
Nepriklausomas rajono laikraštis 2018 m. rugpjūčio 17 d., penktadienis Nr. 64 (542)

Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Rugpjūčio 17-oji, 
penktadienis, 

33 savaitė
Iki metų pabaigos liko 

136 dienos.
Saulė teka 5.55 val., 
leidžiasi 20.50 val. 

Dienos ilgumas 14.55 val. 
Mėnulis – jaunatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Hiacinta, Hiacintas, Jacinta, 

Jacintas, Jackus, Laisva, Laisvė, 
Laisvyda, Laisvydas, Mažvilas, 

Mažvilė, Saulenis, Sigutė.
Rytoj:  Elena, Mantautas, 

Mantautė, Mantė, Mantotas, 
Skovilas, Skovilė, Skovyda, 

Skovydas.
Poryt: Argauda, Argaudas, 
Argaudė, Balys, Boleslovas, 

Bolius, Emilija, Felicija, 
Patrimpas.

Dienos citata
Geriausias linkėjimas žmogui 

yra linkėjimas, kad jis liktų 
žmogumi“ (F. Volteras).

Dienos skaičius
420

Tiek metų šiemet sukanka 
Panemunio miesteliui. 3 p. 

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1850 m. Danija visas teises 
į Afrikos Aukso Krantą perdavė 
Didžiajai Britanijai.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1792 m. paskutiniame 
Žečpospolitos Seime sudaryta 

taikos sutartis su Rusija, po 
kurios Lietuva beveik prarado 

išėjimą į Baltijos jūrą - liko 
tik ruoželis tarp Palangos ir 

Šventosios.

Post 
scriptum

Beraščiui ir akiniai 
nepadeda.

Verslininkas Egidijus Šmagoris: 
„Jokių minčių verslą kurti 
kitame mieste nebuvo“

5 p.

Rokiškio teismo rūmuose susitiko 
meras Antanas Vagonis ir buvęs 
jo patarėjas Tadas Barauskas

2 p.

Žolinės atlaidai 
rajono parapijose: 
bendrystei sutelkęs 
vainikas, graži sukaktis 
bei miestelio jubiliejus

3 p.
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Pavogė dyzeliną
Vyras (gim. 1965 m.), gyv. 
Pandėlio sen., Gerkonių k., 
pranešė, kad rugpjūčio 14 d. 7.25 
val. pastebėjo, kad sugadinus 
traktoriaus, kuris stovėjo 
nerakintame sandėlyje, nerakintą 
kuro baką, išleista 150 litrų žymėto 
dyzelino. Nuostolis - 720 eurų.

Vėtra vartė medžius
Rugpjūčio 15 d.1:52 val gautas 
pranešimas, kad Kamajų sen, kelias 
Kamajai- Rokiškis 3 km, nuvirtęs 
medis. Tą pačią dieną 15:42 val. 
gautas pranešimas, kad Audros g., 
Ragelių k., Jūžintų sen., nuvirtęs 

medis. Rugpjūčio 15 d. 21:46 val 
gautas pranešimas, kad Kamajų sen, 
Aukštakalnių k., nuvirtęs medis.

Šventės išvakarės nebuvo ramios
Moteris (gim. 1976 m.), gyv. 
Rokiškio r., pranešė, kad rugpjūčio 
14 d. 13 val. smurtavo neblaivus 
jos sugyventinis (gim. 1973 m.), 
gyvenantis kartu. 
Įtariamasis ieškomas apklausai.

Panevėžio VPK ir Panevėžio 
apskrities priešgaisrinės 

gelbėjimo valdybos
Rokiškio priešgaisrinės 

gelbėjimo tarnybos
 inform.

KRIMINALAI

Rokiškio teismo rūmuose 
susitiko Antanas Vagonis 
ir buvęs jo patarėjas 
Tadas Barauskas

Metų pradžioje įsiplieskęs gin-
čas tarp Rokiškio rajono mero 
Antano Vagonio ir buvusio jo pa-
tarėjo Tado Barausko įgavo pa-
greitį – abu politikai rugpjūčio 
13 dieną susitiko Rokiškio teismo 
rūmuose.

Vasario 13-oji – diena kuomet tarp 
minėtųjų A. Vagonio ir T. Barausko 
prabėgo juoda katė - tarybai kartu su 
rajono meru nesugebėjus rasti kom-
promiso ir išrinkti kandidato į vice-
mero postą A. Vagonis žiniasklai-
doje paviešino pranešimą, kuriame 
išreiškė nepasitikėjimą didžiosios 
daugumos pasiūlytu kandidatu T. 
Barausku. 

„T. Barauskas man nekelia pa-
sitikėjimo,“ – savo laiške teigė A. 
Vagonis. Rajono meras T. Barauską 
kaltino prekiavimu kontrabanda, ne-
sąžiningą darbą AB „Ūkio banke“, 
tarnybinio automobilio naudojimu 

asmeninėms reikmėms. Pranešime 
A. Vagonis paminėjo ir tai, jog T. 
Barauskas nesibodėjo socialdemo-
kratų partijos nariams gėles pirkti 
iš savivaldybės sąskaitos – t.y. nau-
dojant mokesčių mokėtojų pinigus, 
o išrinktas socialdemokratų partijos 
pirmininku, vėl rezgė planus, grasino 
suardysiąs tarybos daugumą.

Visi A. Vagonio pareikšti kaltini-
mai sulaukė grįžtamojo ryšio – dėl 
viešo apkalbėjimo T. Barauskas merą 
padavė į teismą.

Teismo procesą komentuoja 
rajono mero Antano Vagonio
advokatas Kastytis Paspirgėlis:
„Deja, žiniasklaidoje pateikta in-

formacija neatitinka tikrovės. Byla 
nebuvo pradėta nagrinėti, nebuvo 
tirti įrodymai bei kviečiami liudi-
ninkai – nebuvo pradėtas įrodymų 
procesas, todėl teigti, jog A. Vagonis 
neturi įrodymų dėl savo pasakytų žo-

džių, yra netikslinga. Buvo pateikta 
tik eilė prašymų dėl įrodymų patei-
kimo ir liudytojų iškvietimo – tik 
tuomet būtų imtasi įrodinėti aplinky-
bes. Byla buvo pasiekusi tik prašymo 
stadiją, o T. Barausko ieškovė pasiū-
lė viską spręsti ne teismais, o taikos 
sutartimi, todėl abiejų šalių sutari-
mu buvo nuspręsta iki rugsėjo 4 d. 
vykdyti taikos derybas. Kadangi yra 
matoma, jog viską galima išspręsti 
derybomis, nes tiek A. Vagonis, tiek 
T. Barauskas yra protingi žmonės, 
bylos nagrinėjimas galbūt nė nebus 
pratęstas. Jei iki numatytos datos ne-
bus pasirašyta taikos sutartis bylos 
svarstymas bus tęsiamas teisme”.

Kaip teigė K. Paspirgėlis, taikos 
sutartį pasirašyti galima bet kurioje 
bylos nagrinėjimo stadijoje, tačiau ti-
kimasi, jog nenorint švaistyti žmonių 
laiko ji bus pasirašyta iki numatytos 
datos.

Monika MEILUTĖ

Balsavime - neigiamas 
žmonių požiūris į įstatymo 
pataisą dėl gyvūnų 
keliamo triukšmo

Gyvūnų problemos – vienos 
skaudžiausių ne tik mūsų šalies, 
bet ir pasaulio mastu: gyvūnų 
mylėtojai įvairiausiais būdais 
stengiasi palengvinti benamių 
gyvūnų gyvenimą, tačiau kai 
kurie Lietuvos Seimo sprendi-
mai leidžia manyti, jog mūsų ša-
lis vis bando "plaukti prieš sro-
vę". Dar visai neseniai didžiulio 
pasipiktinimo sulaukęs privalo-
mas gyvūnų čipavimas prisidėjo 
prie gyvūnų globos namų pilnė-
jimo, tačiau dabartinės Seimo 
narių mintys verčia šiurpti odą 
net visko mačiusiems: už neper-
traukiamą 10 minučių lojimą 
šuns šeimininkai gali būti nu-
bausti ne tik pinigine bauda, bet 
ir... gyvūno konfiskavimu. 

Pagal Seimo nario, Peticijų 
komisijos pirmininko Petro Čim-
baro siūlomą projektą, „joks as-
muo, kuris atsakingas, prižiūri, 
globoja ar kontroliuoja bet kurį 
gyvūną, negali sukelti ar leisti 
gyvūnui sukelti nepagrįstą triukš-
mą, įskaitant, bet neapsiribojant, 
bet kokius garsus, kurie yra aiš-
kiai girdimi bet kurioje triukšmo 
veikiamoje gyvenamosios nuo-
savybės vietoje: nepertraukiamai 
10 minučių ar daugiau nuo 7 val. 
iki 22 val., nepertraukiamai 5 mi-
nutes ar daugiau nuo 22 val. iki 
7 val. arba girdimi su pertrūkiais 
daugiau kaip 30 minučių per 3 va-

landas.“
Norėdami išsiaiškinti skaity-

tojų nuomonę „Rokiškio Sirena“ 
Facebook paskyroje paskelbėme 
balsavimą  „Ar pritariate įstaty-
mo pataisai dėl gyvūnų keliamo 
triukšmo?“. Žmonės ne tik spau-
dė „Pritariu“ bei „Nepritariu“ 
mygtukus, bet ir aktyviai disku-
tavo bei reiškė savo nuomonę 
komentarų sekcijoje: dauguma 
komentatorių teigė, jog įstaty-
mas – absurdas, tačiau atsirado ir 
tokių, kurie aiškino, jog auginti-
niams mieste ne vieta. „Kuriama 
policinė valstybė!”, „Čia tas pats, 
kaip bausti tėvus, kurių naujagi-
mis verkia naktį... Kažkaip svar-
bių šalies problemų, panašu, jie 
nepasiruošę spręsti...“, „Jei pusę 
valandos trinsis aplink duris, tai 
ir los – juk šuo gins savo terito-
riją. Nebežino kaip sau į kišenę 
pinigų įsidėti, paskui keliasi sau 
algas, o jūs toliau mokėkite bau-
das iš minimalios algos“, „Įdomu 
tik vienas dalykas – kur gi dės vi-
sus konfiskuotus gyvūnus? Patys 
žmonės daugiau triukšmo kelia 
nei gyvūnai“ – nuomonę reiškė 
komentatoriai.

Viso balsavime dalyvavo 621 
žmogus, iš kurių 19% (118 bal-
savusieji) pritarė ir net 81% bal-
savusiųjų (503 žmonės) nepritarė 
įstatymo pataisai dėl gyvūnų ke-
liamo triukšmo.

Monika MEILUTĖ

Žmogžudystė Pandėlyje – upėje rastas 
jauno vyro kūnas

Šeštadienio popietę Pandėlio 
miestelyje, Apaščios upėje aptiktas 
kraupus radinys. Šalia upės vaikš-
tinėję miestelio gyventojai upėje 
pastebėjo jauno vyro kūną.

Pandėlio seniūnas Romualdas 
Varanius apie auką atsiliepė trum-
pai: pastarasis - vietinis gyventojas, 
Pandėlį kaip savo gyvenamąją vietą 
priregistravęs dar šiemet. Anot R. 
Varaniaus jaunas vyras buvo stikliu-
ko mėgėjas.

„Įtariamojo profilio komentuoti 
negaliu. Šiuo metu viską tiria poli-
cija, į įvykio vietą atvyko net keturi 
policijos ekipažai, todėl visą darbą 
ir patikėkime jiems,“ – pokalbį už-
baigė R. Varanius pridurdamas, jog 
kalbų apie nusikaltimą - daug.

Kaip teigė Rokiškio policijos ko-
misariato veiklos skyriaus viršinin-

kas Robertas Krasauskas šiuo metu 
įvykį tiria Panevėžio apskrities vy-
riausiasis policijos komisariatas.

„2018-08-11 13.08 val. Rokiškio 
rajone, Pandėlio miestelyje, Par-
ko g., Apaščios upėje, rastas vyro 
(gim. 1982 m.), be pastovios gyv. 
vietos, kūnas su išorinėmis smurto 

žymėmis veido ir galvos srityse. 
Įtariamasis (gim. 1958 m.), gyv. 
Rokiškio r., sulaikytas vadovau-
jantis LR BPK 140 str“, –  tegiama 
Panevėžio apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato kriminalinių 
įvykių suvestinėje.

Monika MEILUTĖ

Rajono futbolo pirmenybės – kol kas nerezultatyvios
Rajono futbolo 7x7 pirmeny-

bės šios sporto šakos aistruolių 
kol kas įvarčiais nedžiugina. Šešių 
komandų gretose kol kas pirmieji 
yra juodupėnai, kurie 2:0 įveikė 
„SK Entuziastai“ komandą.

Šios rungtynės – vientintelės iš 
trijų žaistų, kuriose buvo nugalė-
tojai. Juodupės gretose du įvarčius 
pelnė Giedrius Lekandra ir Deivis 
Zdanovičius.

Kitos dvejos rungtynės pasibai-
gė taikiai. „Entuziastai“ pasidalino 
po tašką su „Mėgėjais“. Šiose rung-
tynėse įvarčius pelnė varčius pelnė 
Modestas Baltušis („Entuziastai“) 
ir  Andrius Pecikonis („Mėgėja“). 

„FC Tornado“ ir „Mėgėjų“ dvikova 
baigėsi be įvarčių. 

Artimiausios pirmenybių rung-
tynės bus žaidžiamos Rugpjūčio 17 
d. 19 val. susitiks „Senjorai ir co“ 

bei „SK Entuziastai“, o 20 val. „FC 
Tornado“ ir „Sena šaika“.

Rugpjūčio 19 d. 13.30 val. žais 
„Sena šaika“ - „Mėgėjai“.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Pirmenybių akimirka.                                                                                           Rokiškio FK nuotr.
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Žolinės atlaidai rajono parapijose: 
bendrystei sutelkęs vainikas, graži sukaktis bei miestelio jubiliejus

Švenčiausiosios Mergelės 
Marijos ėmimo į Dangų atlai-
dai ypatingai švenčiami net 
trijose mūsų rajono parapijo-
se. Onuškyje ir Panemunyje – 
tai taip vadinami didieji atlai-
dai, į bažnyčias sukviečiantys 
ne tik miestelių tikinčiuosius, 
bet ir po visą pasaulį išsibars-
čiusius kraštiečius. Panemu-
niui ši Žolinė ypatinga: mies-
telis mini 420 metų sukaktį, 
be to, prieš 15 metų buvo 
pašventintas gražuolis įspū-
dingas Angelas, kuris savo 6 
m ištiestais sparnais apglėbė 
daugiau nei šimtą Panemunio 
durpyne palaidotų laisvės ko-
votojų. O Rokiškio šv. apašta-
lo evangelisto Mato parapijos 
idėja apjuosti bažnyčią vai-
niku suvienijo ir mažiausius, 
ir suaugusiuosius, ir senjorus 
rokiškėnus. Norinčiųjų pridėti 
ranką ir širdį prie Žolinių vai-
niko buvo tiek, kad vos per ke-
lias valandas nusidriekė spal-
vinga daugiau nei šimto metrų 
ilgio gėlių girlianda.

Sveikino kunigą
Onuškyje Žolinė – visuomet 

didžiulė šventė. Tačiau onuškie-
čiai šiemet turėjo ypatingą pro-
gą – lygiai prieš metus į Juodu-
pės, Lukštų ir Onuškio parapijas 
klebonu buvo paskirtas kunigas 
Aivaras Kecorius. Per ganyto-
jiško darbo metus jis tapo savas 
ir artimas, mėgiamas šių mieste-
lių tikinčiųjų. Tad Žolinės proga 
miestelio bendruomenės žmo-
nėms buvo proga padėkoti savo 
dvasininkui: nuoširdų „Ilgiausų 
metų“ su svečiu Obelių, Kriaunų 
ir Aleksandravėlės klebonu Lai-
monu Nedvecku giedojo pilnutė-

lė Onuškio bažnyčia.
Po šv. Mišių – smagus pasi-

buvimas bažnyčios šventoriuje, 
ragaujant košę ir klausantis Juo-
dupės saviveiklininkų dainų.

Vainiką pynė ir dideli, 
ir maži
Prieš Žolines Rokiškio šv. 

apaštalo evangelisto parapija pa-
kvietė tikinčiuosius pinti šimtme-
čio vainiką ir juo apjuosti baž-
nyčią. Tad rugpjūčio 14-ąją nuo 
pat ankstaus ryto šventoriuje šur-
muliavo žmonės: kvietimą pinti 
vainiką išgirdo nemažai rajono 
visuomeninių organizacijų, įstai-
gų. Ryškiaspalvėmis liemenėmis 
pasipuošę, auklėtojų lydimi atėjo 
miesto darželinukai. Bajorų „Vi-
durdienio damos“ didžiavosi nu-
pynę net 30 metrų, be to, jų pintas 
vainikas papuošė Švenčiausiosios 
Mergelės Marijos statulą švento-
riuje. Vainiką pynė ir Rokiškio 
muziejininkai, ir jaunieji šauliai, 
daugybė miesto tikinčiųjų. Tad 
nenuostabu, kad jau per pietus 
vainiko ilgis siekė daugiau nei 
100 metrų. Kai tokiais tempais 
pinamas vainikas, matyt, ir iki 
Lietuvos rekordo netoli. Parapi-
jos Caritas atstovė Dangira Šutie-
nė sakė, kad Lietuvos rekordinin-
kas – daugiau nei 360 m vainikas 
buvo nupintas Kryžių kalnui ap-
juosti. Tačiau ir rokiškėnų vainin-
kas, kuriame susipynė visos šio 
krašto laukų ir darželių spalvos, 
nuo geltonų saulėgrąžų, šiemet 
taip anksti pražydusių mėlynųjų 
astrų, iki baltažiedžių grikių ir 
auksinių javų, ne kuo nusileido 
rekordininkui. 

Knygų sutiktuvės, parodos
Ši Žolinė ypatinga Panemunio 

miesteliui. Jis švenčia 420 metų 
jubiliejų. Šventiniai renginiai pra-
sidėjo miestelio bibliotekoje. Ten 
šiltai buvo sutiktos kraštiečių Vir-
ginos Šukytės-Genienės bei jos 
vyro poeto Arvydo Genio knygos. 
V. Šukytė-Genienė pristatė savąją 
vaikams skirtą lietuvių mitolo-
gijos motyvais parašytą knygą 
„Stebuklų pripoškėjęs pasaulis“. 
O jos vyras A. Genys – sonetų 
knygą „Atsodos viltys: 100 so-
netų rinktinė“. Joje sugulė pagal 
metų laikus suskirstyti 100 auto-
riaus eilėraščių, parašytų klasi-
kiniu soneto stiliumi: kiekvienas 
eilėraštis –14 eilučių. Autorius 
ne tik dalinosi savo kūryba, bet ir 
papasakojo soneto pasaulinėje bei 
Lietuvos literatūroje raidą.

Bibliotekoje bei jos foje – lan-
kytojų akį džiugina net keturios 
parodos: savo darbus eksponuoja 
dvi tapytojos, auksarankės mez-
gėja bei karoliukų vėrėja.

Susitikimo dalyvių rankose – 
mažytės puokštelės. Tik jos šįsyk 
skirtos ne kūrėjams. Mat iš karto 
po susitikimo panemuniečiai sku-
bėjo į bažnyčią. O ten šią ypa-
tingą dieną šiukštu be puokštės 
rodytis: sakoma, kad tam, kuris 
per Žolinę jos neturi, savo uodegą 
į rankas įbruka pats raguotasis...

Apie pagarbą ir dėkingumą
Žolinė – simbolinis laikas, kai 

jau matyti visi žmogaus darbo ir 
pastangų, kurias laimina Dievas, 
vaisiai. Laukuose jau baigiama 
javapjūtė, soduose noksta vaisiai, 
darželiuose – pats gėlių žydėji-
mas. Tad tradiciškai šią dieną į 
bažnyčią tikintieji nešasi ne tik 
gėlių puokšteles, bet ir pintinėles 
su vaisiais, uogomis, daržovėmis. 

Panemunio, Pandėlio ir Ska-

piškio klebonas Albertas Kas-
peravičius nuoširdžiai ir šiltai 
sutikęs tikinčiuosius, džiaugėsi, 
kad ir pats Dangus siunčia jiems 
savo malonės ženklą: nurimo 
rytą pylusi liūtis ir pro aukštus 
bažnyčios langus suspindo saulė. 
Savo pamoksle jis kalbėjo apie 
Žolinės prasmę. Apie tai, kad šią 
dieną ateinama dėkoti Dievui už 
savo darbų ir pastangų vaisius. Jis 
pabrėžė, kad šiandieninėje var-
totojiškojoje kultūroje labai daž-
nai kyla pagunda tapti vartotoju: 
elgtis tik taip, kaip pačiam nau-
dinga ir patogu, o netinkančiais, 
nebereikalingais dalykais tiesiog 

atsikratyti. Dvasininkas priminė, 
kad tokioje kultūrinėje terpėje itin 
svarbios vertybės yra širdies jau-
trumas, pagarba ir dėkingumas.

Prisiminė miestelio simboliu 
tapusio paminklo istoriją
Panemunėliečiai šiemet mi-

nėjo 420-ąsias miestelio įkūri-
mo metines. Kaip sako Pandėlio 
seniūnas Romualdas Varanius, 
tokia data įrašyta tik istoriniuose 
šaltiniuose, o miestelis yra ge-
rokai vyresnis. Ko tik nebuvo jo 
ilgoje istorijoje: ir karų, ir marų, 
ir ekonominio pakilimo laikotar-
pių. Ir skaudžios pokario laisvės 

kovos. Vien tik Panemunio dur-
pyne kitados buvo palaidoti per 
150 laisvės kovotojų, per šimto 
jų palaikai po įspūdingojo Angelo 
sparnais ilsisi iki šiol. 

Šio paminklo istorija: gyvas 
naujausiosios Lietuvos istorijos 
atspindys: ir Atgimimo viltys, 
ir atgimstanti drąsa kalbėti apie 
netekčių ir praradimų, drąsos ir 
didvyriškumo metą. Ir žmonių, 
įmonių dosnumas atminčiai iš-
saugoti, ir šalies ekonominės 
reformos, infliacija, nuvertinusi 
surinktas lėšas, ir 13 metų pa-
stangos, kad paminklas visgi iš-
kiltų. Ir iškilminga jo atidarymo 
ceremonija, kurios metu, kaip ir 
dabar, pliaupė permainingas lie-
tus, kuris, simboliška, vienijo: 
po vienu skėčiu nuo jo slėpėsi 
politiniai oponentai kadenciją 
baigęs prezidentas Valdas Adam-
kus bei tuometinis Seimo narys 
Vytautas Landsbergis.

Kaip ir prieš penkioliką 
metų, garbės sargyboje prie 
paminklo išsirikiavo Krašto 
apsaugos savanorių pajėgų Vy-
čio apygardos 5-osios rinktinės 
506-osios kuopos kariai. Ir jų 
salvė buvo skirta žuvusių lais-
vės kovotojų garbei. 

Po gražaus minėjimo panemu-
niečiai ir miestelio svečiai nesku-
bėjo skirstytis: skalsu kalbos apie 
miestelio praeitį, dabartį ir pers-
pektyvas, klausantis juodupėnų 
saviveiklininkų dainų.

„Rokiškio Sirenosׅ“ inform.

Iškilminga eisena Panemunyje.

Odę Panemuniui perskaitė ilgametė miestelio bibliotekininkė Pranutė Petrylienė.

Angelas po savo 6 m sparnais glaudžia per 100 žuvusių laisvės kovotojų.

Kaip ir prieš penkioliką metų: žuvusiųjų garbei – šiandieninių Lietuvos gynėjų salvė.

Žolinės išvakarės Rokiškyje: vainikas ne tik apjuosė bažnyčią, bet ir 
sujungė kartas.                                                               „Rokiškio Sirenos“ nuotr.



Nepriklausomas rajono laikraštis

4 psl. 2018-08-17

Velykalnio bendruomenė jau įgyvendina „Maxima“ 
finansuojamą projektą „100-mečio kartos“

Velniakalnyje prasidėjo 
sujudimas – nuo rugpjū-
čio 10 d. ankstyvo ryto it 
skruzdės darbininkės ten 
darbuojasi Velykalnio ben-
druomenės nariai: tvarko 
aplinką, atkasinėja paplū-
dimius, renka šiukšles, veža 
atliekas. Sunku nepastebė-
ti ir ten besidarbuojančios 
sunkiosios technikos, kuri 
kasa žemes, lygina terito-
rijos paviršių – galiausiai 
imta vykdyti Stasio Mekšė-
no bei Joanos Jazdauskaitės 
sumanytą bei  „Maximos“ 
projekto komisijos narius 
stipriai sužavėjusį projektą 
„100-mečio kartos“.

Nauja diena – 
nauji darbai
Kaip pasakojo Velykalnio 

bendruomenės pirmininkas 
Stasys Mekšėnas darbai Ve-
lykalnyje prasidėjo rugpjūčio 
10 d., penktadienį – praėjus 
lygiai mėnesiui nuo tada, kai 
baigėsi „Maxima“ konkursas, 
kurio suteikto finansavimo 
dėka Velykalnis taps dar pa-
trauklesnis lankytojams.

„Aplinkos ruošimo darbus 
pradėjome nuo pat ankstyvo 
penktadienio ryto ir tęsėme 
iki vėlaus šeštadienio vakaro: 
tvarkėme aplinką aplink tven-
kinį, atkasinėjome paplūdi-
mius, rinkome šiukšles, – pa-

sakojo S. Mekšėnas., - Darbų 
daug, dirbsime kasdien. O 
kasdien – vis kiti darbai“.

Pirmiausia – vaikų zona bei 
rampa vandens dviračiams

Paklaustas apie tai, kokie 
pirmieji darbai bus matomi 
Velykalnyje, bendruomenės 
pirmininkas atsakė, jog šiuo 
metu rytinėje tvenkinio pusė-
je jau pradėta formuoti rampa 
skirta keturiems vandens dvi-
račiams bei dvejoms valtims, 
o priešingoje, vakarinėje pu-
sėje ruošiama vaikų zona.

Vaikų zonoje jau formuo-
jama maudykla vaikams: jos 
dugnas bus nupiltas žvyru, o 
krantinė – plautu smėliu; di-

džiausias maudyklos gylis 
sieks 1 metrą, kurio ribą žymės 
plūdurai. Kiek toliau nuo vaikų 
paplūdimio jau rengiama vai-
kų žaidimų aikštelė. Nors šiuo 
metu čia matomas tik ekskava-
toriaus nukastas paviršius, ta-
čiau S. Mekšėno teigimu visai 
netrukus teritorija bus nupilta 
smėliu, 300 kv. m aikštelėje 
puikuosis vaikų žaidimų įren-
gimai: karstyklės, balansinės 
ir virvinės sūpynės skirtos ir 
vaikams, ir suaugusiems. „Kad 
mamos su vaikučiais suptis 
galėtų,“ – sakė bendruomenės 
pirmininkas pridurdamas, jog 
tiek vaikų, tiek kitose zonose 
bus įrengti ir suolai, o vėliau ša-

lia vaikų zonos išdygs trys lau-
ko treniruokliai suaugusiems.

Kitos vasaros 
laukti nereikės
Remiantis „Maxima“ kon-

kurso taisyklėmis, vykdomas 
projektas „100-mečio kartos“ 
turi būti fiziškai užbaigtas iki 
lapkričio 12 dienos ir, nors 
šiltojo sezono liko tik pora 
savaičių, S. Mekšėno neap-
leidžia mintys, jog Velykalnio 
svečiai dar spės pasidžiaugti 
naujaisiais įrengimais bei van-
dens pramogomis. „Tikiu, kad 
žmonės dar spės pasidžiaugti 
šiuo metu dar gaminamomis 
sūpynėmis, vandens dvira-

čiais bei valtimis. Ilgai „ne-
tempsim“ – vešim smėlį, žvy-
rą ir labai tikiuosi, kad vaikai 
spės ir naujuoju paplūdimiu 
pasidžaiugti. Kad tik neatšal-
tų…“ – kalbėjo pirmininkas.

„Labai džiaugiuosi, jog 
prie visų darbų prisideda tiek 
tiek Velykalnio bendruomenės 
nariai, tiek pati seniūnija bei 
vietiniai verslininkai – „Al-
dma“ mums „paskolino“ visą 
reikalingą sunkiąją techniką. 
Būtent dėl tokio šaunaus ben-
dradarbiavimo ir tikiu, jog 
teritoriją lankytojams paruo-
šime labai greitai,“ – pokalbį 
užbaigė S. Mekšėnas. 

Monika MEILUTĖ

Erikas Druskinas vėl vadovaus kultūrai

Režisierius, dailininkas 
ir scenografas, buvęs Ro-
kiškio kultūros centro di-
rektorius Erikas Druskinas 
(nuotr.) vėl vadovaus kul-
tūrai – trisdešimt devyne-
rių metų uteniškis laimėjo 
rugpjūčio 10 d. vykusį kon-
kursą Utenos kultūros cen-
tro direktoriaus pareigoms 
užimti. Į direktoriaus postą 
pretendavo penki asmenys.

Erikas Druskinas mėnesį 
vadovavo Širvintų, o pusan-
trų metų – Rokiškio kultūros 
centrui.

„Rokiškio Sirena“ prime-
na, jog per pusantrus savo 
vadovavimo metus buvęs 
centro vadovas spėjo pasė-
ti didžiulį nepasitenkinimą 
kultūros mylėtojų širdyse: 
Rokiškio rajono dailininkų 
klubo „Roda“ pirmininkas 
Arūnas Augutis 2017 m. va-

sario 7 d. teigė, jog klubo 
nariai nepatenkinti vadovo 
vykdoma kultūrine politika, 
kuri susijusi su kolektyvų 
naikinimu ir vijimu iš kul-
tūros centro, bei renginiais, 
kuriuose dominuoja ne patys 
rokiškėnai, o pakviesti visai 
miestui svetimi žmonės. Taip 
pat likus dviems savaitėms 
iki 33-iojo profesionalių te-
atrų festivalio “Vaidiname 
žemdirbiams“ Rokiškio ra-
jono meras Antanas Vagonis 
nušalino tuomet dar dirbusį 
centro direktorių nuo festiva-
lio organizavimo bei paragi-
no pastarąjį atsistatydinti iš 
einamų pareigų. Iš Rokiškio 
kultūros centro direktoriaus 
pareigų režisierius, daili-
ninkas ir scenografas Erikas 
Druskinas atsistatydino dar 
praėjusių metų vasario 10 
dieną.

Monika MEILUTĖ

Darželinukams ir moksleiviams nuo rugsėjo stiklinė pieno bus privaloma
Nuo rugsėjo darželių ir 

mokyklų valgiaraščiai vai-
kams turės keistis.

Siekiant, kad darželinukai 
ir moksleiviai gautų daugiau 
kalcio, iki pilnametystės jie 
kiekvieną dieną privalės gau-
ti po stiklinę, apie 200 mili-
litrų, pieno, o įvesti pieno 
prievolę ugdymo įstaigose 
siūlo Sveikatos apsaugos mi-
nisterija.

Ugdymo įstaigos naują 
tvarką kritikuoja – mano, kad 
toks reikalavimas dėl pieno 
tiekimo yra perteklinis ir bus 
švaistomi valstybės lėšos.

Darželių atstovai sako, kad 
pieno negeria apie pusė vaikų. 
Todėl jau dabar dideli pieno 
kiekiai nuo stalo keliauja tie-
siai į nuotekų vamzdį, nes tė-
vai kaip tik prašo, kad jų vai-
kams būtų duodama mažiau 
pieno produktų, nes jie aler-
giški laktozei arba toleruoja 
nedidelį jos kiekį. 

Sveikatos apsaugos minis-
terija atkerta, kad valgiaraščiai 
sudaryti remiantis Europos 
Sąjungos rekomendacijomis.

Ministerijos Mitybos ir fi-
zinio aktyvumo skyriaus ve-
dėjas Almantas Kranauskas 
sako, kad laktozės netole-

ruojantys vaikai galėtų gerti 
ne pieną, o maisto papildus: 
„Alternatyva (...) yra maisto 
papildai – kalcis“. 

Nuo rudens įsigaliosian-
čios naujos vaikų maitinimo 
taisyklės neleis darželiuose ir 
mokyklose siūlyti pieno pro-
duktų su glajumi, glaistu, šo-
koladu ar kremu, valgomųjų 
ledų, rūkytų mėsos gaminių.

Taip pat bus draudžiami 
džiūvėsėliuose volioti ar džiū-
vėsėliais pabarstyti kepti mė-
sos, paukštienos ir žuvies ga-
miniai, padažai su spirgučiais, 
silkė. 

Nustatytas reikalavimas, 

kad garnyras (šviežios ar ter-
miškai apdorotos daržovės, 
išskyrus bulves) sudarytų ne 
mažiau kaip trečdalį patieka-
lo svorio. Taip pat kiekvie-
ną dieną vaikams turės būti 
siūloma rinktis vegetarišką 
patiekalą, o užkandžiais mo-
kyklose bus leista prekiauti 
tik tuo atveju, jei tam pritars 
tėvai.

Naujienų agentūros BNS 
informaciją atgaminti vi-
suomenės informavimo 
priemonėse bei interneto 
tinklalapiuose be raštiško 
UAB BNS sutikimo drau-
džiama.

Kelionė skaičių labirintais
Mes dažnai neįvertiname 

intelektinės mintino skai-
čiavimo naudos – šis gebė-
jimas taikant informacines 
technologijas ir loginį mąs-
tymą,  moksleiviams pra-
verčia ne tik pamokų metu, 
bet ir kasdieniame gyveni-
me. Užsienio mokslininkai 
ištyrė, kad labiau įgudę 
moksleiviai sugeba atlikti 
matematinius veiksmus su 
septynių skaičių, tarp kurių 
parodymo yra 500 milise-
kundžių laiko tarpas, seka. 
Toks užsiėmimas padeda 
lavinti koncentraciją ir at-
mintį. Be to, nuo mažens 
mintinai skaičiuojančių 
vaikų intelektas būna vidu-
tiniškai 7 punktais aukštes-

nis. ,,Pradinukų tėvai sako, 
kad jų vaikai treniruodamie-
si skaičiuoti mintinai būna 
stropesni, labiau disciplinuo-
ti mokydamiesi kitų mokslų. 
Vyresnieji teigia, kad skai-
čiavimas jiems padeda ug-
dyti dėmesį, kantrybę. Tai 
labai praverčia ir vėliau, jau 
studijuojant. Matmintinio 
entuziastai vėliau renkasi ne 
tik su matematika susijusias 

studijas, bet ir mediciną, dai-
lę, teisę“. Jeigu galėtumėte 
padėti savo vaikams labiau 
susikoncentruoti, tapti dis-
ciplinuotais, imlesniais tiks-
liesiems mokslams ar net 
padidinti jų intelektą keliais 
procentiniais punktais, ar pa-
siryžtumėte į tai investuoti 
savo laiko ir jėgų? 

Programa skirta 1-12 kla-
sių mokiniams. Programa 

suteiktų galimybę ne tik ga-
biems mokiniams tobulinti 
matematinį ir loginį mąsty-
mą, bet ir gautas žinias pri-
taikys kituose mokomuo-
siuose dalykuose.

Registracija vyks nuo 
rugpjūčio 20 d. iki rugsėjo 
5 d. tel. 867218835. Vietų 
skaičius ribotas. Būrelis ne-
mokamas ( apmoka iš NŠV 
programos lėšų).
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Verslininkas Egidijus Šmagoris: 
„Jokių minčių verslą kurti kitame mieste nebuvo“
Jau antruosius metus rokiškėnų žvilgsnius atkreipia netikėtai išdygęs pilkas pastatas įsikūręs adresu Taikos g. 19 b. Trisdešimt vienerių 
metų verslininkas Egidijus Šmagoris dar pernai metų pavasarį pasinaudojęs darbo biržos vykdomo projekto „Atrask save“ bei savivaldybės 
parama  verslui, čia įkūrė mažytį nestandartinių baldų gamybos cechą „Egidijaus baldai“.

Baldų gamybos verslą 
įkurti paskatino noras 
dirbti visus metus
Kaip pasakojo vyriškis, į 

nestandartinių baldų gamybos 
verslą pastūmėjo poreikis dar-
bo vietą turėti ištisus metus. 
„Anksčiau dirbau statybų sek-
toriuje, turėjau verslo liudiji-
mą. Tačiau toks darbas man 
nepatiko, nes viskas priklausė 
ne nuo manęs, o nuo oro sąly-
gų ir sezono, kadangi daugiau-
sia atlikdavome lauko darbus, 
dengdavome stogus. Tad nei 
lietui lyjant, nei šaltukui pa-
spaudus darbų vykdyti nega-
lėdavome. Tai sezoninis dar-
bas,” – pasakojo E. Šmagoris. 
Pastarojo teigimu, būtent tai, 
jog statybų darbai galėjo būti 
atliekami tik tam tikrais se-
zonais ir viskas priklausė nuo 
oro sąlygų, jį ir pastūmėjo į 
baldų gamybos verslą. „Baldų 
gamybos verslo idėjos istorija 
visai paprasta: vis dar dirbda-
mas statybose, nuolat sukau 
galvą, kokią veiklą galėčiau 
vykdyti visus metus. Tuomet 
ir šovė”į galvą mintis gaminti 
baldus,” – teigė pašnekovas.

Egidijus Šmagoris pa-
sakojo, jog dar besisukda-
mas statybų versle, jau ėmė 
taupyti pinigus kitai verslo 
idėjai, kurią ėmė įgyvendin-
ti dar prieš ketverius metus. 
„Panaudojęs savo santau-
pas Ąžuolų gatvėje įsiren-
giau nedidelį, jaukų biurą ir 
ėmiau „bristi į baldų gamy-
bos jūrą“. Susipažinau su 
žmogumi, kurį tikrai galiu 
pavadinti baldų gamybos 
asu, kuris mane ir išmokė 
visų šios srities subtilybių,” 
– prisiminimais dalijosi 
verslininkas, pridurdamas, 
jog Ąžuolų gatvėje įkurtame 
biure tik maketuodavo bei 
surinkdavo ir montuodavo 
baldus, o jų gamybos proce-
są patikėdavo Kaune esan-
čiai baldų gamyklai.

Praėjus dvejiems metams 
po „Egidijaus baldai“ įkūrimo, 
įmonės savininkas nusprendė 
plėsti verslą. „Suvokiau, jog 
pats laikas – nusipirkau už 

Taikos gatvėje esančių ben-
drabučių buvusius senus ga-
ražus, kuriuos su darbo biržos 
bei savivaldybės pagalba po 
truputį paverčiau šiuo bal-
dų gamybos cechu, kuriame 
esanti įranga leidžia atlikti vi-
sus baldų gamybos darbus,” – 
džiaugėsi E. Šmagoris.

Paramos verslui 
padėjo žengti… 
trejus metus į priekį
Pasakodamas apie naujai 

įkurtą baldų gamybos cechą 
Taikos gatvėje, vyriškis pa-
brėžė, jog plėsdamas verslą 
pasinaudojo ir darbo biržos 
bei savivaldybės teikiamo-
mis paramomis verslui. „Kai 
ėmiausi baldų gamybos vers-
lo, buvau užsiregistravęs dar-
bo biržoje. Tik įkūrus verslą 
darbo biržos darbuotojai in-
formavo mane, jog yra ga-
limybė gauti nemenką para-
mą, kuri padėtų mano verslo 
plėtrai. Tačiau tuomet buvo 
kiek baisu, galvoje suko-
si mintys, jog dar per anksti 
užsiimti verslo plėtra. Tačiau 
šioje sferoje išdirbus dvejus 
metus pagalvojau – o kodėl 
gi ne? Verslas sekasi neblo-
gai, o jau ir šiokios tokios ga-

myklėlės norėtųsi, todėl vėl 
užsiregistravęs į darbo biržą 
pasinaudojau darbo biržos 
vykdomu projektu „Atrask 
save“, skirtu savarankiškam 
užimtumui skatinti, verslui 
gavau paramą, kuri ir padėjo 
susipirkti reikalingą įrangą 
– dvejas stakles, dulkių nusi-
urbimo aparatą,“ – šypsojosi 
E. Šmagoris. Vyras prisiminė, 
jog dalyvauti projekte pakako 
atitikti tris kriterijus – būti 
jaunesniam nei 29 metai, nie-
kur nesimokyti bei neturėti 
jokio verslo.

„Nors darbo biržos vykdy-
tas projektas „Atrask save“ 
buvo labiau skirtas darbo 
vietos sau sukūrimui, šiuo 
metu esu įkūręs papildomas 
dvi darbo vietas – „Egidijaus 
balduose“ dirba dar du baldų 
gamybos specialistai,” – kal-
bėjo E. Šmagoris. Taip pat 
pašnekovas džiaugėsi, jog 
prie verslo plėtros prisidė-
jo ir dar pernai metais gauta 
Rokiškio rajono savivaldybės 
parama verslui, kuri Taikos 
gatvėje stovinčiai gamyklai 
padėjo įsirengti garažo vartus 
bei vitrininius langus. „Galiu 
teigti, jog darbo biržos ir sa-
vivaldybės suteiktos paramos 

verslui padėjo žengti didžiulį 
žingsnį į priekį. Visai gamy-
binei įrangai įsirengti panau-
dojant tik savo lėšas man būtų 
prireikę… dar trijų metų,” – 
pasakojo pašnekovas.

Kokybė lemia kainą
Egidijus Šmagoris pa-

sakojo, jog baldų gamybai 
naudoja aukštos kokybės me-
džiagas, todėl ir baldų kaina 
atitinka kokybę. „Dažniausiai 
gaminame virtuvės baldus, 
spintas, sekcijas. Pagal kli-
ento pateiktas vizijas ir pa-
geidavimus padedame surasti 
tinkamiausią projekto spren-
dimą, spalvų ir furnitūros pa-
sirinkimą. Baldus gaminame 
tik iš kokybiškų medžiagų, 
kadangi pagrindinis mūsų 
veiklos siekis – patenkinti 
kiekvieno užsakovo lūkes-
čius. Individualiai gaminto 
baldo kaina visada skirsis nuo 
jau pagamintų standartinių 
baldų, esančių parduotuvėse, 
kadangi nestandartiniai bal-
dai gaminami pagal individu-
alius išmatavimus ir kliento 
pageidavimus. Baldas – ne 
griovys, reikalauja didžiulio 
dėmesio, kūrybiškumo bei 
kruopštumo,“ – apie darbą 

kalbėjo verslininkas.

Savam mieste – 
jaukiausia?
Paklaustas apie tai, kas 

paskatino verslą kurti Rokiš-
kyje, jaunasis verslininkas at-
sakė paprastai: „Kadangi pats 
esu rokiškietis, jokių minčių 
nebuvo, jog verslą galėčiau 
kurti kažkur kitur. Čia mano 
šeima, draugai, pažįstami. 
Didžiulis privalumas, jog gy-
vendamas čia visą gyvenimą 
jau neblogai pažįstu vietinę 
rinką, suprantu žmonių porei-
kius, todėl ir „verslauti“ seka-
si kur kas lengviau nei visai 
svetimame mieste“.

Verslininkas pasakojo, jog 
ir pačius verslo pamatus pa-
statė būtent pažintys. „Kai 
nusprendžiau įsisukti į šį be 
galo didelio kruopštumo rei-
kalaujantį verslą, reklamuoti 
padėjo pažįstami – pirmuo-
sius baldus kūrėme drau-

gams, pažįstamiems. Dabar 
žmonės į mus kreipiasi ne pa-
matę reklamą, o išgirdę apie 
įmonę ir mūsų gaminamus 
baldus iš kitų klientų, kitaip 
tariant geriausia reklama -  iš 
lūpų į lūpas,” – sakė E. Šma-
goris.

Nors šiuo metu „Egidijaus 
baldų“ gamyba apsiriboja vei-
kla Rokiškyje, vyriškis nesle-
pia, jog ateities planuose ir kiti 
Lietuvos miestai. „Džiaugiuo-
si, jog pradėjau šį verslą. Šiuo 
metu darbų užtenka Rokiškio 
rajone, tačiau ateityje turiu 
minčių verslą plėsti ir kituo-
se Lietuvos miestuose – kai 
nebeliks rokiškiečių, kuriems 
dar negaminome baldų,” – 
šypsodamasis pokalbį užbaigė 
verslininkas.

Įmonės „Egidijaus baldai“ 
pagamintus baldus galima ras-
ti Facebook puslapyje „Egidi-
jaus baldai Rokiškyje“.

Monika MEILUTĖ

Milijoninius įsiskolinimus turinčiai „Rokiškio aliejinei“ sustabdyta bankroto procedūra
Lietuvos apeliacinis 

teismas nusprendė panai-
kinti Panevėžio apygardos 
teismo nutartį iškelti ban-
kroto bylą UAB „Rokiš-
kio aliejinė“. Milijoninės 
bendrovės skolos rapsų 
augintojams ir prekybos 
įmonėms niekur nedingo. 
Apeliacinės instancijos 
teismas sukritikavo pir-

mos instancijos teismo ar-
gumentą, kad bendrovės 
finansiniai sunkumai yra 
tęstinio pobūdžio: teismas 
nurodo, kad 2016-2017 m. 
bendrovės veikla buvo pel-
ninga, o tik 2018 m. ben-
drovė susidūrė su finansi-
niai sunkumais, todėl nėra 
pagrindo konstatuoti, kad 
bendrovės finansiniai sun-

kumai yra tęstinio pobū-
džio.

Vienas iš pagrindinių ar-
gumentų dėl bankroto by-
los iškėlimo buvo tas, kad 
daugiau nei pusę bendrovės 
turto sudaro pradelsti įsipa-
reigojimai. Siekdami apsau-
goti savo interesus, žemdir-
biai sutiko pratęsti skolos 

apmokėjimą – pasirašytas 
sąlyginis susitarimas dėl 
skolos grafiko sudarymo.

Įvertinęs didelės dalies 
kreditorių pastangas ir sie-
kius atstatyti įmonės moku-
mą, teismas padarė išvadą, 
kad bendrovės turto vertė 
(8.392.062,80 EUR) ir pra-
delstų įsipareigojimų dydis 
(2.667.496,22 EUR) nesuda-

ro pagrindo konstatuoti, kad 
bendrovė yra nemoki, o jos 
pradelsti įsipareigojimai vir-
šija pusės į jos balansą įrašy-
to turto vertę, todėl bankroto 
byla buvo iškelta nepagrįstai.

UAB „Citadele bankas“ 
prieštaravo žemdirbiams ir 
siekė bankroto, kurio atve-
ju bankui pagal galiojančius 
hipotekos ir įkeitimo lakš-

tus būtų atitekęs bene visas 
įmonės turtas. Įmonės res-
truktūrizaciją palaikė ir Že-
mės ūkio ministerija. Savo 
rašte, adresuotame UAB 
„Rokiškio aliejinė“ ji išreiš-
kė lūkesčius, kad vis tik bus 
atstatytas įmonės mokumas 
ir bus išlaikytos darbo vietos 
Rokiškio regione.

Delfi.lt inform.
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AUGALAI

• 0,5 t miežių. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 629 65 277. Rokiškis

BALDAI

• Geros būklės kampinę spintą. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 626 90 489. 
Rokiškis
• Nenaudotas metalines lovas. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 617 35 437. 
Rokiškis
• Rašomąjį stalą su lenta 
kompiuterio klaviatūrai.  
Kaina 40 Eur. Tel. 8 614 92 710. 
Rokiškis
• Sofą, sekciją, spintą, stalą-knygą, 
rašomuosius stalus su spintelėmis, 
svetainės stalą su minkštomis 
kėdėmis, virtuvės komplektą ir 
įvairias kėdes atskirai.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Skubiai, už simbolinę kainą  
 buto baldus. Tel. 8 683 97 881. 
Rokiškis
• Dvi odines sofas su „Relax“ 
funkcija. Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 674 32 521. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Elektrinę siuvimo mašiną ČAIKA 
134. Kaina 125 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Elektrinę viryklę "Bauknext, 
4 apvalios kaitlentės, orkaitė su 
griliumi ir ventiliatorium.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Skalbimo mašiną BOMPANI. 
Kaina 34 Eur. Tel. 8 624 39 429. 
Rokiškis
• Kavos aparatą "Zepter".  
Kaina 70 Eur. Tel. 8 699 17 307. 
Rokiškis
• Skalbimo mašiną "Ardo".  
Kaina 30 Eur. Tel. 8 699 17 307. 
Rokiškis
• Dujų balioną su reduktoriumi. 
Tel. 8 648 35 808. Rokiškis

DOVANOJA

• Dėvėtus drabužius. Galiu atsiųsti 
paštu arba pristatyti jums į namus 
jeigu gyvenate netoli.  
Tel. 8 609 63 040. Vilnius
• Šaldytuvą BEKO. Galiu pristatyti 
į jums tinkamą vietą.  
Tel. 8 609 63 040. Radviliškis
• Labai atsakingiems ir mylintiems 
gyvūnus žmonėms škotų 
stačiaausius kačiukus. Turime 
patelę ir patinėlį. Nukirminti, 
paskiepyti su skiepų pasais.  
Tel. 8 605 90 025. Rokiškis
• 3 mėn. kačiukus – katytę ir 
katinėlį. Tel. 8 635 49 070. 
Rokiškis
• Kačiukus: 2 patelės ir patinėlis. 

Savarankiški, tvarkingi.  Galiu 
atvežti. Tel. 8 624 01 986.  
Rokiškis
• Senovinę skrynią be dangčio.  
Tel. 8 622 21 662. Rokiškis
• Katytę ir kačiuką. Daro i dėžutę, 
1,5mėn. Obeliai. Tel. 8 640 21 914. 
Rokiškis
• Rainą ir juodą kačiukus, kurie 
ieško naujų namų! Žaismingi, ėda 
patys, reikalus atlieka į dėžutę. 
Lailūnų km. Tel. 8 675 72 055. 
Rokiškis
• Moteriškus XXL dydžio 
drabužius. Tel. 8 648 35 808. 
Rokiškis
• Dovanoju pagalves.  
Tel. 8 648 35 808. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Moterišką margą 46 – 48 dydžio 
švarką. Kaina 6 Eur.  
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Gėlėtą 48 dydžio suknutę 
trumpomis rankovėmis.  
Kaina 8 Eur. Tel. 8 657 44 181. 
Rokiškis
• Audinį užuolaidai. Ilgis – 3 m, 
plotis – 1,50 m. Kaina 6 Eur.  
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Naujas 40 dydžio raudonas 
basutes aukštu kulnu (klumpes). 
Kaina 13 Eur. Tel. 8 657 44 181. 
Rokiškis
• Naujas 40 dydžio moteriškas 
basutes. Kaina 14 Eur.  
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Juodus odinius moteriškus 
40 dydžio sportinius batelius iš 
Vokietijos lenktu padu. Kaina 32 
Eur. Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Baltus odinius moteriškus 38 
dydžio sportinius batelius iš 
Vokietijos. Kaina 27 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Patrauklų klasikinį laikrodį MB 
juodu ciferblatu ir juodu natūralios 
odos dirželiu bei baltu ciferblatu 
ir rudu natūralios odos dirželiu. 
Labai gražiai atrodo ant rankos 
bei atkreipia praeivių dėmesį. 
Klasikinis dizainas. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 616 15 320. Kaunas
• Mažai nešiotą J. Tūbelio 
progimnazijos mokyklinę 
uniformą–megztinį. Dydis L (168 
cm ūgiui). Kaina 22 Eur.  
Tel. 8 613 58 443. Rokiškis
• Gražus ir kokybiškas tamsiu 
ciferblatu, sidabrine apyranke 
bei sidabriniu korpusu BENYAR 
laikrodis. Visos rodyklės 
veikiančios, viduje tiksi japoniška 
širdis. Korpusas iš 316L plieno, 
stikliukas atsparus pabraižymams. 
Kaina 55 Eur. Tel. 8 616 15 320. 
Kaunas

GARSO TECHNIKA

• Labai geros būklės CD grotuvą 
Sony CDX - MP40. MP3.  
Kaina 20 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Labai geros būklės CD grotuvą 
Panasonic CQ-C7303N. MP3, 
WMA. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• CD grotuvą PLU2, P2 - 3030. 
MP3. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Labai geros būklės CD grotuvą 
Vdo Dayton CD 1327. Yra MP3, 
AUX. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Idealios būklės CD grotuvą 
ALPINE CDE-120RM, USB, AUX. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Labai geros būklės CD grotuvą 
Panasonic CQ - C1303NE. MP3, 
AUX. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Labai geros būklės CD grotuvą 
AP CD - 5800 CD. MP3, AUX. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Geros būklės CD grotuvą JVS 
KD-R821BT, Bluetooth, VMA, 
MP3, USB, AUX. Mos-fet 50W-4. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• AUNA AV2-CD850BT, 
gamintojas - Vokietija,  8x50 . 
Kaina 70 Eur. Tel. 8 670 27 742. 
Rokiškis

• Naują vokišką stiprintuvą AUNA 
SPL - 1000 W. Rinkos kaina -125 
Eur. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 670 27 742. Rokiškis
• Naujas garso kolonėles. 
Gamintojas - Vokietija. Kaina 65 
Eur. Tel. 8 670 27 742. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Ėringas avis, avis su ėriukais, 
avinus. Tel. 8 610 19 607.  
Rokiškis
• 5 mėn. skiepytus, čipuotus 
prancūzų buldogus su ES pasais. 
4 patelės ir 3 patinėliai. Tėvai su 
kilme. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 689 59 487. Rokiškis
• Šiųmečius mišrūnus avinukus. 
Tel. 8 647 32 700. Kupiškis
• 2 mėnesių Degu veislės 
voverytes. Mažyliai pripratinti 
 prie rankų. 2 patelės, 4 patinėliai. 
Kaina 2 Eur. Tel. 8 640 61 786. 
Rokiškis
• Jauniklius triušius.  
Tel. 8 458 75 274. Rokiškis
• Veršingą žalmargę 3 veršelių 
karvę. Veršiuosis lapkričio mėn. 
viduryje. Tel. 8 625 87 013. 
Rokiškis
• Jaunų mėsinių galvijų bandą.  
10 vienetų. Daugiausia – karvės. 
Kaina derinama. Kaina 6500 Eur. 
Tel. 8 621 12 973. Kupiškis
• Zebrinių amadinų (kanarėlių) 
porelę. Tel. 8 611 47 584. 
Rokiškis
• Kaimiškai augintas mėsines 
vištas, 3,50 Eur/kg. Kaina 3 Eur.  
Tel. 8 679 92 522. Rokiškis
• 2 veršelių karvę (sukergta 
birželio 10 d.) Skemų kaimas. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 680 36 684. 
Rokiškis
• Dvi karves ir dvi telyčias. 
Rokiškis, Bučiūnų kaimas, 
Obelių seniūnija.  
Tel. 8 681 13 789. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau sezoninio darbo. Galiu 
nupjauti žolę, dirbti sargu.  
Tel. 8 695 78 132. Rokiškis
• Ieškau bet kokio pagalbinio 
darbo. Turiu B kategorijos 
vairuotojo pažymėjimą.  
Tel. 8 601 47 459. Rokiškis
• 38 metų vyras ieško darbo.  
Tel. 8 672 86 131. Rokiškis
• Tvarkinga moteris, neturinti 
žalingų įpročių, ieško darbo.  
Gali prižiūrėti senelius. Siūlyti 
įvairius variantus.  
Tel. 8 602 15 677. Rokiškis
• 25 metų vaikinas ieško įvairaus 
darbo. Tel. 8 648 49 430.  
Rokiškis
• Turiu vairuotojo kategorijas 
B,C,CE. Vairuotojo stažas 10 m. su 
visomis kategorijomis. Turiu darbo 
savivarčiu, tentu, puspriekabe, 
patirties. Be žalingų įpročių.  
Siūlyti darbą tik Lietuvoje.  
Tel. 8 616 93 348. Rokiškis
• Skubiai ieškau darbo, galiu dirbti 
bet kokį darbą. Turiu B kategorijos 
vairuotojo pažymėjimą.  
Tel. 8 646 05 186. Rokiškis
• Ieškau darbo. Turiu vairuotojo 
pažymėjimą. Tel. 8 646 05 186. 
Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Reikalingi vaikinai ir 
merginos darbui Šiaurinėje 
Airijoje, automobilių 

plovykloje (papildomas tel. nr.: 
+447591163692). Tel. 8 655 23 
242. Rokiškis
• Reikalingas žmogus, galintis 
nušienauti pievą. Būtų gerai 
šienauto smulkintuvu.  
Tel. 8 688 26 049. Rokiškis
• Ieškau anglų kalbos mokytojos. 
Noriu išmokti laisvai kalbėti 
angliškai. Tel. 8 626 21 159. 
Rokiškis
• Siūlome darbą kasininkei-
pardavėjai. Patirtis nebūtina. 
Apmokome vietoje.  
Tel. 8 652 59 781. Rokiškis
• UAB Ramundas GM reikalingas 
briketų pakavimo įrangos/
džiovyklos operatorius. Darbo 
vieta - Antanašė, Rokiškio 
raj. Reikalingas traktorininko 
pažymėjimas darbui su pjuvenų 
užpildymo krautuvu. 
 Tel. 8 612 26 202. Rokiškis
• UAB Ramundas GM lentpjūvėje 
ieškomas šaltkalvis. Būtina 
šaltkalvio darbo patirtis.  
Darbo vieta Obeliuose.  
Tel. 8 612 26 202. Rokiškis
• UAB Ramundas GM reikalingos 
2 lentelių rūšiuotojos lentpjūvėje. 
Darbo vieta - Obeliai, Rokiškio raj. 
Visos socialinės garantijos, priedai 
už gerą darbą. Iš Rokiškio iki darbo 
veža autobusiukas.  
Tel. 8 612 26 202. Rokiškis
• Reikalingi žmonės stogų  
remonto darbams. Tel. 8 687 73 
069. Rokiškis
• Statybos įmonei reikalingas 
tiekėjas-dispečeris. Darbo 
pobūdis-bendrauti su tiekėjais, 
užsakyti statybines medžiagas; 
darbas su dokumentais-medžiagų, 
kuro apskaita. Reikalavimai: 
komunikabilumas, darbas 
kompiuteriu, B kat. vairuotojo 
pažymėjimas. Tel. 8 682 19 984. 
Rokiškis
• Ieškomas žmogus, kuris galėtų 
pajungti centrinio šildymo krosnį. 
Tel. 8 681 22 254. Rokiškis

KITA

• Šulinio stogelį. Tel. 8 687 98 710. 
Rokiškis

• Šiaudus rulonais.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Metalinius gėlių stovus.  
Tel. 8 698 80 875. Rokiškis
• 8 sekcijų nenaudotus ketaus 
radiatorius: 2 vnt. po 16 Eur, 2 vnt. 
12 sekcijų po 24 Eur, 1 vnt. 13 
sekcijų 26 Eur. Kaina 16 Eur.  
Tel. 8 615 19 263. Rokiškis
• Medžio apdirbimo stakles ir 
diskinius pjūklus.  
Tel. 8 458 75 585. Rokiškis
• Metalinį seifą. Kaina 105 Eur. 
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• 50 vnt. 3 l talpos stiklainių.  
Vnt. kaina – 0,70 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Mažai naudotą 1 m šašlykinę. 
Kojos ištraukiamos, sustiprinta iš 
šonų. Juodupė. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 683 23 955. Rokiškis
• 3 l talpos butelius (ne stiklainius) 
sultims, vynui storesne sienele, 
siauru kakliuku. Mažiausia vnt. 
kaina - 1 Eur. Tel. 8 692 49 480. 
Rokiškis
• Viengubo pjovimo coliaukines 
eglines lentas. 3 m. džiūvimo. Ilgis 
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- 2,5 m., 2 kubai. Tel. 8 614 19 532. 
Rokiškis
• TENA Slip Maxi Medium 
sauskelnes suaugusiems, 35 vnt. 
Tena Bed Normal lovos paklotus, 
60x90 cm, 25 vnt. GranuFlexb 
neišpakuotus hidrokoloidinius 
tvarsčius, 10 vnt., 15x20 cm.  
Tel. 8 600 55 086. Rokiškis
• Medicininį čiužinį iš karpyto 
porolono pragulų profilaktikai. 
Gamintojas www.grike.lt. 
Išmatavimai - 200x0,90x0,10 m. 
Naudotas porą mėnesių. Kaina 35 
Eur. Tel. 8 600 55 086. Rokiškis
• 3 l stiklainius po 0,25 Eur.  
Tel. 8 676 14 303. Rokiškis
• Išskirtinius mestinius 8 šakų elnio 
ragus. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 614 86 750. Rokiškis
• Beržines vantas pirčiai.  
Kaina 2 Eur. Tel. 8 628 64 918. 
Rokiškis
• Elektros apskaitos skydą. 

Išmatavimai - 65x50x25 m.  
Kaina 12 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Keičiu 0.5l talpos stiklainius į 
medų. Tel. 8 613 58 443. Rokiškis
• Suvirinimo aparatą. Gamintojas 
- „Vilniaus Vingis“, įtampos 
maitinimas - 220 V. Kompaktišką 
lagaminą - dėžę (60 Eur). Naują 
kompresorių (30 Eur) ir naudotą 
(40 Eur). Vokišką 40 l slėginį indą 
ant ratelių su cilindru (70 Eur). 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 624 39 429. 
Rokiškis
• Aerodinaminę bagažinę, 
skersinius VW automobiliui, 
laikiklius dviračiams vežti.  
Tel. 8 611 27 116. Rokiškis
• Užsukamus 0,5 l stiklainius. 
Vnt. kaina – 0,10 Eur.  
Tel. 8 616 48 186. Rokiškis
• Naują knygą, reikalingą 
maitinimo įmonėms. Galiu siųsti. 
Kaina 6 Eur. Tel. 8 670 54 703. 

Rokiškis
• Trifazį dviejų tarifų elektros 
skaitiklį „Atikas“. Kaina 35 Eur. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Naudotas šamotines plytas 0,3 
eur, koklius 0,3 eur, molines 
plytas 0,2 eur, krosnelės kaitllentę, 
orkaitę, dureles, katiliuką, šiberius 
(sklendes). Tel. 8 615 75 475. 
Rokiškis
• Monetas: 1830 m. ir su 
Nikolajaus II portretu, 1901 m. 
Kaina po 10 Eur, bet perkant abi – 
16 Eur. Siuntimas į kitą miestą už 
papildomus 2 Eur. Kaina 8 Eur.  
Tel. 8 616 15 320. Kaunas
• Striukes berniukui, apie 140 
dydžio. Tel. 8 611 52 763.  
Rokiškis
• 3 litrų talpos butelius (ne 
stiklainius) sultims, vynui. Storesne 
sienele, siauru kakliuku. . Kaina 1 
Eur. Tel. 8 692 49 480. Rokiškis
• Dujų balioną Juodupėje.  
Galiu atvežti. Kaina 18 Eur.  
Tel. 8 616 39 212. Rokiškis
• Naują medinę pavėsinę 3x3m. 
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Šių metų presavimo mažuosius 
sausuosius ritinius. Vnt. kaina –  
1,5 Eur. Tel. 8 622 06 975. Rokiškis
• Dujų balioną su reduktoriumi. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 682 38 705. 

Rokiškis
• Trijų ratų dviratį suaugusiems 
(200 Eur) ir slaugos lovą 
pakeliamais galais (100 Eur).  
Tel. 8 687 94 471. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Intel celeron 1.60 GHZ. 
Laikmena – 200 GB, vaizdo plokštė 
– Intel HD Gpraphics Family, 991 
MB, Operatyvinė atmintis (RAM) 
– 2 GB. Baterija laiko apie 1,5 val. 
Kaina 45 Eur. Tel. 8 601 19 003. 
Rokiškis
• Geros būklės planšetinį 
kompiuterį iPad A1337. Ekranas 
– 10 colių. Dedama SIM kortelė, 
yra dėkliukas. Baterija laiko gerai. 
Domina keitimas. Kaina 65 Eur. 
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Idealios būklės planšetinį 
kompiuterį SAMSUNG GALAXY 
TAB A SM-T585. Yra vieta SIM 
kortelei, visiškai sukomplektuotas, 
garantija, dėkliukas. Pirktas kovo 
mėn. pabaigoje. Domina keitimas. 
Kaina 180 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• HP EliteBook 6930p nešiojamą 
kompiuterį. CPU INTEL dual core 
P9550, 4GB RAM, dedasi SIM 
kortelė. Spartus, baterija gera. 

Kaina 90 Eur. Tel. 8 614 86 759. 
Rokiškis
• Geros būklės verslo klasės 
nešiojamą kompiuterį HP 
Elitebook 8460p. CPU Intel I-5, 
4 GB RAM, HDD 500 GB. Labai 
patogus, spartus, apšviečiama 
klaviatūra, aliuminio korpusas. 
Tinka studentams. Baterija gera. 
Kaina 140 Eur. Tel. 8 614 86 759. 
Rokiškis
• Beveik naują Xbox One S konsolę 
su garantija, kuri galioja iki 
balandžio mėn. „Custom“ pultelio 
viršus, „play &charge“ baterija, 
įkroviklis dviems pulteliams ir 
„Xbox“ žaidimų paskyra. Paskyroje 
yra nemažai žaidimų. Galiu pridėti 
„Fortnite“ paskyrą. Kaina 245 Eur. 
Tel. 8 624 11 064. Kupiškis
• Kompiuterio dalis: motininę 
plokštę, Gigabyte 770 a su AMD 
phenom II x4 850 (3.3 GHZ) 
procesoriumi ir Nvidia Geforce 440 
gt (1 GB) vaizdo plokšte. Domina 
ir keitimas į motininę plokštę su 
Am3+ socket. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 626 74 619. Rokiškis
• Nešiojamąjį kompiuterį  HP 
710B. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 624 39 429. Rokiškis
• Planšetę, gerai veikianti, 
akumuliatorius laiko 6 val. Yra visi 

dokumentai . Tel. 8 646 05 186. 
Rokiškis
• Konsolę PS4. Naudota apie 
metus. Jokių gedimų nėra. Galiu 
atvežti į jums tinkamą vietą. 
Kreiptis į nurodytą numerį. 
Parduodu, nes dėl darbo neturiu 
laiko. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 609 63 040. Vilnius

MOBILIEJI TELEFONAI

• Baltos spalvos mobilų 
telefoną Samsung Galaxy S4 su 
dokumentais. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Mobilų telefoną Nokia Lumia 
800. Yra dokumentai. Domina 
keitimas. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Naują baltos spalvos Nokia 
Lumia 520. Yra dokumentai, 
užblokuotas. Domina keitimas. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Įvairių modelių telefonų 
įkroviklius, ausines.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Idealios būklės mobilų telefoną 
Samsung Galaxy S6 32GB. Yra 
dokumentai, dėkliukas. Domina 
keitimas. Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Geros būklės Samsung SGH - 
P310. Yra dokumentai. Domina 
keitimas. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Daug veikiančių mobiliųjų 
telefonų. Visus iš karto.  
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
• Samsung S6 Edge. Būklė ideali, 
yra  garantija. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 608 84 226. Rokiškis
• Naują Samsung  J3, nenaudotas 
net savaitės. Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis
• ASUS. Viskas veikia. 
 Kaina 35 Eur. Tel. 8 605 09 113. 
Rokiškis
• Geros būklės LG G2 mini.  
Be įbrėžimų. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 605 09 113. Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• 1996 m. VW Passat. 1.9 dyzelinis 
variklis, TA iki 2020 04. Kaina 300 
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18 06:00 Himnas

06:05 Ryto suktinis 
06:35 Dėžinukai 
08:05 Beatos virtuvė 
09:00 Labas rytas, Lietuva
11:45 Gyvūnų išgyvenimo 
strategija 
12:40 Varovas. Didžioji 
dramblio kelionė 
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 LRT 90-mečio gala koncertas 
iš Kauno „Žalgirio" arenos
22:50 Ivon kvapas 
00:20 Vinetu. Sidabro ežero 
paslaptis 
01:55 Gyvūnų išgyvenimo 
strategija 
02:50 Varovas. Didžioji dramblio 
kelionė 
03:45 Lengvai ir linksmai! Roko ir 
operos sintezė VCO Rock
04:25 Džesika Flečer 

05:10 Rouzvudas
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 Mažylis mieste
12:50 Kačių motina
14:45 Aukso sergėtojas
16:45 Ekstrasensai tiria
18:30 TV3 žinios
19:30 Dantukų fėja
21:40 Aš - robotas
23:55 Purvini pinigai
01:00 Taksi
02:45 Centurionas
04:25 CSI elektroninių nusikaltimų 
skyrius

06:30 Žvėrelių būrys 
06:55 Įspūdingasis Žmogus-voras 
07:20 Kung Fu Panda 
07:45 Sveiki atvykę į "Veiną" 
08:10 Pabaisiukas Bansenas 
08:35 Linksmieji Tomas ir Džeris 
09:00 Ogis ir tarakonai 

09:30 Drakonų kova. Super 
10:00 Pabėgimas iš Žemės planetos
11:45 Trys nindzės imasi veikti
13:30 Pričiupom! 
14:00 Paslaptingoji sala 
17:30 Geriau vėliau, negu niekada 
18:30 Žinios
19:30 Debesuota, numatoma mėsos 
kukulių kruša
21:15 Ponas ir ponia gangsteriai
23:15 Skaistuolė amerikietė
00:55 Kapitonas Filipsas

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 Rykliai - vandenyno valdovai
12:40 Anthonis Bourdainas. 

Nepažįstami kraštai 
13:40 Ekstrasensų mūšis 
16:00 Reali mistika 
17:05 Nusikaltimų tyrėjai 
18:15 Kas žudikas? 
19:30 Dainuok mano dainą
21:30 Javos karštis
23:40 Goblinas
01:30 Dainuok mano dainą

06:00 „Pavojingiausios kelionės. 
Gvinėja“
06:30 „Pasaulio turgūs. Berlynas“
07:04 TV parduotuvė
07:20 „Pasaulis iš viršaus“
07:55 „Pasaulio turgūs. Stambulas“
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 Partizanų keliais
16:50 Grilio skanėstai
17:25 „Neišsižadėk“ 
18:00 Žinios
18:30 „Neišsižadėk“ 
20:00 Žinios
20:25 „Mesingas. Aplenkiantis 
laiką“ 
22:00 Žinios
22:30 „Mesingas. Aplenkiantis 
laiką“ 
23:00 „Iššūkis“ 
01:00 „Moterų daktaras“ 
02:45 „Baltoji vergė“ 
04:05 „Neprijaukinti. Turkija“
04:30 „Iššūkis“ 

09.15 „Moterų daktaras“ 
10.20 „Neišsižadėk“ 
11.25 „Krikšto tėvas“ 
12.30 „Iššūkis“ 
13.35 TV parduotuvė
13.50 „Gluchariovas“ 
14.55 „Gurovo bylos. Trys dienos“ 
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 „Juodosios katės“ 
22.00 Reporteris
23.00 „Gluchariovas“
00.05 „Delta“ 
01.05 „Iššūkis“ 
02.00 „Ragana“ 
02.45 „Neišsižadėk“
03.35 „Deimantų medžiotojai“ 
04.20 „Ragana“ 
05.05 „Nuostabūs pojūčiai“
05.35 „Baltoji vergė“ 
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21 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 4
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 Premjera. Aukštuomenės 
daktaras 8 
23:45 Štutgarto kriminalinė policija 
7 
00:30 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 4 
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 

05:10 CSI elektroninių nusikaltimų 
skyrius
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 Tai bent giminaičiai
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 Tai bent giminaičiai
21:00 Kam ta meilė?
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Fenikso skrydis
00:55 CSI elektroninių nusikaltimų 
skyrius
01:45 Kaulai
02:35 Rouzvudas
03:25 Ekstrasensai tiria
04:20 Moderni šeima

06:15 "Mano gyvenimo šviesa" 
07:30 "Keista šeimynėlė" 
07:55 "Volkeris, Teksaso reindžeris" 
08:55 Rytas su LNK

10:55 KK2 
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 NAUJAS SEZONAS KK2
20:00 "Tautos tarnas" 
21:00 Bus visko
21:30 Žinios
22:30 Apsuptyje 
00:35 "Kultas" 
01:25 Vendeta 

06:00 "Auklė" 
07:30 "Vladimiras Vysockis: „Ačiū, 
kad gyvas“  
08:30 "Farų karai" 
09:30 "Teisingumo agentai" 
10:35 "Kobra 11" 
11:40 "Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius" 

12:40 "Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas"  
13:40 "Vladimiras Vysockis: „Ačiū, 
kad gyvas“ 
14:50 "Farų karai" 
15:50 "Teisingumo agentai" 
16:50 "Kobra 11" 
19:00 "Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas" 
20:00 Info diena
20:25 "Nusikaltimų miestas"  
21:00 Superbombonešis. Naikinti 
viską 
23:20 Sumautos atostogos 
Meksikoje
01:10 "Sekso magistrai" 
02:15 "Nusikaltimų tyrėjai" 

06.24 TV parduotuvė
06.40 Vantos lapas
07.10 Skinsiu raudoną rožę
07.40 Vasara tiesiogiai 
08.10 „Delta“ 
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20 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 4
12:35 „Kas ir kodėl?“
13:05 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Seserys 
17:30 Žinios. 
18:15 Auksinis protas
19:30 Žmonės, kurie 
sukūrė Lietuvą
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Nacionalinė 
ekspedicija

22:30 Vasara su „Dviračio žiniomis“
23:00 Aukštuomenės daktaras 8 
23:45 Štutgarto kriminalinė policija 7 
00:30 „Kas ir kodėl?“ 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 4 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė ekspedicija 
05:00 Seserys 

05:20 Moderni šeima
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 Tai bent giminaičiai
21:00 Kam ta meilė?
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Laukinė
01:30 Aš - robotas
03:30 Purvini pinigai

06:15 "Mano gyvenimo šviesa" 
07:30 "Keista šeimynėlė" 
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 NAUJAS SEZONAS KK2
20:00 "Tautos tarnas" 
21:00 Bus visko
21:30 Žinios. 
22:30 Vendeta 
00:15 "Kultas" 
01:05 Druska 

06:00 "Auklė" 
07:30 "Asmens sargybinis" 
08:30 "Farų karai" 
09:30 "Teisingumo agentai" 
10:35 "Kobra 11" 
11:40 "Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius" 
12:40 "Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas" 
13:40 "Vladimiras Vysockis: „Ačiū, 
kad gyvas“
14:50 "Farų karai" 

15:50 "Teisingumo agentai" 
16:55 "Kobra 11" 
18:00 "Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius" 
19:00 "Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas" 
20:00 Info diena
20:25 "Nusikaltimų miestas"  
21:00 Sumautos atostogos 
Meksikoje 
22:55 Javos karštis
00:55 "Juodasis sąrašas" 
01:45 "Okupuoti" 

06.24 TV parduotuvė
06.40 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje. Felicija Bortkevičienė“
07.10 Šiandien kimba
08.10 „Delta“ 
09.15 „Moterų daktaras“ 
10.20 „Neišsižadėk“ 
11.25 „Ragana“ 

12.30 „Iššūkis“ 
13.35 TV parduotuvė
13.50 „Gluchariovas“ 
14.55 „Gurovo bylos. Trys dienos“ 
16.00 Reporteris
16.30 Vasara tiesiogiai 
17.00 „Moterų daktaras“ 
18.00 Reporteris
18.55 „Saugi vaikystė“
19.00 „Bitininkas“ 
20.00 Reporteris
20.30 Vasara tiesiogiai 
21.00 „Juodosios katės“ 
22.00 Reporteris
22.55 „Saugi vaikystė“
23.00 „Gluchariovas“ 
00.05 „Delta“ 
01.05 „Iššūkis“ 
02.00 „Ragana“ 
02.45 „Neišsižadėk“ 
03.35 „Deimantų medžiotojai“ 
04.20 „Ragana“
05.05 „Nuostabūs pojūčiai“
05.35 „Baltoji vergė“ 
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19 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 4 
11:45 Viduriniųjų Rytų 
gamta 
12:40 Tacho upė. Žmones 
ir gamtą siejanti riba 
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 Antikvariato paslaptys 6. 
Žmogžudystės pagal romanus 
23:20 Makalynė, arba Visu greičiu 
pirmyn 
01:00 Viduriniųjų Rytų gamta 
01:55 Tacho upė. Žmones ir gamtą 
siejanti riba 
02:50 Kačių ABC 4 
03:35 Lengvai ir linksmai!
04:15 Puaro  

05:20 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 Orestas iš burtininkų 
giminės
13:00 Karštos galvos
14:45 Karštos galvos! 2
16:25 Havajai 5.0
17:25 Į šiaurę
18:30 TV3 žinios
19:30 Aplink pasaulį per 80 dienų
21:55 Pagrobimas 2. 
Neišvengiamas kerštas
23:45 Nuostabi dabartis
01:55 Kita moteris
03:50 Adrenalinas

06:30 Žvėrelių būrys 
06:55 Įspūdingasis Žmogus-voras 
07:20 " Kung Fu Panda 
07:45 Sveiki atvykę į "Veiną" 
08:10 Pabaisiukas Bansenas 
08:35 Linksmieji Tomas ir Džeris 

09:00 Ogis ir tarakonai 
09:30 Drakonų kova. Super 
10:00  Makaka Markas
11:40 Flukas
13:30  Jausmų vandenynas
15:15 Pričiupom! 
16:15 Šeimos savaitgalis
18:30 Žinios
19:30 Teleloto
20:35 Druska
22:35 Juokdarių vakarienė
00:45 Pjūklas
02:40 Ponas ir ponia 
gangsteriai

06:30 Baltijos galiūnų 
čempionatas. Tauragė
07:30 Auklė 
08:30 Tauro ragas
09:00 Baltijos galiūnų 
čempionatas. Akmenė
10:00 Vaikai šėlsta 
10:30 Džiunglių princesė Šina 

11:30 Rykliai. Ne vien tik 
grobuonys
12:40 Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai 
13:40 Ekstrasensų mūšis 
16:00 Reali mistika 
17:05 Nusikaltimų tyrėjai 
18:15 Kas žudikas? 
19:30 Nemiga 
21:30 Juodasis sąrašas 
22:30 Okupuoti 
00:30 Ekstrasensų mūšis 
02:25 Goblinas

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

10:35 „Pavojingiausios kelionės. 
Ladakas“
11:10 Ekovizija
11:20 Grilio skanėstai
11:50 „Mesingas. Aplenkiantis 
laiką“ 
13:50 „Viskas dėl tavęs“ 
16:00 Žinios
16:20 Grįžtu namo. Socialinė 
dokumentika
16:55 „Pasaulis iš viršaus“
17:30 „Geriausios nardymo vietos“
18:00 Žinios
18:30 „Geriausios nardymo vietos“
19:00 „Jekaterina Didžioji“ 
20:00 Žinios
20:25 „Jekaterina Didžioji“ 
21:30 Skinsiu raudoną rožę
22:00 Žinios
22:30 „Mesingas. Aplenkiantis 
laiką“ 
00:40 „Viskas dėl tavęs“ 
02:45 „Merdoko paslaptys“ 
04:15 Skinsiu raudoną rožę
04:40 „Rasputinas“ 

Eur. Tel. 8 610 79 195. Rokiškis
• Geros būklės 2006 m. AUDI A4. 
2,0 l, 103 kW, dyzelinis variklis, 
universalas, pilkas. TA, lengvojo 
lydinio ratai, iš Vokietijos. Variklis 
dirba kaip laikrodis, važiuoklėje 
niekas nebilda, dveji rakteliai, nauji 
stabdžių diskai, kaladėlės. Domina 
keitimas.  

Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Labai geros būklės 2004 m. 
Renault Scenic. Dyzelinis varklis, 
iš Vokietijos. Kaina 1499 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Puikios būklės VW Sharan. 
Dyzelinis variklis, 85 kW, 1896 
kub. cm, TA iki 2019 12.  
Kaina 2600 Eur. Tel. 8 610 30 244. 

Rokiškis
• 1998 m. Audi 80. Dyzelinis 
variklis, 1,6, TA iki 2018 10 mėn. 
Tel. 8 686 44 745. Rokiškis
• 1996 m. VW Passat. 2,0 
benzininis variklis, universalas, 
kablys, TA iki 2018 12 20.  
Kaina 370 Eur. Tel. 8 674 92 644. 
Rokiškis

• Priekabą MAZ. Yra TA, 
draudimas, tentas. Kaina 250 Eur. 
Tel. 8 624 40 834. Rokiškis
• 1996 m. Opel Vectra. 1,8 
benzininis variklis, išregistruota, 
važiuojanti. Galima derėtis. 
Kaina 300 Eur. Tel. 8 678 72 573. 
Rokiškis
• Puikios būklės dviratį BMX. 

Vairas apsisuka 360 laipsnių.  
Yra priekinis ir galinis stabdis. 
Kaina 75 Eur. Tel. 8 604 06 578. 
Rokiškis
• Tvarkingą Fiat Ducato kemperį. 
6 miegamos vietos, galiojanti TA. 
Yra visa įranga būtina kelionėms. 
Kaina 2300 Eur. Tel. 8 641 57 036. 
Kupiškis



9 psl.  2018-08-17

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

• 2000 m. Opel Astra. 74 kW, 
tarpinis suslėgto oro aušintuvas. 
Variklis, važiuoklė geri. Užsiveda, 
važiuoja. Dugnas, slenksčiai – 
nieko gero. TA nėra. Tinkama 
detalėms, bet parduoduodama ne 
dalimis. Tel. 8 616 44 360.  
Rokiškis
• Naudotą dviratį. 26 colių ratai, 
21 begis. Informacija teikiama 
telefonu. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 646 29 286. Rokiškis
• Fiat Marea 1997m., 2.4;., 
dyzelis, universalas. TA baigiasi  . 
Kaina 300 Eur. Tel. 8 628 04 420. 
Rokiškis
• VW Golf3, 199 3m., 1.9 l, 55 kW, 
TA 2019,05.  Nėra atbulinio bėgio, 
išdužęs vairuotojo pusės žibintas. 
Labiau tinka dalimis.  
Kaina 200 Eur. Tel. 8 629 63 427. 
Rokiškis
• Audi 80 B4 1992 m. Benzinas, TA 
iki 2020.07. Kaina 420 Eur.  
Tel. 8 629 63 427. Rokiškis
• Lengvojo automobilio priekabą, 
bendra masė 1200 kg.  
Kaina 400 Eur. Tel. 8 685 80 515. 
Rokiškis
• Geros būklės ekonomišką 1996 
m. Opel Vectra.1,7 TDI, TA - 2 
metai,  „Isuzu“ variklis. Yra 
stoglangis, signalizacija, centrinis 
užraktas, lieti ratai. Kaina 570 Eur. 
Tel. 8 624 40 834. Rokiškis
• Tvarkingus vyriškus bėginius 
dviračius aliuminio rėmais. 
Kaina 130 Eur. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
• Gerai prižiūrėtą 2004 m. Ford 
Focus hečbeką. 1.6 l, 74 kW, 
benzinas - dujos, įpurškimas, 
mechaninė pavarų dėžė. TA iki 
2019 03 25. Kaina 1050 Eur.  
Tel. 8 611 82 243. Rokiškis
• Elektrinį naują moterišką dviratį. 
Tel. 8 611 27 116. Rokiškis
• Mitsubishi Galant, 1986 m., 1.8 l, 
TD. TA iki 2018.10.  
Kaina 280 Eur. Tel. 8 624 39 429. 
Rokiškis
• Lengvojo automobilio priekabą. 
Bendra masė - 1200 kg. Kaina 400 
Eur. Tel. 8 685 80 515. Rokiškis
• Moterišką ir vyrišką dviratį.  
Tel. 8 670 27 269. Rokiškis
• 1998 m. Mercedes Benz 140. 1.4 
benzininis variklis, TA – 2 metai. 
Tel. 8 603 33 101. Rokiškis
• Dodge Neon Sxt 2004 m.,2 l, 98 
kW, benzinas/dujos, automatinė 
pavarų dėžė. Keturduris. Šviesiai 
mėlynos/žydros spalvos. TA iki 
2020.07. Galiojantis draudimas. 
Rida 89 tūkst. mylių, tvarkingas. 
Kaina 1200 Eur. Tel. 8 687 59 821. 
Rokiškis
• Vaikiškas dviratis Merida Spider. 
R16 tiesūs ratai, kameros geros, 
minkštas Velo balnelis, žvaigždės ir 
grandinė geros, suteptos. Tvarkingi 
priekiniai ir galiniai stabdžiai. 
Iš Vokietijos, važinėtas nedaug, 
parduodamas, nes per mažas.  
Kaina 50 Eur. Tel. 8 602 42 271. 
Rokiškis
• Mopedą Delta. Gana tvarkingas: 
stabdžiai veikia, variklis perrinktas, 
užsiveda, žvaigždės ir grandinė 
geros. Iki važiavimo trūksta 
bėgių rankenos. (Nuotraukose be 
užvedimo kojelės, dabar ji uždėta). 
Kaina derinama. Kaina 120 Eur. 
Tel. 8 602 42 271. Rokiškis
• Traliuką Tonar 8191, su 
dokumentais. Dusetos, papildomas 
tel. nr. +370 699 55273. Galimas 
atvežimas. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 679 44 231. Rokiškis
• Hyundai Matrix miniveną, 
dyzelis, 2004m, TA iki 2020.08  
Tvarkingas ir labai taupus.  
Kaina 780 Eur. Tel. 8 647 06 504. 
Rokiškis
• Mercedes–Benz E220. 1996 m.,  
dyzelis, 74 kW., TA iki 2019.11. 
Kaina 600 Eur. Tel. 8 614 86 759. 
Rokiškis
• VW Passat, 1.9l., TDI, 1997m., 
sedanas. Kaina 850 Eur.  
Tel. 8 686 21 088. Rokiškis
• Tvarkingą ir prižiūrėtą 1999 m. 
automobilį BMW E46 Coupe. 1,9l, 
benzininis variklis. Kaina 1850 Eur. 

Tel. 8 629 62 772. Rokiškis
• Ford Focus automobilį, 2004 
m., 1.6 l, 74 kW. Benzinas/dujos, 
įpurškimas. TA iki 2019.03.25. 
Mechaninė pavarų dežė, gerai 
prižiūrėta. Kaina 10500 Eur.  
Tel. 8 611 82 243. Rokiškis
• 1998 m. Audi 80. 1,6 dyzelinis 
variklis, TA iki 2018 10.  
Kaina 199 Eur. Tel. 8 686 44 745. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Audi B4. 2 l benzininis variklis. 
Tel. 8 608 04 003. Rokiškis
• 2006 m. Audi A6 lengvojo lydinio 
ratus, 17 colių, tarpas tarp skylių 
112, padangų likutis apie 7 mm. 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• 2001 m. Opel Astra. 2,0 dyzelinis 
variklis, 74 kW, universalas, yra 
kablys. Tel. 8 674 92 644.  
Rokiškis
• Naujus greičio matuoklius 
antiradarus. Pagaminti Čekijoje. 
(papildomas tel. nr.: 86786602). 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 678 66 028. 
Rokiškis
• Chrysler Voyager. 2.5 l dyzelinis 
variklis. Tel. 8 600 54 331. 
Rokiškis
• VW Passat B5, B3, VW Golf 2, 
VW Transporter, Opel, Mercedes, 
Renault, Master, VW Sharan ir 
kitus. Tel. 8 600 54 331.  
Rokiškis
• 1998 m. Ford Galaxy. 2,3 l 
benzininis variklis, kablys.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• BMW R16 ratus su žieminėmis 
padangomis (sezonui).  
Kaina 85 Eur. Tel. 8 629 62 772. 
Rokiškis
• 1996 m. VW Sharan. 66 kW,  
TDI. Tel. 8 644 49 927.  
Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480.  
Rokiškis
• Mercedes diagnostikos įrangą 
Carsoft V7.4. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 662 99 387. Rokiškis
• Naują universalią automobilio 
parkavimo sistemą. Yra instrukcija, 
blokelis, visi laidai, parkavimo 
davikliai, garsiakalbis ir galvutė. 
Buferyje išpjautos skylės 
davikliams. Daviklių spalva - 
sidabrinė. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 662 99 387. Rokiškis
• 1996m. Audi A4 naudotą vairo 
kolonėlę. Kaina 37 Eur.  
Tel. 8 624 49 340. Rokiškis
• Komplektą gerų R13 padangų su 
ratlankiais. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 624 40 834. Rokiškis
• 1999 m. Mitsubishi Galant. 
2.0 benzininis variklis. Visas 
automobilis ardomas dalimis. 
Kainos sutartinės.  
Tel. 8 618 08 920. Rokiškis
• BMW orginalo lietus ratlankius 
su padangomis. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Tik pradėtą ardyti Audi A4 
B6. 2.5,120 kW. S - line apdaila, 
didysis TV, garso aparatūra, ratai. 
Tel. 8 618 08 920. Rokiškis
• VW Sharan 1.9 l, 66 kW,  
dalimis. Tel. 8 623 00 993.  
Rokiškis
• VW Passat 1995 m, 1.9 l, TDI, 
unversalą ir VW Passat 1993m, 
1,9l, TDI sedaną dalimis. Kaina 
180 Eur. Tel. 8 624 39 429. 
Rokiškis
• 2001 m. Kia Sportage. 2.0 TD, 61 
kW. 2003 m. Nissan Almera. 2.2 
DCTI, pavarų dėžė su pusašiais. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 624 39 429. 
Rokiškis
• Renault Laguna lietus ratus. R16, 

4 skylių. Kaina 100 Eur. Tel. 8 645 
87 075. Rokiškis
• Geros būklės SEAT padangas. 
Matmenys – 185.55. R15. 
 Kaina 70 Eur. Tel. 8 623 29 070. 
Rokiškis
• Audi A4 B5. 1,8 l, benzininis 
variklis, sedanas. Tel. 8 647 88 088. 
Rokiškis
• Opel Vectra, VW Golf 3, Audi 
B4 Avant dalis. Tel. 8 677 58 314. 
Rokiškis
• Opel Omega, 2 l, 74 kW,  dalimis. 
Tel. 8 677 58 314. Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480. 
 Rokiškis
• VW Touran mažą atsarginį ratą. 
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• VW Golf 2009 m. universalo 
priekinis buferis su grotelėmis, 
pilkos spalvos. Yra keli 
remontuojami smulkūs įtrūkimai. 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 673 00 274. 
Rokiškis
• Peugeot 206. 2.0 HDI. Peugeot 
Partner. 2.0 HDI. Tel. 8 614 60 076. 
Rokiškis
• 1996 m. Ford Galaxy. 1,9, 66 kW. 
Tel. 8 600 18 457. Rokiškis
• Dalimis 1998 m. Opel Vectra. 2 
l,74 kW, 2002 m. Citroen C5, 2,2 
l, HDI sparnai, durys, važiuoklė, 
starteris ir kita. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• Dalimis 1990 m. Audi 80. 1,8 
l, dujos. Su dokumentais, geras 
variklis, priekinis stiklas, dinama, 
starteris ir kita. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Geros būklės plazminį 
„Panasonic“ televizorių. Įstrižainė 
–  110 cm. Rodo puikiai, yra du 
distanciniai pultai. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 686 91 483. Rokiškis
• Gerą televizorių Samsung.  54 
cm. įstrižainė, yra pultas.  
Kaina 15 Eur. Tel. 8 624 40 834. 
Rokiškis
• Geros būklės „Canon“ fotoaparatą 
su kamera. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 626 90 489. Zarasai

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• MTZ paleidimo varikliuko 
reduktorių. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 610 19 607. Rokiškis
• Kombainą „Claas Matador 
Standart“. Kaina 1400 Eur.  
Tel. 8 650 68 045. Rokiškis
• Gerą motobloką MTZ 05 su 
padargais (freza, plūgas, vagotuvas, 
kultivatorius, akėčios, priekaba). 
Galiu parduoti ne visą komplektą. 
Kaina 680 Eur. Tel. 8 612 56 267. 
Kupiškis
• Mažai naudotą lenkišką rotacinę 
šienapjovę. Kaina 360 Eur.  
Tel. 8 612 56 267. Kupiškis
• Veikiantį ritininį presą.  
Kaina 800 Eur. Tel. 8 622 06 975. 
Rokiškis
• Puspriekabės balną su lingine 
važiuokle. Yra tiltų su ratais ir 
atskirai balnų. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 641 57 036. Kupiškis
• Labai mažai naudotą plaktukinę 
žoliapjovę NEFL-155. Tinka T-25 
ar japoniškiems traktoriukams. 

Darbinis plotis 1.55 m. Yra 
galimybė išbandyti. Kaina 850 Eur. 
Tel. 8 631 25 562. Rokiškis
• Arklinę šienapjovę. Galima 
kabinti  prie traktoriaus. Naudoti 
pagal paskirtį arba kaip kiemo 
dekoraciją. Tel. 8 672 39 152. 
Rokiškis
• Mažai naudotą 3 peilių 
šienapjovę. Kaina 420 Eur.  
Tel. 8 612 56 267. Kupiškis
• Lenkišką bulvių kasamąją. 
Dusetos, papildomas tel. nr. 
+37069955273. Galiu atvežti.
Kaina 550 Eur. Tel. 8 679 44 231. 
Rokiškis
• Traktorių T-16 su TA, viskas 
veikia, yra galinė hidraulika, 
elektros instaliacija tvarkinga. 
Dusetos. Galiu atvežti. 
Tel. 8 612 79 903. Rokiškis
• Traktoriaus MTZ-50 kabiną. 
Dusetos. Papildomas tel. nr. (+370) 
69955273. Galiu atvežti. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 679 44 231. 
Rokiškis
• Traktorių MTZ-52. Dusetos. 
Papildomas tel. nr. (+370) 
69955273. Galiu atvežti.  
Kaina 1950 Eur. Tel. 8 679 44 231. 
Rokiškis
• 2PTS–4. Dusetos. Galiu 
atvežti, (papildomas tel. nr.: 
+37069955273). Kaina 450 Eur. 
Tel. 8 679 44 231. Rokiškis
• 2PTS–4. Dusetos. Galiu  
atvežti (papildomas tel. nr.: 
+37069955273). Kaina 300 Eur. 
Tel. 8 679 44 231. Rokiškis
• 1991 m. T–40 AM. Dusetos. 
Galiu atvežti (papildomas tel. nr.: 
+37069955273). Kaina 1550 Eur. 
Tel. 8 679 44 231. Rokiškis
• MTZ–52 su MTZ–80 varikliu. 
Dusetos. Galiu atvežti (papildomas 
tel. nr.: +37069955273). Kaina 
1850 Eur. Tel. 8 679 44 231. 
Rokiškis
• T-16 be dokumentų. Dusetos. 
Galiu atvežti (papildomas tel. nr.: 
+37069955273). Kaina 950 Eur. 
Tel. 8 679 44 231. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Garažą prie buvusio DNB banko. 
7 korpusas, pietinė pusė.  
Tel. 8 614 66 272. Rokiškis
• Išsinuomočiau  arba nupirkčiau 

garažą Kavoliškyje. Skambinkite 
arba rašykite tekstines žinutes su 
pasiūlymais. Tel. 8 688 00 288. 
Rokiškis
• 10 ha žemę. Rokiškis, Bučiūnų 
k., Obelių sen. Tel. 8 681 13 789. 

Rokiškis
• 2 kambarių butą Širvio gatvėje. 
Plotas – 50 kv. m. 5 aukštas iš 5. 
Yra balkonas. Kaina 15500 Eur. 
Tel. 8 628 62 703. Rokiškis
• Vieno kambario butą Panevėžio 
g. 18. Plotas – 37 kv. m. Statyba – 
1991 metų. Yra balkonas. 4 aukštas 
iš 5. Kaina 11000 Eur.  
Tel. 8 628 62 703. Rokiškis
• Gyvenamąjį namą Obeliuose. 
Bendrasis plotas –  171,90 kv. 
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m. Sienos medinės su karkasu, 
krosninis šildymas, komunalinis 
vandentiekis, vietinis nuotekų 
šalinimas. Mūrinis ūkinis pastatas. 
Kaina 15000 Eur.  
Tel. 8 673 38 801. Rokiškis
• Sodybą 16 km nuo Rokiškio, 
netoli pagrindinio kelio Rokiškis 
– Panevėžys. Prie pat sodybos yra 
3,68 ha žemes, 36 a namu valdos, 
ūkinis pastatas, klėtis, medinė 
pirtis, šulinys. Netoliese tvenkinys 
ir upė Šetekšna. Rami, graži vieta. 
Kaina 14500 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Sodybą nuostabioje vietoje su 
1 ha žemės Rokiškio r., Kriaunų 
sen., Miciūnų k. Tel. 8 606 25 534. 
Rokiškis
• Medinį namą Rokiškio r. sav., 
Kamajų mstl., Liepų g. Namo 
plotas - 63 kv. m, sklypo plotas -  
15 a. Kaina 11000 Eur.  
Tel. 8 696 09 860. Rokiškis
• 2 kambarių butą Juodupėje, 
pirmame aukšte. Neremontuotas, 
įstiklintas balkonas, 2 rūsiai.  
Tel. 8 692 68 104. Rokiškis
• Tvarkingą prižiūrėtą sodą geroje 
vietoje. Kraštinis, ribojasi tik su 
vienu kaimynu, viena riba greta 
upelio (išplatinto lietaus vandens 
surinkimo). Yra namelis su elektra, 
šiltnamis, vandens talpa laistymui 
ir kita. Kaina 5600 Eur.  
Tel. 8 686 44 758. Rokiškis
• Sodo namą Steponiu km. 2002 
m., mūrinis, 60 kv.m, 25a. Sklype 
yra pirtis su terasa, ant tvenkinio 
kranto. Visa teritorija apsodinta 
eglaitėmis. Puiki vieta ilsetis ar 
gyventi. Kaina 22000 Eur.  
Tel. 8 686 88 938. Rokiškis
• Trijų kambarių butą Rokiškio 
centre, Vilniaus gatvėje.  
Tel. 8 612 39 765. Rokiškis
• 1 kambario butą P. Širvio g. 7, 
ketvirtajame aukšte. Plastikiniai 
langai, šarvo durys.  
Tel. 8 682 85 030. Rokiškis
• Du sklypus Velniakalnyje: Bokšto 
g. 4 ir Bokšto g. 6. Bendrasis plotas 
11 arų. Kaina 3200 Eur.  
Tel. 8 612 85 906. Rokiškis
• Aukštakalnių k., Rokiškio r. 
dviaukštį penkių kambarių namą. 
Plotas – 163 kv. m. Po namu 
yra rūsys. Šildymas – kietuoju 
kuru. Sklypo plotas – 25 a namų 
valdos. Yra 3 ha žemės (trys plotai 
skirtingose vietose). Už 600 m 
ežeras. Kaina derinama. Kaina 
25000 Eur. Tel. 8 609 32 021. 
Rokiškis
• Mūrinį namą su ūkiniais 
pastatais Sėlynės k. (30 a žemės, 
yra šulinys). Tel. 8 652 95 358. 
Rokiškis
• Juodupėje, Darbininkų g. namą: 
pirtis, ūkinis pastatas, trifazė 
elektra. Tel. 8 686 20 472.  
Rokiškis
• Du (0,99 ha ir 2 ha) žemės 
ūkio paskirties sklypus, esančius 
Rokiškio r. sav., Rokiškio 
kaimiškojoje sen., Gabriškio k. 
Kaina 8000 Eur. Tel. 8 629 75 352. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą Bajoruose. 54 
kv.m,  2 aukštas iš 2, plastikiniai 
langai, šarvo durys, rūsys, 
sandėliukas, ūkinis pastatas, vieta 
automobiliui, daržui. Reikalingas 
remontas. Graži, rami vieta, 100 m 
iki ežero. Kaina 11000 Eur.  
Tel. 8 687 71 814. Rokiškis
• Didelį medinį sodo namelį prie 
miškų urėdijos. 6 a, šulinys, naujas 
lauko tualetas, geras susisiekimas. 
Tel. 8 610 12 542. Rokiškis
• Butą Algirdo g. 8, 44 kv.m, be 
remonto, 4 aukšte.  
Tel. 8 653 31 211. Rokiškis
• 2 kambarių butą be patogumų. 
Tel. 8 643 05 417. 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
• Sodybą Skirų k., Panemunėlio 
sen. Nuo Rokiškio - apie 10 km. 
Kaina 3000 Eur. Tel. 8 606 01 370. 
Rokiškis

• 2 kambarių butą 2 aukšte 
Aukštaičių g. 4. Kaina 18000 Eur. 
Tel. 8 687 27 796. Rokiškis
• Dviejų kambarių butą.  
Tel. 8 620 67 272. Rokiškis
• 2 kambariu butą Vilties g. 
10. 4 aukštas iš 9, veikia liftas. 
Bute sudėti plastikiniai langai 
ir šarvuotos durys. Reikalingas 
remontas. Daugiau informacijos 
telefonu. Kaina 14500 Eur.  
Tel. 8 628 72 086. Rokiškis
• Nuomojamas 15 ha žemės sklypas 
Kolūčiškėse prie Vazajaus ežero. 
Tel. 8 614 74 563. Rokiškis
• Garažą Perkūno g. 2A.  Bendras 
plotas 22.5 kv.m. Kaina 2500 Eur. 
Tel. 8 685 86 234. Rokiškis
• Vienkiemio tipo sodybą 
Juodupėje su 36 a sklypu. 
Naudingas plotas – apie 130 kv. m, 
po namu rūsys, tinkamas variantas 
verslui. Galima įsirengti antrą 
aukštą. 140 kv. m ūkio ir pagalbinių 
patalpų, yra pirtis ir akmeninis 
rūsys. Tel. 8 620 84 034.  
Rokiškis
• Gyvenamąjį namą, 100 kv.m, 
3 kambariai, virtuvė, vonios 
kambarys su tualetu. Antrasis 
aukštas neįrengtas. Kaina 18000 
Eur. Tel. 8 644 49 927. Rokiškis
• Namą Kooperatininkų g. 4, už 
miškų urėdijos. Įrengtas naujas 
židinys, įdėti plastikiniai langai, 
palydovinė antena. Palėpėje 
sandėliukai ir miegamasis su 
balkonu. Šulinys, pavėsinė, 
šiltnamis, voljeras, pirtyje įrengta 
vandens kanalizacija. Su baldais. 
Kaina 14000 Eur.  
Tel. 8 869 90 971. Vilnius
•  2 kambarių butą, 34,49 
kv. m. Kauno g. su daliniais 
patogumais (šaltas, karštas vanduo, 
kanalizacija, šildymas - koklinė 
krosnis). Dalinai suremontuotas 
- įrengta virtuvė (su virtuvės 
baldais), vonios kambarys. 
Kambariai be remonto, pereinami. 
Tel. 8 629 17 167. Rokiškis
• 3 kambarių butą Taikos g., 
renovuotame name. Šalia yra vaikų 
darželis, parduotuvė, autobusų 
stotelė,  tvarkingas parkas. 
Renovacija išmokėta.  
Kaina 24000 Eur.  
Tel. 8 672 72 577. Rokiškis
• Keičiu 2 kambarių butą į 2–4 
kambarių butą. Galimi įvairūs 
variantai. Tel. 8 684 13 285. 
Rokiškis
• Medinį namą su kitais statiniais. 
6 a žemės, miesto komunikacijos. 
Tel. 8 610 10 342. Rokiškis
• 100 kv. m namą su baldais, 
buitine technika, malkomis, 12 a 
žemės. 2 aukštas, yra vaiskrūmių, 
obelų. Vietinis vandentiekis.  
Kaina 13000 Eur.  
Tel. 8 606 59 786. Rokiškis

NUOMA

• 4 asmenų šeima ieško išsinuomoti 
2–3 kambarių butą. Maždaug 1,5 
– 2 metams. Tel. 8 629 25 794. 
Rokiškis
• Jauna, dirbanti šeima skubiai 
išsinuomotų 1–2 kambarių butą. 
Tel. 8 646 14 304. Rokiškis
• Dirbantis, tvarkingas vyras,   
1-2 kambarių butą su baldais, 
ilgesniam laikotarpiui, mikrorajone. 
Tel. 8 609 95 174. Rokiškis

• Išnuonuojamas kambarys.  
Tel. 8 622 62 950. Rokiškis
• Dirbantis, tvarkingas vyras 
mikrorajone išsinuomotų 1-2 
kambarių butą su baldais ilgesniam 
laikotarpiui. Tel. 8 608 20 102. 
Rokiškis
• Noriu išsinuomoti 3 kambarių 
butą. Tel. 8 616 25 485.  
Rokiškis
• Skubiai ieškomas butas ar 
namo dalis išsinuomoti vienam 
tvarkingam dirbančiam žmogui. 
Galiu mokėti iki 2 mėn. į priekį, 
remontuoti. Tinka visi variantai. 
Tel. 8 626 33 218. Rokiškis
• 1 kambario butą Taikos g. Su 
baldais ir buitine technika.  
Kaina 75 Eur. Tel. 8 682 12 741. 
Rokiškis
• Garažą Pagojėje ilgam laikui.  
Tel. 8 671 51 385. Rokiškis
• 2 kambarių butą Jaunystės 
gatvėje, 4 aukšte, be baldų, 70 Eur/
mėn. Tel. 8 611 48 965.  
Rokiškis

PASLAUGOS

• Spaudžiame sultis paprastu būdu į 
savo tarą ir kaitiname į tetrapakus 5 
l.ir 3 l. Prie poliklinikos, Juodupės 
gatvėje. Tel. 8 698 23 751. Rokiškis

• Žolės - vejos pjovimas, 
gyvatvorių karpymas, vaismedžių 
genėjimas, malkų ruoša.  
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis

PAŽINTYS

• 53 metų vyras susipažintų su 
jaunesne, liekna moterimi.  
Tel. 8 604 22 046. Rokiškis
• Moteris be žalingų įpročių ieško 
draugo nuo 48 metų.  
Tel. 8 647 13 268. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Prašau padovanoti arba nebrangiai 
parduoti sofą-lovą.  
Tel. 8 622 39 715. Rokiškis

PERKA

PREKĖS VAIKAMS

• Vaikišką mėlyną „Yosemite“ 
dviratį iki 4 metų. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 605 22 152. Rokiškis
• Geros būklės vežimėlį „Zippy 
3in1“. Sportinės dalies stogas 
šiek tiek išblukęs nuo saulės, 
pripučiami ratai. Kaina derinama. 
Yra čiužinėlis (grikinis) ir kaldrytė 
su pagalvėle į lopšį (antklodėlė 
65x55), pagalvytė (32x25) už 
papildomus 15 Eur. Kaina 75 Eur. 
Tel. 8 627 38 186. Rokiškis
• Visai nedaug naudotą vežimėlį. 
Yra lopšys, sportinė dalis ir 
automobilinė kėdutė, visi priedai. 
Viskas kaip nauja. Dideli ratai, 
vežimėlis patogiai važiuoja, 
nejaučiamos duobės. 
 Kaina 200 Eur. Tel. 8 678 05 029. 
Rokiškis
• Labai geros būklės sportinį 
vežimėlį. Trys nugaros padėtys (iki 
gulimos), kojų apsauga. 
 Kaina 50 Eur. Tel. 8 629 13 120. 
Rokiškis
• 30 eurų vertės dovanų čekį 
apsipirkti žaislų ir kitų vaikiškų 
prekių parduotuvėjė Vytauto g. 1, 
Rokiškyje. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Automobilio numeriai DCR 265 
Rokiškio rajone. Tel. 8 629 99 199. 
Rokiškis
• Išmanusis telefonas Samsung. 
Radusiam atsilyginsiu.  
Tel. 8 672 97 150. Rokiškis
• Pamestas Audronės Blaževičienės 
vairuotojo pažymėjimas.  
Tel. 8 677 89 109. Kupiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Malkų pjovimo stakles, 
atvežtas iš Danijos. Lengvai 
transportuojamos, puikiai pjauna. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 610 77 145. 
Rokiškis
• 2013 m. Stihl mc241c. Dirbęs 
apie 60 val. Kaina 240 Eur.  
Tel. 8 635 55 416. Rokiškis
• Malkų pjovimo kreizą. Parvežtas 
iš Danijos, lengvai pjauna, nesunku 
transportuoti. Rinkos kaina 200 
Eur. Kaina 125 Eur. Tel. 8 610 77 
145. Rokiškis
• Veikiantį diskinį pjūklą – 
obliavimo mašiną. Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 677 58 314. Rokiškis
• Dvi beveik naujas FXA 
žoliapjoves po 120 Eur ir 
krūmapjovę už 30 Eur.  
Tel. 8 623 29 070. Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Naują ilgąjį lanką. Įtempimo jėga 
- 28 svarai (apie 12 -13 kg).  
Tel. 8 614 21 856. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Nenaudotą stiklą. Ilgis – 1,20 m, 
plotis – 0,60 m, storis – 4 mm.  
Tel. 8 657 44 191. Rokiškis
• Langų rėmus su stiklais.  
Tel. 8 657 44 191. Rokiškis
• Tašelius, 10x10 m.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Vokišką suvirinimo aparatą.  
Tel. 8 618 13 432. Rokiškis
• Statybai paruoštą pušų ir eglių 
medieną. Kaina bus derinama 
su pirkėju. Mediena yra netoli 
Rokiškio miesto. Tel. 8 683 17 276. 
Rokiškis
• Įrankį sienų šlifavimui ,,Žirafa". 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 610 77 145. 
Rokiškis
• Naujas medžio pjovimo stakles, 
galia 1500W, 5000 apsukų, 
gamintojas - Danija.  
Kaina 125 Eur. Tel. 8 610 77 145. 
Rokiškis
• Naudotas pežines plytas. Yra 
naujų. Apie 200 vienetų.  
Tel. 8 643 33 201. Rokiškis
• Medieną stogui.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Įvairaus pjovimo medieną.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis

• Geros būklės vaikišką dviratį su 
pirkimo dokumentais. Pirktas 2012 
m. Pridedamas vaikiškas šalmas. 
Kaina 90 Eur. Tel. 8 650 28 559. 
Rokiškis

Ieškokite  
prekybos centruose!

Lietuvoje baigėsi javapjūtė – derlius mažesnis
Lietuvoje baigus javapjūtę, 

skelbiama, kad derlius yra 30 proc. 
mažesnis už pastarųjų penkerių 
metų vidurkį. Maždaug tiek suma-
žės lietuviškų grūdų eksportas, nes 
savo reikmėms jų sunaudojama 
labai nedaug, sako Lietuvos grūdų 
augintojų asociacijos pirmininkas.  

„(Javapjūtė) baigėsi gerokai 
anksčiau, net trimis savaitėmis, 
negu ankstesniais metais. Ūki-
ninkai skubėjo nusiimti derlių iki 
prognozuoto praėjusį savaitgalį 
lietaus. Tuo ji ir išskirtinė, kad 
anksčiau prasidėjo ir anksčiau 
baigėsi, be to, išskirtinai mažas 
derlius – 30 proc. mažesnis negu 
pastarųjų metų vidurkis“, – sakė 
Aušrys Macijauskas.  Anot jo, vi-
dutiniškai Lietuvoje prikuliama 
apie 5 mln. tonų grūdų, o šiemet 
tebus 4-4,5 mln. tonų. 

Tačiau A. Macijauskas ramina, 
kad Lietuvoje grūdų nepritrūks: 
„Mes sunaudojame vos 20 proc. 
savo grūdų, kitkas eksportuoja-
ma“.  Jis mano, kad atsiras žemdir-
bių, kurie dėl mažo derliaus patirs 
sunkumų, tačiau bankrotų nepro-
gnozuoja.  „Skaudus bus tos dalies 
derliaus netekimas, žemdirbiai 
negaus pelno, daugelis patirs nuos-

tolių. Pramonei nelabai smarkiai 
atsilieps, dalis perdirbėjų buvo 
sudarę išankstines sutartis, tai už-
sitikrino tam tikras kainas, kurios 
dabar atrodo ne tokios jau ir  aukš-
tos. Aišku, sumažės investicijų, 
bus sunkiau išlaikyti dirbančiuo-
sius žemės ūkyje,“ – BNS aiškino 
A. Macijauskas. 

Lietuvos grūdų perdirbėjų 
asociacijos vadovė Dalia Ruš-
čiauskienė prognozavo, kad dėl 
mažesnio grūdų derliaus gali pri-
trūkti grūdų, skirtų pašarams. 

„Gal grūdo kitokios kokybės, 
gal reikės kažką daryti ar kita ža-
liava keisti. O kas liečia miltų ma-
limą, mes nemalame tik iš šviežių 
grūdų, maišome juos, turi grūdas 
susigulėti“, – tvirtino ji ir pabrėžė, 
kad kai kurie ūkininkai perdirbė-
jams netiekia nukultų grūdų, nes 
laukia, kol pakils kainos.  

Lietuvos agrarinės ekonomi-
kos institutas skaičiavo, kad šie-
met grūdų bus nukulta 4,345 mln. 
tonų – 24,8 proc. mažiau nei per-
nai (5,781 mln. tonų).

Naujienų agentūros BNS in-
formaciją atgaminti visuomenės 
informavimo priemonėse bei in-
terneto tinklalapiuose be raštiško 
UAB BNS sutikimo draudžiama.
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PARODOS:
Viešojoje bibliotekoje.
Stendinė paroda „Rokiškio viešajai bibliotekai-95“.
Spaudinių paroda:
 „Skaitymo iššūkis“.
„Pedagogei ir poetei Irenai Janinai Vaičikauskaitei – 90”.
Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje
Spaudinių paroda  „Geriausios 2007 - 2017 m. vaikų ir paauglių knygos“.
RENGINIAI:
Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje
Rugpjūčio 23 d. 10-12 val. – skaitymo gurmanų ketvirtadienis. 

Netektis pasibeldė į jūsų artimųjų, draugų, kaimynų namus? Negalite 
jų aplankyti ir užjausti asmeniškai? Mes siūlome jums pagalbą – pareikškite 
užuojautą „Rokiškio Sirenos“ puslapiuose. Nuoširdaus palaikymo ir pagarbos 
žodžiai visam laikui liks laikraščio puslapiuose. Siūlome šia galimybe 
pasinaudoti veltui: tereikia ateiti į „Rokiškio Sirenos“ redakciją, jos reklamos 
priėmimo vietas ar atsiųsti užuojautos tekstą elektroniniu paštu.

Norite įamžinti velionio atminimą, jo prasmingus darbus? „Rokiškio Sirena“ 
pasirengusi padėti: pagal jūsų pateiktus duomenis padėsime parašyti ir 
išspausdinsime nekrologą už priimtiną kainą. Pasinaudokite galimybe pagerbti į 
Amžinybę išėjusius brangius žmones.

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimąAVINAS.  Šią 

savaitę šiek tiek pri-
slopinkite savo am-
bicijas ir džiaukitės 

tuo, ką gaunate iš gyvenimo, 
kitų žmonių. Galite užmegz-
ti reikšmingą pažintį kultūri-
nio, reprezentacinio renginio 
metu. Norite ar nenorite, prie 
kai kurių gyvenimo permainų 
jums teks prisitaikyti. Padary-
site klaidą, jeigu nesuvaldysite 
emocijų ir leisite joms išsiveržti 
netinkamoje vietoje. Saugoki-
tės ugnies. Savaitgalį neveng-
site šurmulio, renginių. Galite 
įsigyti originalų daiktą ar rūbą. 
Arba savo originalumu jus nu-
stebins pažįstamas asmuo.

JAUTIS. Šią 
savaitę tikriausiai 
pasižymėsite gera 
nuovoka, įžvalga. 

Galbūt kiek priartėsite prie 
tikslo, kuris susijęs su užsie-
niu ar mokslu, karjera, teisi-
niais reikalais, politika. Tikė-
tinos naujienos iš toli arba iš 
valstybinės institucijos. Galite 
atsidurti viešo dėmesio centre. 
Labiau rūpinkitės sveikata. 
Saugokitės traumų, avarijų. 
Savaitgalį galimas spontaniš-
kas nuotykis, netikėtas pasiū-
lymas, kvietimas, kuris gali 
sujaukti ne tik dienotvarkę, 
bet ir jūsų jausmus. Gali nu-
tikti taip, kad neturėsite lais-
vos minutės.

DVYNIAI. Šią 
savaitę galimos fi-
nansinės įplaukos 
arba išlaidos, susi-

jusios su partneryste, palikimu, 
draudimu, paskolomis. Gali 
kilti noras atsikratyti nereika-
lingų, įgrisusių daiktų, keisti 
garderobą, meilės objektą ar kt. 
Nelabai realu, kad pavyks išlai-
kyti paslaptyje meilės nuotykį, 
jei to tikitės. Iš anksto pagalvo-
kite apie pasekmes. Regis, su-
lauksite svečių iš užsienio arba 
patys vyksite pasidairyti toliau 
nuo namų. Savaitgalį būsite 
linkę daug kalbėti, filosofuoti. 
Iš kitų išgirsta informacija irgi 
bus naudinga. Atsargiai kelyje.

VĖŽYS. Šią 
savaitę svarbu 
tinkamai pasinau-
doti atsiradusio-

mis progomis, jeigu siekiate 
įsidarbinti, ieškote patikimų 
tarpininkų ir pan. Turėtumėte 
gerai pagalvoti prieš ką nors 
žadėdami, įsipareigodami. 
Meilės partneris bus reikles-
nis. Nederėtų skubėti su iš-
vadomis, kaltinimais. Verčiau 
leiskite kitiems išsikalbėti, 
stenkitės suprasti. Venkite ne-
pamatuotos rizikos, nes galite 
sužeisti kitus žmones ar patys 
susižeisti. Savaitgalį galite 
susidurti su finansiškai ar psi-
chologiškai sudėtingais klau-
simais. Be kitų paramos kalnų 
nenuversite.

LIŪTAS. Šią 
savaitę konkrečių 
rezultatų galite su-

Astrologinė prognozė ateinančiajai savaitei
laukti iš dalykinių susitikimų. 
Galite gauti pasiūlymą, susiju-
sį su darbu, kelione, projektu. 
Būsite linkę kurti originalius, 
nelengvai įgyvendinamus pla-
nus. Visgi nei materialiniai, 
nei kiti sunkumai nesutrukdys 
pasiekti užsibrėžto tikslo, jei 
tik sugebėsite susitarti su ki-
tais žmonėmis, suderinti inte-
resus. Darbinis ūpas ir konku-
rencija jus skatins plušėti net 
savaitgalį. Tarsi norėtumėte 
visiems kažką įrodyti. Vis dėl-
to įmanomos netikėtos stai-
gmenos, kvietimai į renginius.

M E R G E L Ė . 
Šią savaitę gali 
tekti rimčiau pa-
sirūpinti vaikais 

arba prisiimti atsakomybę už 
meilės nuotykio pasekmes. 
Tikriausiai nenuvils rezultatai, 
jei užsiimate kūrybine veikla, 
organizuojate pramogas, ren-
ginius ar juose reiškiatės, da-
lyvaujate. Visgi sėkmė labai 
priklauso nuo jūsų žavesio ir 
gerbėjų palankumo. Regis, 
pataikausite vaikų kaprizams, 
pildysite jų užgaidas, ir tai ne-
mažai kainuos. Savaitgalį pats 
metas pagalvoti apie tvarkin-
gesnį gyvenimo būdą, sveiką 
mitybą, naują įvaizdį. Saugo-
kite vaikus.

S VA R S T Y -
KLĖS. Šią savaitę 
visiems bus mato-
mas jūsų rūpestin-

gumas, tačiau turėsite ir slap-
tų asmeninių išskaičiavimų. 
Galbūt mėginsite įtikti kaž-
kokiam žmogui, tikėdamiesi 
iš jo naudos, pagalbos. Visa-
me kame atrama galėtų tapti 
artimieji. Su jais bendraukite 
šiltai, be priekaištų. Tikėtinos 
išlaidos, susijusios su remontu 
ar kt. Bus didesnis techninių 
nesklandumų, avarijų, gaisrų 
pavojus. Savaitgalį stengsitės 
smagiai, romantiškai leisti 
savaitgalį, negailėdami tam 
pinigų. Visgi meilės lūkesčius 
iš dalies griaus pavydas.

S K O R P I O -
NAS. Šią savaitę 
teks daug bendrau-
ti, judėti, pasirū-

pinti įvairiomis buitinėmis, 
techninėmis smulkmenomis. 
Galite susitarti dėl kažkokio 
darbo, užsakymo. Galimas 
santykių su artimais draugais, 
giminaičiais atnaujinimas arba 
pagaliau suvoksite, kas trukdo 
geriau sutarti. Nežiopsokite 
kelyje, nes gresia avarijos. Sa-
vaitgalį būsite nusiteikę leisti 
laiką su artimiausiais žmo-
nėmis. Iš jų galite sulaukti ir 
malonių staigmenų, ir nekokių 
paslapčių atskleidimo. O jei 
jums niekas nieko nesuteiks, 
tai patys sau susikurkite gerą 
nuotaiką.

ŠAULYS.Šią 
savaitę daug jėgų 
pareikalaus bui-
tiniai rūpesčiai. 

Išties derėtų pasirūpinti mate-

rialinių pozicijų sutvirtinimu. 
Galbūt paaiškės, kas jums iš 
tikrųjų yra naudinga. Jei turite 
įmonę, rūpinsitės jos ir darbuo-
tojų įvaizdžiu. Gali atsirasti 
skubių reikalų, susijusių su 
nuoma, nuosavybe, prekyba. 
Jūsų sprendimai turbūt padi-
dins pinigines įplaukas. Tačiau 
artimų žmonių poreikiai gali 
viršyti jūsų galimybes. Saugo-
kitės ugnies. Savaitgalį atsiras 
galimybių pasilinksminti, ta-
čiau saugiausia ir geriausia bus 
asmeninėse valdose.

OŽIARAGIS. 
Šią savaitę gali 
prisidėti rūpesčių. 
Veikiausiai ne 

kartą būsite sudirgę ir pyksi-
te, jei kas nors išdrįs ko nors 
reikalauti ar kelti balsą. Net į 
smulkius nesusipratimus re-
aguosite kaip į agresiją. Sau-
gokitės traumų ir nekenkite 
kitiems. Prisilaikykite sveikos 
mitybos. Net jūsų meilės jaus-
mai įgaus pragmatišką atspal-
vį. Planuosite, galvosite, ką 
gausite ir prarasite iš asmens, 
kuris jumis domisi. Savaitga-
lį džiaugsitės gardžiu maistu, 
komfortu, poilsiu, noriai da-
linsitės naudingais patarimais. 
Būkite atsargūs kelyje.

VA N D E N I S . 
Šią savaitę visur 
norėsis suspėti, vis-
ką padaryti, tačiau 

aplinkybės nebūtinai klostysis 
taip, kaip jums norisi. Regis, 
nelabai suvoksite santykius su 
kai kuriais žmonėmis ir galite 
klysti, vertindami jų ketini-
mus. Labiau rūpinkitės sveika-
ta. Derėtų pasisaugoti traumų, 
nudegimų, kurių gali įvykti dėl 
sulėtėjusios reakcijos. Sėkmė 
labiau tikėtina socialinėje ar 
meno sferoje. Savaitgalį aktu-
aliu gali tapti buitinių daiktų 
ar dovanų pirkimas. Daugiau 
dėmesio skirkite vaikams, par-
tneriui - jiems to labai reikia.

ŽUVYS. Šią 
savaitę noriai ben-
drausite ir traukte 
trauksite aplinki-

nių dėmesį. Galite išleisti pi-
nigų neįprastiems dalykams 
ar pomėgiams. Gali kilti ūpas 
dalyvauti renginiuose, susi-
būrimuose. Jūsų draugai bus 
kupini minčių, kaip praleisti 
laisvalaikį. Atsargiau reikė-
tų elgtis su naujais pažįsta-
mais, jeigu nenorite įsitraukti 
į rizikingą avantiūrą. Artėjant 
savaitgaliui, dar labiau trauks 
uždraustas vaisus. Turite kon-
troliuoti save, kad išvengtu-
mėte slidžių pagundų. Verčiau 
rinkitės meditacijas arba me-
ninę kūrybą. 

Ieškokite Rokiškio 
prekybos centruose!
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ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

koridoriaus gale sėdi mergina su 
jogurto pakuote. Matyt, bakteri-
jos susirgo.

***
– Koks gyvūnas auga grei-

čiausiai?
– Žuvis, nutrūkusi nuo 

kabliuko.
***

Naujasis rusas prikibo prie 
gido Paryžiuje, Eifelio bokšto 
papėdėje.

– Aš jau aštuntą kartą atva-
žiuoju į Paryžių, o čia niekas 
nepasikeitė.

– O kas, pone, turėjo pasi-
keisti?

– Na, man iki šiol neaišku, 
radote jūs naftos ar ne?

***
Kaip sužinoti, kad ateina 

senatvė? Kai jaunystėje tėvams 
atiduodavai savo seną mobilųjį 
telefoną, o dabar jau jie atiduo-
da tau savo seną kraujospūdžio 
matuoklį.

***
Vyriškiui gatvėje įkando 

šuo. Nukentėjusysis šaukia šuns 
šeimininkui:

– Aš reikalauju kompensa-
cijos!

Šuns šeimininkas:
– Visiškai sutinku su jumis, 

pone. Aš palaikysiu šunį, o jūs 
jam kąskit!

***
Katinas – išties stebuklingas 

gyvūnas. Jo vieno „Miau!“ 
užtenka gauti tai, dėl ko šuo turi 
šokinėti, saugoti namus, atnešti 
šlepetes.

***
Socialiniai tinklai visai kaip 

senovės Egiptas: visi rašinėja 
ant sienų ir garbina kates.

***
– Mama mia, itališkas 

tualetas, – pagalvojo katinas, 
išvydęs naujus šeimininkės 
batus.

***
Žmona jau antrą savaitę lai-

kosi dietos. Vyras šeria katiną 
ir jam sako:

– Tu jau apsispręsk: arba 
ėsk, arba dubenėlį paslėpk. O 
tai naktį aš už tavo šeimininkę 
negarantuoju.

***
Toks jausmas, kad šiandien 

man trylika juodų kačių tuš-
čiais kibirais sudaužė trylika 
veidrodžių.

***
Išaugo ištisa katinų karta, 

kuri nebežino, ką reiškia mie-
goti ant televizoriaus.

***
Pokalbis Rūgpienių kaime:
– Neteisingai tu, dėde 

Fiodorai, demoną kvieti. Ir 
pentagrama kreiva, ir užrašai 
ne ten parašyti, o jau apie tavo 
lotynų kalbą išvis nekalbu.

– Oho, nieko sau! Kalbantis 
katinas!

– Dar kartą sakau tau, dėde 
Fiodorai, kad neteisingai de-
monus šauki. Na, ko kvietei?

***
Futbolininko katinas 

niekada nemiega susisukęs į 
kamuoliuką.

Orų prognozė rugpjūčio 17-20 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Rugpjūčio 17 d. Naktį +13

Dieną +25
PR, 
2-7 m/s

Rugpjūčio 18 d. Naktį +15
Dieną +25

P,
2-7 m/s

Rugpjūčio 19 d. Naktį  +14
Dieną +20

PV, 
3-8 m/s

Dieną kai trumpas 
lietus.

Rugpjūčio 20 d. Naktį +13
Dieną +23

V,
2-7 m/s

Ieškokite  
prekybos centruose!

Ivanas Susaninas – tik prastesnė 
Mozės versija. Žmogus pasiklydo, o 
apie jį jau operas kuria.

***
Pokalbis paplūdimyje:
– Atleiskite, ponia, ar tas berniu-

kas, kuris į mano šiaudinę kepurę 
semia smėlį, atsitiktinai ne jūsų 
sūnus?

– Visai ne. Mano sūnus dabar 
tikrina, ar jūsų mobilusis telefonas 
veikia po vandeniu.

***
Pokalbis kaimyninės valstybės 

armijoje seržantas bara eilinį:
– Petrovai, o tu ką, be parašiuto 

iš lėktuvo šokti ruošiesi?! Juk lauke 
lyja!

***
Statybose. Darbininkas Petraitis 

skundžiasi brigados vadovui:
– Tamsta, mano kastuvas sulūžo.
– Tai susirask grėblį ir stovėk jo 

atsirėmęs!
***

Paauglių grupė pagrobė vienuolę 
ir numetė ją nuo namo stogo. Žiūrė-
damas, kaip ji krinta, gaujos vadas 
bara saviškius:

– Aš gi sakiau, kad čia vienuolė. 
O jūs – Betmenas, Betmenas.

***
Teisėjas bara užkietėjusį sukčių:
– Kaip jūs galite apgaudinėti 

žmones, jie gi jumis tikėjo!
– Bet, gerbiamas teisėjau, aš 

negaliu apgaudinėti žmonių, kurie 
manimi netiki!

***
Veterinaro priimamasis. Eilėje 

laukia žmonės su šunimis, katėmis, 
vienas narvelyje žiurkėną atnešė. O 

MAISTO PRODUKTAI

• Ekologišką medų.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis

• 2018 08 01 medų pastikiniuose 
kibirėliuose po 1 kg.  
Tel. 8 650 32 684. Rokiškis
• Bičių medų. Sufasuotas 
kibirėliuose po 1 kg  

(0.770 ml), kaina 4 Eur.  
Tel. 8 612 95 825. Rokiškis
• Medų. Fasuotas po 15 kg. 
Kilogramo kaina 3 Eur.  
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis
• Medų. Kaina 5 Eur.  

Tel. 8 625 27 527. Rokiškis
• Ožkos sūrius.  
Tel. 8 620 52 625. Rokiškis
• Medų, 1 kg kaina 4 Eur.  
Teirautis po 17 val.  
Tel. 8 614 21 843. Rokiškis


