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Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Liepos 27-oji, 
penktadienis, 

30 savaitė
Iki metų pabaigos liko 

157 dienos.
Sistemų administratoriaus diena

Saulė teka 5.18 val., 
leidžiasi 21.32 val. 

Dienos ilgumas 16.14 val. 
Mėnulis – pilnatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Danguolė, Natalija, Nazaras, 
Subartas, Sugauda, Sugaudas, 

Sugaudė, Suginta, Sugintas, Svalia, 
Žintautas, Žintautė.

Rytoj: Ada, Augmantas, Augmantė, 
Augmilas, Augmilė, Augmina, 

Augminas, Inocenta, Inocentas, 
Samsonas, Vyta, Vytara, Vytaras, 

Vytarta, Vytartas, Vytas, Vytė
Poryt: Beatričė, Beatrisa, Mantvyda, 

Mantvydas, Mantvydė, Marta, 
Morta, Olavas.

Dienos citata
„Žmogaus charakterį geriausiai 

parodo jo elgesys lemiamą 
minutę“ (S. Cveigas).

Dienos skaičius
7459

Tiek darbuotojų, Statisti-
kos departamento duomeni-
mis, šiuo metu yra Rokiškio 
rajone.  3 p. 

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1949 m. į pirmąjį skrydį paki-
lo pirmasis pasaulyje reaktyvinis 
lėktuvas - britų „De Havilland 
Comet“.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1894 m. Kauno tvirtovės 
IV forte išbandytas 

kulkosvaidis. 

Post 
scriptum
Savi dūmai akių 

negraužia, tik svetimi.

Statistika: demografinė prognozė 
Rokiškiui negailestinga

Rokiškyje įsikūrusio
 „Ąžuolyno meškučių cirko“ 
direktorius baudžiamas 
dėl netinkamo gyvūnų laikymo

4 p.

Visa informacija apie „Samsonas Rally
Rokiškis“ – antradienio „Rokiškio Sirenoje“!
Rokiškį rugpjūčio 3-4 dienomis drebins ralio galingų automobilių 
griausmas. Viskas, ką reikia žinoti apie šį įspūdingą reginį – kur bus 
įdomiausi greičio ruožai, kur bus ribojamas eismas ir daug daug 
kitų įdomybių – „Rokiškio Sirenos“ antradienio numeryje!

Rokiškio mieste per vienerius metus gyventojų sumažėjo septintadaliu. Statistika rodo, kad iš mūsų miesto bei rajono „dingsta“ ne tik patys ekonomiškai aktyviausio 
amžiaus žmonės. Tos pačios amžiaus grupės žmonės yra aktyviausio reprodukcinio amžiaus, vadinasi, netenkame ne tik darbuotojų, bet ir esamų ar būsimų tėvų. Tą liudija 
ir drastiškai mažėjantis gimstamumas. Vilniaus universiteto (VU) Geografijos ir kraštotvarkos katedros docentas Rolandas Tučas išnagrinėjo, kaip 2017 – 2021 m. Lietuvoje 
kis ikimokyklinio, mokyklinio ir studentiško amžiaus asmenų skaičius. Tendencijos nedžiugina. O štai rajono politikai ramūs: jų versija – „pasivažinės, užsidirbs ir grįš“. 
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Vairavo girtas
Liepos 24 d. 17.32 val.  Obelių 
mstl., Stoties g., patikrinti 
sustabdytas automobilis „Renault 
Megane“, kurį vairavo vyras 
(gim. 1994 m.). Alkoholio kiekio 
matuokliu vyrui nustatytas 1,80 
prom. girtumas. Įtariamasis 
sulaikytas.

Mušė sugyventinę. Ir aukai, ir 
smurtautojui nustatytas sunkus 
girtumas
Liepos 24 d. 9.56 val. neblaivi 
(3,17 prom. girtumas) moteris (gim. 
1969 m.), gyv. Rokiškyje, pranešė, 
kad  prieš ją smurtavo neblaivus 
(2,62 prom. girtumas) sugyventinis 
(gim. 1971 m.). Įtariamasis 
sulaikytas.

Mušė anūkas
Liepos 25 d. 12.48 val. moteris 
(gim. 1950 m.), gyv. Rokiškyje, 

pranešė, kad tądien 12.40 val. prieš 
ją smurtavo anūkas (gim. 2000 m.). 
Įtariamasis sulaikytas.

Rado, įtariama, narkotinių 
medžiagų
Liepos 25 d. 16.10 val. Rokiškio r., 
Pandėlyje, Klaipėdos g., patikrinti 
sustabdytas automobilis, kurį 
vairavo vyras (gim. 1979 m.). 
Alkoholio kiekio matuokliu jam 
nustatytas 0,00 prom. blaivumas. 
Automobilio durelių dėtuvėje 
rastas cigarečių pakelis, kurio 
viduje rastas plastikinis paketas, 
su augalinės kilmės, galimai 
narkotinėmis medžiagomis. 
Įtariamasis sulaikytas.

Panevėžio VPK ir Panevėžio 
apskrities priešgaisrinės 

gelbėjimo valdybos
Rokiškio priešgaisrinės 

gelbėjimo tarnybos
 inform.

KRIMINALAI

Rokiškio rajono savivaldybėje mažėja gyventojų: ar reikia išsigąsti?
Lietuvos statistikos departa-

mento domenimis Per 2017 – uo-
sius metus gyventojų skaičius 
Lietuvoje sumažėjo 1,33 pro. Ro-
kiškio rajono savivaldybėje 2017 
m. sausio 1 d. užregistruota 30451 
gyventojų, o 2018 m. sausio 1 d. – 
29488 gyventojų. Vis dėlto, ar ver-
tėtų sunerimti?

Niekas žmonių prievarta
už rankos nelaikys
„Gyventojų mažėjimo tendenci-

jos galima tikėtis ir ateityje. Reikia 
priimti faktą tokį, koks jis yra – ne-
raudoti ir per daug nesidžiaugti. 
Niekas negali žmonių paimti už ran-
kos ir per prievartą sulaikyti. Būki-
me sąžiningi – sienų neuždarysime. 
Žmonės išvyksta, sodybos tuštėja, 
bet jie nepraranda savo identiteto, 
lieka lietuviais. Svarbiausia – at-
verti langus ir leisti skristi, bet ne-
pamiršti atidaryti durų, jei jie norėtų 
sugrįžti į savąją tėvynę, kuri jų lau-
kia,“ – kalbėjo rajono savivaldybės 
meras Antanas Vagonis.

Jis mano, kad kovą su užsienio 
šalimis dėl darbuotojų rokiškėnai 
pralaimi. „Šiandien mes negalime 
suvilioti dideliais atlyginimais ar 
išskirtine aplinka. Švedija, Norvegi-
ja, Vokietija tai siūlo. Vadinasi, mes 
turime priimti realybę tokią, kokia ji 
yra ir vertinti tuos, kurie pasilieka,“ 
– kalbėjo A. Vagonis. Be viso to, jis 
pritartų ministerijos kūrimui, kuri 
būtų atsakinga už svetur gyvenan-
čius žmones. „Su išvykusiais reikia 
komunikuoti, rūpintis, dalintis tuo, 
kas vyksta mūsų šalyje,“ – teigė 
meras.

Rajono vadovas įstikinęs, kad 
emigracijos banga nėra didelė. 
„Mano žiniomis, prieš du metus iš 
Rokiškio rajono išvyko apie 520 
žmonių, o atvyko apie 220 žmonių. 
Praėjusiais metais išvyko apie 760 – 
780 žmonių, o atvyko apie 500 žmo-
nių. Taigi, skaičiai nėra gąsdinantys, 
nes yra ne tik emigruojančių, bet ir 
grįžtančių. Vis dėlto, jei „Rokiš-
kio sūris“ dėl gyventojų mažėjimo 
ateityje nebeturės darbuotojų, imsis 

robotizavimo – sprendimas visada 
yra,“ – kalbėjo A. Vagonis.

Kultūriniai mainai
su Vakarais – naudingi
A. Vagonis džiaugiasi, kad nee-

migruojama į Rusijos pusę. „Žmo-
nės renkasi vakarietišką kultūrą, 
todėl keičiasi jų požiūris į mokes-
čius, verslą. Naujieji verslininkai 
supranta, kad kiekvienas projektas 
yra ne tam, kad užsidirbtum didelį 
pelną, o kad pasidalintum jį su dar-
buotojais. Verslininkas turi uždirbti 
maždaug dešimt procentų daugiau 
už savo darbuotojus, nes jie atneša 
pelną. Vakarų šalys šiuo principu 
vadovaujasi, todėl turime mokytis 
ir mes,“ – kalbėjo Rokiškio rajono 
meras.

A. Vagonio nuomone, mes esa-
me kosmopolitiški: beveik nėra 
žmonių, kurie nemoka anglų kal-
bos, stereotipiškai nebežiūrima į 
užsieniečius, vyksta kultūriniai 
mainai – lietuviai išvyksta į užsie-
nį, o užsieniečiai – į Lietuvą.

Jei bus kuriamos 
naujos darbo vietos, 
žmonės neskubės išvykti
„Ši problema yra visose savi-

valdybėse – mes nesame išskirti-
niai. Vis dėlto, laikomės neblogai, 
nes turime verslo įmonių. Emigra-
cija mažėtų, jei kurtume naujas 
darbo vietas. Galimybių yra daug 
– svarbu neapsileisti ir išlaikyti 
stambiuosius darbdavius,“ – kal-
bėjo Tėvynės sąjungos – Lietuvos 
krikščionių demokratų Rokiškio 
skyriaus pirmininkas Andrius Bur-
nickas.

„Nesmerkiu išvažiuojančių 
žmonių, kurie nesėdi vietoje, ieško 
galimybių. Jie įgyja patirties, pra-
plėčia akiratį, pamato pasaulį, ki-
tokius darbo santykius. Labiausiai 
gaila išsimokslinusių žmonių – in-
formacinių technologijų specialis-
tų, gydytojų, kurie užsienyje dirba 
nekvalifikuotą darbą ir pamiršta 
savo proto galimybes,“ – kalbė-
jo Rokiškio rajono savivaldybės 

tarybos narė, istorikė Diana Meš-
kauskienė.

Verslininkai 
bijo konkurencijos
„Išlipome iš 2008 m. finansinės 

krizės, bet atlyginimai žmonėms 
neauga. Socialinė atskirtis didėja 
– išnaikintas vidurinysis sluoksnis, 
labai turtingų turime mažą procentą, 
o socialiai remtinų – be galo daug. Į 
Rokiškio rajoną nepritraukiama in-
vesticijų, trūksta kvalifikuotos dar-
bo jėgos. Gali būti, kad vietos vers-
las nori mokėti mažus atlyginimus, 
o didesnį pelną pasiimti sau. Smul-
kus verslas mūsų rajone remiamas, 
tačiau paskatos trūksta. Naujiesiems 
verslininkams aplinka konkurenci-
jai nėra geranoriška, nes stambieji 
verslininkai konkurentų nenori,“ – 
kalbėjo D. Meškauskienė.

Jauni žmonės, D. Meškauskienės 
nuomone, bėga ir nuo sovietizmo, 
kurio apraiškų pas mus vis dar yra: 
netolerancija, darbuotojo ir darb-
davio žeminantys santykiai. „Neat-
sisakome „kėdės sindromo“ – ver-
tiname žmones pagal jų užimamą 
padėtį,“ – kalbėjo D. Meškauskienė.

„Dvidešimto amžiaus pradžioje 
Lietuvos nebuvo: kaimai tuštėjo, 
bažnyčiose lankėsi tik senyvo am-
žiaus žmonės, nemažai emigravo į 
Ameriką, tačiau Lietuva neišnyko, 
o, atvirkščiai, susikūrė, paskelbė 
Nepriklausomybę. Juodo scenari-
jaus nerašau ir tikiu, kad žmonės 
sugrįš. Svarbiausia – jausti atsako-
mybę, domėtis, dalyvauti valsty-
bės valdyme ir protingai išsirinkti 
naują valdžią,“ – kalbėjo D. Meš-
kauskienė.

Žmonėms nepatogu 
kaskart važinėti 
į didžiuosius miestus
Energetikos inžinierius, Rokiš-

kio rajono savivaldybės tarybos 
narys Virginijus Lukošiūnas situ-
aciją mato kaip globalią valstybės 
antiregioninę politiką. „Valstybi-
nių įstaigų koncentracija didžiuo-
siuose miestuose yra labai ydinga, 

žmonėms nepatogu – nelieka ele-
mentariausių paslaugų. Pats dirbu 
energetikos inspekcijoje, važinėju į 
Panevėžį, o klientai seka iš paskos 
net pačiu mažiausiu reikalu. Žino-
ma, motyvuojama, kad viską gali-
ma pasidaryti internetu, bet, pripa-
žinkim, rajone mažiausiai trečdalis 
gyventojų neturi interneto. Pasisa-
kymai, kad tam yra viešosios priei-
gos, t. y. bibliotekos, skamba neį-
tikinamai. Kokia nauda močiutei iš 
interneto, jei savo telefonu ji negali 
suvesti paprasčiausio numerio? Pa-
vyzdžiui, Suvainiškio gyventojams 
net fiziškai neįmanoma nuvažiuoti 
iki artimiausių didesnių miestų, 
kaip antai Utenos, Panevėžio. Be 
viso to, užsidarinėja bankai, todėl 
tendencijos labai blogos“, – teigė 
pašnekovas.

Projektai neatneša
 pridėtinės vertės
V. Lukošiūnas teigia, kad yra 

dar viena problema – nėra didelio 
skatinimo verslui, naujoms darbo 
vietoms. Jo nuomone, visa tai mė-
ginama užglaistyti projektais, ku-
rie pridėtinę vertę neša tik tol, kol 
vyksta jų įgyvendinimas (pavyz-
džiui, statybininkai turi trumpalai-
kį darbą – kloja trinkeles, takelius), 
tačiau ateityje pridėtinės vertės jie 
nekuria. „Atvirai pasakius, sunkiai 
įsivaizduoju, ko reikia, kad pro-
cesas sustotų arba pajudėtų į kitą 
pusę, nes žmonės išvažiuoja dėl 
darbo vietų trūkumo, socialinių 
paslaugų prieinamumo mažėjimo, 
o verslas nesikuria, nes trūksta 
žmonių. Taigi, esame užburtame 
rate,“ – pasakojo V. Lukošiūnas.

Pašnekovas pastebėjo, kad Ku-
piškyje ir Zarasuose – dar nykiau. 
„Rudenį darbo reikalais teko va-
žiuoti į Zarasus. Apie šeštą valandą 
vakaro miestas buvo tuščias – nei 
žmonių, nei automobilių. Pietavo-
me nuostabioje kavinėje, kurioje 
yra terasa su vaizdu į ežerą, o per 
pusantros valandos  niekas neužėjo 
– buvome vieni,“ – kalbėjo V. Lu-
košiūnas.

Verslai koncentruojasi 
didžiuosiuose miestuose
Įmonės „Rokvesta“ vadovas, Ro-

kiškio rajono tarybos narys Algir-
das Kazinavičius darbuotojų trūku-
mu nesiskundžia. „Iš mūsų įmonės 
niekas nebėga – visi nori ir prašo-
si dirbti, tačiau neturime tiek daug 
darbo vietų. Deja, bet visi verslai 
koncentruojasi į didžiuosius mies-
tus,“ – teigė jis.

Įmonės „Ivabaltė“ vadovas, rajo-
no tarybos narys Irmantas Tarvydis 
taip pat susiduria su bėda – į tevų 
sukurtus ūkius vaikai nebenori grįž-
ti, nes išvyksta į užsienį. Vadinasi, 
tai kas sukurta, bus neperimta. „Gali 
būti, kad dalis ūkių bus išparduoti, 
nes palikuonys nežada sieti savo 
gyvenimo su žemės ūkiu, kuris yra 
nutolęs nuo didžiųjų miestų,“ – kal-
bėjo I. Tarvydis.

Vis dėlto, į Rokiškį dibti sugrį-
žo obelietis jaunuolis, kuris baigė 
Aleksandro Stulginskio universitetą 
ir įsidarbino „Ivabaltės“ įmonėje. 
„Aišku, situacija Rokiškyje nėra pa-
traukli – jaunimas nori pilnavertiško 
gyvenimo. Mes „pralošiame“ tiek 
prieš Panevėžį, tiek prieš Kauną,“ – 
teigė I. Tarvydis.

Rokiškio baseinas 
nepritaikytas varžyboms
„Jei norime, kad situacija gerėtų, 

turime matyti penkiasdešimt metų į 
priekį. Pavyzdžiui, statomas Rokiš-
kio baseinas, tačiau jis nėra supro-
jektuotas taip, kad būtų pritaikytas 
varžyboms – nėra olimpinis, todėl 
varžybos vykti negalės. Vadinasi, 
nebuvo mąstoma apie ateitį. Įvei-
klinti šį baseiną bus sudėtinga, nes 
nebuvo pagalvota, kaip pastatytas 
baseinas gyvuos toliau. Jei savait-
galiais vyktų oficialios varžybos, 
žmonės ateitų pasižiūrėti, atvažiuo-
tų komandos, jaunimas savo laisva-
laikį planuotų kitaip, o tuo pačiu – 
padidėtų prekių perkamumas. Šiai 
dienai nemąstome net penkiems 
metams į priekį,“ – kalbėjo I. Tar-
vydis.

Ieva RAKAUSKAITĖ

Rokiškio krašto muziejaus teritorijoje – užteršti tvenkiniai
Tvenkiniai, esantys aplink Ro-

kiškio krašto muziejaus teritoriją, 
sudrumsti – pilna dumblių ir šiukš-
lių. Seniūnija tvarko tik šių tvenki-
nių teritoriją, todėl Rokiškio rajono 
savivaldybės administracija turėtų 
rašyti projektą jų išvalymui.

Projekto rašymui 
reikalingi leidimai
„Seniai žinoma, kad tvenkiniai 

yra pilni dumblių, tačiau norint juos 
išvalyti, reikia rašyti projektą, o 
tai nėra lengva, nes reikia kreiptis į 
ekologus, gauti leidimus,“ – kalbė-
jo Rokiškio miesto seniūnas Arūnas 
Krasauskas.

Jo teigimu, projekto rašymo turi 
imtis rajono savivaldybės administ-
racija. „Mes esame tik prižiūrėtojai 
– pjauname žolę, nors tai yra dvaro 
teritorija. Šiukšles, kurios yra aplink 
tvenkinį arba iškyla į paviršių taip 
pat išrenkame. Tačiau to, kas yra du-

gne, „iškapstyti“ negalime – reikia 
specialių leidimų, todėl viskas susto-
jo,“ – kalbėjo A. Krasauskas.

Rajono savivaldybės administra-
cijos direktorė Nataša Aleksiejeva 
apie drumzlinus tvenkinius negirdė-
jo. „Reikės pasikalbėti su seniūnu ir 
išsiaiškinti, kokia vandens tvekinių 
padėtis, nes šią problemą girdžiu pir-
mą kartą. Žiūrėsime, ką galime pada-
ryti,“ – kalbėjo N. Aleksiejeva.

Žmonių priekaištai netyla
„Mums šie tvenkiniai nepriklau-

so, todėl negalime į juos kelti kojos. 
Aš nepastebėjau sudrumsto vandens 
– buvau užsiėmusi, nepraeidavau pro 
šalį, tačiau būtinai atkreipsiu dėme-
sį – įdomu, kaip viskas atrodo,“ – 
kalbėjo Rokiškio krašto muziejaus 
direktorė Nijolė Šniokienė. Ji mano, 
kad vasaros metu tvenkiniai „pereina 
dumblių žydėjimo periodą“, tačiau 
neneigia, kad užterštumas gali atsi-
rasti ir dėl kitų priežasčių. „Girdime 
žmonių priekaištus, bet viskam rei-
kia lėšų,“ – teigė N. Šniokienė.

Ieva RAKAUSKAITĖ
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Statistika: demografinė prognozė Rokiškiui negailestinga
Per metus Rokiškyje, Statistikos departamento duomenimis, gyventojų sumažėjo dviem tūkstančiais, arba septintadaliu: 2017 m. sausio 
mėnesį Rokiškio mieste gyveno  14363 gyventojai, o metų pabaigoje beliko tik 12337. Palyginti, tiek gyventojų per metus net tamsiaisiais 
Viduramžiais „išluodavo“ nebent karai ar epidemijos. Jei tokia tendencija išliks, tai viso labo po septynerių metų paskutinis rokiškėnas turės 
garbę ant savivaldybės durų pakabinti spyną. Kokia „epidemija“ apsėdo mūsų rajoną? Rokiškio rajone, sociologų prognozėmis per artimiausius 
kelerius metus gimusių kūdikių skaičius turėtų sumažėti 21 proc. O Lietuvos statistikos departamento duomenimis, gimstamumas rajone 
nuosekliai mažėja ir jau keletą metų iš eilės nebesiekia net 250 kūdikių per metus ribos. Pernai (įskaitant vaikus, gimusius užsienyje) rajone 
registruoti 222 gimę vaikai, šiemet iki liepos 25-osios buvo gimę 132 mažieji rokiškėnai.  Prieš metus, „dėl klientų stokos“ rajono ligoninėje 
buvo nustota priiminėti gimdymus… Ar rajono vadovai ruošiasi skelbti ekstremalią situaciją? Rajono verslininkai pyksta dėl emigracijos į 
Vilnių ar užsienį, tačiau Rokiškyje, neoficialiais duomenimis, vyro algos „norma“ į rankas tesiekia vos 500 Eur (tą patvirtina ir Statistikos 
departamento fiksuotas vidutinis darbo užmokestis rajone – jo vidurkis į „rankas“ pirmąjį šių metų ketvirtį siekė 583,1 Eur.). Nors darbdaviai 
tikina, kad trūksta darbuotojų, ieškantys darbo žmonės piktinasi, kad darbintis netgi už tokią algą realiai nėra kur.

Kiek būsimųjų rokiškėnų 
laukiama?
Rokiškio rajone mokinių skaičius nenu-

maldomai mažėja. Šiemet rugsėjo pirmąją 
skambutis nebenuskambės Panemunėlio ir 
Kriaunų pagrindinėse mokyklose. Rajono 
valdžia ir vietos bendruomenės ieško, kas 
galėtų įsikurti didžiuliuose, sutvarkytuose 
jų pastatuose. Per nepilnus dešimt metų, 
nuo 2009-10 mokslo metų iki šių mokslo 
metų pabaigos mokinių skaičius Rokiškio 
rajono mokyklose sumažėjo drastiškai: nuo 
5527 iki maždaug 3173.

Jei tokia mažėjimo tendencija išliks, o 
pagal gimstamumo rodiklius jai kisti jokių 
prielaidų nėra, rajone vaikų gimstamumas 
nenumaldomai  krinta. Demografų progno-
zės negailestingos: kaip matyti Lietuvos 
statistikos departamento duomenimis re-
miantis sudarytais prognozių žemėlapiais, 
Rokiškis yra antroje vietoje po Visagino pa-
gal kūdikių skaičiaus mažėjimą: mokslinin-
kai skaičiuoja, kad jų mūsų rajone iki 2021 
m. mažės dar daugiau nei penktadaliu.

Remiantis Statistikos departamento 
duomenimis (https://osp.stat.gov.lt/docu-
ments/10180/756286/2018.xls), pagal gy-
ventojų sudėtį, šiuo metu Rokiškio rajone 
yra 241 vaikas, sulaukęs 7 m. amžiaus (iš 
jų 99 Rokiškyje). Šešiamečių yra 250 (87), 
penkiamečių –217 (81), keturmečių – 250 
(77), trimečių – 243(103), dvimečių – 241 
(90), metų amžiaus vaikų – 215 (95), 0-12 
mėn. –222 (89). Vadinasi, jei darytume 
prielaidą, kad vienoje klasėje mokysis 20 
vaikų, šiemet rajono savivaldybėje turėtų 
būti 12 (Rokiškyje -5), kitąmet – 13 (4), 
2020 m. – 10 (4), 2021 m. – 13 (4), 2022 
m. – 12 (5), 2023 m. – 12 (4), 2024 – 11 
(5) ir 2025 m. – 11 (4) pirmokų klasės. 

Tai tik teoriniai skaičiai, mat oficialioje 
statistikoje neatsispindi rajone registruotų 
vaikų „nutekėjimas“ į didmiesčius, užsie-
no šalis. Ir jei statistika rodo, kad rajone 
yra, tarkime, 243 trimečiai, tai visiškai 
nereiškia, kad po ketverių metų visi tie 
vaikai ateis į rajono mokyklas. 

Vilniaus universiteto (VU) Geogra-
fijos ir kraštotvarkos katedros docentas 
Rolandas Tučas, atlikęs Lietuvos gyven-
tojų amžiaus demografinės struktūros 
kaitos prognozę 2017 – 2021 m., teigia, 
kad situacija Rokiškio rajono savival-
dybėje liūdnoka. Per artimiausius ketu-
ris metus mūsų rajone, prognozuojama, 
gyventojų sumažės 12,15 proc. Pasak 
jo, vieną ketvirtį jo tirtų pokyčių nulėmė 
natūrali gyventojų kaita (demografija), o 
net tris ketvirčius – emigracija. Šaltiniai: 
https://www.delfi.lt/news/daily/education/
apskaiciavo-kas-bus-lietuvoje-po-pen-
keriu-metu.d?id=76939823, http://www.
rokiskiosirena.lt/naujiena/lietuva/emi-
gracija-keiia-alies-veid-briamos-nau-
jos-dviej-lietuv-ribos?page=9&per-pa-
ge=5 

 Dėl itin spartaus reprodukcinės kartos 
gyventojų skaičiaus mažėjimo kūdikių čia 
taip pat sumažės itin pastebimai. „Gimu-
sių vaikų skaičiaus mažėjimui didžiausios 
įtakos turės dvi priežastys: gyventojų de-
mografinės struktūros kaita (spartus re-
produkcinės kartos gyventojų skaičiaus 
mažėjimas); vidutinio gimdančių ir pir-
mą vaiką gimdančių moterų amžiaus il-
gėjimas“, – šalies žiniasklaidai vos prieš 

porą mėnesių teigė R. Tučas. Jo progno-
zę patvirtina ir Statistikos departamento 
duomenys. Nors rajono vadovai oficialiai 
džiaugiasi grįžtančiais užsieniečiais, sta-
tistika rodo ką kita – per vienerius metus 
gyventojų skaičius Rokiškio mieste suma-
žėjo dviem tūkstančiais.

Statistikoje – 
akivaizdi emigracijos žymė
Vidutinis darbuotojų skaičius 2017 m. 

pabaigoje mūsų rajone buvo 7 676 asme-
nys, lyginant su 2017 m. trečiuoju ketvir-
čiu (7 740), darbuotojų skaičius per tris 
mėnesius sumažėjo 0,8 proc. Viso 2018 
m. pradžioje Rokiškio rajono savivaldy-
bėje gyveno 29 884 asmenys, palyginti 
su 2017 m. pradžia jų sumažėjo 963, arba 
3,16 proc. Rokiškio mieste, kaip jau minė-
ta, gyventojų sumažėjo dviem tūkstančiais 
– nuo 14363 iki 12337. 

Jaunų, 19-29 m. amžiaus žmonių Ro-
kiškio rajone oficialiais duomenimis, yra 
19 m. – 308, 20 m. – 404, 21 m. – 369, 
22 m. – 365, 23 m. – 388, 24 m. – 431, 
25 m. – 431, 25 m. – 494, 26 m. – 323, 27 
m. – 257, 28 m. – 255, 29 m. – 244. Vy-
resnių, patį didžiausią ekonominį poten-
cialą turinčių asmenų – 30-34 m. grupėje 
Rokiškio rajone tėra tik 1003 asmenys. 
Padalinus į ketverius metus, vidutiniškai 
vienerių metų grupėje yra apie 250 asme-
nų, 35-39 m. grupėje – 1125 arba viduti-
niškai nepilni 300 vienerių metų grupei, 
40-45 m. grupėje – 1789 asmenys arba 
maždaug po 300 su trupučiu vieneriems 
metams. Reikia nepamiršti, kad šiandie-
niniai 40-mečiai yra gimę 1978-aisiais, 
kai rajone gimstamumas buvo didžiulis.  
Lyginant su kitomis, jaunesnėmis amžiaus 
grupėmis, akivaizdu, kad didžiausias dar-
bo jėgos nutekėjimas iš Rokiškio yra bū-
tent šiose grupėse. 

Kokia artimiausių dešimtmečių darbo 
jėgos prognozė? Statistikos departamento 
duomenimis, šiandieninių moksleivių nuo 

12 iki 15 metų skaičius Rokiškio rajone 
svyruoja nuo 211 iki 274, ir tik šešiolikos, 
septyniolikos ir aštuoniolikos metų as-
menų grupėse peržengia 300 žmonių ribą 
(atitinkamai 314, 304 ir 385 asmenys). 

Uždirbame mažiau, 
nei apskrities vidurkis
2017 m. pradžioje, kaip teigia rajono savi-

valdybė (www.rokiskis.lt/download/23027/
verslo%20situacija4.pptx) rajone veikė 608 
įmonės. Apie 79 proc. įmonių turėjo iki 10 
darbuotojų. 7 proc. – 10-20 darbuotojų, 8 
proc. – 20-50 darbuotojų, 4 proc. – iki 100 
darbuotojų, ir tik vienos įmonės darbuotojų 
skaičius viršijo tūkstantį. Daugiau nei trečda-
lis iš 608 įmonių – 279 vertėsi didmenine bei 
mažmenine prekyba bei automobilių ir moto-
ciklų remontu. Meninės, pramoginės, poilsio 
organizavimo veiklos įmonių buvo 91, apdir-
bamosios gamybos – 86, žemės ūkio, miški-
ninkystės ir žuvininkystės – 53, transporto ir 
saugojimo – 49, žmonių sveikatos ir sociali-
nio darbo – 46, statybos – 41 įmonė.

Lietuvos statistikos departamento duo-
menimis (https://osp.stat.gov.lt/naujie-
nos?articleId=5606589), Rokiškio rajono 
savivaldybėje paskutinįjį 2017 m. ketvirtį 
vidutinis bruto darbo užmokestis neatskai-
čius mokesčių buvo 723 Eur, o neto, kitaip 
sakant, „į rankas“ – 579,7 Eur. Darbo užmo-
kestis mūsų rajone pernai pabaigoje buvo 
mažesnis, nei Panevėžio apskrities vidurkis 
(atitinkamai 778 ir 617 Eur). Šalies vidurkis 
buvo atitinkamai 884,4 ir 690,5 Eur. Šiemet 
pirmąjį ketvirtį atlyginimas „ant popieriaus“ 
rajone pasiekė 724 Eur, o „į rankas“ išaugo 
visais keturiais eurais ir buvo 583,1 Eur. Tuo 
tarpu šalies vidurkis „į rankas“ buvo 700 
Eur, Panevėžio apskrities vidurkis – 616 
Eur. Pagal bruto darbo užmokestį Rokiškio 
rajono savivaldybė šalyje buvo 29-a.

Pasižiūrėkime, kokius atlyginimus siū-
lo didžiosios rajono įmonės. Tą padaryti 
nesunku: tinklalapyje https://rekvizitai.
vz.lt/ pateikiama oficiali Sodros informa-

cija apie vidutinius atlyginimus įmonėse. 
Tai yra duomenys apie atlyginimus iki 
mokesčių, vadinasi, į rankas darbuotojai 
gauna gerokai mažiau.

Taigi, AB „Rokiškio sūris“ turi 983 
darbuotojus, vidutinis atlyginimas šių 
metų gegužę buvo 992,43 Eur.

UAB Daivida, Rokiškio mėsinė –200 
darbuotojų, algų vidurkis minėtąjį mėnesį 
–597,55 Eur.

UAB „Lašų duona“ –126 darbuotojai, 
algų vidurkis – 694,35 Eur.

AB Rokiškio mašinų gamykloje dirba 
122 darbuotojai, jų algų vidurkis gegužę 
buvo 1136,32 Eur.

Lašų žemės ūkio bendrovė – 70 dar-
buotojų, algų vidurkis – 938,12 Eur.

UAB „Darola“ – 82 darbuotojai, algų 
vidurkis – 454,35 Eur.

UAB „Meteka“  – 55 darbuotojai, algų 
vidurkis –1149,56 Eur.

UAB „Duguva“ – 54 darbuotojai, algų 
vidurkis – 731,31 Eur.

UAB „Rokmelsta“ – 51 darbuotojas, 
algų vidurkis – 575,82 Eur.

Žemės ūkio bendrovė Ilzenbergas – 47 
darbuotojai, algų vidurkis – 820,37 Eur.

Bajorų žuvis, Jono Simučio IĮ – 45 dar-
buotojai, algų vidurkis –848,22 Eur.

UAB „Pandmeta“ – 43 darbuotojai, 
algų vidurkis – 946,06 Eur.

Jei šiandien reiktų darbo…
Rajono verslininkai deklaruoja – trūks-

ta darbuotojų. Deja, rajono dirbantieji 
atviri: darbintis nėra kur. Viena jauna kva-
lifikuota specialistė, paprašiusi neviešinti 
jos pavardės, atviravo: „Aš, grįžusi į Ro-
kiškį, pusę metų net neturėjau kur siųsti 
gyvenimo aprašymo“. 

Statistikos departamento duomenimis, 
pirmąjį šių metų ketvirtį rajone buvo 7459 
darbuotojai, arba 2,8 proc. mažiau, nei 
pernai paskutinįjį ketvirtį. 

Lietuvos darbo biržos duomenimis, 
liepos pradžioje rajone buvo 2098 bedar-
biai. Nuo metų pradžios pavyko įdarbinti 
2068 rokiškėnus, iš jų tik 761 asmenį pa-
gal neterminuotas darbo sutartis, dar 105 
– pagal terminuotas.

Jei tikėti Lietuvos darbo biržos pus-
lapiu, rokiškėnams šiuo metu siūloma 
net 60 darbo vietų. Tačiau pasidomėjus 
detaliau, kai kurios darbo vietos yra ne 
Rokiškio rajone, vadinasi, besidarbinan-
tis asmuo turėtų gyventi atskirai nuo savo 
šeimos. Kai kurios apskritai – Vokietijoje, 
Olandijoje ar dar kurioje kitoje Europos 
valstybėje. Kai kuriuose skelbimuose 
darbo užmokestis nenurodomas arba nu-
rodomas toks, kuris gerokai neatitinka tos 
šakos atlyginimų vidurkio. Taigi, norinty-
sis darbintis didelio pasirininkimo neturi. 
Daugiau nei vienas pasiūlymas yra trakto-
rininkams, buhalteriams. Kvalifikuotiems 
specialistams su aukštuoju universitetiniu 
išsilavinimu vienintelė siūloma darbo vie-
ta – fizikos mokytojo Juozo Tumo-Vaiž-
ganto gimnazijoje. Apie tai, kad rajono 
verslininkams reikia inžinierių ar kitokių 
specialistų – neužsimenama.

O gal jie darbo neieško Darbo biržos 
tinklalapyje? Cvonline.lt puslapyje Ro-
kiškyje darbą siūlo Makveža sandėlinin-
kui, VĮ Kelių priežiūra – kelių meistrui 
bei MAXIMA mėsos išpjaustytojui. Dar 

siūlomos darbo vietos šeimos gydytojui, 
odontologui ir akušeriui.

Cv.lt tinklalapyje IKI parduotuvė ieško 
pardavėjo-kasininko, rajono savivaldybė 
– viešųjų ryšių specialisto, Telia ir Topo 
centras – pardavėjų konsultantų, taip pat 
viena įmonė dairosi tarptautinių reisų vai-
ruotojo. Ir tai – viskas.

Emigrantų nuomonės tyrimas
Kad ir kaip rajono valdžia ir verslas dejuo-

tų, kad emigracijos iš Rokiškio priežastys yra 
prastai išvystas kultūrinis gyvenimas, kitaip 
sakant, rajono žmonės bėga iš čia, nes „nėra 
ką veikti“,Lietuvos migracijos priežasčių ty-
rimas, kurį pristatė Vytauto didžiojo univer-
siteto Lietuvių išeivijos instituto darbuotoja, 
tyrimo bendraautorė dr. Ilona Strumickienė, 
atskleidė visai kitas priežastis. Tyrimo duo-
menys pateikti delfi.lt. Reprezentatyvi emi-
grantų apklausa vyko šių metų sausio 19-va-
sario 10 dienomis. Tyrėjai rėmėsi prielaida, 
kad migracija neapsiriboja tik ekonominiais 
ir sociodemografiniais veiksniais.

Emigrantų buvo klausiama, kokios yra 
didžiausios problemos Lietuvoje. 57,7 proc. 
respondentų įvardijo korupcijos dydį, ekono-
minę nelygybę minėjo 51,9 proc., nepagarbą 
eiliniam žmogui – 43,3 proc. , biurokratijos 
dydį – 34 proc., pensijų, socialinių išmokų 
dydį – 23,8 proc., verslininkų gobšumą – 23,3 
proc. apklaustųjų.

Tyrimas parodė, kad maždaug tik 30 
proc. žmonių galėjo sau leisti neblogai gy-
venti Lietuvoje, nes jie sakė, kad „mums 
buvo prieinami kai kurie brangūs dalykai, 
kaip televizorius, šaldytuvas, bet mes ne-
galėjome sau leisti brangių pirkinių, kaip 
buto, jachtos kažkokių kitokių“. Apie 7 
proc. žmonių sakė, kad jie galėjo viską sau 
leisti. Tačiau 13,4 proc. žmonių pasakė, 
kad „mums neužteko pinigų net maistui“. 
25,1 proc. pasakė, kad jie maisto galėjo 
įsigyti, bet buvo sunku įsigyti rūbų. 30 
proc. išvykusiųjų nurodė, kad jiems buvo 
sunku įsigyti stambesnį pirkinį kaip tele-
vizorių, šaldytuvą. Nuosavo būstu dispo-
navo tik 33,5 proc. apklaustųjų, maždaug 
40 proc. galėjo leisti sau laisvalaikį, kuris 
jiems teikė atgaivą.

Nesaugūs ir nevertinami
Tyrėjai bandė išsiaiškinti ne tik ekonomi-

nes bei finansines finansines priežastis, bet ir 
išsiaiškinti, kaip žmonės jautėsi gyvendami 
Lietuvoje. 33,1 proc. sakė „buvau nelaimin-
gas ir džiaugiausi, kad galėjau išvažiuoti“. 
56,7 proc. pritarė teiginiui „jaučiausi nerei-
kalingas Lietuvoje“, 70,5 proc. vadovavo-
si nuostata „gyvenimas Lietuvoje blogėja, 
miglotos ateities perspektyvos“, 38,1 proc. 
pripažino, kad gyvenant Lietuvoje jiems ne-
pavyko būti laimingiems.  

Tyrėjai išsiaiškino, kad prasta sociopsi-
chologinė jausena yra susijusi su darbo san-
tykiais. Žmonės, kurie turėjo darbo patirties, 
nurodė, kad jie jautė nepagarbą darbuotojui 
(54,8 proc.), aukštą streso lygį (62,1 proc.), 
nuopelnų neįvertinimą (37,9 proc.), nejau-
trumą asmeninėms problemoms (53 proc.), 
prastas karjeros galimybes (61,7 proc.).

Šaltinis: https://www.delfi.lt/news/
daily/lithuania/apklause-isvykusius-isry-
skejo-zmogiskoji-emigracijos-tragedija.
d?id=78364059

„Rokiškio Sirenos“ inform.
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Rokiškio verslininkai: turime dvi problemas – 
emigraciją į užsienį ir emigraciją į Vilnių

Pusiaukelėje tarp Vilniaus ir 
Rygos įsikūrusio Rokiškio Nepri-
klausomybės aikštėje penktadienio 
popietę žmonių beveik nematyti. 

Klasicistinio išplanavimo aikš-
tėje akį labiausiai traukia tarpu-
kario laikus menantis saulės žen-
klu padabintas obeliskas.

Prie vakarinėje miesto širdies 
dalyje esančios neogotikinės raudo-
nų plytų bažnyčios sustoję keli au-
tobusai, o šalia jų – grupelė turistų, 
tačiau miestiečių – vos vienas kitas.

Tai – neįprastas vaizdas prie 
sostinės šurmulio įpratusiam vil-
niečiui. Dėl emigracijos į Vakarų 
Europą ir į Vilnių Rokiškio rajo-
nas per du dešimtmečius neteko 
maždaug trečdalio gyventojų.

Vietos verslininkai skundžia-
si, kad jiems sudėtinga pritraukti 
jaunus žmones, nes daugelis nori 
gyventi didmiesčiuose, kur vilioja 
ne tik didesnės algos, bet ir turi-
ningesnis laisvalaikis.

Siekdami sustabdyti emigraci-
ją, rajono verslininkai prašo cen-
trinės valdžios peržiūrėti regionų 
ir švietimo sistemą, o patys ketina 
statyti specialų daugiabutį, skir-
tą dirbti atvykstantiems jauniems 
žmonėms.

Tuštėjantis rajonas
Šiaurės rytų Lietuvoje išsidėstęs 

Rokiškio rajonas ribojasi su Latvija. 
Statistikos departamento duomeni-
mis, 1996 metais rajone gyveno 45,7 
tūkst. gyventojų, šių metų pradžioje 
– 29,5 tūkstančio.

„Matau vieną didelę problemą – 
emigraciją, kuri Vilniuje, matyt, ne-
sijaučia. Tai emigracija, susidedanti 
iš dviejų dalių – emigracija į užsienį, 
ir emigracija į Vilnių“, – BNS sakė 
vienos didžiausių šalyje pieno per-
dirbimo bendrovių „Rokiškio sūris“ 
vadovas Dalius Trumpa.

Statistikų duomenimis, per pasta-
ruosius penkerius metus iš Rokiškio 
rajono į užsienį vidutiniškai kasmet 
išvažiuoja 372 gyventojai, o atvyksta 
141 žmogus. Į kitas Lietuvos vietas 
per pastaruosius penkerius metus iš-
vyko vidutiniškai 794 rokiškėnai, o į 
rajoną atvyko 608 žmonės.

Rokiškio rąstinių klijuoto tašo bei 
surenkamų skydinių namų gamybos 
bendrovės „Skado medis“ vadovas 
Jonas Sakaitis sako, jog jaunimui 
rūpi ne tik algos.

„Nėra patrauklu jauniems žmo-
nėms keltis į regionus. Karjeros, lais-
valaikio, vaikų užimtumo, švietimo 

lygio klausimai. Tie veiksniai stabdo 
žmonių atvykimą čia“, – BNS teigė 
J. Sakaitis.

Jam antrino ir „Vilniaus degtinės“ 
valdomos Obelių spirito varyklos 
vadovas Artūras Užgalis: „Jauni-
mas nenori čia likti, jie išvažiuoja 
ir verslininkams nelieka tikslo kurti 
pasilinksminimo, pramogų erdvių, 
nes nebus kam ateiti į jas. Gaunasi 
užburtas ratas.“

Dėl darbo jėgos trūkumo Rokiš-
kio žemės ūkio technikos prekybos 
ir krovinių vežimo įmonės „Ivabal-
tė“ generalinis direktorius Irmantas 
Tarvydis prieš dešimtmetį nusprendė 
bendrovės plėtrą vykdyti ne Rokiš-
kyje, o Kėdainių rajone.

Didžiausia problema, kai reikia 
prisikalbinti baigusį absolventą, kad 
atvažiuotų į Rokiškį. Net ir mokant 
tą patį atlyginimą kaip Vilniuje, 
jie susižiūri, kad nėra laisvalaikio. 
Miesteliuose yra didelis vakuumas 
jaunimui“, – BNS sakė I. Tarvydis.

Jo teigimu, dėl darbuotojų trūku-
mo sunku plėsti verslą ar prisivilioti 
investicijas.

Šių metų pirmąjį ketvirtį visoje 
Lietuvoje darbuotojai vidutiniškai 
prieš mokesčius gaudavo 887,8 euro. 
Rokiškio rajone vidutinis atlygini-
mas siekė 713,9 euro.

Į Rokiškio rajoną atvykstantys 
darbuotojai gali susidurti su būsto 
nuomos problemomis. Nors parduo-
damas būstas ir pigesnis nei kitose 
šalies dalyse, tačiau nuomos pasiūla 
yra labai menka.

Vien algos nepakanka
Rokiškio rajono meras Antanas 

Vagonis sako, kad vietos valdžia nori 
pasiūlyti visapusišką „gyvenimo ko-
kybės komplektą“ XX ir XXI am-
žiaus sandūroje gimusiems jaunuo-
liams – vadinamajai Z kartai. 

„Jeigu tu tik bukai pasiūlysi di-
delį atlyginimą, tai Z kartos žmogus 

sakys, kad ne, nes Ispanijoje yra dar 
didesnis atlyginimas. Mes bandome 
kalbėti kompleksiškai“, – BNS teigė 
meras.

Jo teigimu, jaunus žmones gali su-
vilioti neperpildyti darželiai ir moky-
klos, rudenį duris atversiantis naujas 
3,5 mln. eurų vertės baseinas, švarus 
oras ir patogus susisiekimas su viso-
mis rajono įmonėmis.

Kai kurias Rokiškio rajono ben-
droves vienijančiame Rokiškio vers-
lo klube gimė idėja statyti naują ir 
jauniems darbuotojams pritaikytą 
daugiabutį. Jį kartu ketinančios sta-
tyti kelios įmonės butus siūlys jau-
niems darbuotojams.

D. Trumpa tvirtino, kad šiuo metu 
gyvenimo kokybė Rokiškio rajone 
yra gera: mokyklos vaikus paruošia 
neblogai, o visame rajone vyksta 
daug kultūrinių renginių. 

Kiekvieną mėnesį bent kelios 
meno parodos būna pristatomos Ro-
kiškio dvare, kuris 2011 metais buvo 
pripažintas patraukliausia Lietuvos 
turizmo vietove. Čia taip pat vyksta 
įvairūs koncertai, o kitąmet Rokiškis 
ruošiasi tapti šalies kultūros sostine.

Žurnalo „Reitingai“ duomenimis, 
geriausius abiturientus šiemet ruo-
šia Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto 
gimnazija – ji dabar užima 113 vietą 
iš 360 Lietuvos gimnazijų. 149-oje 
vietoje rikiuojasi Kamajų Antano 
Strazdo gimnazija, 166 vietoje – Juo-
dupės gimnazija, 275 vietoje – Pan-
dėlio gimnazija, o 314 vietoje – Obe-
lių gimnazija.

Lietuvos darbo biržos duomeni-
mis, liepos pradžioje Rokiškio rajo-
ne nedarbo lygis siekė 11,9 procento, 
kai visoje Lietuvoje – 8,3 procento.   
Meras sako, kad tik penktadalis be-
darbių iš tikrųjų galėtų dirbti, 50 pro-
centų yra chroniški bedarbiai, o 30 
procentų – iš bedarbio pašalpų gyve-
nantys žmonės.

„Rokiškio sūris“ yra didžiausias 

Rokiškio rajono darbdavys. Rekvi-
zitai.lt duomenimis, įmonėje dirba 
987 darbuotojai. „Ivabaltė“ turi 133 
darbuotojus, „Metekoje“ darbuojasi 
55, „Skado medyje“ – 53, o Obelių 
spirito varykloje 41 darbuotojas.

„Sodros“ duomenimis, didžiau-
sias vidutinis atlyginimas iki mo-
kesčių gegužę buvo mokamas „Me-
tekoje“ – 1052,1 euro, „Ivabaltėje“ 
– 1036,3 euro, „Rokiškio sūryje“ – 
963,5 euro, „Skado medyje“ – 905,3 
euro, o Obelių spirito varykloje – 
823,8 euro.

Prašo didesnio dėmesio 
regionams
Kaimiškose vietovėse populiarūs 

valdantieji „valstiečiai“ žada gerinti 
gyvenimo sąlygas Lietuvos regio-
nuose ir skatinti jų ekonomiką.

Praėjusių metų pabaigoje Vyriau-
sybėje patvirtinta Lietuvos regioni-
nės politikos Baltoji knyga, kaip iki 
2030 metų turėtų būti vystomi šalies 
regionai. Tačiau J. Sakaitis apčiuo-
piamų darbų kol kas pasigenda. 

„Reikia kitokio požiūrio į regio-
nus. Baltojoje knygoje parašyta, jog 
skatinsime, sudarysime vienodas 
sąlygas, padarysime, sukursime, bet 
kad kažkas būtų padaryta...“, – kal-
bėjo J. Sakaitis. 

Seimas birželio pabaigoje pritarė 
Vyriausybės siūlymui pirmąjį būstą 
mažesniuose miestuose ar rajonuose 
įsigyjančios jaunos šeimos suteikti 
valstybės finansinę paramą. Ši pro-
grama pradės veikti rugsėjį, todėl jos 
poveikį vertinti kol kas anksti. 

Rokiškio verslo klubo ir „Ivabal-
tės“ vadovo I. Tarvydžio nuomone, 
centrinė šalies valdžia turi imtis ly-
derystės ir tolygiai vystyti visus regi-
onus. Jo teigimu, Rokiškyje mažėja 
įvairiausių paslaugų, pavyzdžiui, 
užsidaro bankų filialai, o miesto li-
goninėje mažėja teikiamų paslaugų 
skaičius. 

„Valstybė turi tai spręsti. Jeigu 
pastebite Europos valstybes, tai jie 
tolygiai vysto visą šalį, o pas mūsų 
vystosi Vilnius“, – sakė I. Tarvydis.

Savo ruožtu A. Užgalis pripažino, 
jog ne tik specialistus, bet ir mažiau 
kvalifikuotus darbuotojus Rokiškio 
rajone būtų sunku surasti.

„Ieškant paprastų darbuotojų at-
siranda problema. Tas atlyginimas 
nėra labai didelis ir prisivilioti žmo-
nes iš kitų miestų nelabai įmanoma. 
Vietinių gyventojų didžioji dalis, 
kuri galėtų gerai atlikti užduotis, jau 
dirba pas mus arba „Obelių aliejuje“. 

Rasti papildomų žmonių būtų pro-
blema, jeigu reikėtų ieškoti“, – tvir-
tino A. Užgalis.

Pasak jo, valstybė galėtų finansiš-
kai prisidėti prie darbo vietų kūrimo 
ir išlaikymo regione.

Švietimo sistemos trūkumai
„Metekos“ vadovas Raimondas 

Tarvydis jau ilgus metus neranda in-
žinieriaus, todėl visas šias užduotis 
atlieka pats. Jo nuomone, Lietuvos 
švietimo sistema jau mokykloje jau-
nuolius paruošia nepakankamai, kad 
jie sugebėtų tapti gerais inžinieriais.

„Problemos susikaupusios švie-
timo sistemoje. Ne universitete, o 
susikaupę vidurinėje mokykloje. 
Problema yra pradinėje švietimo 
grandinėje. Jeigu tu neturi pagrindų, 
jeigu neišmokai aritmetikos, tai tu 
kaip išmoksi spręsti diferencialines 
lygtis, jeigu negali sudėti ar sudau-
ginti, darai klaidas, tai kaip išspręsi 
sudėtingesnes problemas“, – BNS 
argumentavo R. Tarvydis.

Jo teigimu, dėl to šalyje trūksta 
iniciatyvių ir kūrybingų inžinierių, 
o tai galėtų pakeisti tik reformuota 
švietimo sistema, kur būtų peržiūrėti 
kriterijai ir pakelta kokybinė kartelė.

„Yra bendra Lietuvoje proble-
ma – trūksta iniciatyvių, kūrybingų 
žmonių, turinčių normalų inžinerinį 
išsilavinimą. Aš sakyčiau jų net nėra 
čia beveik“, – sakė R. Tarvydis.

„Skado medis“ vadovas J. Sakai-
tis sako, kad aukštosios mokyklos 
neruošia būtent jų sričiai reikalingų 
inžinierių, todėl įmonėje absolventai 
yra apmokomi papildomai.

„Grynai mūsų specialybės – sky-
dinių namų gamintojams – apskritai 
nėra ruošiami specialistai, tik staty-
bos inžinieriai. Mes juos patys augi-
name, mokome ir ruošiame“, – tvirti-
no J. Sakaitis.

Dėl šios priežasties „Skado me-
dis“ kartu su savo tiesioginiais kon-
kurentais bando įtikinti Švietimo ir 
mokslo ministeriją, kad būtų pradė-
tas jiems reikalingų specialistų pa-
ruošimas.

O kol kas visi verslininkai su iš-
vykstančiais stengiasi išsiskirti kuo 
draugiškiau. Jie tikisi, kad valstybės 
mastu gerėjanti migracijos statistika 
neaplenks ir Rokiškio, ir miesto aikš-
tės vėl taps gyvesnės.

Naujienų agentūros BNS informa-
ciją atgaminti visuomenės informa-
vimo priemonėse bei interneto tin-
klalapiuose be raštiško UAB „BNS“ 
sutikimo draudžiama

MOBILIEJI TELEFONAI

• Skilusį, tačiau gerai veikiantį LG 
L7. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
• Naudotą, gerai veikiantį Samsung 
Galaxy Ace GT18160.  
Kaina 28 Eur. Tel. 8 693 82 442. 
Rokiškis
• Puikiai veikiantį Huawei P9. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 608 57 113. 
Rokiškis
• Idealios būklės 2017 m. Samsung 
Galaxy A5. Kaina 190 Eur.  
Tel. 8 621 96 101. Rokiškis
• Puikiai veikiantį Nokia E65. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 605 33 586. 

Rokiškis
• iPhone 6s, Rose Gold, 16 GB: 
ausinės, pakrovėjas, adatėlė, dėžutė 
bei dokumentai. Visada nešiotas su 
dėkliuku bei grūdintu stiklu, todėl 
turi tik keletą beveik nepastebimų 
įbrėžimų. Viskas veikia puikiai. 
Padovanosiu dėkliukus ir grūdintą 
stikliuką. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 695 21 314. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Šeima prašo padovanoti baldų. 
Būtume dėkingi. Tel. 8 672 86 131. 
Rokiškis
• Gal kas gali padovanoti spalių 
sienų apšiltinimui.  

Tel. 8 670 06 778. Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Pamesta juoda piniginė prie 
prekybos centro IKI (Panevėžio 
g. 16) su Martynos Galinytės 
dokumentais, pinigais.  
Tel. 8 645 39 881. Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO-
PREKĖS

• Atsilenkimų suoliuką „Kettler 
sport“. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 646 82 607. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• 1998 m. Volvo V–40, 1,9 TD 
starterį, generatorių, duslintuvą, 

variklį, sankabą ir kt. Opel–Vectra 
2l, 74 kW hečbeko dinamą, 
rezervuarą degalams, starterį, 
sparnus, galinį dangtį.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• MAZ variklį V–8 su turbina, V–8 
be turbinos, V–6 geros būklės, 
pilnos komplektacijos, galima 
užvesti. Tel. 8 682 77 421.  
Kupiškis
• Naują Renault automobilio  
kairės pusės priekinį rūko žibintą. 
Kaina 18 Eur. Tel. 8 614 91 574. 
Rokiškis
• 2003 m. Mercedes Benz E klasės 
avant-garde galinį dešinės pusės 
žibintą. Kaina 60 Eur.  

Tel. 8 646 82 607. Rokiškis
• Automobilio ZIL – 130 priekinį 
stiklą. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 610 19 607. Rokiškis
• VAZ 2121 NIVA žiemines 
padangas ir kitas dalis.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Renault Espace detales ir ratus. 
2.1 TDI ir 2.2 benzininis variklis. 
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• 175/70 R14, R15, R13 ir  
lengvojo automobilio priekaboms 
ratus ir padangas.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• 1995 m. Ford-Mondeo, 1983 m. 
Opel-Kadett visą arba dalimis.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
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• GAZ-66 reduktorių, padangas. 
GAZ-63 tiltą, padangas.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• BMW orginalo geros būklės 
lietus ratlankius su padangomis. 
R16/235/60. Tinka BMW 5 
automobiliui. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• 1996 m. Audi A4 naudotą vairo 
kolonėlę. Kaina 75 Eur.  
Tel. 8 624 49 340. Rokiškis

• Audi A6, Audi A4, VW Passat 
B5, B5 plus, VW Sharan, VW 
Golf 4. Kaina 15 Eur. Tel.  
8 628 87 687. Rokiškis
• Geras padangas 205/60R16 
M+S, 4 vnt., visos vienodos.  
Tel. 8 646 91 360. Rokiškis
• Krovininio automobilio 
padangas su ratlankiais (vnt. 
kaina 45–55 Eur). Tel. 8 641 57 
036. Kupiškis

• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480. Rokiškis
• Chrysler Voyager, 2.5 l dyzelinis 
variklis. Tel. 8 600 54 331. 
Rokiškis
•  VW Passat B5, 1.9 TDI.  
Tel. 8 626 98 507. Rokiškis
• Audi A6 C5 dalimis, 1,9 TDI.  
Tel. 8 626 98 507.  
Rokiškis
• Duslintuvus 12 V, Javai.  

Tel. 8 687 89 378. Rokiškis
• 4 M+S 175/70/R13 sumontuotas 
padangas, geras protektorius.  
Kaina 40 Eur. Tel. 8 673 43 118. 
Rokiškis
• 1998 m. VW Golf. Dyzelinis 
variklis, universalas.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Mažai naudotą Moskvitch 412 
variklį. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis

• R13, r14, r15 ratus su 
padangomis, ratlankius.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• 2006 m. VW Golf. Pavarų dėžė  
5 bėgių, 1.9 TDI, 77 kW.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• 2004 m. VW Passat,1,9 TDI,  
74 kW.1995 m. VW Passat, 
1,9 TDI, 66 kW. 1999 m.  
VW Golf, 1,6 benzininis variklis, 
74 kW. 2001 m. Fiat Marea, 1,9 

JTD. Tel. 8 674 92 644.  
Rokiškis
• 1999 m. Renault Megane  
Scenic. 1,9 DTI, 72 kW. 2002 m. 
Mercedes Benz A170, 1,7 CDI. 
2000 m. Opel Astra, 2.0 dyzelinis 
variklis, 60 kW. Tel. 8 674 92 
644. Rokiškis
• Audi A4 B5 1,8 l, benzininis 
variklis, sedanas. Kaina 11 Eur.  
Tel. 8 647 88 088. Rokiškis

Projektas: obeliečių pamėgta „Žalioji” pakils naujam gyvenimui

PROJEKTO TIKS-
LAS – prisidėti prie Obelių 
miesto socialinės ir ekono-
minės aplinkos kokybės di-
dinimo.

 PROJEKTO TIKS-
LUI PASIEKTI SUFOR-
MULUOTAS UŽDA-
VINYS: Padidinti Obelių 
miesto gyventojų socialinį ir 
ekonominį aktyvumą, suku-
riant bendruomeninę infras-
truktūrą.

PROBLEMAI PAŠA-
LINTI BUVO INICIJUO-
TAS PROJEKTAS, kurio 
metu numatoma sutvarkyti 
pastatą, esantį J. Jablonskio 

g. 4, Obeliai ir teritoriją prie 
jo (įrengti automobilių stovė-
jimo aikštelę, apšvietimą bei 
pėsčiųjų taką, pavėsinę, su-
tvarkyrti želdinius).

Obelių miestas – Rokiškio 
rajono „kaimiškasis miestas, 
turintis savo infrastruktūrą“. 
Rokiškio rajono savivaldybė 
priklauso kraštinei Panevėžio 
regiono daliai (pagal Panevė-
žio apskrities bendrąjį planą), 
o Obeliai numatyti vystyti kaip 
lokalinis aptarnavimo centras. 

Istoriniuose šaltiniuose 
Obelių vardas minimas nuo 
1509 m. Gyvenvietę pusračiu 
supa Obelių ežeras. Pirmo-

ji Obelių bažnyčia pastatyta 
1639 m. 1873 m. miestelis 
pradėjo aktyviau vystytis, 
nes buvo nutiestas geležinke-
lis, tačiau po 1899 m. kilusio 
gaisro Obeliuose liko tik 10 
namų. Miesto teisės Obe-
liams suteiktos 1956 m., o jo 
herbas patvirtintas 1993 m.

Obelių bendruomenė visuo-
met garsėjo kaip aktyvi, čia 

1896 m. įvyko vienas iš pirmų-
jų darbininkų streikų Lietuvo-
je, gyventojai dalyvavo įvai-
riuose istoriniuose įvykiuose. 

Obeliai Aukštaitijoje gar-
sėja įdomiais kultūriniais ren-
giniais. Kasmet antrą rugsėjo 
savaitgalį vyksta „Obelinė“ 
– kultūros ir sporto renginių 
festivalis, kurio ašis – ugnies 
skulptūrų šventė.

Atsižvelgiant į tai, kas pa-
minėta, tikslingas tolimesnis 
Obelių bendruomenės ryšių 
stiprinimas, plėtojant ben-
druomeninę infrastruktūrą. 
Obeliečiams labai reikalinga 
erdvė susirinkimas, sportinei, 
meninei, kultūrinei veiklai. 

Problemai pašalinti buvo 
inicijuotas projektas, kurio 
metu numatoma sutvarkyti 

pastatą, esantį J.Jablonskio g. 
4, Obeliai ir teritoriją prie jo 
(įrengti automobilių stovėji-
mo aikštelę, apšvietimą bei 
pėsčiųjų taką).

Projekto vertė – 517869 
Eur (ES parama – 440189 
Eur, valstybės biudžeto lėšos 
– 38840 Eur, savivaldybės 
biudžeto lėšos – 38 840 Eur).

PROJEKTAS FINAN-
SUOJAMAS Europos Re-
gioninės plėtros fondo, LR 
valstybės biudžeto bei Ro-
kiškio rajono savivaldybės 
biudžeto lėšomis.

PROJEKTO VYKDY-
TOJAS:  Rokiškio rajono 
savivaldybės administracija

ĮGYVENDINANČIO-
JI INSTITUCIJA: Viešo-
ji įstaiga Centrinė projektų 
valdymo agentūra

STATYBOS DARBUS 
ATLIKS: UAB „Virtualūs 
namai”. Darbai pradėti 2018 
gegužės  mėn.  

PROJEKTO VEIKLŲ 
ĮGYVENDINIMO PABAI-
GA – 2020  m. liepos mėn.

Užs. 0655

PROJEKTO NR. 08.2.1-CPVA-R-908-51-0009.

Rokiškyje įsikūrusio „Ąžuolyno meškučių cirko“ 
direktorius baudžiamas dėl netinkamo gyvūnų laikymo

Pareigūnai nusprendė 
skirti 15 Eur baudą „Ąžuo-
lyno meškučių cirko“ di-
rektoriui Nikolajui Zobo-
vui dėl netinkamo gyvūnų 
laikymo, o ateityje turėtų 
spręsti, ar šis cirkas aps-
kritai gali gastroliuoti Lie-
tuvoje.

N. Zobovas teigia su pripa-
žintu pažeidimu nesutinkantis 
ir ketina skųsti jį teismui.

Pasak Klaipėdos valsty-
binės maisto ir veterinarijos 
tarnybos viršininko Antano 
Baužos, cirko vadovui skirta 
pusė minimalios, 30 eurų sie-
kiančios baudos, nes jis šie-
met nusižengė pirmą kartą.

„Mes jam išrašėme bau-
dą, kaip ir priklauso pagal 
Administracinių nusižengimų 
kodekso 346 straipsnio pirmą 
dalį – 15 eurų“, – BNS sakė 
A. Bauža.

Patikrinimo šioje įstaigoje 
specialistai ėmėsi praėjusią 
savaitę socialiniuose tinkluo-
se paskelbus vaizdo įrašą, kur 
cirko pasirodymo metu Klai-
pėdoje buvo matyti galbūt nu-
alinta meška.

„Plotai gyvūnams numa-
tyti per maži, nes jie laikomi 
praktiškai transportiniuose 
narvuose“, – BNS sakė Klai-
pėdos valstybinės maisto ir 
veterinarijos tarnybos vado-
vas Antanas Bauža. Gyvūnų 
laikymo sąlygas veterinarijos 
specialistai tikrino kartu su 
aplinkosaugininkais. Jie nu-
statė, kad dvi meškos, kurių 
kiekvienai turėtų būti skiriama 
po 6 kvadratinius metrus plo-
to, buvo laikomos voljeruose 
po 1,34 kvadratinio metro.

Keturi šunys buvo laikomi 
garduose, dviejų iš kurių plo-
tas buvo 4 kvadratiniai metrai, 
o likusių dviejų – 1,3 kvadrati-

nio metro. Kiekvienam šuniui 
pagal bendras taisykles taip 
pat turėtų būti skiriama po 6 
kvadratinius metrus.

Tuo metu šeši balandžiai 
buvo laikomi 2,88 kvadratinio 
metro ploto narve, nors jo dy-
dis turėtų siekti 3,5 kvadrati-
nio metro.

Pasak A. Baužos, tarnyba 
taip pat įpareigos „Ąžuolyno 
meškučių cirko“ direktorių 
užtikrinti tinkamas gyvūnų 
laikymo sąlygas.

Pareigūnas taip pat teigė, 
kad Rokiškio, kuriame įsikū-
rusi cirko būstinė, veterinarai 
ateityje turės įvertinti, ar šis 
cirkas apskritai gali gastro-
liuoti Lietuvoje, jeigu nesu-
daro tinkamų laikymo sąlygų 
gyvūnams.

Pasak jo, gyvūnų sveikatą 
tikrinę nepriklausomi speci-
alistai preliminariai nustatė, 
kad jų sveikata yra gera.

Specialistai taip pat nenu-
statė neleistinų gyvūnų dresū-
ros metodų, keliančių skaus-
mą ar kančias.

Vaizdo įrašu iš „Ąžuolyno 
meškučių cirko“ pasirodymo 
feisbuke praėjusią savaitę pa-
sidalino verslininkas Audrius 
Urbonas.

A. Urbonas teigė, kad pasi-
rodymas jam priminė siaubą.

Cirko direktorius N. Zo-
bovas teigė, kad pasirodantys 
gyvūnai yra sveiki ir prižiū-
rimi, o šou Klaipėdoje patiko 
didžiajai daugumai žiūrovų.

Seimas rudens sesijoje tu-
rėtų svarstyti pasiūlymus už-
drausti laukinių gyvūnų cirko 
pasirodymus.

Naujienų agentūros BNS 
informaciją atgaminti visuo-
menės informavimo priemo-
nėse bei interneto tinklala-
piuose be raštiško UAB BNS 
sutikimo draudžiama.

Stačiatikiai kviečia į pamaldas
Liepos 29 d. 9 val. Rokiškio Aleksandro Neviečio 

cerkvėje (Gedimino g. 15) bus laikomos pamaldos
Rokiškio ir aplinkinių rajonų stačiatikiai kviečiami 

atvykti. 
„Rokiškio Sirenos“ inform.



6 psl.

Nepriklausomas rajono laikraštis

 2018-07-27

Perkančioji organizacija: Rokiškio rajono 
savivaldybės administracija (kodas 
188772248, Respublikos g. 94, 42136 
Rokiškis).
Pirkimo objektas: Rokiškio mieste 
perkami 1 vieno kambario ir 1 dviejų 
kambarių butai; Obelių mieste - 1 

vieno kambario butas; Juodupės miestelyje – 1 vieno 
ir 1 dviejų kambarių butai su visais komunaliniais 
patogumais. Butai su bendro naudojimo patalpomis 
(virtuve, tualetu, dušine), mediniuose ar karkasiniuose 
namuose bei butai, kurių nusidėvėjimas yra didesnis 
kaip 60 proc., nebus perkami.
Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų 
pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba 
nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos 
aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, 
esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo 
arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos 
aprašo patvirtinimo“.
Paraiškos vertinimo kriterijai: kaina, buto techninė 
būklė ir energinio naudingumo klasė.
Pirkimo dokumentus galima gauti Turto valdymo ir 
viešųjų pirkimų skyriuje, 414 kab., Respublikos g. 94, 
Rokiškyje, arba rasti internete adresu www.rokiskis.lt 
naujienų skiltyje.
Informacija teikiama tel. (8 458) 71 429, mob. 8 616 48 892, 
el. paštu v.gindviliene@post.rokiskis.lt.
Paraiškos  pateikimo vieta: Turto valdymo ir viešųjų 
pirkimų skyrius, 414 kab., Respublikos g. 94, Rokiškyje.
Paraiškos  pateikimo terminas: iki 2018 m. rugpjūčio 2 
d. 10.00 val.
Kalba, kuria turi būti parengta paraiška: lietuvių.
Paraiška pateikiama užklijuotame voke, ant kurio 
nurodomas parduodamo buto adresas, kontaktinio 
asmens vardas, pavardė ir telefono nr.
Pateikiami šie dokumentai:
1. Užpildyta paraiška;
2. Nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos;
3. Kadastro duomenų bylos kopija;
4. Buto energetinio efektyvumo sertifikato kopija;
5. Notaro patvirtintas įgaliojimas, suteikiantis teisę 
asmeniui teikti paraišką ir derėtis dėl buto pardavimo 
(jei paraišką teikia ne pats savininkas arba kai butas 
nuosavybės teise priklauso keliems asmenims).
Komisijos posėdis, kuriame atplėšiami vokai, vyks 
2018 m. rugpjūčio 2 d. 10.30 val. Rokiškio rajono  
savivaldybės administracijos 203 kab., Respublikos g. 
94, Rokiškyje.

Užs. 0674

2018.08.14 10 val. Panevėžio apsk., Rokiškio raj., 
Obelių sen., Vabolių k., numatomi žemės sklypo 
Nr. 7333/0003:29 geodeziniai matavimai. Kviečia-
me dalyvauti matavimuose gretimo žemės sklypo 
Nr.7333/0003:4 savininkus. 

Matavimus atliks 
R. Barono žemėtvarkos darbų įmonė: 

Taikos g. 5, Rokiškis; tel. 8-458-68144, 
mob. 8-683-55319, el. p. j.keliuotis@gmail.com

2018.08.10 11 val. Panevėžio apsk., Rokiškio raj., 
Rokiškio k. sen., Sniegių k., numatomi žemės sklypo 
Nr. 7380/0002:116 geodeziniai matavimai. Kviečia-
me dalyvauti matavimuose gretimo žemės sklypo 
Nr.7380/0002:381 savininkus. 

Matavimus atliks 
R. Barono žemėtvarkos darbų įmonė: 

Taikos g. 5, Rokiškis; tel. 8-458-68144, 
mob. 8-683-55319, el. p. j.keliuotis@gmail.com

BALDAI

• Nenaujas spinteles po 20 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Išskleidžiamą kampą. Yra dėžė 
patalynei. Kaina 125 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Sofą – lovą su dėže patalynei. 
Kaina 115 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Tvarkingą nenaują sekciją. 
Kaina 145 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Ištiesiamą stalą, svetainės stalą  
su minkštomis kėdėmis.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Mažai naudotą dvigulę lovą.  
Tel. 8 613 81 243. Rokiškis
• Keturių durų spintą.  

Tel. 8 613 81 243. Rokiškis
• Stalą. Matmenys: 70x160 
cm, aukštis 55 cm,  bet galima 
reguliuoti. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 626 94 403. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Šaldiklį „Snaigė“ su stalčiais. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 646 82 607. 
Rokiškis
• Robotą  – siurbliuką Virobi 
Robotic Mop Model: 1056 

(papildomas telefono numeris: 
860053356). Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 604 96 585. Rokiškis

DOVANOJA

• Juodą puikaus charakterio, 
tvarkingą 2,5 mėn. kačiuką.  
Tel. 8 645 16 991. Rokiškis
• 50 dydžio sijoną ir palaidinę.  

Tel. 8 604 14 777. Rokiškis
• 3 mėn. katytes. Gali gyventi 
namuose, naudojasi kraiko dėžute. 
Yra be galo meilios ir prieraišios. 
Tel. 8 606 38 551. Rokiškis
• Žaismingą juodą baltomis 
letenėlėmis katytę.  
Tel. 8 621 25 037. Rokiškis
• Gražų jauną ožį.  
Tel. 8 686 12 251. Rokiškis
• Jauna 8 mėn. katytė Murka ieško 
namų ir mylinčių bei atsakingų 
šeimininkų. Ji tvarkinga, stropiai 
naudojasi dėžute su kraiku, praėjusi 
visas būtinas procedūras, švaraus 
kailiuko, gavusi vaistukų nuo 
kirminų, paskiepyta ir sterilizuota. 
Tel. 8 606 88 686. Rokiškis
• Savarankiškus 2 mėn. keturis 
kačiukus. Tel. 8 618 43 003. 
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Kupiškis
• Dovanoju mielą, žaismingą 
kačiuką (patinėlis).  
Tel. 8 626 50 196. Rokiškis
• Judrų ir mielą 4 mėn. šunelį.  
Šiuo metu jį vadiname Tūzu. Jis yra 
Pandėlyje. Galime atvežti.  
Tel. 8 696 36 867. Rokiškis
• Dovanoju Džiungarijos žiurkėnus. 
Tel. 8 624 42 676. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Gražų juodo korpuso, juodo 
ciferblato laikrodį EYKI su visomis 
veikiančiomis rodyklėmis, juodu 
natūralios odos dirželiu. Komplekte 
– firminė dėžutė, tarptautinė 
garantinė kortelė, instrukcijos 

knygelė, stiklo valymo servetėlė ir 
laikrodis. Kaina 28 Eur.  
Tel. 8 616 15 320. Kaunas
• Gražų aukso korpuso, juodo 
ciferblato laikrodį LIGE su 
visomis veikiančiomis rodyklėmis. 
Komplekte firminė dėžutė, 
tarptautinė garantinė kortelė, 
instrukcijos knygelė, stiklo valymo 
servetėle ir pats laikrodis. 
 Kaina 49 Eur. Tel. 8 616 15 320. 
Kaunas
• Pavasarišką striukę „Adidas“. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 654 26 472. 
Rokiškis
• Gražų, klasikinį bei išskirtinį 
DOM laikrodį su viduje tiksinčiu 
CITIZEN kvarciniu mechanizmu. 
Komplekte yra laikrodis, firminė 

dėžutė, stiklo valymo servetėlė, 
tarptautinė garantijos korta ir 
instrukcija. Kaina 42 Eur.  
Tel. 8 616 15 320. Kaunas
• Gražų ir kokybišką BENYAR 
laikrodį tamsiu ciferblatu, 
sidabrine apyranke bei sidabriniu 
korpusu. Laikrodžio visos rodyklės 
veikiančios, viduje tiksi japoniška 
širdis. Korpusas iš 316L plieno, 
stikliukas atsparus subraižymams. 
Kaina 55 Eur. Tel. 8 616 15 320. 
Kaunas
• Juodą laikrodį BENYAR su 
visomis veikiančiomis rodyklėmis, 
tachometro funkcija. Laikrodžio 
atsparumas vandeniui – 3ATM. 
Rodo laiką ir datą. Ciferblatas – 44 
mm, apyrankės plotis – 24 mm, 

ilgis – 23 cm. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 616 15 320. Kaunas

GYVULIAI, GYVŪNAI

• „Šorolė“ veislės avis.  
Tel. 8 681 13 789. Rokiškis
• Ėringas avis, avis su ėriukais, 
ėriukus skerdimui.  
Tel. 8 610 19 607. Rokiškis
• Jaunas pieningas karves ir 
veršingą telyčią. Galima rinktis  
iš kelių. Tel. 8 648 62 101.  
Rokiškis
• 5 mėn. baltą ožiuką. Genetiškai 
beragis. Tel. 8 618 43 003.  
Kupiškis
• Siamo veislės kačiukus.  
Tel. 8 635 65 948. Rokiškis
• 3 veršelių šviežiapienę karvę.  
Tel. 8 603 62 443. Rokiškis
• Gražų žalmargį pienu girdomą 
jautuką. Tel. 8 623 31 100. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau sezoninio darbo. Galiu 
pjauti žolę. Tel. 8 695 78 132. 

Rokiškis
• 45 metų moteris ieško darbo.  
Tel. 8 672 95 439. Rokiškis
• Skubiai ieškau apsaugos 
darbuotojo – sargo darbo. Turiu 
apsaugos darbuotojo pažymėjimą. 
Esu atsakingas, rimtai žiūrintis į 
darbą, be žalingų įpročių. Darbas 
gali būti tiek Rokiškyje, tiek 
Rokiškio rajone. Tel. 8 624 49 340. 
Rokiškis
• Vyras ieško darbo. Galiu pjauti, 
kapoti malkas. Tel. 8 672 86 131. 
Rokiškis
• Vyras ieško darbo. Galiu kapoti, 
pjauti malkas. Tel. 8 672 95 439. 
Rokiškis
• Ieškau auklės darbo. Galiu 
prižiūrėti ir du vaikučius visomis 
savaitės dienomis. Esu tvarkinga, 
mylinti vaikus, gebanti juos 
prižiūrėti, tvarkytis namuose, 
paimti iš darželio, pagaminti 
valgyti. Žalingų įpročių neturiu. 
Tel. 8 867 39 331. Rokiškis

KITA

• Senas raudono molio plytas, 
medinius langus. Tel. 8 699 58 377. 
Rokiškis
• Žieminių miežių sėklą.  
Tel. 8 610 12 318. Rokiškis
• Visai naują katilą „Dakon“. 
Kaina 700 Eur. Tel. 8 652 72 659. 
Rokiškis
• Tris monetas: 1883 m. ir 1887 
m. su Aleksandru III ir 1922 m. 
tarybinę moneta su žvaigžde. Kaina 
po 10 Eur, bet perkant visas – 24 
Eur. Siuntimas į kitą miestą už 
papildomus 2 Eur. Tel. 8 616 15 
320. Kaunas
• Rusiškas lempas lauko 
apšvietimui su transformatoriumi 
(dienos šviesa). Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Skaldytas malkas. Mažus kiekius 
galiu atvežti. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Didelį uogų sulčių garintuvą. 
Tinka vaškui lydyti. Tel. 8 621 51 
320. Rokiškis
• Stiklines specialias talpas vynui 
gaminti, 0,5 l, 0,72 l stiklainius 
medui, 3 l stiklainius.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Savadarbius stiprius suvirinimo 
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28 06:00 Himnas

06:05 Ryto suktinis 
06:30 Klausimėlis
06:45 Mažasis riteris 
Trenkas 
08:05 Beatos virtuvė 
09:00 Labas rytas, Lietuva
11:45 Gyvūnų išgyvenimo 
strategija 
12:40 Maži, bet ypatingi. 
Vorai 
13:35 Džesika Flečer 4 
15:20 Gamtos inspektoriai 
15:45 Žinios. 
16:00 Sveikinimų 
koncertas
17:30 Žinios. 
18:00 Klausimėlis
18:30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba

19:30 Stilius
20:30 Panorama
21:00 Edmundo Kučinsko šou
23:10 Sukčiai 
00:40 Ir viso pasaulio negana 
02:45 Gyvūnų išgyvenimo 
strategija 
03:35 Maži, bet ypatingi. Vorai 
04:25 Džesika Flečer 4 

05:30 Du tėvai ir du sūnūs
06:15 Televitrina
06:30 Aladinas
07:00 Ančiukų istorijos
07:30 Žvaigždžių karai. Sukilėliai
08:00 Aladinas
08:30 Asilo Kalėdos su giesmėmis
08:40 Kaulų trupintojo legenda
09:00 Skaniai ir paprastai
09:30 Maisto kelias
10:00 Bibliotekininkai

11:00 Daktaras Dolitlis 3
12:55 Tiltas į Terabitiją
14:50 L.O.L.
16:45 Ekstrasensai tiria
18:30 TV3 žinios
19:25 Eurojackpot
19:30 102 dalmatinai
21:30 Valstybės priešas
01:15 Greitojo reagavimo būrys
02:50 Mano geriausio draugo 
mergina
04:40 Kaulai

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 

09:40 Drakonų kova. Super 
10:10 Vinetu. Sidabro ežero 
legenda
11:50 Anabelė ir Nantaketo 
vaiduokliai
13:45 Drakono sūnus 
17:30 Geriau vėliau, negu niekada 
18:30 Žinios
19:30 Madagaskaras 3
21:15 Mergišiaus praeities 
vaiduokliai
23:10 Meilės guru
00:45 Nojaus laivas

06:15 Auklė 
08:45 Sveikatos ABC televitrina
09:00 Nutrūkę nuo grandinės 
09:30 Apie žūklę
10:00 Vaikai šėlsta 
10:30 Džiunglių princesė Šina 
11:30 Mažieji gamtos stebuklai

12:40 Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai
13:35 Ekstrasensų mūšis 
15:55 Reali mistika 
16:50 Nusikaltimų miestas 
17:25 Vanity Fair. 
Visiškai slaptai 
18:25 Kas žudikas? 
19:30 Dainuok mano dainą
21:30 Terminatorius. Išsigelbėjimas
23:45 Apsėstieji
01:30 Dainuok mano dainą

06:00 „Pavojingiausios kelionės. 
Kamerūnas“
06:30 „Neprijaukinti. Jukonas“
07:04 TV parduotuvė
07:20 „Pasaulis iš viršaus“
07:55 „Pasaulio turgūs. Barselona“
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 10 min iki tobulybės su 
Jurijumi
15:15 Skinsiu raudoną rožę
16:00 Žinios
16:15 Rubrika „Saugi vaikystė“."
16:20 „Neišsižadėk“ 
18:00 Žinios
18:30 „Neišsižadėk “ 
20:00 Žinios
20:25 „Deimantų medžiotojai“ 
22:00 Žinios
22:30 „Deimantų medžiotojai“ 
23:10 „Iššūkis“ 
01:10 „Pražūtingi smaragdai“ 
02:45 „Baltoji vergė“ 
04:10 „Geriausios nardymo vietos“
04:30 „Iššūkis“ 

07:40 Vasara tiesiogiai 
08:10 „Delta“ 
09:15 „Rojus“
10:20 „Neišsižadėk“ 
11:25 „Ragana“ 
12:30 „Iššūkis“ 
13:35 TV parduotuvė 
13:50 „Gluchariovas“ 
14:55 „Gurovo bylos. Medžioklė“ 
16:00 Reporteris 
16:30 Vasara tiesiogiai 
17:00 „Moterų daktaras“ 
18:00 Reporteris 
19:00 „Bitininkas“ 
20:00 Reporteris 
20:30 Vasara tiesiogiai 
21:00 „Krikšto tėvas“ 
22:00 Reporteris 
23:00 „Gluchariovas“ 
00:05 „Delta“ 
01:05 „Iššūkis“ 
02:00 „Ragana“ 
02:45 „Neišsižadėk“ 
03:35 „Žmogus be praeities“ 
04:20 „Ragana“ 

A
N

TR
A

D
IE

N
IS

 0
7.

31 05:00 Seserys 
06:00 Himnas 
06:05 Labas rytas, 
Lietuva 
09:05 Senis 
10:05 Štutgarto kriminalinė 
policija 7 
10:50 Komisaras Reksas 
11:40 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 2. 
12:35 „Kas ir kodėl?" 
13:05 Klauskite daktaro 
14:00 Žinios 
14:15 Laba diena, Lietuva 
16:30 Seserys
17:30 Žinios. 
18:15 Auksinis protas 
19:30 Emigrantai 
20:30 Panorama 
21:18 Sportas 
21:30 Nacionalinė 
ekspedicija 

22:30 Vasara su „Dviračio 
žiniomis" 
23:00 Aukštuomenės daktaras 6 
23:45 Štutgarto kriminalinė 
policija 7 
00:30 „Kas ir kodėl?". 
01:00 LRT radijo žinios 
01:05 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 2. 
02:00 LRT radijo žinios 
02:05 Klauskite daktaro. 
03:00 LRT radijo žinios 
03:05 Emigrantai. 
04:00 LRT radijo žinios 
04:05 Nacionalinė ekspedicija. 

05:40 Nevykėlių dalinys 
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 Moterys meluoja geriau. 
10 metų 
21:00 Kam ta meilė? 
21:30 TV3 vakaro žinios 
22:30 Aš, kitas aš ir Irena 
00:20 CSI elektroninių nusikaltimų 
skyrius 
01:20 Kaulai 
02:10 Pelkė 
03:05 Ekstrasensų mūšis 
04:00 Nevykėlių dalinys 
04:55 CSI elektroninių nusikaltimų 
skyrius 

06:15 Mano gyvenimo šviesa 

07:30 Neramūs ir triukšmingi 
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris 
08:55 Rytas su LNK 
10:55 Varom! 
11:25 Meilės sparnai
13:25 Gyvenimo daina 
14:25 Dvi širdys 
16:30 Labas vakaras, Lietuva 
17:35 Gyvenimiškos istorijos 
18:30 Žinios 
19:30 Varom! 
20:00 Tautos tarnas 
21:00 Bus visko 
21:30 Žinios 
22:30 Gundanti klasta 
00:30 Judantis objektas 
01:20 Amerikietiška afera

06:00 Auklė  
07:30 Asmens sargybinis 
08:35 Farų karai 
09:30 Teisingumo agentai 
10:30 Kobra 11 

11:35 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius 
12:35 Stoties policija 
13:45 Asmens sargybinis 
14:50 Farų karai 
15:50 Teisingumo agentai 
16:50 Kobra 11 
17:55 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius 
18:55 Stoties policija 
20:00 Info diena 
20:25 Nusikaltimų miestas 
21:00 Visa griaunantis 
23:15 Dingusi 
02:05 Persekiotojas 
02:50 Vanity Fair. 
Visiškai slaptai 

05:05 „Pasaulis iš viršaus“. 
05:35 „Baltoji vergė“
06:24 TV parduotuvė 
06:40 Vantos lapas 
07:10 „24/7“. 
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30 05:00 Seserys 
06:00 Himnas 
06:05 Labas rytas, Lietuva 
09:05 Senis 
10:05 Štutgarto kriminalinė 
policija 7 
10:50 Komisaras Reksas 
11:40 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 2. 
12:35 „Kas ir kodėl?" 
13:05 Klauskite daktaro 
14:00 Žinios 
14:15 Laba diena, Lietuva 
16:30 Seserys 
17:30 Žinios. 
18:15 Auksinis protas 
19:30 Žmonės, kurie 
sukūrė Lietuvą 
20:30 Panorama 
21:30 Nacionalinė 
ekspedicija 

22:30 Vasara su „Dviračio 
žiniomis" 
23:00 Aukštuomenės daktaras 6 
23:45 Štutgarto kriminalinė 
policija 7 
00:30 „Kas ir kodėl?". 
01:00 LRT radijo žinios 
01:05 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 2. 
02:00 LRT radijo žinios 
02:05 Klauskite daktaro. 
03:00 LRT radijo žinios 
03:10 Žmonės, kurie sukūrė 
Lietuvą. 
04:00 LRT radijo žinios 
04:05 Nacionalinė ekspedicija. 

05:05 Du tėvai ir du sūnūs 
06:10 Televitrina 
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
06:55 Simpsonai 
07:55 Bibliotekininkai 

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 Holograma karaliui 
02:40 Valstybės priešas 

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 Meilės sparnai 
13:25 Gyvenimo daina 

14:25 Dvi širdys
16:30 Labas vakaras, Lietuva 
17:35 Gyvenimiškos istorijos 
18:30 Žinios 
19:25 Sportas 
19:28 Orai 
19:30 Varom!  
20:00 Tautos tarnas 
21:00 Bus visko 
21:30 Žinios 
22:30 Amerikietiška afera 
01:10 Judantis objektas 
02:00 Nepaprastas Žmogus-Voras 

06:00 Auklė 
07:30 Asmens sargybinis 
08:35 Farų karai 
09:30 Teisingumo agentai 
10:30 Kobra 11 
12:35 Stoties policija 
13:45 Asmens sargybinis 
14:50 Farų karai 

15:50 Teisingumo agentai 
16:50 Kobra 11 
17:55 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius 
18:55 Stoties policija 
20:00 Info diena 
20:25 Nusikaltimų miestas 
21:00 Dingusi 
00:00 Terminatorius. 
Išsigelbėjimas 
02:00 Juodasis sąrašas 
02:45 Okupuoti 

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

11:25 „Ragana“ 
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 „Saugi vaikystė“.
19:00 „Bitininkas“ 
20:00 Reporteris
20:30 Vasara tiesiogiai 
21:00 „Krikšto tėvas“ 
22:00 Reporteris
22:55 „Saugi vaikystė“.
23:00 „Formulės-1“ čempionatas. 
Vengrijos GP apžvalga.
00:05 „Delta“ 
01:05 „Iššūkis“ 
02:00 „Ragana“ 
02:45 „Neišsižadėk“ 
03:35 „Žmogus be praeities“
04:20 „Ragana“ 
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29 06:00 Himnas
06:05 Klausimėlis
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
11:00 Kačių ABC 3
11:45 Salų gamtos 
slėpiniai 
13:35 Puaro 
15:20 Gamtos inspektoriai
15:45 Žinios. 
16:00 Istorijos detektyvai. 
16:50 Vasara su „Dviračio 
žiniomis"
17:30 Žinios. 
18:00 Klausimėlis

18:30 „Editos šou"
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Laisvės kaina. Partizanai
21:50 Vieniša kelionė 
23:15 Frostas prieš Niksoną 
01:15 Salų gamtos slėpiniai 
03:05 Kačių ABC 3 
03:50 Klausimėlis 
04:15 Puaro 

05:20 Nevykėlių dalinys
06:15 Televitrina
06:30 Aladinas
07:00 Ančiukų istorijos
07:30 Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai
08:00 Aladinas
08:30 Kobra 11
09:30 Šefai vikingai
10:00 Bibliotekininkai
11:00 Alfa ir Omega

12:45 Pašėlęs Raselas
14:35 Sosto įpėdinis
16:45 Ekstrasensai tiria
18:30 TV3 žinios
19:30 Guliverio kelionės
21:10 Žala
23:25 Juodabarzdis
00:15 Penkiasdešimt juodų 
atspalvių
01:55 Vagių pasaulis
03:45 Profas

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 Ogis ir tarakonai
09:35 Drakonų kova. Super 
10:05 Marko ir Raselo nuotykiai

11:55 Hugo išradimas
14:20 Šokis hip-hopo ritmu. Gatvė
16:15 Spąstai
18:30 Žinios
19:30 Teleloto
20:35 Nepaprastas Žmogus-Voras 2
23:15 Pavojus iš kosmoso
01:00 Mergišiaus praeities 
vaiduokliai

06:30 Galiūnų čempionų lyga 
Meksikoje
07:30 Auklė 
08:30 Tauro ragas
09:00 Galiūnų čempionų lyga 
Meksikoje
10:00 Vaikai šėlsta 
10:30 Džiunglių princesė 
Šina 
11:30 Apvalioji planeta 
12:40 Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai 

13:40 Ekstrasensų mūšis 
15:55 Reali mistika 
16:50 Nusikaltimų miestas 
17:25 Vanity Fair. 
Visiškai slaptai 
18:25 Kas žudikas? 
19:30 Rivjera
21:30 Juodasis sąrašas 
22:30 Okupuoti 
00:30 Ekstrasensų mūšis
02:35 Apsėstieji

05:30 Grilio skanėstai
06:00 „24/7“
07:04 TV parduotuvė
07:20 „Pasaulis iš viršaus“
07:55 „Neprijaukinti. Afrika“
08:20 „Išmanus kaimas“. 
08:30 Kaimo akademija
09:00 Šiandien kimba
10:00 „Pavojingiausios kelionės. 
Kinija“

10:35 „Pavojingiausios kelionės. 
Kongas, Katangos provincija“
11:40 „Svarbiausia - įstatymas“ 
13:50 „Tarp meilės ir 
neapykantos“ 
16:00 Žinios
16:20 Krepšinio pasaulyje
16:50 „Formulės-1“ čempionatas. 
Vokietijos GP apžvalga.
18:00 Žinios
18:30 „Geriausios nardymo vietos“
19:00 „Pasaulis iš viršaus“
19:30 „Geriausios nardymo 
vietos“.
20:00 Žinios
20:30 „Lemtingas panašumas“ 
21:30 „24/7“
22:00 Žinios
22:30 „Deimantų medžiotojai“
00:50 „Tarp meilės ir 
neapykantos“
02:45 „Merdoko paslaptys“ 
04:15 „24/7“
04:40 „Rasputinas“ 

aparatus, elektrinius variklius. Tel. 
8 621 51 320. Rokiškis
• Talpuminius kondensatorius 
varikliams paleisti.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Metalines įvairių dydžių spintas  
ir seifą. Tel. 8 621 51 320.  
Rokiškis
• Traktorių rezervuarus degalams ir 
kitokias talpas, statines, kanistrus, 

3 tonų statines. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Dienos šviesos šviestuvus, 
lempas, starteriukus.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Roges sodybai papuošti, kraičio 
skrynias. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Elektros skaitliukus su 
saugikliais, vienfazę elektros 

spintą. Tel. 8 621 51 320.  
Rokiškis
• 50 vnt. plastikinių 150 l talpų su 
užsukamu dangčiu ir metalines  
200 l talpas su žiedu. Kaina 5 Eur. 
Tel. 8 650 45 062. Rokiškis
• Mikrobangų krosnelę, televizorių, 
monitorių ir radiją.  
Tel. 8 672 21 726. Rokiškis
• Aerodinaminę bagažinę, 

skersinius VW automobiliui ir 
laikiklius dviračiams vežti.  
Tel. 8 611 27 116. Rokiškis
• Knygą „Didžioji knyga apie 
Lietuvą“. Gali būti puiki dovana 
bet kokiai progai. Kaina 18 Eur. 
Tel. 8 627 82 138. Rokiškis
• Įvairių dydžių suaugusiųjų 
sausklenes „Tena“.  
Tel. 8 609 03 051. Rokiškis

• Svarstykles iki 200 kg, 
daugiapjūkles medžio apdirbimo 
stakles, plytinį priestatą su 
briaunuotom plokštėm.  
Tel. 8 687 89 378. Rokiškis
• Tašelius 10x10 bei gegnes 7x14. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Naudotas šamotines plytas (0,3 
Eur), koklius (0,2 Eur), molines 
plytas (0,2 Eur), krosnelės kaitlentę 

ir orkaitę, dureles, katiliuką, 
kaiščius. Tel. 8 615 75 475. 
Rokiškis
• Bičių šeimas. Tel. 8 676 34 639. 
Rokiškis
• Malkas kaladėmis, skaldytas. 
Kaina 130 Eur. Tel. 8 624 90 330. 
Rokiškis
• Tvarkingą aliuminę valtį su 
irklais. Ilgis apie 3,30 m, plotis apie 



9 psl.  2018-07-27

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

NUOMA

NEKILNOJAMASIS TURTAS

PASLAUGOS

1,20 m. Kaina 320 Eur.  
Tel. 8 695 08 688. Rokiškis
• Storasienį metalinį vamzdį. 
Skersmuo – 630 mm, storis – 8 
mm. Skirtas pirties, patalpų 
apšildymo krosnims.  
Tel. 8 698 55 357. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Veikiantį 19 colių monitorių. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 605 33 586. 
Rokiškis
• Puikiai veikiantį 2014 m. Xbox 
360 E. Yra bevielis pultelis, 
originalus žaidimas, visi laidai. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 672 86 131. 
Rokiškis
• Puikiai veikiantį žaidimų 
kompiuterį Xbox 360.  
Kaina 60 Eur. Tel. 8 672 86 131. 
Rokiškis
• Du labai geros būklės 
kompiuterinius stalus.  
Kaina 80 Eur. Tel. 8 612 94 783. 
Rokiškis
• Tvarkingą, veikiantį nešiojamąjį 
kompiuterį Toshiba Satellite 
A100–301Core Duo T2250, 1.73 
GHz2, RAM120, HDDGeForce 
7300. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 699 86 850. Rokiškis
• Nešiojamąjį kompiuterį „Dell“. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 646 49 930. 
Rokiškis
• Stacionarųjį kompiuterį Intel 
Celeron 2.53. Ghz. Operatyvioji 
atmintis – 450 MB RAM. Kietasis 
diskas – 75 GB. Cd-rom. Windows 
xp. Monitorius plokščias Acer 
V193HQV, 19 colių įstrižainės. 
Pridedu klaviaturą ir pelę.  
Kaina 52 Eur. Tel. 8 675 00 301. 
Rokiškis
• Geros būklės verslo klasės 
nešiojamąjį kompiuterį HP 
Elitebook 8460p. CPU Intel I-5, 
4 GB RAM, HDD 500 GB. Labai 
patogus, spartus, apšviečiama 
klaviatūra, aliuminio korpusas. 
Tinka studentams. Baterija gera. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 614 86 759. 
Rokiškis
• Greitai veikiantį HP EliteBook 
6930p nešiojamąjį kompiuterį. 
CPU INTEL dual core P9550, 
4GB RAM, dedama SIM kortelė. 
Baterija laiko gerai. Kaina 90 Eur. 
Tel. 8 614 86 759. Rokiškis

• 1 kambario suremontuotą butą su 
baldais pirmame aukšte, Vilties g.. 
Kaina 15000 Eur.  
Tel. 8 698 85 166. Rokiškis
• Taikos g. 1 kambario 
suremontuotą butą su baldais. 
Ketvirtasis aukštas, išmokėta namo 
renovacija, labai pigus šildymas, 
tvarkingas rūsys, be balkono.  
Kaina 15000 Eur.  
Tel. 8 698 86 155. Rokiškis
• 14,5 a sklypą gyvenamojo namo 
statybai. Sklypo adresas –  
Rokiškis, Ryto skersgatvis.  
Tel. 8 687 17 149. Rokiškis
• Mūrinį namą Rokišyje, Juodupės 
g. Reikalingas remontas. 9 arų 
sklypas, miesto kanalizacija, 
vanduo, du garažai. Su rimtu 
pirkėju galima dėrėtis (papildomas 
telefono numeris: 8-626-84360). 
Kaina 28000 Eur.  
Tel. 8 682 61 758. Rokiškis
• Rokiškio rajone, Uljanavos 
kaime parduodamas rąstinis 2 
aukštų gyvenamasis namas (apie 
100 kv. m) su 7 a žemės. Vietinė 
kanalizacija, šildymas kietuoju 
kuru. Yra galimybė keisti į 1 arba 
2 kambarių butą su patogumais. 
Kaina 25000 Eur.  
Tel. 8 605 22 089. Rokiškis

• Sklypą Jakiškių kaime, Rokiškio 
r. Sklypo plotą (45,4 aro) sudaro 
komercinės paskirties objektų 
(39,47 aro) ir namų valdos (5,93 
aro) teritorijos. Atlikti kadastriniai 
matavimai. Patogus privažiavimas. 
Kaina 1700 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
• 240 kvadrainių metrų mūrinį 
namą su 30 a sklypu Rokiškyje: 
2 aukštai, 6 kambariai, didelis 
rūsys. Yra židinys, vandentiekis, 
kanalizacija miesto, ūkinis 
pastatas, kuriame yra garažas 2 
automobiliams bei paruošta vieta 
pirčiai. Asfaltuotas privažiavimas. 
Kaina 65000 Eur.  
Tel. 8 655 31 429. Rokiškis
• 2005 m. mūrinį 114 kvadratinių 
metrų namą su 18 a sklypu 
Rokiškyje: 2 aukštai su rūsiu, 
vandentiekis, kanalizacija miesto, 
asfaltuotas privažiavimas, su 
ūkiniais pastatais. Yra brandus 
vaismedžių sodas. Kaina 60000 
Eur. Tel. 8 655 31 429. Rokiškis
• Namą su sklypu Respublikos g. 
Galima gyventi iš karto. Du kitus 
tvarkingus sklypus, tinkančius 
naujo namo statybai ir komercinei 
veiklai. Sklypų plotas 14,32 a, 
teritorija aptverta, su visomis 
komunikacijomis. Kaina 25000 Eur. 
Tel. 8 655 31 429. Rokiškis
• Trijų kambarių namą Dariaus ir 
Girėno g., tinkantį gyventi iš karto. 
Poilsiui įrengta pirtis. 65 kv. m, 
sklypas – 6,15 a, teritorija aptverta. 
Elektra trifazė, vanduo šulinio 
su hidroforu (galima prisijungti 
miesto), kanalizacija miesto.  
Kaina 43000 Eur. Tel. 8 655 31 
429. Rokiškis
• Sodybą Onuškio kaime su namų 
apyvokos reikmenimis, baldais, 
36 a žemės. Yra šulinys, pirtis 
(vandens siurbliukas), 2 daržinės, 
rūsys, tvartas, vandentiekis, sodas 
su 9 vaismedžiais, vaiskrūmiais. 
Tel. 8 618 75 598. Rokiškis
• Namą su ūkiniais pastatais 
Sėlynės kaime. Gera vieta, vieni 
kaimynai. Tel. 8 644 51 905. 
Rokiškis
• 19, 21, 24, 39, 42 a namų valdos 
sklypus už miškų urėdijos, prieš 
kolektyvinius sodus. Sklypai 
atidalinti, atlikti geodeziniai 
matavimai, įvvesta elektra, vanduo, 
servitutinis kelias.  
Tel. 8 657 75 999. Rokiškis
• Butą Rokiškio centre su daliniais 
patogumais. 2 aukštas, reikalingas 
remontas. Kaina 6000 Eur.  
Tel. 8 601 38 318. Rokiškis
• 1 kambario bendrabučio tipo butą 
Anykščiuose, 22 kv. m, bendras 
dušas. Tel. 8 655 69 028.  
Anykščiai
• 22 kv. m 1 kambario bendrabučio 
tipo butą Anykščiuose su bendru 
dušu. Tel. 8 655 69 028. Anykščiai
• 18 ha žemės sklypą su mišku 
Jūžintų seniūnijoje.  
Tel. 8 685 55 567. Rokiškis
• 5 kambarių rąstinį namą–sodybą 
su 0,24 ha sklypu Rokiškio 
rajone, Panemunėlio geležinklio 
stotyje, Šetekšnų gatvėje. 
Vandentiekio nėra, yra šulinys. 
Name negyvenama apie 5 metus, 
reikalingas remontas. Kaina 
derinama. Kaina 5000 Eur.  
Tel. 8 629 66 624. Rokiškis
• Pandėlyje 2 kambarių butą, 
esantį antrame aukšte. Šildymas – 
kietuoju kuru, yra visi patogumai. 
Tel. 8 676 80 305. Rokiškis
• Juodupėje, Tekstilininkų g., 89 
kv. m 4 kambarių butą. Sutvarkyta 
virtuvė, koridorius, yra balkonas, 
rūsys ir 8 a žemės.  
Tel. 8 623 31 023. Rokiškis
• Skubiai parduodu garažą 
Pagojėje. Nebrangiai.  

Tel. 8 620 11 388. Rokiškis
• Dviejų kambarių butą Taikos g. 
13, pirmame aukšte. Plotas – 36 
kv.m, reikalingas remontas.  
Tel. 8 678 55 781. Rokiškis
• Respublikos  gatvėje gyvenamąjį 
namą su ūkiniais pastatais ir 15 a 
žemės sklypu. Tel. 8 628 16 200. 
Rokiškis
• Administracines patalpas 
Rokiškio J. Gruodžio g. 37.   
3 kabinetai po remonto.  
Kaina 5000 Eur. Tel. 8 699 46 862. 
Rokiškis
• Sodą „Vėtrungės“ bendrijoje: 
2 kambarių namelis, rūsys po 
nameliu, šiltnamis, lauko tualetas, 
tvenkinys, vaismedžiai. Sodas 
kraštinis, visai prie miesto.  
Tel. 8 620 20 762. Rokiškis
• 19, 21, 24, 39, 42 a namų valdos 
sklypus už miškų urėdijos, prieš 
kolektyvinius sodus. Sklypai 
atidalinti, atlikti geodeziniai 
matavimai, įvvesta elektra, vanduo, 
servitutinis kelias.  
Tel. 8 657 75 999. Rokiškis
• 2 kambarių butą Juodupėje, Liepų 
g. Pirmas aukštas, 46 kv. m, yra 
tamsusis kambariukas, rūsys,  su 
baldais. Namo tipas – mūrinis, 
statybos metai – 1990 m., šildymas 
– centrinis. Kaina 5000 Eur.  
Tel. 8 647 99 482. Rokiškis
• 1 kambario butą Taikos 23. 
Namas renovuotas, renovacija 
išmokėta. 36 kv.m, vonia ir tualetas 
atskirai. Yra galimybė plėsti 
patalpas. Kaina 7500 Eur.  
Tel. 8 611 48 938. Rokiškis
• 2 kambarių butą Rokiškyje, 
Aukštaičių g., antrasis aukštas, 
kambariai nepereinami, didelis 
balkonas, geras rūsys, rami vieta. 
Kaina 25000 Eur.  
Tel. 8 615 45 732. Rokiškis
• 6,29 ha žemės sklypą Kalbutiškių 
kaime, prie gero kelio. Ribojasi su 
Šventosios upe, galimos statybos. 
Galiu parduoti ir mažesnį sklypo 
plotą (1 ha kaina – 5500 Eur).  
Tel. 8 698 55 357. Rokiškis
• Mūrinį namą Rokiškio mieste. 
Kaina 28500 Eur.  
Tel. 8 678 59 793. Rokiškis

• Jauna, tvarkinga šeima ieško buto 
Rokiškyje ilgalaikei nuomai.  
Būtų geriau su baldais.  
Tel. 8 670 21 793. Rokiškis
• Išsinuomočiau butą be patogumų. 
Tel. 8 606 43 638. Rokiškis
• Ieškomas butas ar namo dalis 
nuomai Panemunėlio geležinkelio 
stotyje. Turi būti šiltas vanduo, 
tualetas, vonia, galimybė gamintis 
maistą. Skambinti darbo dienomis 
nuo 8 iki 17 val. Tel. 8 612 26 202. 
Rokiškis
• Išnuomojama pusė namo su 
patogumais Rokiškyje. Taip pat 
yra garažas, šiltnamis. Detalesnė 
informacija telefonu.  
Tel. 8 612 26 529. Rokiškis
• Mergina skubiai išsinuomotų 
tvarkingą 1–2 kambarių butą. 
Kaina 123 Eur. Tel. 8 679 03 228. 
Rokiškis
• Jauna, dirbanti šeima ieško namo 
nuomai. Gali buti ir toliau nuo 
Rokiškio (iki 15 km).  

Tel. 8 658 85 266. Rokiškis
• Išnuomoju 1 kambario butą 
mikrorajone. Su baldais ir buitine 
technika. Tel. 8 682 12 741. 
Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti vieno arba 
dviejų kambarių butą.  
Tel. 8 629 47 074. Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti kambarį ilgam 
laikotarpiui už gerą kainą.  
Tel. 8 614 64 972. Rokiškis
• Tvarkinga šeima ieško 2 kambarių 
buto ilgesnio laikotarpio nuomai. 
Tel. 8 625 17 464. Rokiškis
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• Ruošiame dokumentus 
kompensacijai šiltinant nuosavus 
namus. Tel. 8 611 27 116. Rokiškis
• Rąžienos skutimas noraginiu 
skutiku nuo 5 iki 25 cm gylio.  
Tel. 8 600 76 603. Rokiškis
• Grunto, statybinių atliekų 
išvežimas. Krovinių gabenimo 
paslaugos. Parduodame žvyrą.  
Tel. 8 630 33 987. Rokiškis
• Brokerių įmonė „Drausma“ teikia 
draudimo paslaugas Rokiškio raj. 
Teikiame visų draudimo kompanijų 
pasiūlymus. Surandame klientui 
geriausią kainą. Mus surasite 
Nepriklausomybės a. 8, Rokiškis. 
Tel. 8 685 14 847. Rokiškis

• Dengiame plokščius stogus 
rulonine prilydoma danga. 
Suteikiame garantiją.  
Tel. 8 690 27 247. Rokiškis
• Atlieku įvairius metalo tekinimo 
darbus. Tel. 8 670 54 481.  
Rokiškis
• Automobilių stiklų tamsinimas-
keitimas. Automobilių žibintų 
tamsinimas-poliravimas. Pastatų 
stiklų tamsinimas. Stiklų 
dekoravimas. Stiklų šarvavimas. 
Reklamos gamyba, paruošimas, 
klijavimas. www.stiklutamsinimas.
eu. Tel. 8 608 03 391. Kupiškis
• Statybos ir apdailos darbai.  
Tel. 8 663 53 032. Rokiškis

PERKA

• Javų kombaino Fortschritt  E514 
priekinio rato padangą (18.4–30). 
Tel. 8 686 97 960. Rokiškis
• Perku javų kombaino Fortschritt 
E514  priekinį ratą (18.4–30).  
Tel. 8 686 97 960. Rokiškis
• Pirkčiau tarybinių laikų 
motociklininko šalmą, agrąstus, 
vyšnias, vaivorus.  
Tel. 8 611 27 116. Rokiškis
• Pirkčiau 3 kambarių butą 
Rokiškyje. Tel. 8 617 37 394. 
Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Reikalinga slaugė, galinti slaugyti 
senuką jo namuose (30 kilometrų 
nuo Rokiškio). Gali būti dvi 

slaugės, kurios viena kitą keistų 
kas savaitę (papildomas numeris 
– 845867360). Tel. 8 617 82 300. 
Rokiškis
• Reikalingi vaikinai ir merginos 
darbui Šiaurės Airijoje, automobilių 
plovykloje. Darbas legalus 
(papildomas telefono numeris: 
+447591163692). Kaina 1000 Eur. 
Tel. 8 655 23 242. Rokiškis
• Įvairių metalinių konstrukcijų 
surinkimo ir suvirinimo darbą 
ceche. Būtina turėti analogiško 
darbo patirties, mokėti skaityti 
brėžinius bei turėti B kategorijos 
vairuotojo teises. Kaina 2200 Eur. 
Tel. 8 611 08 455. Klaipėda
• Reikalingi darbininkai/-ės daržų 
ravėjimui. Tel. 8 662 19 719. 
Rokiškis
• Bitininkas ieško pagalbinio 
darbininko sezoniniam darbui 
bityne. Tel. 8 614 48 750.  
Rokiškis
• Pieno ūkiui reikalinga melžėja. 
Nemokančias galime apmokyti.  
Tel. 8 615 55 320. Rokiškis
• Reikalingas žmogus, gebantis 
dengti skardinį stogą. 
Tel. 8 651 51 222. Rokiškis
• Siūlome darbą tarptautinių reisų 
vairuotojams perspektyvioje, 
augančioje įmonėje. Maršrutai 
– Vakarų Europa, automobiliai 
SCANIA Euro 6. Siūlome: 
apgyvendinimą transporto bazėje, 
lankstų darbo grafiką, motyvacinius 
priedus. Kaina 2635 Eur. T 
el. 8 673 64 216. Klaipėda
• Siūlau prisijungti prie 
„Tupperware“komandos ir 
užsidirbti papildomų pinigėlių. 
Darbas su indais ir virtuvės 
įrankiais jums patogiu laiku.  
Tel. 8 695 69 038. Rokiškis
• Reikalingas meistras viryklės 
remontui. Tel. 8 685 44 877. 
Rokiškis
• Reikalingi darbininkai statybos 
darbams. Tel. 8 673 73 067. 
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Naujus medienos pjovimo 
diskus. Diametras – 50 cm, su 
plokštelėmis, 3 vnt. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 610 06 145. Rokiškis
• Sausas 5,5 cm storio, 3–4 m ilgio 
uosio storlentes (diles). Kaina 160 
Eur. Tel. 8 601 01 117. Rokiškis
• Diskines savos gamybos metalo 
pjaustymo stakles su stalu.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Šaligatvio plytutes, apvadus, 
stiklo blokelius. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Naudotas baltas ir raudonas 
plytas. Tel. 8 621 51 320.  
Rokiškis
• Skardą lankstiniams, dengta 
plėvele, lygi. Plotis 75 cm, ilgis 
50 m, storis 0,45 mm. Rulone 37 
kv.m. Spalva pilka (RAL7016), 

ruda (RAL8017) - kaina 100 Eur/
vnt. Medžio imitacijos (auksinio 
ąžuolo) ir medžio imitacijos (juodo 
ąžuolo) 130 Eur/vnt.  
Tel. 8 622 11 330. Rokiškis
• Naudotas senovines betonines 
čerpes. Tel. 8 618 33 568.  
Rokiškis
• Geros kokybės naują ąžuolo 
parketą. Ilgai išlaikytas. Kaina 
5 Eur/1 kv.m. Tel. 8 603 03 337. 
Rokiškis
• Naujų silikatinių baltų ir raudonų 
plytų likutį. Tel. 8 458 33 355. 
Rokiškis
• Tvarkingus, dažytus, įstiklintus 
langų rėmus. Aukštis – 1,38 m, 
plotis – 0,63 m. Tel. 8 458 33 355. 
Rokiškis
• Tris perdengimo plokštes. 6 m 
ilgis, 3 m plotis. Tel. 8 674 32 900. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• 2014 m. kalnų dviratį „Merida 
Big Seven“. 27.5 ratai.  
Kaina 250 Eur. Tel. 8 623 41 555. 
Rokiškis
• 2008 m. VW Jetta. 1.6 benzinas–
dujos, sidabrinės spalvos, 
neeksploatuota Lietuvoje.  
Kaina 1950 Eur. Tel. 8 611 94 449. 
Kupiškis
• Keičiu Peugeot 206 (1.9 dyzelinis 
variklis, 51 kW, kuriasi, važiuoja, 
nebegalioja TA) į rusišką motociklą 
su dokumentais. Gali buti su 
defektais, nevažiuojantis arba į 
kitą  senovinį automobilį. Gali būti 
nevažiuojantis. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 603 63 036. Trakai
• Fiat Doblo.1.9 dyzelinis variklis 
su šaldymo įranga. Kaina 5200 Eur. 
Tel. 8 691 81 425. Rokiškis
• Sidabrinės spalvos 2005 m. 
Alfa Romeo 156 m–jet, 1.9 JTD. 
Universalas, važiuoja gerai, bet turi 
smulkių defektų. TA iki 2018 09. 
Kaina derinama. Domina keitimas 
į traktorių ar didesnį automobilį. 
Kaina 1250 Eur. Tel. 8 631 25 562. 
Rokiškis
• Tamsiai mėlyną 2000 m. Toyota 
Avensis. Universalas, dyzelinis 
variklis, D4D, TA iki 2019 06, 
tvarkinga. Kaina 950 Eur.  
Tel. 8 610 12 272. Rokiškis
• Šviesiai auksinės spalvos 2005 
m. Toyota Avensis Universal. D4D, 
dyzelinis variklis, TA iki 2020 m., 
yra kablys. Kaina 2500 Eur.  
Tel. 8 610 12 272. Rokiškis
• 1999 m. sidabrinės spalvos Opel 
Vectra. 2.0 l, 7,4 kW, centrinis 
užraktas, elektriniai langai, lieti 
ratlankiai. Kaina 700 Eur.  
Tel. 8 631 06 151. Rokiškis
• 1991 m. VW Golf. 1.6 benzininis 
variklis, 51 kW, TA iki 2018 10. 
Pridėsiu 4 dygliuotas padangas. 
Kaina 390 Eur. Tel. 8 610 67 215. 
Rokiškis
• VW golf, 1996 m., 1,6 l, 
benzinas/dujos, TA iki 2019.04.  
Tel. 8 673 10 808. Rokiškis
• 1991 m. geros būklės VW 
Passat. Benzinas–dujos, 1,8 
mono įpurškimas. TA iki 2019 
11. Salonas veliūro audinio. Dujų 
įranga sumontuota 2011 m. Yra 
serviso istorija, žieminių padangų 
komplektas. Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 698 16 425. Anykščiai

• Tvarkingą automobilį Volvo V70. 
2.4 dyzelinis variklis, 120 kW. 
Kaina derinama. Kaina 1650 Eur. 
Tel. 8 672 20 201. Rokiškis
• Keturratį 125CC 3+1 bėgiai, 
savos gamybos su IZ varikliu 350 
cm. Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• „Eufab“ firmos dviračių laikiklį, 
montuojamą ant kablio. Galima 
vežti du dviračius. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 650 72 350. Rokiškis
• Rusišką vyrišką dviratį, 
užsienietiškus dviračius vaikams, 
paaugliams, suaugusiems.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Rusišką tvarkingą lengvojo 
automobilio priekabą su TA, 
draudimu. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Tvarkingą 2001 m. Peugeot 
306 karavaną. 2 l HDI dyzelinis 
variklis, TA dar pusantrų metų.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Tvarkingus bėginius vyriškus 
dviračius su aliuminio rėmais. 
Kaina 110 Eur. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
• Naują elektrinį moterišką dviratį. 
Tel. 8 611 27 116. Rokiškis
• Ford Mondeo, 2003 m, dyzelis, 2 
l, TA, universalas, kondicionierius, 
kablys. Automobilis tvarkingas. 
Tel. 8 655 69 028. Rokiškis
• Peugeot 306, 1998 m, 1,9 l, 
dyzelis, TA, mėlyna.  
Tel. 8 655 69 028. Rokiškis
• Mazda 323, 2001 m., benzinas, 
1,5 l, TA iki 2020 m.  
Tel. 8 655 69 028. Rokiškis
• 1988 m. AUDI 80. 1,6, paprastas 
dyzelinis variklis, TA iki 2018 10. 
Kaina 300 Eur. Tel. 8 686 44 745. 
Rokiškis
• 2004 m. juodą sedaną Mercedes 
Benz E320 ir geros būklės 2007 
m. juodą Toyota Corolla Verso. 
Dyzelinis variklis, 100 kW.  
Tel. 8 611 47 542. Rokiškis
• Pilkos spalvos Audi A6. Keturių 
varomųjų ratų sistema, 2,5 l, 110 
kW, TDI, TA iki 2020 07 14. 
Kaina 1650 Eur. Tel. 8 674 55 041. 
Rokiškis
• 1996 m. Mercedes–Benz E220. 
Dyzelinis variklis, 74 kW, TA iki 
2019 11. Kaina 600 Eur.  
Tel. 8 614 86 759. Rokiškis
• Mažai naudotą „Texo“ moterišką 
dviratį. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 608 92 575. Rokiškis
• 2003 m. VW Caddy. Keleivinis, 
1.9 TDI, 66 kW, TA iki 2019 10, 
yra kablys. Kaina 900 Eur.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Renault Megane Scenic, 1998 m. 
vyšninė spalva, 1,6 l, benzinas, 66 
kW, būklė gera. Kaina 550 Eur.  
Tel. 8 685 41 362. Rokiškis
• Texo moterišką dviratį. Mažai 
naudotas. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 608 92 575. Rokiškis
• Tvarkingą 1998 m. Audi A3 
automobilį. TA iki 2019 lapkričio 
mėn., dyzelinis variklis, 1.9 TDI. 
Kaina derinama. Kaina 1200 Eur. 
Tel. 8 623 37 742. Rokiškis
• 1997 m. Audi A4 B5 karavaną. 
TA dvejiems metams, automobilis 
investicijų nereikalauja.  
Kaina 1450 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• 1987 m. Audi 80. 1.8 benzinas–
dujos, TA tvarkinga. Kaina 620 Eur. 
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Tvarkingą 1989 m. VW Passat. 
1.6 TD, 59 kW, TA, sedanas. 
Kaina 720 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• Tvarkingą 1986 m. Audi 80 B2, 
1.8 benzinas–dujos,TA. Kaina 520 
Eur. Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Tvarkingą Honda Transalp XL600 
su dokumentais, numeriais ir TA. 
Kuriasi, važiuoja. Kaina derinama. 
Kaina 720 Eur. Tel. 8 628 84 162. 
Rokiškis
• Traktorių T- 40 AM. Techniškai 
tvarkingas, su dokumentais, yra 
TA. Padargai: plūgas, kultivatorius 
ir dalginė šienapjovė. Kaina 1500 
Eur. Tel. 8 676 43 327. Rokiškis
• Parduodu dviratį. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 615 32 501. Rokiškis
• Tvarkingą ir ekonomišką Seat 
Cordoba 2003 m. automobilį 
su nauja TA. 1.9 SDI, užsiveda 

bei puikiai važiuoja. Lietuvoje 
automobilis yra dvejus metus. 
Kaina 1100 Eur. Tel. 8 679 08 915. 
Kupiškis
• Techniškai tvarkingą 1998 m. 
Opel Astra. Nereikalauja ddelių 
investicijų. 1.7 l, 50 kW (68 Ag), 
variklis tvarkingas, salonas geros 
būklės. TA iki 2019 01.  
Kaina 1050 Eur. Tel. 8 675 55 128. 
Rokiškis
• 1998 m. keleivinį VW Caravelle: 
2,4 l dyzelinis variklis, automatinė 
pavarų dėžė, maža rida, ilgoji bazė. 
Yra liftas neįgaliųjų arba sunkesnio 
krovinio pervežimui. TA iki 2020 
07. Kaina 2250 Eur.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Renault Megane 1.6 l benzinas–
dujos, hečbekas, pavarų dėžė – 
mechaninė, kesmetinis remontas 
atliktas, yra kondicionierius be 
liuko. Kaina derinama.  
Tel. 8 626 90 746. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Puikiai veikiantį televizorių JVC 
Interiart. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 646 82 607. Rokiškis
• Puikiai veikiantį LG Flatron 
televizorių. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 646 82 607. Rokiškis
• Televizorių „Philips“. 48 cm 
įstrižainė, plonas. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Frezavimo staklių spaustuvą. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 682 13 016. 
Anykščiai
• Grandininį, trifazį transporterį 
ant ratų. 6 m ilgio, kelia nuo 2,7 m. 
Reguliuojamas aukštis. Galimos 
derybos. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 698 80 854. Rokiškis
• Mažai naudotą rotacinę 
šienapjovę. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 652 72 659. Rokiškis
• Skubiai parduodama bulviakasė. 
Kaina 300 Eur. Tel. 8 652 72 659. 
Rokiškis
• „Forshritt 454“ ritininį presą. 
Kaina 800 Eur. Tel. 8 622 06 975. 
Rokiškis
• T – 40 Am. TA galioja metus. 
Kaina negalutinė. Kaina 1600 Eur. 
Tel. 8 621 36 133. Rokiškis
• Įvairius skriemulius, detales 
ir mazgus, tinkamus gaminti 
(konstruoti). Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Šiaudų rulonų rusiškas šakes, 
trijų korpusų rusišką plūgą, 
tinklines akėčias, didžiąsias ir 
mažąsias akėčias.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Grėblio „Dobilas–3“ diržą, įvores 
ir kitas dalis. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Įvairius kėlimo cilindrus 
priekaboms T-150k ir kt.  Ž.Ū. 
padargus ir traktorių.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• GAZ-51, 53 dalis, padangas, 
ZIL padangą. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• „Arpą“ grūdams valyti ir girninį 
grūdų malūną. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• T–40 ratlankius, trikampius 
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PARODOS:
Viešojoje bibliotekoje.
Stendinė paroda „Rokiškio viešajai bibliotekai-95“.
Spaudinių parodos:
  „Lietuvybės skleidėja ir kovotoja už laisvę Marcelė Kubiliūtė (120-osioms g. m.)“,
„ Prakalbink istoriją: Lietuvos Didieji Kunigaikščiai“.
Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje
Spaudinių paroda, skirta Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dienai, 

„Mindaugas –  Lietuvos didysis karalius“

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. Sa-

vaitės pradžioje 
pravartu skirti 
daugiau laiko at-

sipalaidavimui, pabuvimui 
vienumoje su savo mintimis, 
svajonėmis. Saugokite svei-
katą. Jeigu pajusite meninį 
įkvėpimą, prasmingai pa-
naudokite šią dovaną. Visgi 
labai ramu nebus, nes neti-
kėtų išgyvenimų gali sukelti 
nelaukta žinia, pažįstamas 
asmuo arba verslo partneriai.

Savaitgalį labiausiai do-
mins praktinė veikla, apsipir-
kimai ir žemiški malonumai. 
Jei rūpi nuoma, statybos, ne-
kilnojamojo turto rinka, bus 
rūpesčių ir įvykių.

JAUTIS. Sa-
vaitės pradžia bus 
kupina susitikimų 
ir įspūdžių. Galbūt 

kažkas iš draugų pasisiūlys 
patarpininkauti, supažindinti 
su reikalingu žmogumi. Kaž-
koks susitarimas gali atnešti 
naudos. Vis dėlto grės ir ne-
mažai pavojų. Galimi netikėti 
sveikatos sutrikimai, prie-
puoliai, traumos. Būkite kuo 
atsargesni, saugokitės ugnies, 
žaibo. Netgi savaitgaliui 
neprisiplanuokite per daug 
veiklos bei nuotykių. Pasi-
tenkinkite įprastais žemiškais 
malonumais, buvimu gamto-
je, draugišku bendravimu.

D V Y N I A I . 
Šią savaitę turė-
site progų įgyti 
daugiau popu-

liarumo, pripažinimo. Visgi 
bus nelengva, jei jums tenka 
įtemptai dirbti užuot atosto-
gavus. Išsiblaškymas, aplai-
dumas gali lemti klaidas. Jei 
ne jūs, tai kiti veikėjai gali 
trikdyti darbų eigą, nesilai-
kyti pažadų, terminų. Sau-
gokitės sukčių. Kelionėms 
išties ne pats saugiausias me-
tas, nes didesnė avarijų bei 
keistų netikėtumų grėsmė. 
Savaitgalį tikriausiai norėsis 
ramiai tinginiauti ir niekuo 
nesirūpinti. Arba kitkam tie-
siog neturėsite jėgų.

VĖŽYS. Ši sa-
vaitė jus tikriau-
siai labiau nuteiks 
kelionėms, virtu-

alioms pažintims, susitiki-
mams su užsieniečiais. Galite 
sulaukti išsiilgto žmogaus iš 
užsienio. Pravartu pagalvoti 
apie aukštesnę profesinę kva-
lifikaciją, mokytis užsienio 
kalbų. Galite gauti žinią iš 
valstybinės ar mokymo įstai-
gos. Kita vertus, kažkas gali 
jus sukrėsti. Darbe nepik-
tnaudžiaukite tarnybine padė-
timi, o draugams, klientams 
per daug nežadėkite. Savait-
galis džiugins kontaktais, bet 
nedžiugins išlaidomis.

LIŪTAS. Šią 
savaitę turėsite 
galimybę ištaisyti 
kai kurias klaidas 

Astrologinė prognozė ateinančiajai savaitei
ar spragas. Nusimato pro-
jektų aptarimai, įdomūs ren-
giniai. Neuždelskite su mo-
kesčiais, skolų grąžinimu. 
Tikriausiai būsite išradingi, 
panaudodami brokuotus ar 
nusidėvėjusius daiktus, jų 
detales. Domins kitų žmo-
nių psichologinės proble-
mos. Deja, nekokie įvykiai 
jūsų arba jūsų partnerio gali 
tykoti kelionėse, užsieny-
je, komandiruotėse ir pan. 
Apskritai, saugokitės trau-
mų, venkite rizikingų situa-
cijų. Savaitgalį teks kažkuo 
įtemptai rūpintis.

M E R G E L Ė . 
Šią savaitę būsi-
te linkę kreiptis 
į tarpininkus dėl 

įstrigusių reikalų, o jeigu ak-
tualu, tai eiti į darbo ar kū-
rybinius konkursus ir pan. 
Daug sužinosite ir išmoksi-
te intensyviai bendraudami 
su žmonėmis. Tai padės su-
derinti skirtingus interesus, 
rasti raktą į mylimo žmogaus 
širdį. Be reikalo neišlaidau-
kite. Jeigu esate kelionėje, 
problemų gali kilti dėl svei-
katos ar pinigų, dokumentų. 
Savaitgalį galite praleisti ne-
įprastai, kur nors vykti, arba 
nemažai bendrauti su žmo-
nėmis, grįžusiais iš užsienio 
ar ten esančiais.

S VA R S T Y -
KLĖS. Šią savai-
tę nepamirškite 
sumokėti mokes-

čių bei įvykdyti kitų skubių 
įsipareigojimų. Dėl to jums 
tik palengvės. Galbūt ir jūs 
atgausite skolą, draudimo 
išmoką, alimentus ar pan. 
Nebijokite imtis atsakomy-
bės, rimčiau padirbėti, gal 
net už du, jei taip susiklos-
tys situacija. Vėliau tai išeis 
jums į naudą. Jeigu aktualu, 
pasitikrinkite sveikatą. Ne-
tikėtų rūpesčių, išgyvenimų 
gali sukelti partneris, vaikai. 
Kiek tik įmanoma, saugokite 
vieni kitus. Savaitgalį būsite 
linkę paišlaidauti, arba kils 
tokia būtinybė.

S K O R P I O -
NAS. Šią savaitę 
jums norėsis naujų 
įspūdžių. Galite 

išvykti į kelionę, susisiekti su 
svarbiu žmogumi, įgyvendinti 
kūrybinį sumanymą ar suda-
lyvauti varžybose. Nepasigai-
lėsite, skyrę daugiau dėmesio 
savo išvaizdai, sveikatai, namų 
jaukumui, augintiniams. Visgi 
tykos ir pavojai. Ne tik jūsų, 
bet ir artimų žmonių. Reikia 
ypač saugotis ugnies, žaibo, 
nervingų situacijų. Savaitgalį 
norėsite arba teks skirti daug 
dėmesio partneriui, šeimos 
nariams. Stenkitės santykius 
gerinti, o ne juos aštrinti.

ŠAULYS. Šią 
savaitę jūsų min-
tys ir veiksmai 
suksis kasdieni-

nių klausimų rate, o į jų apta-
rimą ir sprendimą sugebėsite 
įtraukti ne tik šeimos narius, 
bet ir ne tokius artimus žmo-
nes. Norėsis ir turbūt pavyks 
pasimėgauti žemiškais malo-
numais. Tik nepersistenkite 
ir nesileiskite į rizikingus 
nuotykius, avantiūras, nes 
bendra situacija nėra saugi. 
Labiau gresia avarijos, svei-
katos sutrikimai. Savaitgalį 
gali tekti pasigydyti, jei visgi 
neišvengsite nemalonių neti-
kėtumų.

OŽIARAGIS. 
Šią savaitę galite 
dalyvauti aktua-
liame renginyje, 

pristatyme, gauti svarbią ži-
nią. Regis, jums patiks reikš-
ti jausmus, flirtuoti, išklau-
syti kitus. Tikėtinas išsiilgtas 
svečias. Savaitės viduriukas 
nelabai geras. Dėl neatsakin-
go poelgio ar vaikų eibių ga-
limi nuostoliai. Ypač atidūs 
būkite kelyje bei sudarydami 
piniginius-prekinius sandė-
rius. Savaitgalį veršitės pra-
mogauti arba to labai prašys 
vaikai, mylimas žmogus. Per 
daug neišlaidaukite.

VANDENIS. 
Šią savaitę įdo-
mių idėjų gali 
kilti, jei norite 

keisti interjerą, asmeninį 
stilių. Galite užmegzti nau-
dingą pažintį, gauti infor-
maciją, kuria sumaniai pasi-
naudosite. Tačiau abejonių 
gali sukelti artimo žmogaus 
planai. Techninė, finansinė, 
materialinė rizika nieko gero 
nežada. Verčiau nesukelki-
te pavojų sau bei kitiems. 
Nedemonstruokite agresijos 
ir greičio kelyje bei kitur. 
Savaitgalį leiskite su šeima, 
būkite gamtoje.

ŽUVYS. Ši 
savaitė žada gau-
sias emocijas ir 
gali būti, kad jo-

mis pernelyg vadovausitės. 
Palanku tvarkyti buities bei 
žemės reikalus, meistrauti, 
kurti. Galite įsigyti planuo-
tą daiktą. Galite pajusti ne-
paprastą kūrybinį įkvėpimą. 
Pasisaugokite apgaulių ir sa-
viapgaulių. Kelyje turite būti 
ypač atsargūs ir jokiu būdu 
negalima sėsti už vairo ap-
svaigusiems, mieguistiems. 
Savaitgalį susitiksite su 
draugais, giminaičiais. Tikė-
tina trumpa išvyka, ekskursi-
ja arba šeiminis piknikas.

Ieškokite Rokiškio 
prekybos centruose!

PREKĖS VAIKAMS

• Sulankstomą vežimėlį 
vaikams „Chicco“. Labai 
lengvas, manevringas, nesunkiai 
sulankstomas, su apsauga nuo 
lietaus. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 646 82 607. Rokiškis
• Mažai naudotą violetinės spalvos 
vaikišką vežimėlio komplektą: 
lopšys, sportinė dalis. Ratai 
pripučiami, reguliuojasi rankenos 
aukštis ir padėtis, o sportinėje 
dalyje – nugarėlės ir pakojo 
padėtys. Yra gulima padėtis, 
krepšys daiktams. Kaina 35 Eur. 

Tel. 8 604 14 777. Rokiškis
• Labai geros būklės vežimėlį 
„Tutis zippy“ 3 dalių. Lopšys, 
sportinė dalis ir automobilinė 
kėdutė montuojasi ant rėmo iš 
abiejų pusių. Yra visi uždangalai, 
mamos krepšys, apsaugos nuo 
lietaus ir vabzdžių. Išvalytas  
ir laukia naujo šeimininko.  
Tel. 8 608 79 096. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Žoliapjovę – traktoriuką „Stiga“, 
stumdomą žoliapjovę.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Pigiai „Mountfield“ veikiančią 
žoliapjovę. Tel. 8 683 06 559. 
Rokiškis
• Geros būklės savaeigę žoliapjovę 
„Stiga“. Tel. 8 683 06 559. 
Rokiškis
• Žoliapjovę su surinkimo dėže. 
Kaina 85 Eur. Tel. 8 674 32 521. 
Rokiškis
• Trifazį diskinį pjūklą su 
obliavimo funkcija. Kaina 420 Eur. 
Tel. 8 698 55 357. Rokiškis

padargams prikabinti.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• SK–5 NIVA dalimis. Yra naujų. 
Tel. 8 621 52 320. Rokiškis
• ZIL priekabą su 54 kub.m. 
cisterna arba atskirai (1000 Eur); 
T25 A3 (1750 Eur); T40AM 
varomąjį tiltą, pavarų dėžę, mažai 
naudotą variklį ir kt. dalis.  
Tel. 8 671 08 530. Utena
• Geros būklės vartomąjį plūgą 
KVERNELAND 3+1. Ketvirtasis 
korpusas nuimtas. Yra galimybė 
išbandyti. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 641 57 036. Kupiškis
• MTZ variklį D–243. Yra trys vnt., 
visi starteriniai. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 641 57 036. Kupiškis
• Kombainus NIVA–SK–5, 
Jenisej–1200. Tel. 8 641 57 036. 
Kupiškis
• Traktoriaus T150 dokumentus 
ir trikampį. Tel. 8 674 16 031. 
Rokiškis
• Elektrinį piemenį Koltec ES10, 1 
J. Kaina 45 Eur. Tel. 8 636 35 616. 
Rokiškis
• Savos gamybos traktorių su 
hidrauliu. Dyzelinis variklis, 
yra dokumentai, priekaba ir kiti 
padargai. Tel. 8 682 31 499. 

Rokiškis
• Hidrofikuotus trijų korpusų 
plūgus. Tel. 8 687 89 378. Rokiškis
• Šieno, šiaudų rulonų krautuvą. 
Kėlimo aukštis apie 180 cm 
smeigiant ties viduriu. Griebtuvai 
keičiami. Yra naujas prikabinimas 
priekabai. Galimas atvežimas. 
Kaina derinama. Kaina 230 Eur. 
Tel. 8 695 29 133. Rokiškis
• Traktorinę 10 t priekabą su 
tvarkingais dokumentais. Verčia į 
visas puses, su tentu. Kaina 3800 
Eur. Tel. 8 623 50 007. Kupiškis
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AUGALAI

Kūno kultūros mokytojo 
nuotaka vestuvėse tol mėtė 
puokštę, kol įvykdė norma-
tyvą.

***
Petriuko mokytoja iškvietė 

į mokyklą jo tėtį, nes Petriu-
kas ją išvadino laisvo elgesio 
moterimi. Tėtis auklėja sūnų:

– Žiūrėk, kaip mokytoja 

Mama protina dukrą:
– Kodėl tu neteki už Petro?
– Mama, juk jis „ryžas“.
– Yra ko čia nervintis. Pagy-

vens mėnesį kitą su tavimi, kaip 
mat pražils.

***
Tūkstančiai šeimų šiandien 

išlydi savo vyrus ir sūnus į 
virtualybę... Pasirodė naujoji 
žadimo „Diablo“ versija.

***
– Tėti tėti! O šitas žmogus 

tikriausiai yra mokytojas?
– Kodėl taip manai?
– Jis, prieš sėsdamas, labai 

atidžiai apžiūrėjo kėdę.
***

Tėvas įjungė plaukų džiovin-
tuvą. Sūnelis jo klausia:

– Tėti, o kas čia per daiktas?
– Čia – plaukų džiovintuvas. 

Labai tinka džiovinti kojinėms 
ir gasdinti katiną.

***
– Daktare, o šitos žolelės 

tikrai naudingos?
– Žinoma. Aš jų dėka sūnų į 

mokslus išleidau ir dukrai butą 
nupirkau.

***
Kaimynė skundžiasi super-

mamelei:
– Ponia, jūsų sūnus ką tik 

plyta išdaužė mūsų langą!
– Gal galėtumėte mums tą 

plytą atiduoti? Mes renkame jo 
mielų išdaigų prisiminimus.

***
Mokytojas bara Petriuką:
– Rytoj aš į mokyklą pakvie-

siu tavo senelį!

– Norėjot pasakyti tėtį?
– Ne. Senelį. Noriu paro-

dyti, kokias klaidas daro jo 
sūnus, ruošdamas tavo namų 
darbus!

***
IT specialistas giriasi:
– Šiandien mano sūnelio 

gimtadienis.
Kolegos klausia:
– Ir kiek gi jam metų?
– Kokių dar metų! Jam – 

1024 dienos!
***

Policija įspėja: ženklas „au-
tomobilyje – vaikas“ nereiškia, 
kad galima kiekvieną snarglių 
už vairo sodinti.

***
Mama klausia sūnelio:
– Ar nenorėtum turėti 

sesutę?
– Aš tai noriu. Bet tėtis 

pyks. Atsimeni, kaip jis barėsi, 
kai aš namo kačiuką parsine-
šiau.

***
Vaikai smėlio dėžėje giriasi, 

kas ką namuose turi. Petriukas 
aiškina:

– Dabar mes namuose jau 
viską turim! Vakar tėtis iš ko-
mandiruotės parvežė kažkokį 
sifilį. Tai mama šaukė, kad tik 
šito mums ir betrūko!

***
Tėtis moko Petriuką skai-

čiuoti:
– Tėtis turi dešimt eurų, 

mama – penkis. Kiek pinigų 
turi mama?

– Penkiolika eurų.

Orų prognozė liepos 27-30 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Liepos 27 d. Naktį +19

Dieną +29
ŠR, 
3-8 m/s

Liepos 28 d. Naktį +20
Dieną +32

R,
3-8 m/s

Liepos 29 d. Naktį  +21
Dieną +30

PR, 
3-8 m/s

Liepos 30 d. Naktį +16
Dieną +27

R,
2-7 m/s

Ieškokite  
prekybos centruose!

stengiasi, visokių gražių dalykų 
per pamokas išmokė. Ir koks 
tavo, sūnau, reikalas, ką ji po 
darbo veikia.

***
Neperskaitytos knygos tarsi 

žmonės – jos sugeba keršyti. 
Geriausiai tą daro neperskaityti 
baudžiamasis kodeksas, mokes-
čių sąvadas, na ir dar benzininio 

pjūklo instrukcija.
***

Restorane:
– Padavėjau, atneškite mums 

kokį afrikietišką delikatesą!
Padavėjas:
– Supratau, ponas pageidauja 

vandens?
***

Ryšių bendrovės vadybinin-

kas reklamuoja interneto paslau-
gas. Jo pašnekovas mandagiai 
teisinasi:

– Atleiskite, mūsų verslo rei-
kalai pastaruoju metu nekokie, 
gal mes kol kas Jūsų pasiūlymu 
nepasinaudosime. 

– O koks Jūsų verslas?
– Ritualinės paslaugos.
Vadybininkas, minutę 

patylėjęs:
– Palinkėti sėkmės kažkaip 

liežuvis neapsiverčia.
***

Kaip ir visi rusai, Putinas 
ruošiasi dirbti iki mirties. Pre-
zidentu.

***
Mūsų kelininkai dirba pagal 

Fengšui principus: nieko tiesaus 
ir lygaus!

***
Senutė laidoja vyrą. Jos 

draugės sako:
– Galėjo žmogus dar pagy-

venti.
Močiutė pritaria:
– Galėjo. Juk tablečių dar 

trims savaitėms liko...
***

Dievas sukūrė pirma vyrą, 
kad šis bent kelis žodžius spėtų 
pasakyti.

***
Žinote, kodėl Viduramžiais 

nebuvo skyrybų? Užtekdavo tik 
inkvizicijai nusiųsti laišką, kad 
žmona – ragana.

***
Ilga kaip šimtmečiai naktis. 

Kai dukra išėjo į diskoteką.
***

• Derlingų veislių braškių  
daigus. Tel. 8 673 46 078. 
Anykščiai

MAISTO PRODUKTAI

• Šviežią medų (kilogramo kaina 
– 3,50 Eur). Tel. 8 638 92 946. 
Rokiškis

• Šviežią medų. Perkantiesiems 
didesnį kiekį –taikoma nuolaida. 
Kaina 4 Eur. Tel. 8 638 92 946. 
Rokiškis
• Ekologišką medų. Kaina 5 Eur. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis

• Jaunų avinukų mėsą.  
Tel. 8 630 53 487. Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Armoniką, gitarą. 
 Tel. 8 621 51 320. Rokiškis


