas.  
Tel. 8 646 91 360. Rokiškis
• BMX dviratį važiuoja gerai 
patogus spalva juoda. Kaina 125 
Eur. Tel. 8 692 62 306. Rokiškis
• Opel Vectra, pilka, 2002 m. TA 
galioja metus. Kaina 550 Eur.  
Tel. 8 687 40 376. Rokiškis
• VW Passat Plius. 2002 m., 1.9 
tdi, 96 kW, 6 bėgiai, tik praeita 
TA, tvarkingas automobilis, 
nereikalaujantis jokių investicijų. 
Kaina 1850 Eur. Tel. 8 675 01 075. 
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Arklinę grėbiamąją, geros būklės, 
jungiasi prie traktoriaus.  
Tel. 8 630 53 487. Rokiškis
• T16 1983 m. geros būklės.  

Tel. 8 612 32 080. Rokiškis
• Grėblį - vartytuvą. Kaina 120 Eur. 
Tel. 8 621 55 274. Rokiškis
• T-16, su TA, visa elektros 
instaliacija veikia, yra gale 
hidraulika, priekyje darbinis, su 
vakumo siurbliu, buvo naudojamas 
melžimo aparatui. Galimas 
atvežimas. Tel. 8 612 79 903. 
Rokiškis
• Iveco-Magirus savivartį. Verčia 
į tris puses, rėmas nesupuvęs, 
pasibaigusi TA. Aušinamas oru. 
Galimas atvežimas. Tel. 8 612 79 
903. Rokiškis
• Tvarkingą kultivatorių. Galimas 
atvežimas iš Dusetų. Tel. 8 612 79 
903. Zarasai
• 25 kub. m. cisterna. Galimas 
atvežimas. Tel. 8 612 79 903. 
Zarasai
• Veikiantį grūdų malūną. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 612 79 903. Zarasai
• Didžiąją neveikiančią rinktuvę. 
Kaina 450 Eur. Tel. 8 614 52 561. 
Utena
• Forschritt 454 kitkinį presą. 
Viskas veikia, presuoja, riša. 
Kaina 800 Eur. Tel. 8 622 06 975. 

Rokiškis
• Šieno putiką. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 682 20 536. Rokiškis
• Naudotą mtz paleidimo varikliuko 
reduktorių. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 610 19 607. Rokiškis
• Prikabinamą smulkintuvą. Kaina 
1100 Eur. Tel. 8 641 06 273. 
Rokiškis

Ieškokite Rokiškio
 prekybos centruose!
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ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

Moteris – geriausias 
ir atlaidžiausias žmogus. 
Ji nuoširdžiai atleis 
mylimam vyrui visą tą 
blogį, kurį pati ir padarė.

***
Atvažiavo komisija 

kalėjimo tikrinti. Žiūri: 
vartai atviri, sargybos 
nėra. Užeina vidun, 
durys atviros, kame-
ros atrakintos, kaliniai 
viduje ramiausiai sėdi. 
Komisijos vadovas klau-
sia kalėjimo viršininko:

– Ir kodėl jūsų kali-
niai niekur nebėga?

Viršininkas atsako:
– Pas mus interneto 

belaidis ryšys – tik šioje 
tvoros pusėje.

***
Kalbasi porelė. Jis:
– Ar jauti, kaip kaž-

kas tyro ir nuostabaus, 
jungiančio mus, plevena 
ore?

Ji:
– Tikriausiai tai 

meilė?
Jis:
– Tai nemokamas 

wi-fi.
***

Kalbasi verslininkas 
su žmona. Jis:

– Tai tu vėl buvai 
įlindusi į feisbuką ir 
skaitei mano žinutes?!

Ji:
– Tikrai ne, mielasis.
Jis:

– O kodėl tada aš parašiau 
savo sekretorei, kad jai plaukus 
nupešiu, akis išdraskysiu ir 
nagus nulaužysiu, a?

***
Kai nepažįstamasis gatvėje 

paprašo mano telefono nume-
rio, visada padiktuoju savo 
močiutės numerį. Mūsų šeimo-
je – visos moterys gražios, o ji 
– dar ir paplepėti mėgsta.

***
Kalbasi du suvalkiečiai:
– Žinai, kad Petras rūkyt 

metė.
– Negali būti, juk jis dau-

giau kaip 20 metų cigaretėms 
pinigus švaistė.

– Na, pagaliau ir jis suprato, 
kad rūkyti – per brangu.

– O kaip?
– Jis užsirūkė degalinėje.

***
Aplinkinių kritiką reikia 

priimti su aukštai iškeltu... 
viduriniu pirštu.

***
Kalbasi du studentai:
– Vakar praktiškai bandžiau 

tikimybių teoriją.
– Tai vėl kazino lošei?

***
Berniukas klausia tėčio:
– O ar pas mus būna magne-

tinės audros?
– O taip, sūneli, būna. 

Paskutinė buvo tada, kai tavo 
mamai iš komandiruotės parve-
žiau šaldytuvo magnetuką.

***
Pokalbis turguje. Pardavėja 

siūlo:

– Ponia, turiu kaip tik jums 
tinkantį megztuką!

Ponia:
– O ar jūs kartais kaip tik 

man tinkančio vyro neturite?
***

Pokalbis daugiabutyje:
– Mane kaimynai nervina.
– O ką jie daro?
– Tiksliau, ko jie nedaro. 

Jie negręžia sienų šeštadienį 
šeštą ryto, sekmadienį iki 
paryčių neklauso muzikos, jų 
vaikai nelaksto po kambarį ir 
nedaužo kamuoliu sienų. Toks 
jausmas, kad jie sėdi ir bando 
pasiklausyti, kas pas mus 
namuose vyksta.

***
Barnis teisme. Žmona:
– Reikalauju skyrybų! 

Vyras pardave paskutinius 
puodus, o pinigus pragėrė!

Vyras:
– Ir aš reikalauju skyrybų! 

Nes šita, taip vadinama nuos-
tabi šeimininkė, tik po trijų 
savaičių pamatė, kad nebėra 
puodų!

***
Berniukas zoologijos sode 

klausia tėčio:
– Jei staiga iš narvo pa-

bėgtų tigras, ir jis tave suėstų, 
kuriuo autobusu man važiuoti 
namo?

***
Virtuvė, tai vieta, kuri, 

vyrų manymu, skirta maisto 
gaminimui. O moterų many-
mu, ten prabėga jų gražiausi 
metai.

Orų prognozė birželio 29-liepos 2 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Birželio 29 d. Naktį +15

Dieną +20
Š, 
6-11 m/s

Birželio 30 d. Naktį +10
Dieną +17

Š,
7-14 m/s

Diena bus vėjuota.

Liepos 1 d. Naktį  +9
Dieną +15

Š, 
7-15 m/s

Diena bus vėjuota.

Liepos 2 d. Naktį +10
Dieną +18

Š,
5-10 m/s

DOVANOJA

• Atiduodu nusišienauti pievą. 
Rokiškio r. Mataučiznos k. 5,67 ha. 
Tel. 8 645 08 994. Rokiškis

• Vaikišką lovytę.  
Tel. 8 672 29 449. Rokiškis
• Dovanojam negrynakrauję 
jorkšyro terjerę. Tel. 8 679 48 240. 
Rokiškis

• Dovanojame 2 šunis, galima po 
vieną, mišrūnai, sargūs, įpratę prie 
vaikų, protingi. Tel. 8 614 99 302. 
Rokiškis
• Atiduodame statybines atliekas 

(raudos plytos). Išsivežti patiems. 
Tel. 8 622 21 373. Rokiškis
• Dovanojami kačiukai. Tvarkingi, 
moka daryti į kraiko dėžutę. Gali 
gyventi namuose. Prieraišūs ir be 

galo meilūs. Tel. 8 606 38 551. 
Rokiškis
• Atiduodu nusišienauti pievas 8 ha 
Rokiškio kaimiškoji sen. 
Tel. 8 605 22 143. Rokiškis


