
Nepriklausomas rajono laikraštis 2018 m. rugpjūčio 3 d., penktadienis Nr. 60 (538)

Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Rugpjūčio 3-ioji, 
penktadienis, 

31 savaitė
Iki metų pabaigos liko 

150 dienų.
Tarptautinė alaus diena

Saulė teka 5.30 val., 
leidžiasi 21.19 val. 

Dienos ilgumas 15.49 val. 
Mėnulis – delčia.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Augustė, Lengvinė, Lidija, Mangirda, 
Mangirdas, Mangirdė, Mankanta, 
Mankantas, Mantartas, Mantartė, 

Žeimena.
Rytoj: Domantas, Domas, 

Dominyka, Dominykas, Domitas, 
Gerimantas, Gerimantė, Gerutė, 

Gerutis, Irta, Irtautas, Irtautė, 
Milgeda, Milgedas, Milgedė, 

Milgeidas, Milgeidė.
Poryt: Nona, Osvaldas, Rimtas, 

Vaida, Vaidas, Vilija.

Dienos citata
„Jei norite šviesa nutvieksti 

kitus, nešiokitės saulę savyje“ 
(R. Rolanas).

Dienos skaičius
69

Tiek ekipažų, planuojama, 
varžysis „Samsonas Rally Ro-
kiškis“.  3 p. 

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1492 m. Kristupas Kolumbas iš 
Palos de Frontera uosto Ispanijoje lai-
vu „Santa Maria“ leidosi į pirmąją savo 
kelionę ieškoti naujų žemių Vakaruose.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

2009 m. prie Nigerijos 
krantų užpultas AB „Limarko 

laivininkystės kompanijai“ 
priklausantis laivas „Saturnas“, 

plaukęs su Lietuvos vėliava. 
Įkaitais paimti penki įgulos nariai.

Post 
scriptum

Būk girtinas, bet nesigirk.

2 p.
Tarptautiniame šiuolaikinio meno festivalyje 
pasirodys Marija Baranauskaitė: cirko esmė – 
gebėjimas neįmanomą paversti įmanomu

4 p.

Rokiškio šiuolaikinė mokykla nesurinko mokinių. 
Tolesni jos mokslo metų planai

Rajono savivaldybės tarybos posėdyje 
nepatvirtinti Etikos ir 
Antikorupcijos komisijų vadovai

Opozicijos atstovų Stasio Mekšėno ir Egidijaus Vilimo kandidatūros valdančiajai daugumai pasirodė nepriimtinos.                                                                                       „Rokiškio Sirenos“ archyvo nuotr.

2 p.

„Samsonas Rally Rokiškis“ 
dalyviai iš penkiolikos šalių 
pradėjo administracinės 
komisijos formalumus

3 p.
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Rajono savivaldybės tarybos 
posėdyje nepatvirtinti Etikos ir 
Antikorupcijos komisijų vadovai

Liepos 27-osios rajono tary-
bos posėdyje Juridinio ir per-
sonalo skyriaus vedėja Regina 
Strumskienė pristatė klausimą 
dėl Rokiškio rajono savivaldybės 
tarybos Antikorupcijos komisi-
jos sudarymo. Jokiai frakcijai 
nepriklausantis Rokiškio rajono 
savivaldybės tarybos narys Sta-
sys Mekšėnas dviejų opozicinių 
frakcijų –  „Numeris 1“ ir „Tvar-
ka ir teisingumas“ –  pasiūlytas 
šios  komisijos pirmininku.  Po 
aštrokos diskusijos apie kandida-
to veiklą ir paskolas, jis komisijos 
vadovu nebuvo patvirtintas. Toks 
pat likimas ištiko ir Etikos komi-
sijos vadovu siūlytą rajono tary-
bos narį Egidijų Vilimą. 

Ginčas dėl narių
Frakcijos „Numeris 1“ bei „Tvar-

ka ir teisingumas“ Antikorupcijos 
komisijos pirminiku siūlė S. Mekšė-
ną. O nariais „Numeris 1“ šiame 
posėdyje siūlė ir tarybos narį Algį 
Čepulį. „Tvarka ir teisingumas“ 
rugsėjo posėdyje ketino komisijos 
nariu siūlyti Albiną Urboną. Todėl 
posėdžių salėje kilo ginčai: ar kai 
kurios frakcijos gali deleguoti po du 
atstovus?

R. Strumskienė aiškino nuvykusi 
į Panevėžį pasitarti su Vyriausybės 
atstove. Pastarjoi pasakė, kad asme-
nį deleguoti gali daugiau nei viena 
frakcija, tačiau turėtų būti išlaikyta 
proporcija tarp tarybos narių, ben-
druomenių ir visuomenių atstovų. 
„Jei nedraudžia įstatymas – gali-
ma“, – teigė R. Strumskienė.

Tarybos nariams rūpėjo 
Stasio Mekšėno pajamos
Antikorupcijos komisijos pir-

mininką siūlo opozicijos atstovai. 
„Nuo antikos laikų žmonijos siekia-
mybė buvo gėrio kūrimas. Jei mane 
išrinksite Antikorupcijos komisijos 
pirmininku, pabandysiu dirbti kitaip 
– turėtų nukristi baimė Rokiškio ra-
jono savivaldybėje. Mes turime pra-
dėti pasitikėti vieni kitais,“ – kalbėjo 
kandidatas S. Mekšėnas.

„Po šio gražaus pasisakymo ne-
susugadinkite visko kvailais klausi-
mais.“ – kalbėjo A. Vagonis, tačiau 
tarybos nariai S. Mekšėno nepa-
leido. „2015 m. sakėte, kad turite 
apie 60 000 Lt paskolų – kam esate 
skolingas?“ – klausė tarybos narys 
Irmantas Tarvydis. Į šį klausimą S. 
Mekšėnas neatsakė. „Tai – privatus 
reikalas. Apie pinigus kalbėti neno-
riu – nepadarysite įtakos.“ Vis dėlto, 
piniginiai klausimai nesibaigė. „Iš 
kokių pajamų jūs gyvenate?“ – to-
liau kamantinėjo tarybos narys I. 
Tarvyds. S. Mekšėnas nusijuokė ir 
atsakė, kad jis kartu su šeima turi 
komercinę įmonę. Tuomet paklausė-
jas domėjosi, kodėl šios įmonės vi-
dutinė alga viršija tik 200 Eur. Į tai 
S. Mekšėnas atsakė, kad įmonę visai 
neseniai tikrino Valstybinė mokes-
čių inspekcija ir pažeidimų nerado. 
O algas esą mažina tai, kad kai ku-
rie įmonės darbuotojai dirba nepilnu 
etatu.

„Labai gerai prisimenu , kai tary-
bos posėdžio metu užsipuolėte Ro-
kiškio rajono tarybos Antikorupcijos 
komisijos pirmininką Stasį Mieliūną, 

kurį viešai sudirbote, išsakėte, mano 
nuomone, nepagrįstus kaltininimus. 
Noriu paklausti, ar etiška buvusį pir-
mininką sudirbti, o po to pačiam kan-
didatuoti?“ – klausė tarybos narys 
Gintaras Girštautas. Rajono meras 
Antanas Vagomis prašė „nekaitinti 
aistrų“. „Jei žmogus atsiprašo, o jūs 
vis tiek pastoviai primenate – kursto-
te nesantaiką. Jie susitaikė, apsikabi-
no ir prižadėjo meilę, o jūs norite vėl 
juos sukiršinti. Visi turime vieną in-
teresą – padėti Rokiškio rajono žmo-
nėms, o jūs vėl pradedate spjaudytis“ 
– kalbėjo A. Vagonis.

Tarybos narys Virginijus Lukošiū-
nas siūlė nutraukti diskusijas, kurios, 
jo nuomone, nuėjo per toli: „Jei pa-
sitikime, balsuojame už, o jei ne – 
prieš.“

Etikos komisijos vadovo 
taip pat nepatvirtino
Kaip ir Antikorupcijos komisijos, 

taip ir Etikos komisijos vadovo pos-
tas priklauso opozicijos atstovams. Į 
pastarosios komisijos vadovus buvo 
pasiūlytas E. Vilimas. Pastarąjį val-
dančiosios daugumos atstovai apkal-
tino komitetų posėdžiuose nederamai 
bendravus su savivaldybės specialis-
tėmis. Po neilgų ginčų E. Vilimas ko-
misijos vadovu nebuvo patvirtintas.

Vis dėlto, Rokiškio rajono sa-
vivaldybės tarybos Antikorupcijos 
komisijos sudarymo klausimas buvo 
atmestas: devyni tarybos nariai buvo 
už, septyni – prieš, o šeši – susilaikė. 
Taigi,toliau bus dirbama be Etikos ir 
Antikorupcijos komisijos.

Ieva RAKAUSKAITĖ

Meras Antanas Vagonis 
apie rajono tarybos posėdį

„Laba diena, gerbiami Rokiškio 
rajono gyventojai. Tikrai senokai 
neteko kreiptis į jus ir kalbėti apie 
tai, kas pas mus vyksta. Taigi, šian-
dien įvyko paskutinis vasaros po-
sėdis, kadangi kitas – rudenį. Išei-
name truputėlį pailsėti, atostogauti, 
todėl tikiuosi, kad ir jūsų vasara yra 
gera. Galbūt šiek tiek sunkesnė ji 
yra ūkininkams. Nepaisant to, va-
sara yra nuostabi – mes visada lau-
kėme šiltų ir saulėtų dienų. Vis dėl-
to, šiandien kalbėsiu ne apie saulę. 
Šį kartą kreipiuosi į jus, kad pasa-
kyčiau, kas įvyko Rokiškio rajono 
savivaldybės tarybos posėdyje. 
Laimei, mes patvirtinome Kontro-
lės komitetą. Tai yra labai svarbus 
komitetas, kuris prižiūri veiklą, 
vykdo kontrolę – ypač finansinę. 
Manau, visi suprantame, kad pini-
gai turi didelę reikšmę. Deja, mums 
niekaip nepavyko patvirtinti Etikos 
ir Antikorupcijos komitetų. Noriu 
kreiptis ir į poziciją ir į opoziciją. 
Gerbiami tarybos nariai, jūs esate 
man lygūs ir vienodai atsakingi už 
tai, ką darote, bet mūsų Reglamen-
tas ir Demokratija yra sudėliota 
taip, kad opozicija turi turėti savo 
komitetus. Suprantu, kad vieniems 
tinka pavardės, kurios turi būti ko-
mitetuose, o kitiems – ne. Mums 
niekada nepatiks kontrolė. Parody-
kite žmogų, kuriam norėtųsi būti 
kontroliuojamam jam netinkamo 
žmogaus. Reglamentas taip ir sudė-
lioja, kad valdantieji turi atsakomy-
bes,  o jų kontrolę vykdo opozicija, 
kuri siūlo savo žmones. Mes turime 
ieškoti kompromiso, suprasti, kad 
reikia teisingai ir atsakingai dirb-
ti, nebijoti, kad mus kontroliuotų 

patys pikčiausi, tie, kurie mūsų 
nemėgsta bei ieško, ką padarėme 
negerai. Taigi, dar kartą kreipiuosi 
į mūsų tarybos narius, į žmones, ku-
rie kalbasi su mūsų tarybos nariais – 
priminkite jiems apie tai. Mūsų ta-
ryba, kokia ji bebūtų, yra darbinga 
– mes džiaugiamės, kad priėmėme 
visą paketą finansinių dokumentų, 
kurie buvo labai svarbūs – tai buvo 
praėjusių metų ataskaita. Žinoma, 
radome nesklandumų – jų visada 
yra. Mes nesame tobuli, todėl vi-
sas klaidas turime ištaisyti ir elgtis 
demokratiškai. Mes turime kovoti 
už savo žmones ir už tai, kad vis-
kas būtų teisinga. Suprantama, kad 
iškart tai nepasiekima. Žingsnis po 
žingsnio turime keisti mūsų visuo-
menę, požiūrį ir politikus, todėl 
kreipiuosi į visus tuos, kurie bando 
kažko ieškoti, pykti, sėti nepasitikė-
jimą ir nesusipratimus – sugrįžkite į 
normalų darbą. Nuo rugsėjo pirmo-
jo posėdžio nebedarykite rinkimų. 
Darykite tai, ką privalote daryti, nes 
jus išrinko žmonės. Jei dirbsite taip, 
kaip visus šiuos keturis metus, per 
kuriuos man reikėjo su jumis bar-
tis, ginčytis, ieškoti, kovoti, aš labai 
bijau, kad jūsų niekada niekas ne-
rinks. Šiandien, džiaugdamasis kie-
kviena vasaros akimirka, jau greitai 
Lietuvos kultūros sostine būsiančiu 
Rokiškiu, gražia aplinka ir jau po 
savaitės suurzgiančiais Ralio va-
rikliais, visiems linkiu ištvermės, 
atsakomybės ir meilės savo kraštu 
– tai yra didžiausia jėga, kuri gali 
nugalėti. Geros vasaros – būkite lai-
mingi ir stiprūs. Sėkmės.“

Rajono merą kalbino 
Ieva RAKAUSKAITĖ

Rokiškio šiuolaikinė mokykla 
nesurinko mokinių. Tolesni 
jos mokslo metų planai

Baigėsi mokinių registracija 
į Rokiškio šiuolaikinę mokyklą. 
Deja, iki registracijos pabaigos 
Švietimo ir mokslo ministerijai 
siųstas prašymas dėl patalpų pa-
naudos nebuvo patvirtintas ir vis 
dar laukia savo eilės konkurencijos 
tarybos stalčiuose. Dabartinė mo-
kyklos komandai pateikta patvir-
tinimo data – rugpjūčio pradžia, 
tačiau tai gerokai per vėlu. Dėl šios 
priežasties mokykla nespėjo sufor-
muoti būtino dydžio klasių. 

Apie esamą situaciją mokyklos 
mokytojų kolektyvas buvo infor-
muotas iš anksto. Taip pat, susitik-
ta su užsiregistravusiais tėvais ir 
mokiniais. Visų nuomonė vieninga 
– nenuleisti rankų ir judėti pirmyn, 
todėl buvo sukurtas atsarginis pla-
nas. Planuojama, jog gavus patalpų 
panaudos patvirtinimą mokykla pra-
dės organizuoti STEAM (integruotus 
matematikos, informatikos, kalbų ir 
menų) būrelius ir užklasines veiklas. 

„Žvelgiant iš tėvų ir vaikų pozici-
jos toks planas netgi geresnis. Lan-
kydami papildomas veiklas vaikai 
galės asmeniškai patirti šios moky-

klos mokymo specifiką, susipažin-
ti su mokytojais, aplinka, ugdytis 
kitokį požiūrį į mokslą. Tėvai taip 
pat jausis saugiau, kuomet be sku-
bos galės priimti sprendimą lankyti 
šią mokyklą jų vaikams ar ne. Be to 
turėsime net  metus patalpose pilnai 
įgyvendinti visas įrengimo idėjas ir 
kitais metais vaikai mokykloje suras 
jau visapusiškai išpuoselėtą aplin-
ką“, – mintimis dalijosi mokyklos 
direktorė Ieva Kilienė. 

Užklasinių veiklų planas ir pasiūly-
mai šiuo metu yra ruošiami. Tikimasi 
startuoti rugsėjo – spalio mėnesiais. 
Taip pat mokyklos steigėjai kviečia 
aktyvius tėvus ir bendruomenės na-
rius prisidėti prie tolesnio mokyklos 
idėjos vystymo. Siekiama suformuoti 
bendruomenės kolektyvą, kuris per 
šiuos mokslo metus kartu su moky-
klos komanda kurtų tokią mokyklą, 
kokios reikia rajono žmonėms. Visus 
norinčius prisidėti idėjomis ir darbais, 
mokyklos steigėjai kviečia rašyti el. 
paštu info@siuolaikinemokykla.lt. 

Naujienas sekite: www.siuolaiki-
nemokykla.lt 

Rokiškio šiuolaikinės mokyklos 
pranešimas spaudai

Rugpjūčio 3–4 dienomis 
vyksiančio „Samsonas Rally“ 
metu bus uždraustas trans-
porto priemonių eismas 
Nepriklausomybės aikštėje, 
Vilniaus, Vytauto (nuo Ne-
priklausomybės aikštės iki 
Juodupės gatvės), Respubli-
kos (nuo Nepriklausomybės 
aikštės iki Laisvės gatvės), Si-
nagogų bei Mikėno gatvėse. 

Minėtų gatvių, aikštės gy-
ventojų bei jose įsikūrusių 
įmonių transportui į apribotas 
teritorijas patekti bus galima 
tik turint Rokiškio miesto se-
niūnijos išduotus leidimus. 
Leidimai išduodami Rokiškio 
miesto seniūnijoje. 

Nuo rugpjūčio 2 d. 00.00 
val. iki rugpjūčio 5 d. 00.00 val. 
Rokiškio mieste bus ribojimas 
eismas schemoje nurodytose 
gatvėse.

Dėkojame už supratingu-
mą.

Rokiškio miesto 
seniūnija

Ribos eismą Rokiškio centre
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Apipylė automobilį
Moteris (gim. 1972 m.), gyv. 
Rokiškyje, pranešė, kad liepos 21 
d. 9 val. pastebėjo, kad apgadintas 
automobilis “Toyota Rav4” – 
neaiškiu skysčiu apipiltos visos 
keturios automobilio durų rankenos 
ir automobilio galinė dalis –, kuris 
stovėjo Rokiškyje, P. Širvio g. 
Nuostolis – 585,49 euro.

Laisvalaikio klube – peštynės
Vyras (gim. 1966 m.), gyv. Utenoje, 
pranešė, kad liepos 28 d. 22.50 val., 
būnant laisvalaikio klube Rokiškyje, 
Respublikos g., atėję du nepažįstami 
jaunuoliai kumščiais ir kojomis 
smūgiavo pranešėjui į įvairias 
kūno vietas. VšĮ Rokiškio rajono 
ligoninės Priėmimo skyriuje nustatyta 

viršutinės lūpos žaizda, galvos, 
ausies, kaktos, peties, smakro, dilbio 
sumušimai, paskirtas ambulatorinis 
gydymas.

Prisiparkavo“ verandoje. 
Keturis kartus
Vyras (gim. 1962 m.), gyv. Rokiškio 
r., Pandėlio sen., Eidžionių k., 
pranešė, kad liepos 28 5.45 val. vyras 
(gim. 1994 m.), gyv. Rokiškio r., 
2,34 prom. girtumas, atvykęs pas jį į 
kiemą, automobiliu „Nissan Terrano“ 
keturis kartus trenkėsi į namo verandą 
ir ją apgadino. Nuostolis - 500 eurų. 
Įtariamasis sulaikytas vadovaujantis 
LR BPK 140 str.

„Auklėjo“ mamą
Moteris (gim. 1932 m.), gyv. 

Rokiškio r., pranešė, kad liepos 27 d. 
23 val. smurtavo sūnus (gim. 1956 
m.), gyv. kartu, 2,12 prom. girtumas. 
Įtariamasis sulaikytas vadovaujantis 
LR BK 140 str.

„Girtų vairuotojų „žygdarbiai“
Liepos 28 d. 9.06 val. Rokiškyje, P. 
Širvio g., sustabdytas automobilis 
„Audi 80“, kurį, būdamas apsvaigęs 
nuo alkoholio (2,29 prom. girtumas), 
vairavo vyras (gim. 1989 m.), gyv. 
Zarasų r. Įtariamasis sulaikytas 
vadovaujantis LR BPK 140 str.
Liepos 28 d.  14.35 val. kelio 
Rokiškis-Juodupė-Onuškis-
Ilzenbergas 1,340 km pastebėtas 
nuo kelio nuvažiavęs automobilis 
„Audi“, kurį vairavo neblaivus (2,79 
prom. girtumas), neturintis teisės 

vairuoti vyras (gim. 1979 m.), dekl. 
gyv. vieta Didžioji Britanija. Katu 
važiavusiam keleiviui (gim. 1987 
m.), gyv. Rokiškio r., nustatytas 
4,64 prom. girtumas. Įtariamasis 
sulaikytas vadovaujantis LR BPK 
140 str.
Pavogė automobilį
Liepos 29 d. 7.30 val. vyras 
(gim. 1988 m.), gyv. Rokiškyje, 
pasigedo automobilio „VW 
Passat“. Nuostolis – 500 eurų.

Smurtavo nepažįstamas asmuo
Liepos 29 d. 4 val. Rokiškyje, 
prieš vyrą (gim. 1999 m.) 
smurtavo nepažįstamas asmuo.

Suėmė
Rugpjūčio 1 d.  12.30 val., 

Rokiškio r., neblaivus (2,55 prom. 
girtumas) vyras (gim. 1967 m.) 
smurtavo prieš vyrą. Įtariamasis 
sulaikytas.

Rado mirusį
Liepos 30 d. Pandėlio Parko g., 
prie pagrindinės gatvės, šalikelėje 
esančiame griovyje rastas miręs 
vyras (gim. 1970 m.). Pirminės 
apžiūros metu išorinių smurto 
žymių nenustatyta.

Dingo globotinis
Liepos 30 d. 18.39 val. Rokiškio 
r., Skemų k., Klevų g., iš globos 
namų išėjo ir negrįžo vyras (gim. 
1971 m.).

Panevėžio VPK 
inform.

KRIMINALAI

Vyčio apygardos 5-osios rinktinės karius aplankė 
naujasis Krašto apsaugos savanorių pajėgų vadas

Liepos 26-ąją Krašto apsaugos 
savanorių pajėgų Vyčio apygardos 
5-osios rinktinės kariai susipažino 
su naujuoju Krašto apsaugos sa-
vanorių pajėgų vadu pulkininku 
leitenantu Dainiumi Pašvensku. 
Jis šias pareigas pradėjo eiti lie-
pos 13-ąją. Ankstesnysis Krašto 
apsaugos savanorių pajėgų vadas 
pulkinininkas Arturas Jasinskas 
kariams savanoriams vadovavo 
trejus metus, jis paskirtas paskir-
tas Lietuvos, Lenkijos, Ukrainos 
brigados vado pavaduotoju ir tar-
naus Liubline, Lenkijoje.

„Man yra didelė garbė perimti va-
dovavimą pajėgoms ir priimti Krašto 
apsaugos savanorių pajėgų vėliavą, 
kuri primena mums kada buvo įkur-
tos Savanorių pajėgos – tuometinė 
Savanoriškoji krašto apsaugos tar-
nyba, kada mūsų jaunai valstybei 
buvo iškilusi didelė grėsmė, o už ją 
savo pečius surėmę stojo daugybė 
drąsių vyrų ir moterų, pasiryžusių 
savo valstybę ginti sumokant už 

jos laisvę net aukščiausią kainą“, 
– Krašto apsaugos ministerijos pra-
nešime cituojamas D. Pašvenskas. 

Naujasis KASP vadas D.Pašvenskas 
Lietuvos kariuomenėje tarnauja nuo 
1991 metų. Jis pastaruoju metu stu-

dijavo JAV, buvo kariuomenės vado 
padėjėju, yra vadovavęs Kęstučio 
batalionui, dirbęs instruktoriumi 
Mokomajame batalione, kai kūrėsi 
Savanoriškoji krašto apsaugos tarny-
ba buvo savanoris.

Karių savanorių vadą skiria ir at-
leidžia krašto apsaugos ministras. 
KASP šiuo metu sudaro 5,5 tūkst. 
karių.

Apie tai, kad išvyks dirbti į Len-

kiją, pulkininkas A. Jasinskas Vyčio 
apygardos 5-osios rinktinės karius 
informavo liepos pradžioje, karių 
sutiktuvių iš JTO misijos Malyje 
metu. Jam rinktinės vadas pulkinin-
kas leitenantas Vidas Zabiela įteikė 
aukščiausią rinktinės apdovanojimą 
– rinktinės vado medalį.

Vyčio apygardos 5-osios 
rinktinės ir „Rokiškio Sirenos“ 

inform.

Naujasis KASP vadas pulkininkas leitenantas Dainius Pašvenskas (kairėje) aplankė Vyčio 
apygardos 5-osios rinktinės štabą. Dešinėje – rinktinės vadas pulkininkas leitenantas Vidas 
Zabiela.                                                                                                          Rinktinės archyvo nuotr.

Ankstesnysis KASP vadas pulkininkas Arturas Jasinkas (dešinėje)  karjerą tęs Lenkijoje. 
Apie tai jis Vyčio apygardos 5-osios rinktinės karius informavo JTO misijos dalyvių Malyje 
sutiktuvėse.                                                                                    „Rokiškio Sirenos“ archyvo nuotr.

„Samsonas Rally Rokiškis“ dalyviai iš penkiolikos šalių pradėjo administracinės komisijos formalumus
Trečiadienio vakarą Rokiškyje 

darbą pradėjo „Samsonas Rally 
Rokiškis“ administracinė komisi-
ja. Jos metu sportininkai organi-
zatoriams turėjo pateikti startui 
reikalingus dokumentus, gavo ke-
lio knygas, startinius numerius, 
lipdukų komplektus ir GPS įren-
ginius.

 „Samsonas Rally Rokiškis“ admi-
nistracinė komisija šiemet vykdoma 
dvi dienas. Organizatoriai pasisten-
gė, jog ši formali procedūra dalyvius 
sugaišintų kuo mažiau, tad į komisiją 
buvo galima atvykti tiek iš anksto re-
zervavus vizito laiką, tiek stoti į eilę, 
kurioje kita komisijos dalis aptarna-
vo lenktynininkus be rezervacijos.

Pirmąją administracinės „Samso-
nas Rally Rokiškis“ dieną į komisiją 
atvyko 29 ekipažai. Jų gretose buvo 
galima išvysti tiek dalį lietuvių, tiek 
gausų būrį greitų užsienio sportinin-
kų. Į komisiją atvykęs legendinis 
WRC pilotas Toni Gardemeisteris 

pasakojo, kad kelionė į Lietuvą pra-
ėjo sklandžiai. Suomijos lenktyni-
ninkas teigė, kad jau laukia varžybų 
starto, mat ralyje jis nesivaržė jau be-
veik metus ir nekantrauja išbandyti 
Rokiškio apylinkių žvyrkelius. Kartu 
su Toni Gardemeisteriu į administra-
cinę komisiją atvyko ir Suomijos ra-
lio čempionas Teemu Asunmaa.

Administracinę komisiją kiek nu-
stebino Norvegijos ralio čempionas 
Kennethas Johnsrodas. Jis pabaigti 
registracijos formalumų atvyko pa-

siramsčiuodamas ramentais. Spor-
tininko koja buvo įtvirtinta įtvaru. 
Lenktynininkas atskleidė, kad prieš 
porą savaičių savo šalyje patyrė 
traumą, tačiau galimybės atšaukti 
dalyvavimą ralyje nė nesvarstė. Pilo-
tas juokėsi, kad jei gydytojai neleis 
nusiimti įtvaro, pilnai ištiesta dešine 
koja teks visuomet laikyti iki dugno 
numintą akceleratorių.

Itin daug Rokiškėnų dėmesio su-
laukė lietuvis Vaidotas Žala. Iš admi-
nistracinės komisijos išeinantį lenk-

tynininką pasitiko būrys merginų, 
panorusių įsiamžinti su Lietuvą Da-
karo ralyje garsinančiu sportininku.

Iš viso paraiškas „Samsonas Ral-
ly Rokiškis“ varžyboms pateikė 
sportininkai iš penkiolikos šalių – 
Lietuvos, Latvijos, Estijos, Rusijos, 
Baltarusijos, Ukrainos, Suomijos, 
Norvegijos, Lenkijos, Ispanijos, Tur-
kijos, Portugalijos, Didžiosios Birta-
nijos, Airijos ir Čekijos.

Deja, bet ne visiems ekipažams šį 
diena prabėgo sklandžiai. Iš Jungti-
nių Amerikos Valstijų atvykęs portu-
galas Paulas Ferreira su šturmanu iš 
Turkijos Ozguru Simseku trečiadie-
nį nusprendė sudalyvauti privačioje 
treniruotėje prie Zarasų ir ten patyrė 
avariją.

Ketvirtadienį „Samsonas Rally 
Rokiškis“ varžybų adminsitracinė 
komisija vėl tęsėsi nuo 8 iki 12 va-
landos. Vakarop, nuo 16 val. dalyviai 
savo automobilius turės pristatyti į 
techninę komisiją.

„Samsonas Rally Rokiškis“ or-

ganizatoriai paskelbė preliminarią 
starto tvarką, kuria vadovaujantis 
ekipažai stos prie starto penktadienį 
prasidėsiančiose ralio varžybose. Iš 
viso dalyvių paraiškas pateikė ir star-
to rikiuotėje atsidūrė 69 ekipažai.

Pirmasis numeris šiose varžybo-
se buvo skirtas „General Financing 
team Pitlane“ duetui – Benediktui 
Vanagui ir Mindaugui Čepuliui. An-
troje pozicijoje startuos Suomijos 
ralio čempionas Teemu Asunmaa, 
kuris vairuos prototipinį „Ford Fiesta 
Maxi Rallycar“. Trečiasis starto nu-
meris atiteko Giedriaus Notkaus ir 
Daliaus Strižano duetui. Ketvirtuoju 
numeriu lenktynes pradės d Norve-
gijos ralio čempionas Kenneth Joh-
nsrod. Penktąjį numerį gavo „Agro-
rodeo“ ekipažas – Vaidotas Žala su 
šturmanu Andriu Malnieku. Šeštasis 
startinis numeris papuoš esto Egono 
Kauro automobilį „Ford Fiesta“.

„Samsonas Rally Rokiškis“ var-
žybas galite rasti oficialioje varžybų 
svetainėje www.samsonasrally.com
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Tarptautiniame šiuolaikinio meno festivalyje pasirodys Marija Baranauskaitė: 
cirko esmė – gebėjimas neįmanomą paversti įmanomu

Rokiškio kultūros centro 
jau antrasis organizuojamas 
tarptautinis šiuolaikinio 
meno festivalis STARTAS 
prasidės jau rugsėjo 7 die-
ną ir tęsis net tris dienas. 
STARTO festivalyje šiuolai-
kinį cirką pristatys Marija 
Baranauskaitė, kuri Rokiš-
kio gyventojus rugsėjo 9 d. 
Nepriklausomybės aikštėje 
nustebins unikaliu perfor-
mancu – „Sofos projektu“ 
ir siūlys cirką patirti ne taip, 
kaip mums įprasta.

Patirtis – ir ligoninėje
Marija Baranauskaitė yra 

baigusi Lietuvos muzikos ir 
teatro akademiją (LMTA) ir 
įgijusi šokėjos – aktorės spe-
cialybę. Netrukus mergina 
išvyko į Prancūziją mokytis 
tarptautinėje Philippe Gau-
lier klounados mokykloje. 
„Paskutiniais studijų LMTA 
metais pradėjau dirbti gydy-
toja – kloune „RAUDONOS 
NOSYS Gydytojai klounai“ 
organizacijoje. Šis darbas man 
gerai sekėsi ir be galo įkvėpė. 
Iš užsienio atvykstantys lek-
toriai, kurie mus ruošė darbui 
ligoninėje, mane uždegė. Šie 
seminarai, deja, vykdavo re-
tai, todėl ėmiau domėtis, kur 
galėčiau šio klounados moks-
lo ragauti kiekvieną dieną.“ – 
pasakojo M. Baranauskaitė.

Neilgai trukus ji atsidūrė 
Belgijoje, tarptautinėje teatro 
mokykloje LASSAAD, tačiau 
po metų nusprendė mokyklą 
pakeisti. „Pamačiau platesnį 
šio lauko kontekstą, pradėjusi 
suprasti, kokia šio žanro kryp-
tis man patinka labiau, todėl 
persikrausčiau į Paryžių, kad 

galėčiau tęsti mokslus tarptau-
tinėje Philippe Gaullier klo-
unados mokykloje. Manau, 
kad tai buvo vienas geriausių 
mano pasirinkimų gyvenime,“ 
– atviravo mergina.

Cirkas – vieta,
kurioje skleidžiasi kūryba
 „Pirmą kartą cirku turbūt 

susižavėjau dar 2012 metais, 
kai „Naujasis  Baltijos šokis“ 
festivalyje pamačiau Public in 
Private  pasirodymą „Allege“. 
Spektaklio kūrėjas ir atlikėjas 
Clement Layes mane be galo 
įkvėpė – vis dar laikau jį vie-
nu didžiausių savo autoritetų. 
Apie jį parašiau straipsnį, ku-
ris iš dalies man atvėrė daug 
naujų durų. Įdomiausia, kad jį 
patį visiškai atsitiktinai ir ne-
tikėtai pavyko sutikti Berlyne.

Aplankiusi ant upės kran-
to esančią, apleistame fabri-
ke įsikūrusią Clement Layes 
kūrybinę studiją, jaučiau, kad 
mano „dūšia“ ieško kažko pa-
našaus. Ten pamačiau žavingą 
kūno, filosofijos bei žaismin-
gumo dermę, kuri man vis dar 

labai artima,“ – pasakojo M. 
Baranauskaitė.

Studijų metu Briuselyje M. 
Baranauskaitė cirku susižavėjo 
dar labiau. Viskas, ko reikėjo, 
– užsukti pažiūrėti, ką daro jos 
kambariokai šiuolaikinio cirko 
mokykloje ESAC. „Pamačiau 
milžiniškas patalpas, kuriose 
ant lubų, batutų „skraidė“ stu-
dentai. Jie tryško laisve, laime, 
šiltu ir žmogišku santykiu. 
Išspaudžiau ašarą, nes iki tol 
man niekas nepasakojo, kad 
tokios mokyklos egzistuoja. 
Labai greitai su šiais studentais 
užsimezgė stiprus ryšys. Kartu 
sukūrėme spektaklį COFFEE-
CLATCH, kurį 2017 m. prista-
tėmė Lietuvoje, „Cirkuliaci-
jos“ festivalyje. Nuo to laiko 
pamažu ėmiau save sieti su cir-
ko sritimi, kuri mano kūrybi-
nės veiklos skleidimuisi buvo 
palankiausia vieta,“ – kalbėjo 
M. Baranauskaitė.

Cirkas – ne tik 
dresuotų gyvūnų šou
M. Baranauskaitė mano, 

kad žodyje „cirkas“ gali tilp-

ti viskas. „Cirko esmė, mano 
nuomone, yra gebėjimas ne-
įmanomą paversti įmanomu. 
Cirko artistai lipa sienomis, 
stogais, lubomis. Jie ne tik 
vaidina ar svajoja – jie vei-
kia ir mato: štai, yra kažkokia 
riba, kuri atrodo neįveikiama, 
bet reikia nebijoti, tikėti ir 
bandyti 2673 kartus ir 2674 
kartą kiekvienas išmoks pakil-
ti nuo žemės. Viskas, kas atro-
dė neįgyvendinama, begalinės 
kantrybės, darbo ir tikėjimo 
jėga tampa realybe. Tai – cir-
ko magija,“ – pasakojo M. Ba-
ranauskaitė.

Įkvėpta pasaulyje plin-
tančių performansų, mergina 
ėmėsi iššūkio –  savo pasiro-
dymą skyrė baldams. Audi-
torijos toli ieškoti nereikėjo 
– ištikima kompanionė sofa 
pro akis nepraslydo. „Sofos 
projektas“, kurio ėmėsi M. 
Baranauskaitė“, išlaisvina nuo 
stereotipų apie performansus, 
publiką ir žmonių bei sofų 
santykius. „Savo pasirody-
mą skiriu ne tik sofoms, bet 
iš dalies ir žmonėms, o ypač 

– mane įkvėpusiems daryti 
tai, ką darau kūrėjams. Visgi, 
„Sofos projektas“ yra vienas 
didžiausių iššūkių mano gyve-
nime. Pati dar tiksliai nežinau, 
kaip jį įveiksiu, bet dėl to jau-
čiu begalinį smalsumą ir beri-
bį džiaugsmą – noriu tęsti šį 
projektą. Iššūkiai mane įkve-
pia gyventi. Iš prigimties esu 
atkakli ir labai mėgstu siekti 
to, ko dar nesu pasiekusi.“ – 
kalbėjo M. Baranauskaitė.

Ar šiuolaikinis cirkas 
gali egzistuoti be humoro?
Baigusi šiuolaikinio šokio 

studijas, M. Barnauskaitė buvo 
„susipykusi“ su šokiu, o po klo-
unados mokyklos – su humoru. 
„Jaučiu, kad šokis į mano gyve-
nimą pamažu gįžta, todėl labai 
tikiuosi, kad vieną dieną grįš ir 
humoras. Vis dėlto, šiuo metu 
išgyvenu konfliktą su savimi – 
Marija ir humoras aiškinasi, kas 
yra kas. Mes kopiame į nau-
ją santykių lygmenį, ieškome 
naujų reikšmių,“ – kalbėjo M. 
Baranauskaitė.

Nepaisant to, jos gyveni-
me buvo etapas, kai humoras 
atrodė kone aukščiausias gy-
venimo tikslas, kuris turi galią 
pakeisti ir net išgelbėti pasau-
lį. „Dabar man jis atrodo daug 
mažiau reikšmingas. Yra tūks-
tantis kitų nuostabių dalykų, 
kurie suteikia vertės pasauliui. 
Visgi, žinau, kad tiek šokis, 
tiek humoras yra mano dvi 
pagrindinės gyvenimo meilės, 
o su meilėm, kaip žinia, ne vi-
sada viskas klostosi kaip per 
sviestą. Šiuo metu aiškinuosi 
asmeninį santykį su humoru, 
tačiau per daug to savo darbe 
neakcentuoju, leidžiu jam na-

tūraliai atsirasti. Tikiuosi, kad 
ateityje humorą naudosiu kaip 
instrumentą ar galingą tech-
ninę priemonę kūrybiniams 
tikslams įgyvendinti,“ – pasa-
kojo M. Baranauskaitė.

 Svarbiausia – 
klausytis savo vidinio balso
„Sofos projektas“ M. Bara-

nauskaitei sužadino itin malonų 
ramybės jausmą. „Manau, kad 
jis atsirado dėl to, kad tai – pir-
mas mano asmeninis projektas, 
kurio viena iš pagrindinių taisy-
klių – klausyti savęs. Būnu ten, 
kur tuo metu esu, ieškau to, ko 
tuo metu iš tikrųjų noriu, duodu 
sau pakankamai laiko ir sten-
giuosi kuo mažiau priklausyti 
nuo aplinkinių. Kitais žodžiai 
tariant – bandau sudaryti savo 
vidiniam kūrybos vaikui są-
lygas, kur jis nebijotų kalbėti, 
atsiskleisti. Jis dar labai jaunas, 
nerangus, drovus ir pasimetęs, 
vis dar nori kabintis kažkam už 
rankos, bet jis tikras ir žavus. 
Šio projekto metu aš jį traukiu 
į dienos šviesą, bandau suteik-
ti daugiau pasitikėjimo, kad jis 
augtų drąsiai ir gyvybingai.

Smagus paradoksas – kuo 
daugiau laisvės jam duodu, tuo 
daugiau palaikymo ir bendrys-
tės jausmo surandu su kolego-
mis, kūrėjais ir artimaisiais. 
Jaučiu, kad to laisvo vidinio 
vaiko sindromas užkrečiamas 
ir labai lengvai bei maloniai 
atpažįstamas. Šio darbo kū-
rimas verčia mane jaustis be 
galo laimingai. Norėčiau, kad 
žmonės šiuo projektu pasinau-
dotų tarsi forumu, kuriame jie 
išgirstų patys save,“ – kalbėjo 
M. Baranauskaitė.

Ieva RAKAUSKAITĖ

Unikalus M. Baranauskaitės performansas – „Sofos projektas“.                                                     Donato Ališausko nuotr. 

Tarptautinės paplūdimio tinklinio varžybos: įspūdžiai, džiaugsmas ir dėkingumas neblėsta
Rokiškio „Velykalnio“ 

bendruomenės vadovas Sta-
sys Mekšėnas kvietė į kavi-
nę „Pupelė“ susirinkti visus 
prisidėjusius prie tarptau-
tinių paplūdimio tinklinio 
varžybų Rokiškyje organi-
zavimo. Jiems buvo išsakyti 
širdingi padėkos žodžiai, o 
Stasiui Mekšėnui, Aurimui 
Laužadžiui, Laimai ir Kęs-
tučiui Vanagams įteikti mero 
garbės raštai. S. Mekšėnas 
džiaugėsi, kad Rokiškyje 
yra keturi kertiniai akme-
nys, kuriantys gražų Rokiš-
kio miestą – bendruomenė, 
verslas, valdžia ir jaunimas.

„Kurdami „Velykalnio“ 
bendruomenę žinojome, 
kad mūsų tikslas – sveikos 
gyvensenos propagavimas 
sveikoje aplinkoje. Jau aš-
tuoniolika metų šis tikslas 
nesikeičia – mums pavyko.“ 
– džiaugėsi S. Mekšėnas.

S. Mekšėnas, dėkodamas 
Rokiškio rajono savivaldybės 

merui Antanui Vagoniui už jo 
duodamą kūrimo laisvę, pado-
vanojo tinklinio kamuolį. A. 
Vagonis kamuolio sau nepasi-
liko. „Noriu, kad šis kamuolys 
liktų „Velykalnio“ aikštyne, 
kad kiekvienas, užmiršęs pa-
siimti savąjį, vis tiek galėtų 
žaisti,“ – kalbėjo A. Vagonis ir 
ant kamuolio paliko savo pa-
rašą. „Norint pastatyti sniego 
senį, reikia pradėti nuo mažos 
sniego gniūžtės, todėl esu dė-
kingas kiekvienam savanoriš-
kai prisidėjusiam. Šie žmo-

nės yra pavyzdys – jie pakeis 
mūsų bendruomenę ir įrodys, 
kad Rokiškyje yra daug vei-
klos,“ – kalbėjo A. Vagonis.

Rokiškio rajono savivaldy-
bės administracijos direktorė 
Nataša Aleksiejeva džiaugėsi 
bendruomenės iniciatyvomis, 
jaunimu, kuris gali save rea-
lizuoti ir planuoti laisvalaikį 
„Velykalnyje“.

S. Mekšėnas kalbėjo, kad 
tarptautinėms paplūdimio tin-
klinio varžyboms reikėjo vei-
klos strategijos. „Septynios 

kompanijos siūlėsi paruošti 
strategiją – reikėjo tik sumo-
kėti. Vis dėlto, manau, kad 
kompanijų pagalbą renkasi 
tie, kas nori eiti lengviausiu 
keliu. Mes turime žmones, ku-
rie žino, ko reikia mūsų mies-
tui, todėl bendromis jėgomis 
patys sukūrėme veiklos stra-
tegiją. Svarbiausia – nebijoti 
ir drąsiai daryti. Jei nemeluoji 
sau ir kitiems, imiesi iniciaty-
vos – eini tinkamu keliu,“ – 
kalbėjo S. Mekšėnas.

Ieva RAKAUSKAITĖ

Valstybinių miškų urėdijos 
pajamos pirmąjį pusmetį 
siekė 90 mln. eurų

 Nuo šių metų pradžios 
pradėjusi veikti Valstybi-
nių miškų urėdija pirmąjį 
pusmetį gavo 90,14 mln. 
eurų pajamų – 6 proc. 
daugiau nei pernai sau-
sį-birželį, kai dar veikė 42 
miškų urėdijos ir Genera-
linė miškų urėdija.

„Pradėjus centralizuotai 
valdyti pagrindinės veiklos 
procesus ir efektyviau iš-
naudojant turimus įmonės 
resursus, beveik pustrečio 
milijono eurų sumažinome 
sąnaudas. Žinoma, nema-
žai įtakos rezultatams turė-
jo ir brangstanti žaliavinė 
mediena, nes net pardavę 
mažesnį kiekį pagrindinės 
mūsų produkcijos, uždirbo-
me daugiau“, – pranešime 
spaudai sako Valstybinių 
miškų urėdijos direktorius 

Marius Pulkauninkas.
Daugiausiai pajamų įmo-

nė šiemet gavo pardavu-
si apvaliąją medieną – iš 
viso 84,22 mln. eurų, arba 
8 proc. daugiau nei pernai 
pirmąjį pusmetį. Įmonė tei-
gia šiemet pardavusi 1,75 
mln. kubinių metrų apva-
liosios medienos – 12 proc. 
mažiau nei pernai tuo pačiu 
metu.

Bendrovės bendrasis 
pelnas šiemet siekė 58 mln. 
eurų – 15 proc. daugiau nei 
pernai tuo pačiu metu.

Įmonės sąnaudos šių 
metų pirmąjį pusmetį siekė 
77,51 mln. eurų – 3 proc. 
mažesnės nei pernai tuo pa-
čiu metu.Valstybinių miškų 
urėdija įregistruota sausį 
– ji sujungė visas 42 šalies 
urėdijas.

BNS inform.
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SPORTO IR LAISVALAIKIO-
PREKĖS

• Mažai naudotą dviratį – 
treniruoklį Viros Pro Sports 
YK-B0801A. Yra pulso matavimo 
funkcija, reguliuojamas vairas, 
transportavimo ratukai. Apkrovos 
lygių skaičius –10, didžiausias 
naudotojo kūno svoris –120 kg. 
Ekrano tipas – LED. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 693 51 279. Rokiškis
• Geros būklės vaikišką dviratį su 
pirkimo dokumentais, pirktas 2012 

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Diskinį pjūklą malkoms pjauti. 
Tel. 8 681 66 152. Rokiškis
• Naują Vokietijoje pagamintą` 
GUDE krūmapjovę. 1kW, 
9000/min, diskas, ritė su valu. 
Gyvatvorių kirpimui ir šakų 
genėjimui. Rinkos kaina – 238 Eur. 
Kaina 170 Eur.  

Tel. 8 610 77 145. Rokiškis
• Benzininę žoliapjovę.  
Kaina 50 Eur. Tel. 8 605 25 460. 
Rokiškis
• Naują veikiantį vandens siurblį 
(kaip hidroforas). Pumpuoja 5 tonas 
per valandą. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 610 77 145. Rokiškis
• Naują savaeigę 1600 W 
žoliapjovę. Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 610 77 145. Rokiškis
• Naują elektrinę 1200 W 
žoliapjovę. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 610 77 145. Rokiškis

Atėjus karščiams kariai rekomenduoja neužmiršti poilsio ir nepersistengti su vandens vartojimu
Pastarosiomis dienomis, 

kai jutiminė temperatūra 
šoktelėjo gerokai aukščiau 
trisdešimties laipsnių, tarny-
bą atliekantys kariai, jei lei-
džia taktinė situacija, privalo 
pakoreguoti savo poilsio ir 
vandens suvartojimo įpro-
čius. Lietuvos kariuomenė in-
formuoja, kiek vandens Karo 
medicinos tarnyba rekomen-
duoja suvartoti kariams, taip 
pat kokio darbo ir poilsio 
režimo laikytis, kai jutiminė 
temperatūra pakyla aukščiau 
24 laipsnių.

 Darbo ir poilsio laikas de-
rinamas pagal jutiminę tempe-
ratūrą. Jei temperatūra 24–26 
ºC, tai 50 minučių dirbę kariai 
turi 10 minučių pailsėti ir per 
valandą išgerti ne mažiau 0,25 
l vandens. Jei temperatūra kyla 

iki 26-28 laipsnių, darbo laikas 
trumpinamas iki 45 minučių, o 
poilsio – ilginamas iki 15 minu-
čių, vandens per valandą reko-
menduojama išgerti pusę litro. 
Po pusvalandį dirbti ir ilsėtis 
bei išgerti 0,75 litro vandens 
per valandą kariai turi tuomet, 
kai jutiminė temperatūra siekia 
28-30 laipsnių, o jei ji perkopia 
30 – taikoma 40 minučių poil-
sio 20-čiai minučių darbo taisy-
klė, taip pat per valandą reikia 
išgerti vieną litrą vandens.

Nors gerti rekomenduojama 
reguliariai, nelaukiant, kol atsi-
ras troškulys, tačiau persistengti 
taip pat nereikėtų – rekomen-
duojama suvartoti ne daugiau 
kaip 0,75 l vandens per 30 mi-
nučių. Geriausia gerti natūralų, 
stipresnės mineralizacijos, ne-
prisotintą angliarūgšte minera-
linį vandenį arba pasūdytą (1 

arbatinis šaukštelis valgomo-
sios druskos/1 l vandens) geria-
mąjį vandenį.

Taip pat padalinių vadams 
rekomenduojama tinkamai 
paskirstyti veiklą: jei leidžia 
taktinė situacija, aktyviausią 
veiklą organizuoti ryte ar va-
kare (nuo 11 iki 17 val. reko-
menduojama vengti tiesiogi-
nių saulės spindulių). Karinės 
veiklos specifika reikalauja 
atsižvelgti ir į kitas detales 
– sargybos postus vengiama 
statyti saulės atokaitoje, nuo-
lat užtikrinamas kovinių ma-
šinų vėdinimas, o jei užduotys 
atliekamos dėvint apsauginius 
drabužius bei dujokaukę, ge-
riamojo vandens suvartojimo 
rekomenduojamos normos di-
dinamos iki 4 kartų.

Lietuvos kariuomenės 
inform.

Savivaldybės administracijos darbuotojai kviečia 
visus puoštis kultūros sostinės simbolika

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos darbuotojai rodo pavyzdį ir visus kviečia penkta-
dieniais puoštis Rokiškio - kultūros sostinės 2019 simbolika, kurios galima įsigyti Rokiškio kultūros 
centre. Pirmą kartą savivaldybės darbuotojai šiais marškinėliais pasidabino praėjusiame rajono tarybos 
posėdyje. Jį vedęs rajono meras Antanas Vagonis taip pat vietoj tradicinio kostiumo vilkėjo marški-
nėlius.

Kultūros sostinės simbolika puošiasi ne tik savivaldybės darbuotojai, bet ir savivaldybės įstaigos. 
Kai kurių jų langai jau papuošti specialiais lipdukais su Kultūros sostinės ženklais. 

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Nėščiosioms bus atliekama daugiau tyrimų
Sveikatos apsaugos mi-

nistras Aurelijus Veryga pa-
sirašė įsakymą, kuriuo pa-
pildomas nėščiųjų, gimdyvių 
ir naujagimių priežiūros 
tvarkos aprašas, įtraukiant 
į jį daugiau reikalingų tyri-
mų. Taip bus galima anks-
čiau nėščiosioms nustatyti 
lėtines ligas bei rizikos atve-
jus ir apsaugoti mamas bei 
jų kūdikius. Papildomi ty-
rimai nėščiosioms bus atlie-
kami nuo 2019 m. sausio 1 
dienos.

Pasak sveikatos apsaugos 
viceministrės Kristinos Ga-
ruolienės, šiuo metu visoms 
nėščiosioms tiriamas cukraus 
kiekis kraujuje, tačiau siekiant 
kuo anksčiau diagnozuoti cu-
krinį ar nėščiųjų diabetą, bus 

atliekamas pagilintas ištyrimas 
– kiekvienai nėščiajai bus atlie-
kamas gliukozės tolerancijos 
mėginys. Iki šiol šis tyrimas 
buvo atliekamas 1 kartą tik tuo 
atveju, jei nėščioji turėjo cu-
krinio diabeto rizikos veiksnių. 
Taip pat visos nėščiosios bus 
pradėtos tikrinti dėl virusinio 
hepatito B.

„Kitose Europos sąjungos 
(ES) šalyse šie tyrimai nėščio-
sioms atliekami jau seniai, ta-
čiau Lietuvoje ilgą laiką tokios 
galimybės nebuvo. Mūsų parei-
ga yra pasirūpinti, kad būsimos 
mamos gautų visas reikiamas 
paslaugas, ligos būtų identifi-
kuojamos kuo anksčiau ir būtų 
galima pasirūpinti mamų ir jų 
kūdikių sveikata“, – sako vice-
ministrė K. Garuolienė. 

Taip pat ministro įsakymu 

nustatomi kvalifikacijos reika-
lavimai personalui, dirbančiam 
su nėščiosiomis, gimdyvėmis 
ir naujagimiais. Tad medikai 
turės išklausyti privalomus 
kvalifikacijos kėlimo kursus. 

Be to, numatoma, kad įstai-
gose turi būti vadovaujamasi 
įsakyme nurodytomis akušeri-
jos ir neonatologijos diagnos-
tikos ir gydymo metodikomis, 
o įstaigos vadovo įsakymu 
įsteigiama akušerijos ir/ ar ne-
onatologijos paslaugų koky-
bės konsultanto pareigybė. Jis 
organizuos reguliarų vertini-
mą kaip įstaigoje praktiniame 
darbe laikomasi akušerinę bei 
neonatologinę pagalbą regla-
mentuojančių diagnostikos ir 
gydymo metodikų bei proto-
kolų. 

SAM inform.

m. Pridedamas vaikiškas šalmas. 
Kaina 90 Eur. Tel. 8 650 28 559. 
Rokiškis

Daugiavaikės šeimos kviečiamos į „Laisvės pikniką“!

Rajono savivaldybės Šei-
mos taryba kviečia daugia-
vaikes šeimas į puikų renginį  
- nemokamą vasaros festiva-
lį šeimai „Laisvės piknikas“, 
vyksiantį rugpjūčio 25 d. 
Kauno Nemuno saloje. Ren-
ginį organizuoja „Laisvės 
TV“ ir „Laikykitės ten“.

Organizatoriai daugiavai-

kėms šeimoms žada: nemo-
kamą atvykimą iki Kauno ir 
atgal, maitinimą bei turiningų 
pramogų.  Pramogų netrūks nei 
mažiems, nei dideliems – lauks 
įvairūs atrakcionai, bus galima 
patiems išbandyti drono val-
dymą, išmėginti įdomiausias 
Challenge rungtis, įvairiausias 
spektras organizacijų, muzikinė 
programa su Monika Linkyte, 

choru BelCanto ir kitais, bei 
„Laikykitės ten“ sezono trečio-
jo sezono atidarymas bei naujų 
„Laisvės TV“ laidų bei veidų 
pristatymas. Registruoti savo 
šeimą galima iki rugpjūčio 6 d.

Daugiau informacijos apie 
renginį:  http://laisvespikni-
kas.lt/

Rajono savivaldybės 
inform.

Nuo reformos pradžios iš nesaugios aplinkos 
bent trumpam buvo paimta per 500 vaikų

Nuo liepos startavus vai-
ko teisių apsaugos reformai, 
bent trumpam iš nesaugios 
aplinkos buvo paimta dau-
giau kaip pusė tūkstančio 
vaikų – 524. 

198 atvejais jau priimti teis-
mų sprendimai dėl vaikų paėmi-
mo iš tėvų ar kitų atstovų pagal 
įstatymą, dėl šešių vaikų priimti 
sprendimai neišduoti leidimo jų 
paimti. Dėl 54 atvejų kol kas 
laukiama teismų sprendimų ar 
dar rengiamasi kreiptis į teismą. 

Dalis iš nesaugios aplinkos pa-
imtų vaikų perduoti atstovams 
pagal įstatymą – tokių atvejų 
buvo 266. Tačiau tarnybos laiki-
nasis vadovas Janas Maciejevs-
kis yra sakęs, kad iki reformos 
per metus laikinoji globa buvo 
nustatoma apie 2 tūkst. vaikų. J. 
Maciejevskis startuojant refor-
mai liepos pradžioje žurnalis-
tams taip pat teigė, kad iš šeimų 
paimamų vaikų gali daugėti.

Tarnyba atkreipia dėmesį, 
kad vaikas gali būti paimamas 
iš jam nesaugios aplinkos, kai 

būtina laikinai užtikrinti vaikui 
saugią aplinką. Tačiau tai dar ne-
reiškia, kad vaikas yra ar bus pa-
imtas iš atstovų pagal įstatymą.

Dėl paėmimo iš atstovų pagal 
įstatymą sprendžia teismas. Tuo 
metu trumpalaikis paėmimas iš 
nesaugios aplinkos vyksta vai-
ko teisių apsaugos specialistų 
sprendimu. Vaikas specialistų 
sprendimu gali būti paimamas 
ir tais atvejais, kai iš karto nėra 
galimybės įvertinti grėsmės vai-
kui lygio. 

BNS inform.
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AUGALAI

• Braškių daigus. Tel. 8 625 81 278. 
Rokiškis

BALDAI

• Mažai naudota ištiesiama dvigulė 
lova su stalčiumi patalynei.  
Kaina 60 Eur. Tel. 8 670 33 714. 
Rokiškis
• Nenaudotas metalines lovas 
kaimo turizmui. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 617 35 437. Rokiškis
• Talpią vonios spintelę su 
praustuvu. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 614 92 710. Rokiškis
• Senovines kėdes. Vienos kaina – 
25 Eur. Tel. 8 674 54 495.  
Rokiškis
• Du mažai naudotus 
kompiuterinius stalus.  
Kaina 80 Eur. Tel. 8 612 94 783. 
Rokiškis
• Stiklinį staliuką. Kaina 12 Eur. 
Tel. 8 662 29 142. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Prieš metus pirktą, puikiai 
veikiantį šaldytuvą „Hisense“. 
Galioja garantija. Kaina 75 Eur. 
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
• Didelę mažai naudotą ketaus 
orkaitę. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 627 86 389. Vievis
• Naują RACLETE–GRIL.  
Kaina 30 Eur. Tel. 8 670 27 742. 
Rokiškis
• Kelių rūšių 2000 W kepsnines. 
Kaina 18 Eur. Tel. 8 670 27 742. 
Rokiškis
• Naują 40 W ventiliatorių 
KLIMAT. Kaina rinkoje – 70 Eur. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 670 27 742. 
Rokiškis
• Naują 65 kW kondicionierių 
KLARSTEIN. Gamintojas – 
Vokietija. 3 viename – vėsinimas, 
ventiliatorius, drėkintuvas. Rinkos 
kaina –135 Eur. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 670 27 742. Rokiškis
• Naują kondicionierių 
KLARSTEIN. 4 viename: 
ventiliatorius, aušinimas , 
drėkinimas, jonizatorius. 
Gamintojas – Vokietija. Rinkos 
kaina –180 Eur. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 670 27 742. Rokiškis
• Naudotą geros būklės šaldiklį 
„Snaigė“. Šešios kameros, labai 
talpus. Kaina negalutinė.  
Kaina 60 Eur. Tel. 8 650 97 026. 
Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanoju Džiungarijos žiurkėnus. 
Tel. 8 624 42 676. Rokiškis
• Jorkšyro terjero šuniukus – du 
draugiški berniukai ieško naujos 
šeimos. Tel. 8 674 55 092. Vilnius
• Dovanojami šuniukai. Galiu 
atvežti į jums tinkamą miestą.  
Tel. 8 674 55 092. Rokiškis
• Nedaug naudotą šaldytuvą. 
Galiu pristatyti į namus, atvežti į 
visus miestus. Tel. 8 609 63 040. 
Rokiškis
• Dovanoju 7 metų labai tvarkingą. 
mielą juodą katę ir 7 mėnesių 
draugišką, linksmą, mylinčią vaikus 
kalytę. Čipuota ir paskiepyta. Labai 
gaila atiduoti, bet išvykstame į 
užsienį, todėl neturime galimybės 
pasiimti kartu. Tel. 8 607 72 460. 
Rokiškis
• Katytę Diną 7 metų ir kalytę 
Belą 7 mėnesių. Tel. 8 607 72 460. 
Rokiškis
• 3 mėn. katytės. Naudojasi kraiko 
dėžute, tvarkingos, gali gyventi 
namuose. Meilios ir prieraišios.  
Tel. 8 606 38 551. Rokiškis
• Savarankiškus, sveikus ir 
guvius dviejų mėnesių kačiukus, 
ieškančius naujų namų.  
Tel. 8 618 43 003. Kupiškis
• Dovanoju šuniukus. Baltą, 
kaštoninį ir juodą su baltomis 
„kojinėmis“. Augs iki 5-6 kg. 1,5 
mėn. amžiaus, savarankiški. 
Tel. 8 683 58 380. Rokiškis
• Televizorių be priedėlio.  
Tel. 8 670 27 269. Rokiškis
• 4 mėnesių kačiuką.  
Tel. 8 670 59 890. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Auto JVC KD-SX959RA cd 
grotuvą (4x40W) su pulteliu. 
 Kaina 40 Eur. Tel. 8 608 49 315. 
Rokiškis
• Apie 2 metus naudotas garso 
kolonėlės Edifier S330D. Yra 
dežė nuo kolonėlių, optinis laidas. 
Defektas – smulkus įbrėžimas ant 
garsiakalbio. Veikia puikiai, ardytos 
ar taisytos nebuvo. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 603 38 303. Rokiškis
• Maždaug mėnesį naudotas garso 
kolonėlės Edifier M2280. Veikia 
puikiai, jokių defektų nėra.  
Kaina 20 Eur. Tel. 8 603 38 303. 
Rokiškis
• Tvarkingą, veikiantį automobilinį 
grotuvą. USB, AUX , SD.  
Kaina 25 Eur. Tel. 8 653 27 943. 
Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Skubiai parduodu 6 mėn. Azijos 
aviganę. Abu tėvai Azijos aviganiai. 
Be dokumentų, nukirminta, 
paskiepyta, su vaikais draugiška, 
sarginė. Tel. 8 625 28 988. Rokiškis
• Ėriukų skerdieną. Pristatau.  
Tel. 8 626 70 112. Rokiškis
• Toiterjerų kraujo turintį beveik 
2 mėn. šuniuką. Judrus, viską 
ėda. Kamajai. Tel. 8 604 92 560. 
Rokiškis
• Genetiškai beragį baltą 5 mėn. 
neagresyvų ožiuką.  
Tel. 8 618 43 003. Kupiškis
• Britų trumpaplaukius kačiukus, 
gimusus birželio 26 d. (3 kačiukai 
ir 2 katytės) Vienas kačiukas 
rezervuotas. Kačiukai naudojasi 
kraiko dėžute, nukirminti. Po 
mėnesio galės keliauti pas naujus 
mylinčius šeimininkus. Galima 
rezervuoti. Tel. 8 612 87 573. 
Rokiškis
• Veršingą telyčią.  

Tel. 8 621 11 117. Rokiškis
• Ančių skerdieną. 1 kg kaina – 6 
Eur. Tel. 8 618 60 292. Rokiškis
• Pirmavedę ožką. Labai rami, 
neišranki maistui. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 656 24 754. Rokiškis
• 4 mėn. avytes. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 624 54 481. Rokiškis
• Maždaug mėnesio amžiaus 
šuniukus, turinčius toiterjero 
kraujo. Labai judrūs, dūksta, viską 
ėda. Dideli neaugs.  
Tel. 8 604 92 560. Rokiškis
• Dvi trijų veršių karvutes.  
Kaina sutartinė. Tel. 8 617 39 677. 
Rokiškis
• Siamo kačiukus, 1,5 mėn.  
Tel. 8 635 65 948. Rokiškis
• Šviežiapienę žalmargę karvę.  
Tel. 8 683 42 309. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Reikalingi vaikinai ir merginos 
darbui Šiaurės Airijoje, automobilių 
plovykloje. Bilietus galime padėti 

nusipirkti, jei tikrai domina 
(papildomas telefono numeris: 

+447591163692).  
Tel. 8 655 23 242. Rokiškis
• Mėsos skyriui reikalinga 
pardavėja. Tel. 8 650 24 902. 
Rokiškis
• Siūlomas darbas grybų, uogų 
supirkėjams. Tel. 8 687 33 067. 
Rokiškis
• Rimtam darbininkui siūlomas 
darbas malkų pjovimo–skaldymo 
aparatu. Tel. 8 687 33 067.  
Rokiškis
• Sezoninį pagalbinį darbą 
statybose. Tel. 8 676 86 802. 
Rokiškis
• Reikalingi traktorininkai, 
ekskavatorininkai. Darbas 
nuolatinis, atlyginimas mokamas 
laiku. Tel. 8 623 15 262. Rokiškis
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• Ieškau žmogaus, galinčio 
išbetonuoti privažiavimą prie 
garažo, esančio  prie autobusų 
stoties. Tel. 8 613 97 479.  
Rokiškis
• Reikalingas žmogus, galintis 
nuplėšti senas ir užkalti naujomis 
lentomis ūkinio pastato skliautą. 
Tel. 8 610 77 145. Rokiškis
• Kepykloje ieškoma duonos 
kepėja/-as. Tel. 8 699 69 725. 
Rokiškis
• Ieškome karvių šėriko/-ės 
fermoje. Tel. 8 603 62 299. 
Rokiškis
• Ieškau žmogaus, galinčio 
nebrangiai išardyti koklinę krosnį. 
Koklius bei metalines krosnies 
dalis galiu dovanoti.  
Tel. 8 685 50 668. Rokiškis
• Reikalinga slaugė slaugyti senuką 
jo namuose (30 kilometrų nuo 
Rokiškio). Gali būti dvi, kurios 
viena kitą keistų kas savaitę 
(papild. nr. 845867360).  
Tel. 8 617 82 300. Rokiškis
• Reikalingas žmogus darbui 
krūmapjove. Tel. 8 626 45 962. 
Rokiškis
• Ieškau moters, kuri galėtų 
prižiūrėti vaikus. Tel. 8 657 65 710. 
Rokiškis
• Reikalingi statybininkai dirbantys 
pagal verslo liudijimą, daugiabučio 
namo fasadinės sienos remontui. 
Tel. 8 600 06 191. Rokiškis
• Statybose montavimo darbams 
reikalingas darbuotojas,  galintis 
montuoti ir surinkti grūdų bokštus. 
Tel. 8 626 20 298. Rokiškis
• Reikalingi pagalbiniai 
darbuotojai, specialistai 
nuolatiniam darbui.  
Tel. 8 646 04 035. Rokiškis
• Nuolatiniam darbui reikalingas 
mechanizatorius su SM kategorija. 
Tel. 8 646 04 035. Rokiškis
• Nuolatiniam darbui reikalingas 
ekskavatorininkas be žalingų 
įpročių. Darbas Rokiškyje ir 
aplinkiniuose rajonuose.  
Tel. 8 646 04 035. Rokiškis
• Ieškomas žmogus sezoniniam 
darbui žemės ūkio technika 

TRANSPORTO PRIEMONĖS

Laibgaliuose. Tel. 8 623 18 913. 
Rokiškis

• Puikios būklės VW Sharan. 
Dyzelinis variklis, 85 kW, 1896 
kub. cm, TA iki 2019 12.  
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06:05 Ryto suktinis 
06:30 Klausimėlis.lt
06:45 Berniukas ir pasaulis 
08:05 Beatos virtuvė 
09:00 Labas rytas, Lietuva
11:45 Gyvūnų išgyvenimo 
strategija 
12:40 Maži, bet ypatingi. 
Vėžliai 
13:35 Džesika Flečer 4 
15:20 Gamtos inspektoriai 
15:45 Žinios. 
16:00 Sveikinimų 
koncertas
17:30 Žinios. 
18:00 Klausimėlis.lt
18:30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba
19:30 Stilius

20:30 Panorama
21:00 Ryčio Cicino jubiliejinis 
koncertas
23:10 Suvesti sąskaitas 
00:50 Pasveikink mirtį kitą dieną 
03:00 Gyvūnų išgyvenimo 
strategija 
03:55 Lengvai ir linksmai! Rytis 
Cicinas
04:25 Džesika Flečer 4

05:30 Moderni šeima
06:15 Televitrina
06:30 Aladinas
07:00 Ančiukų istorijos
07:30 Žvaigždžių karai. Sukilėliai
08:00 Aladinas
08:30 Kobra 11
09:30 Maisto kelias
10:00 Bibliotekininkai
11:00 Elfai

12:40 Sužvejok dingusią žuvį
14:45 Gatvės šokiai
16:45 Ekstrasensai tiria
18:30 TV3 žinios
19:25 Eurojackpot
19:30 Džonsonų atostogos
21:20 Diena po rytojaus
23:55 Brangenybių medžiotojai
01:05 Holograma karaliui
02:45 Aš, kitas aš ir Irena
04:45 CSI elektroninių nusikaltimų 
skyrius

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 

09:30 Drakonų kova. Super 
10:00 Drakoniuko Riešutėlio 
nuotykiai
11:40 Pričiupom! 
12:10 Laikrodžių stabdytojai
14:00 Karaliaus Tuto prakeiksmas 
17:30 Geriau vėliau, negu niekada 
18:30 Žinios
19:30 Legendos susivienija
21:20 Kvailių apsauga
23:15 Madėjos liudytojų apsauga
01:25 Pašėlę vyrukai 2

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 Apvalioji planeta 
12:40 Anthonis Bourdainas. 

Nepažįstami kraštai
13:35 Ekstrasensų mūšis 
15:50 Nusikaltimų miestas 
16:20 Reali mistika 
17:20 Vanity Fair. Visiškai slaptai 
18:20 Kas žudikas? 
19:30 Dainuok mano dainą
21:30 Urvas
23:25 Pražūtingas rūkas
01:45 Dainuok mano dainą

06:05 „Pavojingiausios kelionės. 
Kongas, Katangos provincija“
06:35 „Neprijaukinti. Afrika“
07:04 TV parduotuvė
07:20 „Pasaulis iš viršaus“
07:55 „Pasaulio turgūs. Tel Avivas“
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
16:20 „Saugi vaikystė“."
16:25 „Neišsižadėk“ 
18:00 Žinios
18:30 „Neišsižadėk“ 
20:00 Žinios
20:25 „Mesingas. Aplenkiantis 
laiką“ 
22:00 Žinios
22:30 „Mesingas. Aplenkiantis 
laiką“ 
23:10 „Iššūkis“ 
01:10 „Pražūtingi smaragdai“ 
02:45 „Baltoji vergė“ 
04:10 „Neprijaukinti. Afrika“
04:35 „Iššūkis“ 

10.20 „Neišsižadėk“ 
11.25 „Ragana“ 
12.30 „Iššūkis“ 
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“ 
14.55 „Gurovo bylos. 
Maitvanagiai“
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“ 
05.05 „Pasaulis iš viršaus“
05.35 „Baltoji vergė“ 
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8.

07 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 3
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
21:00 Dienos tema
21:30 Nacionalinė 
ekspedicija
22:30 Vasara su „Dviračio 
žiniomis“

23:00 Aukštuomenės daktaras 
23:45 Štutgarto kriminalinė policija 
00:30 „Kas ir kodėl?“ 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 3 
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 
05:00 Seserys

05:35 Moderni šeima
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 Moterys meluoja geriau. 10 
metų

13:00 Pažadėtoji
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:25 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 Mūsų gyvenimas
00:20 CSI elektroninių nusikaltimų 
skyrius
01:20 Kaulai
02:10 Pelkė
03:00 Ekstrasensų mūšis
03:55 Nevykėlių dalinys
04:25 Moderni šeima
04:50 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 Romeo turi mirti 
00:45 "Kultas" 
01:35 Palikti vandenyne 

06:00 "Auklė" 
07:30 "Asmens sargybinis" 
08:30 "Farų karai" 
09:30 "Teisingumo agentai" 
10:30 "Kobra 11" (k)

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 Panikos kambarys 
23:15 Meksikietis 
01:35 "Persekiotojas" 
02:20 "Vanity Fair. Visiškai slaptai" 

06.24 TV parduotuvė
06.40 Vantos lapas
07.10 Skinsiu raudoną rožę
07.40 Vasara tiesiogiai 
08.10 „Delta“ 
09.15 „Rojus“ 
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06 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 3
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. Augustinas 
Voldemaras
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema.
21:30 Nacionalinė 

ekspedicija
22:30 Vasara su „Dviračio 
žiniomis“
23:00 Aukštuomenės daktaras 7 
23:45 Štutgarto kriminalinė policija 
00:30 „Kas ir kodėl?“ 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 3 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Žmonės, kurie sukūrė 
Lietuvą. Augustinas Voldemaras 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė ekspedicija 
05:00 Seserys 

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 Moterys meluoja geriau. 10 
metų
21:00 Kam ta meilė?
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Pašalintieji
02:05 Diena po rytojaus
04:10 Džonsonų atostogos

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. 
19:30 "Varom!" 
20:00 "Tautos tarnas" 
21:00 Bus visko
21:30 Žinios. 
22:30 Palikti vandenyne 
00:10 "Kultas" 
01:00 Tu esi čia 

06:00 "Auklė" 
07:30 "Asmens sargybinis" 
 08:30 "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 Meksikietis 
23:25 Urvas 
01:15 "Juodasis sąrašas" 
02:05 "Okupuoti" 

06.24 TV parduotuvė.
06.40 TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje. Barbora Umiastauskaitė-
Žagarietė. 
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 „Gurovo bylos. 
Maitvanagiai“ 
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“ 
05.05 „Pasaulis iš viršaus“
05.35 „Baltoji vergė“ 
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05 06:00 Himnas
06:05 Klausimėlis.lt
06:35 Gimę tą pačią dieną
07:30 Šventadienio mintys
08:00 Gimtoji žemė
08:30 Ryto suktinis 
09:00 Brolių Grimų 
pasakos 
10:00 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:00 Kačių ABC 3 
11:45 Gyvenimas Alpių 
kalnuose. Privalumai ir 
pavojai 
12:40 Salų gamtos 
slėpiniai 2 
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.lt
18:30 „Editos šou"
19:30 Savaitė. 
20:30 Panorama
21:00 Laisvės kaina. Partizanai
21:50 Tuštybės mugė 
00:05 Laikraštis 
01:55 Gyvenimas Alpių kalnuose. 
Privalumai ir pavojai 
02:50 Salų gamtos slėpiniai 2 
03:45 Klausimėlis.lt 
04:15 Puaro

05:30 Moderni šeima
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 Keturkojis hercogas
12:45 Jaunavedžiai
14:40 Išsinuomokit vaiką!
16:20 Havajai 5.0
17:25 Į šiaurę
18:30 TV3 žinios
19:30 Erelis Edis
21:45 Pranašas
23:40 Išgelbėti poną Benksą
02:05 Patriotas
03:45 Dešimt jardų

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 

09:25 Drakonų kova. Super 
09:55 Keistuolis
11:40 Tomas Sojeris ir Heklberis 
Finas
13:30 Šokis hip-hopo ritmu 3
15:40 Dirbtinis intelektas
18:30 Žinios
19:30 Teleloto
20:35 Tautos tarnas
22:40 Tu esi čia
00:55 Bijok jo vardo
02:45 Kvailių apsauga

06:30 Galiūnų čempionų lyga 
Meksikoje. II dalis
07:30 Auklė 
08:30 Tauro ragas
09:00 Baltijos galiūnų 
čempionatas. Kuršėnai
10:00 Vaikai šėlsta 
10:30 Džiunglių princesė Šina
11:30 Apvalioji planeta 

12:40 Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai 
13:40 Ekstrasensų mūšis
15:50 Nusikaltimų miestas 
16:20 Reali mistika 
17:20 Vanity Fair. Visiškai slaptai 
18:20 Kas žudikas? 
19:30 Nemiga 
21:30 Juodasis sąrašas 
22:30 Okupuoti 
00:30 Ekstrasensų mūšis 
02:25 Pražūtingas rūkas

05:30 Grilio skanėstai
06:00 Skinsiu raudoną rožę
07:04 TV parduotuvė
07:20 „Pasaulis iš viršaus“
07:55 „Pasaulio turgūs. Berlynas“
08:30 Kaimo akademija
09:00 Šiandien kimba
10:00 „Pavojingiausios kelionės. 
Kongas, Kivu provincija“

10:35 „Pavojingiausios kelionės. 
Gabonas“
11:10 Grilio skanėstai
11:40 „Svarbiausia - įstatymas“ 
13:50 „Viskas dėl tavęs“ 
16:00 Žinios
16:20 Krepšinio pasaulyje 
16:50 2018 m. „Formulės-1“ 
čempionatas. Vengrijos GP 
apžvalga.
18:00 Žinios
18:30 „Geriausios nardymo vietos“
19:00 „Jekaterina Didžioji“ 
20:00 Žinios
20:30 „Jekaterina Didžioji“ 
21:30 Skinsiu raudoną rožę
22:00 Žinios
22:30 „Mesingas. Aplenkiantis 
laiką“ 
00:40 „Tarp meilės ir 
neapykantos“ 
02:45 „Merdoko paslaptys“ 
04:15 Skinsiu raudoną rožę
04:40 „Rasputinas“ 

Kaina 2600 Eur. Tel. 8 610 30 244. 
Rokiškis
• Ne naują, bet geros būklės mažai 
naudotą dviratį. Padangos kaip 
naujos. Kaina 65 Eur.  
Tel. 8 678 05 029. Rokiškis
• Lengvojo automobilio priekabą. 
Vidus be kišenių. Kaina 250 Eur. 
Tel. 8 674 32 521. Rokiškis
• Pigiai VW Golf II kablį, priekinį, 
galinį stiklą. Tel. 8 617 28 706. 

Vievis
• Tvarkingą ir prižiūrėtą 1999 m. 
automobilį BMW E46 Coupe. 1,9 
benzininis variklis. Kaina 1900 Eur. 
Tel. 8 629 62 772. Rokiškis
• VW Vento 1995m., dyzelis, 1,9l. 
Tel. 8 655 69 028. Rokiškis
• VW Golf IV. 1.9 variklis, 81 kW. 
TA galios metus. Kaina 1000 Eur. 
Tel. 8 625 45 413. Rokiškis
• Audi 80 B4. Benzinas–dujos, 

2l, 66 kW. Pakeista visa nauja 
važiuoklė, amortizatoriai, diskai. 
TA iki 2019 10 05. Yra nedidelių 
trūkumų. Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 687 52 641. Rokiškis
• Puikios būklės Seat Ibiza. 
Benzininis variklis, 44 kW, 1390 
kub. cm, TA iki 2020 07 20. 
Kaina 650 Eur. Tel. 8 610 30 244. 
Rokiškis
• Geros būklės Mazda Tribute. 

Benzininis variklis, 91 kW, variklio 
darbinis tūris – 1989 kub. cm. 
Kaina 1100 Eur. Tel. 8 610 30 244. 
Rokiškis
• Audi A6. 2,5 TDI, priekiniai 
varantys ratai, „Xenon“ žibintai, 
lieti ratlankiai, TA iki 2019 10. 
Kaina 1550 Eur. Tel. 8 673 31 841. 
Zarasai
• Naujus TYM traktorius: puiki 
darbo kokybė, tvirta konstrukcija, 

didelė variklių gama (iki 130 AG). 
Tel. 8 670 34 352. Vilnius
• Labai geros būklės beveik 
nenaudotą dviratį. Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 600 01 143. Rokiškis
• 2004 m. juodos spalvos Audi 
A6 universalą. TA iki 2019 
m. balandžio mėn. Gale – dvi 
vaikiškos sėdynės. Elektriniai 
langai, autopilotas. Kaina 2500 Eur. 
Tel. 8 637 82 178. Rokiškis

• VW Golf IV. 1.9, 81 kW.  
Kaina 1000 Eur. Tel. 8 625 45 413. 
Rokiškis
• 1999 m. Renault Laguna. 1.8 
benzininis variklis, TA.  
Tel. 8 608 57 781. Rokiškis
• Ford Mondeo. 2,0 l benzininis 
variklis, 107 kW, Lietuvoje 
neeksploatuota. Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 656 07 819. Kaunas
• 1999 m. ENDURO KAWASAKI 
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yra įrodantys dokumentai, TA ir 
draudimas. Užsiveda tiek starteriu, 
tiek kojele.  Defektas – aplaužytos 
priekininės plastiko detalės. 
Variklis tvarkingas. Kaina 160 Eur. 
Tel. 8 622 12 995. Rokiškis
• Pigiai, Ford Mondeo 1997m., 
benzinas/dujos. Tel. 8 622 35 702. 
Rokiškis
• 1997 m. Audi A4 B5. Karavanas, 
TA tvarkinga. Kaina 1475 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• 1989 m. VW Passat B3. 1.6 TD, 
59 kW, TA tvarkinga. Kaina 720 
Eur. Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• 1987 m. Audi 80 B3. 1.8 
benzinas– dujos, TA tvarkinga. 
Kaina 620 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• 1986 m. Audi 80 B2. 1.8 
benzinas– dujos, TA tvarkinga. 
Kaina 520 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• Vokišką tvarkingą dviratį su 
3 vidinėmis pavaromis. Tinka 
vaikams nuo 7 iki 12 metų.  
Kaina 75 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Esu rimta, atsakinga, be žalingų 
įpročių. Galiu  prižiūrėti sodybą 
(pjauti žolę, ravėti gėlynus), 
padėti sutvarkyti naujai arba 
restauruoti kapavietes (gėlės, 
skalda, akmenukai) pagal jūsų 
pageidavimą. Galiu darbą atlikti 
jūsų arba savo medžiagomis.  
Tel. 8 625 28 988. 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
• Ieškau sezoninio darbo. Galiu 
pjauti žolę. Tel. 8 695 78 132. 
Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu dirbti aukle, 
prižiūrėti senyvo amžiaus žmones. 
Tel. 8 675 24 726. Rokiškis
• 41 metų vyras ieško bet kokio 
darbo savaitgaliais Juodupėje arba 
prie Juodupės. Tel. 8 688 79 899. 
Rokiškis
• Ieškome darbo. Galime prižiūrėti 
sodybas su galimybe gyventi. Gali 
būti ir gyvulių. Tel. 8 628 56 809. 
Rokiškis
• Ieškau auklės arba slaugės darbo, 
turiu patirties. Tel. 8 673 38 271. 
Rokiškis
• Ieškau vairuotojo darbo. Turiu 
A, B, C vairavimo kategorijas, 
traktorininko TR1, SZ teises. Kaina 
1 Eur. Tel. 8 675 72 055. Rokiškis
• Ieškau darbo su B vairavimo 
kategorija. Tel. 8 628 43 910. 
Rokiškis
• Vyras ieško darbo. Galiu dirbti 
statybose. Turiu visas vairavimo 
kategorijos. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 600 85 445. 
Rokiškis
• 32 m. vyras ieško darbo. Siūlykite 
įvairius variantus. Turiu automobilį. 
Tel. 8 617 81 662. Rokiškis

KMX 125. Yra dokumentai 
(motociklas išregistruotas). Didelė 
amortizatoriu eiga, puikiai tinka 
bekelei. Yra smulkių defektų, bet 
važiavimui netrukdo.  
Kaina 600 Eur. Tel. 8 627 87 393. 
Rokiškis
• Fiat Ducato 2004m. 2.3l, 81kw, 
dyzelis. Kaina 1950 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Opel Zafira 2003m., 2.2l, 92 kW, 
dyzelis. Iš Vokietijos, Lietuvoje 
neeksploatuota. Kaina 1650 Eur. 
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Motorinį dviratį. Tel. 8 647 88 
399. Rokiškis
• 1998 m. Audi A6. 2,5l, 110 kW, 
TA – 2 metai. Kaina derinama. 
Kaina 1300 Eur. Tel. 8 674 55 041. 
Rokiškis
• Tvarkigą Volvo S60. 
Ekonomiškas D5 variklis,TA iki 
2019 11. Pakeisti diržai. Tepalai 
pakeisti prieš mėnesį. Tvarkinga 
važiuoklė, kondicionierius veikia. 
Yra keli smulkūs automobilio dėžės 
defektai. Kaina 2000 Eur.  
Tel. 8 620 93 005. Rokiškis
• 2008 m. Citroen C2. Yra vidaus 
degimo variklio maitinimo sistemos 
dalies gedimas. Kaina 800 Eur.  
Tel. 8 698 19 678. Zarasai
• Rusišką guminę valtį „Ufimka 
21“ geros būklės. Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 625 18 369. Rokiškis
• AUDI 80 1989m. 1,8 benzinas, 
tamsiai melyna, yra kablys, TA iki 
2019.05. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 627 00 729. Rokiškis
• Moterišką dviratį. Septyni 
vidiniai bėgiai, kojiniai stabdžiai, 
šviesos, krepšys. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 674 32 521. Rokiškis
• 1984 m. Audi 100. 1.8 benzinas 
– dujos. TA iki 2018 08 18. 
Kaina 170 Eur. Tel. 8 626 75 733. 
Rokiškis
• Kalnų dviratį „Cube LTD Pro“. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 670 11 657. 
Rokiškis
• 1995 m. VW Golf. 1.9 dyzelinis 
variklis, 47 kW, 2 durų, yra kablys. 
TA iki 2019 05. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Techniškai tvarkingą 1998 m. 
Opel Astra. 1.7 l, 50 kW (68 Ag), 
variklis tvarkingas,  TA iki 2019 
01. Daugiau informacijos telefonu. 
Kaina 1050 Eur. Tel. 8 675 55 128. 
Rokiškis
• Geros būklės Mercedes-Benz 200. 
Dyzelinis variklis, 55 kW, raudonos 
spalvos, yra stoglangis, kablys, 
magnetofonas. Rida – 323000 km, 
TA iki 2019 07. Kaina 1099 Eur. 
Tel. 8 620 13 730. Rokiškis
• Geros būklės Renault Laguna. 
Dyzelinis variklis, TA iki 2019 11. 
Kaina 1000 Eur. Tel. 8 628 98 127. 
Rokiškis
• 1984 m. Audi 100 CC. 1.8 
benzinas–dujos, TA iki 2018 08 16. 
Kaina 170 Eur. Tel. 8 626 75 733. 
Rokiškis
• 1995 m. Audi A6 Avant C4. 2,5 
dyzelinis variklis, odinis salonas, 
103 kW, TA iki 2019 09.  
Kaina 390 Eur. Tel. 8 616 93 529. 
Rokiškis
• Juodos spalvos 2001 m. 
Mercedes-Benz E320. Dyzelinis 
variklis, automatinė pavarų dėžė, 
odinis salonas, karavanas, du 
komplektai 16' ratų, TA iki 2020 m. 
Kaina 1900 Eur. Tel. 8 616 93 529. 
Rokiškis
• 2003 m. VW Caddy. 1,9, 47 kW, 
SDI, TA iki 2020 02. Kaina 660 
Eur. Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Tvarkingą 2002 m. Opel Zafira. 
TA neseniai atlikta. Kaina 1300 
Eur. Tel. 8 646 78 672. Utena
• 2007 m. motorolerį SUKIDO. 
125 kubiniai centimetrai, 6 kW, TA 
iki 2020 07 30. Rida – 14000 km, 
spalva – mėlyna ir balta. Aušinamas 
oru, galima užvesti nuotoliniu 
būdu (pulteliu), yra signalizacija. 
Kaina 450 Eur. Tel. 8 605 03 189. 
Rokiškis
• Tvarkingą visureigį Land Rover 
Discovery 2002 m.,TA iki 2019 12 
mėn. Kaina 4000 Eur.  
Tel. 8 677 08 977. Rokiškis
• 2012 m. motorolerį Ride 50. 
Rida perkopusi vos 1200 km, 

• Dalimis Audi 80.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• 2005 m. Opel Zafira. 2,2 l 
dyzelinis variklis, 92 kW.  
Tel. 8 623 17 772. Rokiškis
• 1996 m. Audi A4 naudotą vairo 
kolonėlę. Kaina 75 Eur.  
Tel. 8 624 49 340. Rokiškis
• 1998 m. Ford Galaxy.  2,3 l 
benzininis variklis, kablys.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• Passat B5 vasarinius lietus ratus. 
Protektorius – 5 mm. Kaina 300 
Eur. Tel. 8 684 22 620. Rokiškis
• Audi A4 B5. 1,8 l, benzininis 
variklis, sedanas. Tel. 8 647 88 088. 
Rokiškis
• 1998 m. Volvo 40. 1,9 TD turbiną, 
starterį, dinamą, sankabą, ratus, 
variklį. Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• 1998 m. Opel Vectra. 2 l, 74 kW. 
Dalys: amortizatorius, spyruoklės, 
degalų rezervuaras, starteris, 
dinamas, pavarų dėžė, sankaba.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Rover 420. 2.0 dyzelinis variklis. 
Tel. 8 628 83 314. Kupiškis
• 1998 m. Ford Mondeo. 1.8 
dyzelinis variklis.  
Tel. 8 628 83 314. Kupiškis
• 1999 m. VW Sharan. 1.9 TDI, 
daug privalumų. Tel. 8 628 83 314. 
Kupiškis
• VW Golf. 1.9 TDI, 66 kW.  
Tel. 8 605 85 651. Rokiškis
• Opel Vectra turbiną. 60 kW, 
nesudilusi, dyzelinis variklis. Kaina 
30 Eur. Tel. 8 690 55 680. Rokiškis
• Opel Omega. Dyzelinis variklis. 
Kaina 1 Eur. Tel. 8 690 55 680. 
Rokiškis
• 1999 m. Renault Scenic.1.9 DTI, 
72 kW. Viskas yra, trūkęs diržas. 
Kaina 1 Eur. Tel. 8 692 54 947. 
Kupiškis
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480. Rokiškis
• 2000 m. A6 C5 (2,5 TDI ir 1.9 
TDI). Viršutinę 1.9 TDI plastmasę, 
galinį buferį LZ5K, galinius langų 
pakelėjus, priekinius suportus, 
galinio buferio siją sedanui, 
galinio buferio apatinę dalį, 
kondicionieriau siurblį, groteles. 
Tel. 8 653 27 943. Vilnius
• 2002 m. Audi Allroad lietus 
ratlankius be padangų. Matmenys 
– 5x112, 7,5J Et25. Kaina 90 Eur. 
Tel. 8 653 27 943. Vilnius
• Labai geros būklės turbiną. Išimta 
iš 2000 m. Audi A6 C5(1.9 TDI, 
81 kW) Rokiškis – Ukmergė – 
Anykščiai – Vilnius. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 653 27 943. Vilnius

• VW Golf 2 priekinius 
amortizatorius, naują vairo traukę, 
pagr. stabdžių cilindrą, dešinės 
pusės stebulę su šarnyru ir guoliu. 
Tel. 8 674 12 217. Rokiškis
• VW Touran mažą atsarginį ratą. 
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• 2007 m. VW Golf. 1.9 TDI, 77 
kW. Tel. 8 612 67 305. Rokiškis
• 2002 m. VW Passat. 1.9 TDI, 96 
kW. Tel. 8 612 67 305. Rokiškis
• R15 5 vnt. lietų Mercedes–Benz 
ratų be padangų. Kaina 65 Eur.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• 4 vnt. R15 195x65 padangų MS. 
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Subaru R16 plieninius ratlankius. 
Kaina 65 Eur. Tel. 8 620 85 252. 
Rokiškis
• Audi B4 Avant. 1.9 TDI, 66 kW. 
Tel. 8 603 87 554. Rokiškis
• Audi B4, Opel Vectra, Golf 3.  
Tel. 8 677 58 314. Rokiškis
• 2002 m. Nissan Almera Tino. 2.2, 
84 kW. Tel. 8 605 22 161. Rokiškis
• Įvairias vasarines, žiemines 
padangas M+S. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• R15 5/112 Seat ratlankius.  
Kaina 60 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• R17 6/139 ratlankius.  
Kaina 200 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Mazda 3 R16 ratlankius su 
padangomis. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• 2017 m. Volvo R16 ratlankius 
5/108. Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Audi A4 B5. 1,8 l, benzininis 
variklis, sedanas. Tel. 8 647 88 088. 
Rokiškis
• 1997 m. VW Golf 3 kablį.  
Kaina 25 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• Mažai naudotą Moskvitch 412 
variklį. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• 1998 m. VW Golf 3. 1.9 TD, 
karavanas. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• R13, R14, R15 ratus su 
padangomis, ratlankius.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Kombainą NIVA–SK–5 dalimis. 
Komplekte MTZ, NIVA-SK-5, 
Jamz 236, Jumz 6 kl, T–40 
varikliai, dalys. Kupiškio rajonas. 
Tel. 8 641 57 036. Kupiškis
• Puikiai veikiantį mažųjų ritinių 
presą. Kaina 800 Eur. "Tel. 8 622 
06 975. Rokiškis
• Traktorių LTZ55, lenkišką 
šienapjovę 1,85m., trąšų barstytuvą, 
grėblį-vartytuvą (saulutę), šieno 
presą RC125. Tel. 8 623 79 883. 
Rokiškis
• Rulonų krautuvą. Krovimas 
nuo pagrindo, smeigiant ties 
viduriu, 180 cm. Priekabai yra 
prikabinimas. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 695 29 133. Rokiškis
• Tvarkingą traktorių T40 AM. TA 
iki 2020 m. Kaina 2200 Eur.  
Tel. 8 687 47 764. Rokiškis
• Sejamąją „Stegsted“ 6 m, 
kultivatorių „Vadersat“ 6 m 
originalią spyruoklę, naują 
lyginimo lentą. Plūgą „Overum“. 
Kainos sutartinės. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 662 59 237. Rokiškis
• Kombainą NIVA–SK–5, Jenisej 
200. Tel. 8 641 57 036. Kupiškis
• Melžimo aparatą ODS. Variklis 
elektrinis ir naujas (benzininis). 
Rokiškio rajonas, Pandėlio 
seniūnija, Puškonių kaimas.  
Tel. 8 688 03 447. Vilnius

IEŠKO DARBO

KITA

• Biliardo stalą. Matmenys: 
1,60x0,80 m. Komplekte yra 
lazdos, kamuoliukai, užlenkiamos 
kojos. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 674 32 521. Rokiškis
• 10 mm storio aliuminio lakštą. 
Matmenys – 1x1,60 m.  
Tel. 8 689 05 448. Rokiškis
• Naują vokišką pinigų skaičiavimo 
aparatą. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 670 27 742. Rokiškis
• Cementinius gėlių vazonus.  
Tel. 8 656 75 102. Rokiškis
• Iš 20 d. į 21 d., nakties metu P. 
Širvio g. automobilių stovėjimo 
aikštelėje piktybiškai buvo 
apgadintas automobilis. Kažką 
žinančius ar turinčius svarbios 
informacijos prašome atsiliepti. 
Atsilyginsiu. Tel. 8 609 74 010. 
Rokiškis
• Skaldytas arba kaladėlėmis 
malkas. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 624 90 330. Rokiškis
• Naudotą metalinį vandens 
šildytuvą. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 686 97 344. Rokiškis
• Čekišką naudotą katilą.  
Kaina 250 Eur. Tel. 8 686 97 344. 
Rokiškis
• Du elektros variklius. 5,5 kW, 
1440 apsukų. Tel. 8 622 08 928. 
Rokiškis
• Plastikines 150 l talpas.  
Tel. 8 616 93 529. Rokiškis
• Parduodu šieną rulonais.  
Tel. 8 681 41 755. Rokiškis
• Naują medinį šulinį. 
 Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Naują medinę pavėsinę 3x3 m. 
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• 90 l nerūdijančio metalo indą su 
filtru salyklo misos tekinimui ir 
25 l bačkutę. Tel. 8 611 31 645. 
Rokiškis
• Storasienį metalinį vamzdį. Storis 
– 8 mm, skersmuo – 630 mm.  
Tel. 8 698 55 357. Rokiškis
• Motobloko padargus: 
kultivatorius, akėčias, plūgą, 
kaupikus. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 698 55 357. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Nešiojamąjį kompiuterį Acer 
5733. Baterija laiko 2–3 val. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 605 33 586. 
Rokiškis
• Nešiojamąjį kompiuterį Asus. 
Kaina 170 Eur. Tel. 8 654 77 530. 
Rokiškis
• Planšetinį kompiuterį. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 605 25 460. Rokiškis
• Dell VOSTRO 3300 Intel i3 m330 
2.13 GHz, 4GB RAM, ekranas 
LED 13. Nauja padidintos talpos 
baterija. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 614 86 759. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Jaunų avinukų mėsą.  
Tel. 8 630 53 487. Rokiškis
• Miško avietes. Norintiems galime 
pririnkti. Kaina 3 Eur. 
 Tel. 8 601 49 181. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Samsung s6 Edge Plus. Yra 
skilimas, reikia keisti apatinį 
garsiakalbį. Skilimas naudojimui 
įtakos neturi. Kaina 125 Eur.  
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
• Naują Samsung Galaxy J3. 
Kaina 160 Eur. Tel. 8 605 25 460. 
Rokiškis
• Iphone 5S. Reikia keisti vidinį 
telefono  ekraną. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 614 92 710. Rokiškis
• Skubiai parduodu labai geros 
būklės Samsung Galaxy S3. Veikia 
nepriekaištingai ir sklandžiai, 
baterija laiko ganėtinai ilgai, 
telefonas nesudaužytas, neskilęs ir 
nesubraižytas ekranas. Kaina 130 
Eur. Tel. 8 628 26 106. Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Naudotą geros būklės pianiną 
„Riga“. Kaina 270 Eur.  
Tel. 8 656 81 955. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Laibgaliuose žemės sklypą 
su statiniais. Tel. 8 604 29 894. 
Rokiškis
• 1967 m. medininį namą Rokiškio 
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rajone, Laibgalių kaime, Laibgalių 
g. 6. Yra 17 a sklypas, ūkiniai 
pastatai. Kaina 12000 Eur.  
Tel. 8 681 47 063. Rokiškis
• Sodybą netoli Rokiškio miesto. 
Yra žemės, didelis sodas.  
Tel. 8 627 08 628. Rokiškis
• Namą Jūžintuose.  
Tel. 8 610 83 462. Rokiškis
• 2 kambarių bendrabučio tipo 
butą su daliniais patogumais. 9 km 
nuo Kupiškio. Tel. 8 655 69 028. 
Kupiškis
• 2 kambarių butą Taikos g. 21. 
Renovacija išmokėta.  
Tel. 8 688 20 398. Rokiškis
• 42 kv. m butą pirmajame 
aukšte. Butui priklauso nemažas 
sandėliukas, rūsys. Paliekame 
virtuvės baldus, viryklę, šaldytuvą 
ir skalbimo mašiną.  
Kaina 10500 Eur.  
Tel. 8 613 70 717. Rokiškis
• Geroje vietoje, Laisvės g. 10, 
50 kv. m dviejų kambarių butą 
pirmame aukšte su baldais. Butui 
remonto nereikia.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• 1 kambario šiltą ir jaukų butą 
Vilties g. Buvo nuolat gyvenamas. 
Kaina derinama (papildomas 
telefono numeris: +37065417196). 
Kaina 10000 Eur.  
Tel. 8 681 94 632. Rokiškis
• Sodybą Rokiškio rajone, Mickūnų 
kaime ramioje, jaukioje vietoje  
su 0,91 ha žemės. Yra ūkiniai 
pastatai, klėtis, rūsys, tvenkinys. 
Sodyba kraštinė. Tel. 8 686 74 353. 
Rokiškis
• Garažą Gruodžio gatvėje. 
Yra duobė. Kaina 3100 Eur.  
Tel. 8 646 92 250. Rokiškis
• Namą Jūžintuose su visais 
komunalinias patogumais.  
Tel. 8 624 10 171. Rokiškis
• 2 kambarių butą Juodupėje, 

Tekstilininkų g., ketvirtajame 
aukšte. Kaina 5200 Eur.  
Tel. 8 610 48 265. Rokiškis
• Pusę namo, su baldais. Yra 
miesto vandentekis, kanalizacija, 
2 garažiukai (papildomas telefono 
numeris: +353862193589).  
Kaina 47000 Eur. Tel. 8 603 57 
369. Rokiškis
• Namą Antanašėje, Obelių sen., 
Rokiškio raj. su ūkiniais pastatais. 
Po namu yra rūsys su įrengta kieto 
kuro katiline. Yra vandentiekis 
ir vietinė kanalizacija. Iki Obelių 
miesto ribos – 1 km. Netoli yra 
Našio ežeras. Parduodama su 
baldais. Kaina 15000 Eur.  
Tel. 8 610 07 963. Rokiškis
• Medinį namą Juodupėje.  
Kaina 10000 Eur. Tel. 8 696 98 
871. Rokiškis
• 2 kambarių butą 
Juodupėje,Tekstilininkų g. Pirmasis 
aukštas iš keturių, įstiklintas 
balkonas, 2 rūsiai, neremontuotas. 
Tel. 8 696 98 871. Rokiškis
• Neseniai įrengtą 2 kambarių butą 
Dirbtuvių g., Obeliuose. Su rimtais 
pirkėjais kaina bus derinama. 
Pageidaujantiems nuotraukų, 
atsiųsime. Kaina 12000 Eur.  
Tel. 8 622 11 072. Rokiškis
• Namą Rokiškyje. Yra du garažai, 
stiklinis šiltnamis, pirtis ir baseinas, 
visos komunikacijos.  
Tel. 8 610 17 099. Rokiškis
• 1 kambario butą penktajame 
aukšte Vilties g. 14-59, reikalingas 
remontas. Kaina derinama.  
Kaina 6000 Eur. Tel. 8 683 58 163. 
Rokiškis
• 1 kambario butą Algirdo g.  
Tel. 8 699 90 529. Rokiškis
• 1980 m. statytą 101,63 kv. m 
mūrinį namą su ūkiniais pastatais, 
garažu ir 16 a žemės valda. 
Rokiškyje, Stoties gatvėje. Galimas 
keitimas į butą su priemoka. Kaina 
sutartinė (papildomas telefono 
numeris – 867854302).  
Tel. 8 619 73 100. Rokiškis
• 2 kambarių butą Bajoruose. 43 
kv. m, 2 aukštas iš 2, plastikiniai 
langai, kodinės durys, rūsys, 
sandėliukas, ūkinis pastatas, vieta 
automobiliui, daržui. Reikalingas 
remontas. Graži, rami vieta, 100 m 
iki ežero. Kaina 11500 Eur.  
Tel. 8 687 71 814. Rokiškis
• 20 a sklypą Jakšto g. Yra 
komunikacijos. Kaina 20000 Eur. 

Tel. 8 686 97 344. Rokiškis
• Sodą Steponyse. 7 a sklype stovi 
įrengtas dviejų aukštų mūrinis sodo 
namelis su židiniu, auga daugybė 
vaismedžių. Yra kraštinis sklypas 
šalia miško, galimybė plėstis. Nėra 
elektros. Kaina 3000 Eur.  
Tel. 8 629 49 995. Rokiškis
• Geroje vietoje sodą su nameliu už 
miškų urėdijos. Netoli pagrindinis 
kelias. Yra elektra, plastikiniai 
langai, šildintos lubos ir grindys. 
Kaina 4000 Eur. Tel. 8 647 48 020. 
Rokiškis
• Namą Rokiškio miesto centre, 
netoli pagrindinės gatvės. Įvesta 
elektra, galimybė prisijungti prie 
miesto vandentiekio, kieme yra 
šulinys. Šildymas kietuoju kuru. 
Namui reikalingas remontas. 
Parduodamas be tarpininkų. Kaina 
derinama vietoje, apžiūrėjus namą. 
Kaina 11900 Eur.  
Tel. 8 675 55 189. Rokiškis
• 36 a statyboms suformuotą žemės 
sklypą Pagojėje. Miesto plėtros 
zona. Galimas keitimas.  
Kaina 200 Eur. Tel. 8 616 93 529. 
Rokiškis
• Trijų erdvių kambarių butą 
Rokiškio centre, Vilniaus g. 12A, 
trečiame aukšte (iš keturių). Namo 
statybos metai – 1977, bendras 
buto plotas – 73 kv. m. Bute yra du 
balkonai bei balkonas, esantis namo 
laiptinėje, du atkskiri rūsiai. 
Kaina 26000 Eur.  
Tel. 8 612 39 765. Rokiškis
• 19, 21, 24, 39, 42 a namų valdos 
sklypus už miškų urėdijos, prieš 
kolektyvinius sodus. Sklypai 
atidalinti, atlikti geodeziniai 
matavimai, įvesta elektra, vanduo, 
servitutinis kelias.  
Tel. 8 657 75 999. Rokiškis
• Sodą Velniakalnyje, Medžių g. 
10. Kraštinis sklypas, žemės plotas 
– 717 kv. m. Yra sodo namelis, du 
kambariai, rūsys po namu, palėpė, 
elektra, ūkinis pastatas, šiltnamis, 
šulinys, vaismedžių, vaiskrūmių. 
Tel. 8 614 12 354. Rokiškis
• 9 a žemės sklypą Rokiškyje. 
Sklypas ribojasi su Aušros ir 
J. Basanavičiaus gatvėmis, 
namų valda. Yra visos miesto 
komunikacijos. Šalia puiki 
kaimynystė, netoliese ežeras.  
Tel. 8 659 15 118. Rokiškis
• Sodą Vėtrungės sodų bendrijoje, 
Lakštingalų g. 18. Žemės plotas 
– 627 kv. m. Kraštinis sklypas su 
27 kv. m vasarnamiu: trys nedideli 
kambariai, lauko palėpė, šiltnamis, 
lauko tualetas. Sodas ribojasi su 
2 tvenkiniais. Yra vaismedžių, 
vaiskrūmių. Kaina 3700 Eur.  
Tel. 8 659 15 118. Rokiškis
• Tvarkingą 36,22 kv. m 1 
kambario butą Jaunystės g. 21. 
Vidurinė laiptinė, ketvirtasis 
aukštas, įstiklintas balkonas, 
plastikiniai langai, rūsys. Butas 
labai šiltas ir jaukus. Yra 9,21 kv. 
m virtuvė. Sutvarkyta laiptinė, gera 
kaiminystė. Kaina 11500 Eur.  
Tel. 8 659 15 118. Rokiškis
• Erdvų, tvarkingą 2 kambarių butą 
Kavoliškyje. Šildymas dujomis 
arba kietu kuru. Tel. 8 624 03 297. 
Rokiškis
• 1970 m. statybos namą su ūkiniais 
pastatais ir 20 a žemės sklypu 
Bajoruose. Kaina 20000 Eur.  
Tel. 8 626 17 031. Rokiškis

NUOMA

• Jūžintų seniūnijoje ieškau 
išsinuomuoti apie 10 ha žemės. 
Kaina iki 150 Eur.  
Tel. 8 677 16 010. Rokiškis
• Namą Rokiškyje ilgesniam laikui, 

nuo rugsėjo mėn. Tel. 8 614 86 754. 
Rokiškis
• Išsinuomosiu garažą Rokiškyje 
arba Kavoliškyje.  
Tel. 8 692 31 509. Rokiškis
• Ieškau 1 kambario buto nuomai. 
Tel. 8 622 23 379. Rokiškis
• Taikos g. geros būklės dviejų 
kambarių nuomojamo buto su 
visais patogumais, gražia apdaila, 
baldais. Nuo 100 Eur iki 150 Eur. 
Nuomininkas turėtų būti garbingas, 
sąžiningas, sukalbamas, protingas, 
mandagus ir geros širdies žmogus. 
Tel. 8 628 26 106. Rokiškis
• Ieškomas 3 kambarių butas 
nuomai Juodupėje.  
Tel. 8 647 48 160. Rokiškis
• Išsinuomočiau kaimo sodybą 
pastoviam gyvenimui.  
Tel. 8 648 31 363. Rokiškis
• Dirbantis vyras skubiai 
Išsinuomotų namą, butą ar namo 
dalį Rokiškyje ar Obeliuose.  
Tel. 8 608 74 914. Rokiškis
• Dirbanti mergina skubiai ieško 
1–2 kambario buto nuomai 
Rokiškyje. Tel. 8 623 62 946. 
Rokiškis

PASLAUGOS

• Dengiame plokščius stogus 
rulonine prilydoma danga. 
Suteikiame garantiją. Tel. 8 690 27 

247. Rokiškis
• Vejos pjovimas mulčiuojančia 
vejapjove nuo 2 Eur arui; žolės 
pjovimas žoliapjove nuo 3 Eur 
arui. Kitų paslaugų kainos pagal 
susitarimą. Pastaba: minimali 
užsakymo suma 10 Eur fb.me/
vejosprieziurarokiskyje.  
Tel. 8 623 99 555. Rokiškis
• Autovežio paslaugos. Vežame 
įvairią techniką ir kitus krovinius 
iki 2,5 t. Tel. 8 689 05 448. 
Rokiškis

PERKA

• Išsimokėtinai pirkčiau namą arba 
butą. Pageidautina Rokiškyje arba 
Juodupėje. Galiu mokėti nuo 500 
Eur kiekvieną mėnesį. Galima 
pradinė įmoka. Lauksiu įvairių 
pasiūlymų. Kaina 15000 Eur.  
Tel. 8 674 76 017. Rokiškis
• Perku vienvagę bulvių kasamąją. 
Tel. 8 618 13 074. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Prašau padovanoti vaikišką 
medinę lovytę. Tel. 8 699 25 139. 
Rokiškis
• Gerai veikiantį šaldytuvą su 
šaldymo kamera. Pasiimsime patys. 
Tel. 8 616 31 158. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Prieš metus pirktą čiuožyklą iš 
Pigu.lt (kainavo 179 Eur). Rudenį, 
žiemą, pavasarį buvo garaže, todėl 
būklė ideali. Kopėtėlių rankenos 
apsuktos izoliacija, nes nuo saulės 
labai įsielekrindavo. Šis būdas 
apsaugo vaiką nuo įelektrinimo. 
Kaina 110 Eur. Tel. 8 623 96 245. 
Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Prie Jaunystės g. 16 namo rasti 
buto raktai su „Paris“ pakabuku. 
Tel. 8 663 71 177. Rokiškis
• Liepos 13–14 dienomis pamesta J. 
Melvydo piniginė su dokumentais. 
Tel. 8 615 65 398. Rokiškis
• Gal kas nors matėte ar priglaudėte 
katinėlį? Mes jo labai ieškome. 
Busime dėkingi už bet kokią 
informaciją. Tel. 8 695 72 378. 
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Medžio pjovimo stakles, atvežtas 
iš Danijos,1600 W. Patikrintos, 
veikia puikiai. Vartosi, viena 
pusė kaip diskinis pjūklas, kita – 
skersavimui. Susilanksto, patogios 
transportavimui, yra ratukai. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 610 77 145. 
Rokiškis
• Naudotą linoleumą už simbolinę 
kainą. Keturi po 1,5x4 m.  
Tel. 8 601 08 208. Rokiškis
• Storasienę 5 kubinių metrų 
cisterną. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Pjautą medieną.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Medžio apdirbimo stakles, 
parvežtas iš Danijos. Patikrintos, 
veikia puikiai. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 610 77 145. Rokiškis
• Parduodu plokštes. Matmenys: 
3,0x1,15 m. Vieneto kaina – 15 Eur. 
Galime atvežti. Tel. 8 679 19 742. 
Rokiškis
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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 
suaktyvės bendra-
vimas, informaci-

jos paieškos. Galbūt gausite 
pranešimą apie jums aktualų 
dalyką. Regis, aktyviai tvar-
kysite buitinius ir su gimine 
susijusius reikalus. Vis dėlto 
nemaža gali pasirodyti nori-
mo komforto kaina. Jei teks 
kažkur vykti, viešai dalyvau-
ti, patirsite stresą, nes norėsis 
likti namuose ar sodyboje. 
Yra pavojus, kad susipainiosi-
te meilės ryšiuose. Savaitgalį 
nesiaiškinkite santykių, ypač 
jei kunkuliuoja neigiamos 
emocijos. Pasistenkite suval-
dyti aistrą išlaidauti. Saugoki-
te vaikus.

JAUTIS. Sa-
vaitės pradžioje 
aktualiausi bus fi-
nansiniai, turtiniai 

klausimai. Pravartu iš peties 
padirbėti. Galbūt pavyks pasi-
pelnyti ar įsigyti vertingą daik-
tą. Gali nuskambėti ir nelega-
laus pasipelnymo pasiūlymas. 
Pastarasis įveltų jus į proble-
mas. Giminių ar kaimynų, ke-
lionės, verslo, vaikų klausimai 
gali sukelti rūpesčių. Kol kas 
nesigriebkite sudėtingų da-
lykinių ar verslo reikalų, jei 
turite problemų šeimoje. Ne-
malonius pokalbius atidėkite. 
Įtampą išliekite, užsiimdami 
kūryba, grožėdamiesi gamta. 
Atsargiai kelyje.

D V Y N I A I . 
Šią savaitę tvyros 
atostogų nuotaika. 
Norėsis pramo-

gauti, puoštis, mylėti, dau-
giau dėmesio skirti vaikams. 
Lengvai rasite bendrą kalbą 
su įvairiais žmonėmis. Tai pa-
dės, jei teks tvarkyti su finan-
sais, nekilnojamuoju turtu su-
sijusius reikalus arba norėsite 
gauti reikiamą informaciją, 
instruktažą, įrangą ar pasko-
lą. Tačiau keblumai tykos ke-
lyje, kelionėje. Savaitgalį gali 
atsinaujinti sena sveikatos 
problema. Gali kilti nerimas 
ir dėl techninės problemos. 
Nuotaiką gali praskaidrinti 
įdomus susirašinėjimas.

VĖŽYS. Šią 
savaitę būsite 
kiek išsiblaškę, 
chaotiški. Bus 

nelengva laikytis įprastinio 
ritmo ir užsibrėžto plano. 
Kažko reikalaudami iš savęs 
ir kitų, nepersistenkite. Ne-
derėtų trukdyti tiems, kurie 
ieško vienatvės, tylos, o jei 
to reikia jums, neslėpkite 
šio noro. Regis, giliau į šir-
dį imsite kritiką, nepagarbą. 
Bus pagrindo įtarti, kad pa-
tinkančio žmogaus jausmai 
kyla arba krinta proporcingai 
jūsų dosnumui. Reikia ypa-
tingo apdairumo, tvarkant 
turtinius, piniginius reikalus. 
Savaitgalį atidžiau prižiūrė-
kite vaikus, neskatinkite jų 

Astrologinė prognozė ateinančiajai savaitei
rizikuoti.

LIŪTAS. Šią 
savaitę gali atsi-
rasti proga atnau-
jinti seną pažintį, 

romaną ar labiau suartėti su 
antrąja puse. Tačiau ir susi-
pykti, išsiskirti galima aki-
mirksniu. Pakaks prisiminti 
senas nuoskaudas. Regis, itin 
domėsitės mistika, religijo-
mis, keistomis tradicijomis, 
paslaptimis. Galimas slaptas 
meilės nuotykis arba apie tai 
galvosite. Šeštadienį įvyks 
dalinis Saulės užtemimas, ir 
prasidės jaunatis. Kaip įma-
nydami, venkite santykių 
aiškinimosi su partneriu, ne-
provokuokite pavydo, agre-
sijos. Saugokite save ir kitus.

M E R G E L Ė . 
Šią savaitę gilin-
sitės į situaciją, 
besiklostančią as-

meniniame gyvenime, san-
tykiuose su brangiausiais 
žmonėmis. Nerimausite dėl 
kai kurių neįvykdytų įparei-
gojimų, pastabų, reikalavi-
mų arba pamatysite, kad kiti 
jūsų pastangų nevertina, gal 
net sumenkina. Galbūt ir pa-
tys būsite labai kritiški aplin-
kinių atžvilgiu arba tiesiog 
prastai jausitės. Savaitgalį 
būsite kūrybingi ir įžvalgūs, 
bet kartu įtarūs. Nepasitikė-
jimą didins ankstesnė patir-
tis, pavydo jausmas. Kelyje 
bei su technika, chemikalais, 
vaistais elkitės itin atsargiai.

S VA R S T Y -
KLĖS. Šią savaitę 
jums turėtų sek-
tis demonstruoti 

kompetenciją, sporto ar ke-
liavimo įgūdžius, tarptautinės 
politikos ar užsienio kalbų 
išmanymą. Regis, bendrau-
site su užsieniečiais. Jei tik 
panorėsite, patirsite meilės 
nuotykį. Galbūt teks ištuštinti 
piniginę vykdant stambų ap-
sipirkimą, ruošiantis kelionei 
ar kt. Vis dėlto jums svarbūs 
santykiai gali pakrypti neko-
kia linkme. Saugokite vai-
kus. Savaitgalį norėsite kažką 
gauti greitai ir lengvai, bet 
turbūt teks susitaikyti su kitų 
žmonių pasirinkimo teise. 
Venkite svaigalų.

S K O R P I O -
NAS. Šią savaitę 
pajusite poreikį 
keistis patys ar pa-

keisti aplinką, atmesti tai, kas 
nebereikalinga, arba kaip tik 
susigrąžinti tai, kas prarasta. 
Regis, jums itin rūpės studi-
jų, išsilavinimo, kelionių rei-
kalai. Metas bus labai akty-
vus ir tiems, kurie sukasi šou 
versle ar mėgaujasi atostogų 
malonumais. Vis dėlto dėme-
sio, išlaidų turbūt pareikalaus 
artimo žmogaus bėdos. Dėl 
to gali susitrukdyti kelionė 
ar kažkoks kitas planas. Sa-
vaitgalį patirsite įtampą, teks 
rizikuoti. Galite ne juokais 

įskaudinti artimą žmogų.
ŠAULYS. Šią 

savaitę atlikite ne-
atidėliotinus rei-
kalus, tvarkykite 

finansinius dokumentus ir pan. 
Jeigu atostogaujate kurorte, 
galbūt su antrąja puse šauniai 
papramogausite. Deja, mažai 
tikėtina, kad seksis konstruk-
tyviai spręsti konfliktus, šeimi-
nius nesusipratimus. Nestigs 
pagundų, kurios trauks pinigus 
iš jūsų kišenės. Saugokitės 
traumų, avarijų. Savaitgalį ne-
praktiški jūsų užmojai nepa-
sieks norimo rezultato. Jauski-
te atsakomybę, būkite atsargūs, 
kad nepakenktumėte savo ir 
kitų sveikatai. Labiau prižiūrė-
kite vaikus.

OŽIARAGIS. 
Šią savaitę reika-
lai klostysis taip, 
kad turėsite kur 

pasireikšti. Jei jums ne atos-
togų metas ir reikia dirbti, 
darbuokitės rimtai, atsakin-
gai, nes dėl klaidų ar piktnau-
džiavimo tarnybine padėtimi 
gresia nemalonumai. Ben-
draudami ieškokite bendru-
mų, o ne skirtingumų, antraip 
jūsų prieštaringas elgesys ne-
skatins aplinkinių geranoriš-
kumo. Gali būti, kad aiškiau 
atsiskleis jūsų santykių, ben-
dravimo spragos. Savaitgalį 
rūpestingiau prižiūrėkite savo 
atžalas ir saugokite piniginę 
bei santaupas.

VANDENIS. 
Šią savaitę ypatin-
gą pagyvėjimą pa-
jusite santykiuose 

su antrąja puse, vaikais. Ti-
kėtini pramoginiai renginiai, 
pobūviai. Tik nesielkite len-
gvabūdiškai. Kol neatliksite 
būtinų darbų, giliai viduje 
jausite nerimą ir nepasitenki-
nimą. Tik įvykdę pareigas ga-
lėsite iš širdies flirtuoti, švęsti, 
keliauti. Vis dėlto įtampa pa-
mažu augs, artėjant savaitga-
liui. Venkite rizikos, agresijos, 
nes pasekmės nenudžiugins. 
Savaitgalį savo netaktu ir sa-
vivale galite nuvilti artimą 
žmogų. Pasisaugokite avarijų, 
traumų.

ŽUVYS. Ši sa-
vaitė skatins norą 
gražiau susitvar-
kyti buitį, aplin-

ką, įtikti artimiesiems, myli-
mam žmogui. Tačiau ramybę 
drums ir optimizmą mažins 
kai kurie vidiniai komplek-
sai. Be to, emocijos ims vir-
šų, todėl lengva sugadinti 
santykius. Verčiau nesitikė-
kite ilgai išliekančių jaus-
mų, nes galite nusivilti. Jei 
kažkas buvo daroma neatsa-
kingai, dabar gali išryškėti 
pasekmės. Saugokitės vagių, 
avarijų. Savaitgalį nusima-
to kelionė, bet joje galimi 
trikdžiai. Labiau pasverkite 
savo žodžius nepažįstamoje 
draugijoje.
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ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

Skambutis į greitąją:
– Daktare, mano vyrą 

pervažiavo plento volas!
– Atsiųskite man vyrą 

faksu, aš išsiaiškinsiu.
***

Suvalkiečio Petraičio 
klausia:

– Kas stipriau: jausmai ar 
protas?

Jis:
– Iškepsi įdarytą žuvį?

***
– Atleiskite, o kam žurna-

lai spausdina turtingiausiųjų 
sąrašus?

– Kad apsidraustų revoliuci-
jos atveju.

***
Provincijos miestelio kirpyklo-

je kabėjo plakatas su tokia šukuo-
sena, už kurią to paties miestelio 
gatvėje galima gauti į akį.

***
Petriukas pakelėje sustabdė 

mašiną:
– Dėdule, o iki mokyklos 

nepavežtumėt?
– Ką tu, vaikeli. Aš į kitą 

pusę važiuoju.
– O taip dar geriau!

***
Vyras klausia žmonos:
– Ar tu uždėjai slaptažodį 

mūsų kompiuteriui?
– Taip, kad vaikai nelįstų.
– Ir koks tas slaptažodis?
– Labai paprastas: mūsų 

vestuvių data.
– O velnias!
***
– Girdėjau, turėjai nemalo-

numų muitinėje?
– Aha. Kai mane apieškojo, 

tai jų tarnybinis šuo pradėjo 
staugti! 

– Tai jau narkotikųus užuodė?
– Visai ne. Kai randa narkoti-

kus, šuo loja. O aš prieš patikrą 
turguje nusipirkau ir suvalgiau 
pyragėlį su, atseit, mėsa.

***

Zoologijos sodo direktorius 
siautėja susirinkime:

– Aš gi jūsų jau antrus 
metus prašau pagaliau išspręsti 
dramblų dauginimo problemą! 
O jūs? Kaip turėjome vieną 
dramblį, taip ir tebeturime!

***
Susitarė liūtas ir žirafa su-

sitikti prieš saulėlydį, santykių 
aiškintis. Liūtas laukė laukė, 
jau tamsu. Pagaliau atėjo 
žirafa. Liūtas:

– Tu ko vėluoji? Juk sutarta 
buvo susitikti prieš saulėlydį?

Žirafa:
– O aš dar saulę matau, 

neūžauga tu!
***

– Sveiki, aš Petras. Aš 
pavogiau iš zoologijos sodo 
pandą!

– Apskritai tai čia anonimi-
nių alkoholikų grupelė.

– O jūs ką, manot, kad aš 
blaivas tai padariau?!

***
Petriukas rašo rašinėlį apie 

savaitgalį. „Buvom zoologijos 
sode. Mačiau elnią. Pas jį ant 
galvos – mūsų kabykla“.

***
Skelbimas. „Dingo šuo. 

Pitbulis. Radusiam – Dangaus 
karalystė“.

***
Biologijos pamoka. Mo-

kytoja klausia, kaip vadinami 
gyvūnai, kurie gali gyventi ir 
vandenyje, ir sausumoje. 

Petriukas:  
– Jūreiviai.

Orų prognozė rugpjūčio 3-6 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Rugpjūčio 3 d. Naktį +19

Dieną +28
V, 
2-7 m/s

Dieną kai kur trumpai 
palis, perkūnija.

Rugpjūčio 4 d. Naktį +16
Dieną +25

V,
3-8 m/s

Dieną trumpas lietus 
su perkūnija.

Rugpjūčio 5 d. Naktį  +17
Dieną +25

V, 
4-9 m/s

Dieną trumpas lietus 
su perkūnija.

Rugpjūčio 6 d. Naktį +15
Dieną +22

V,
6-11 m/s

Ieškokite  
prekybos centruose!

– Aišku, kad jausmai. Va pro-
tu suprantu, kad kaimynui Jonui 
skolingas penkis eurus, bet visa 
širdimi jaučiu, kad neatiduosiu!

***
Šiukšlių maišai buvo sugal-

voti tam, kad gatvėse būtų ma-
žiau moterų su tuščiais kibirais. 

***
Buratinas į mokytojų kamba-

rį atnešė kelmą ir klausia:
– Kuri čia mokytoja mano 

tėvą kvietė?!
***

Kaimo laisvo elgesio mer-
gelė Marytė taip pat turi skolos 
sąsiuvinį.

***
Pacientas atsibudo po narko-

zės ir klausia gydytojo:

– Ar jums pavyko išsaugoti 
mano koją?

– Žinoma. Buvo sunku, bet 
pavyko. Štai ji – statinaitėje su 
formalinu stovi!

***
Naujokas darbe: maksimali 

užduotis – neužmigti darbe, 
minimali – bent jau neknarkti.

***
Petriukas, grįžęs iš darželio, 

skundžiasi mamai:
– O tu įsivaizduoji, mūsų 

auklėtoja gyvenime nėra vėžlio 
mačiusi!

Mama:
– O iš kur tu žinai?
– Va kai aš ant sienos nupie-

šiau vėžlį, jinai pradėjo šaukti: 
„O Dieve, čia dabar kas“!

***
Aleksandras Puškinas – 

pirmasis tikras rusų reperis: 
jo protėviai kilę iš Afrikos, 
jis šiek tiek eiliavo ir žuvo 
susišaudyme.

***
Statybų pradžia. Darbų vado-

vas rėžia kalbą darbininkams:
– Prašau stengtis: medžiagų 

nevogti, girtiems pastoliais 
nelaipioti. Ir statyti šitą pastatą 
lyg sau...

Klausimas iš eilės galo:
– O ką mes čia statom?
Darbų vykdytojas:
– Blaivyklą.

***
Porelė. Ji:
– Nori, aš padarysiu tau, 

ko iki šiol nedariau nė vienam 
vyrui?

• Vaikiškus riedučius. Dydis 
reguliuojamas nuo 28 iki 30.  
Gera būklė, viskas puikiai veikia. 

DRABUŽIAI\AVALYNĖ Kaina 8 Eur. Tel. 8 676 14 303. 
Rokiškis
• Krikšto drabužius: 2 sukneles 
(viena ilgomis, o kita – trumpomis 
rankovėmis), paltuką, kelnes, 

kepurę, batukus. Dydis – 80 cm. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 662 29 142. 
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Automobilinį televizorių   
„TV Star". Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis


