
Nepriklausomas rajono laikraštis 2018 m. rugpjūčio 24 d., penktadienis Nr. 66 (544)

Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Rugpjūčio 24-oji, 
penktadienis, 

34 savaitė
Iki metų pabaigos liko 129 dienos.

Šv. Baltramiejus, 
Gandrų išskridimo diena.

Saulė teka 6.08 val., 
leidžiasi 20.34 val. 

Dienos ilgumas 14.26 val. 
Mėnulis – priešpilnis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Baltramiejus, Baltrus, Leonidas, 

Raimundas, Rimgaudas, Vilmantas, 
Vieštautas, Vieštautė, Viešvilas, 

Viešvilė, Viešvinas, Viešvinė.
Rytoj: Liuda, Liudas, Liudvika, 

Liudvikas, Liudvina, Liudvis, Luiza, 
Liucilė, Mangailas, Manius, Manys, 

Medgina, Medginas, Medys.
Poryt: Algina, Alginas, Alginė, 
Alginta, Algintas, Aleksandras, 

Gailius, Zefirinas, Zefyrinas.

Dienos citata
Valdžia nieko negadina. Gadina 
baimė... Baimė prarasti valdžią“ 

(Dž. Steinbekas).

Dienos skaičius
1:1

Toks buvo Utenos aps-
krities futbolo asociacijos 
pirmenybių rungtynių tarp 
Rokiškio futbolo klubo ir FSK 
„Anykščiai“ rezultatas. 2 p. 

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

79 m. Italijoje išsiveržus Vezu-
vijaus ugnikalniui buvo sunaikinti 
Pompėjos, Herkulanumo ir Stabijos 
miestai, žuvo tūkstančiai žmonių.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1962 m. Los Andžele savo 
80-ojo gimtadienio dieną mirė 

1918 metų Vasario 16-osios 
Nepriklausomybės akto 

signataras, literatūros ir kultūros 
istorikas Mykolas Biržiška

Post 
scriptum

Daug norėsi – mažai 
turėsi.

2 p.

Unikalių baldų įmonės „Ąžuolė“ 
savininkas Laisvidas: svajones 
galima pildyti ir Lietuvoje

3 p.

Tatuiruočių meistras iš Rokiškio: 
tai, kuo užsiimu, yra mano 
gyvenimo dalis

5 p.

Rangovų dovana – tramplinas 
automobiliams gadinti
Juozo Tūbelio 
progimnazijos 
mokiniai 
sportuos 
renovuotame 
sporto aikštyne 

2 p.
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Degė konteineris, kombainas ir 
automobilis
Rugpjūčio 22 d. 7 val. gautas 
pranešimas, kad Laibgalių k., Jūžintų 
sen., dega automobilis.
Tą pačią dieną 19:23 val. gautas 
pranešimas, kad Baltakarčių k., 
Panemunėlio sen., dega kombainas.
Rugpjūčio 23 d. 2:34 val. gautas 
pranešimas, kad J. Tumo-Vaižganto g., 
Rokiškio m., dega šiukšlių konteineris.

Skriaudė brolis
Rugpjūčio 21 d. 21.40 val., 
Rokiškio r., prieš neblaivią (3,25 
prom. girtumas) moterį (gim. 1986 
m.) smurtavo neblaivus (2,48 
prom. girtumas) brolis (gim. 1979 
m.). Įtariamasis sulaikytas.

Senjoras nevengė mojuoti 
kumščiais
Rugpjūčio 20 d. 11.13 val. moteris 

(gim. 1946 m.), gyv. Rokiškyje, 
pranešė, kad rugpjūčio 16 d.  19 
val. prieš ją smurtavo buvęs 
sutuoktinis (gim. 1945 m.).

Panevėžio VPK ir Panevėžio 
apskrities priešgaisrinės 

gelbėjimo valdybos
Rokiškio priešgaisrinės 

gelbėjimo tarnybos
 inform.

KRIMINALAI

Įsukimas iš Jaunystės į Panevė-
žio gatvę ne vienam jos gyventojui 
nervus „ėdantis“ reikalas – kaip 
teigė įvardintos gatvės gyventojas, 
įsukime jau bene metus žioji išilga 
duobė, kurią pašnekovas įvardi-
jo kaip trampliną automobiliams 
laužyti.

„Dar pernai metais remonto darbų 
metu buvo iškastas ir paliktas grio-
velis, kurio „dėka“ laužomi gyvento-
jų automobiliai. Ne kartą problemą 
bandėme spręsti ir mes – griovelis 
keliskart buvo užpiltas, tačiau sti-

Rangovų dovana – tramplinas 
automobiliams gadinti

priau palijus vanduo visą žvyrą iš-
plaudavo. Su kaimynais ir peticiją 
rašyti ruošiamės, bet ar ji kažką pa-
darys...“ – skundėsi su „Rokiškio Si-
rena“ susisiekęs asmuo.

Atsako už šį projektą atsakinga 
statybos ir infrastruktūros plėtros 
skyriaus vedėjo pavaduotoja Aušra 
Vingelienė:

„Vykdomo projekto tikslas įrengti 
pėsčiųjų bei dviračių takus Jaunys-
tės, P. Širvio bei Panevėžio gatvėse. 
Šiuo metu vis dar vyksta statybos 
darbai, kurie pasibaigti turi rugsėjo 
30 d. – būtent šią dieną ir bus su-

tvarkyta minėtoji vieta, kurioje buvo 
išpjautas asfaltas dėl bortų keitimo. 
Ankščiau išpjauta vieta nebus tvar-
koma, nes projekte yra numatytas 
darbų eiliškumas, kurį rangovas ir 
vykdo: visų pirma  tvarkomi prie 
įvažiavimų esantys bortai, tuomet 
bus klojamos takų trinkelės, po kurių 
bus atstatomos vietos, kuriose buvo 
išpjautas asfaltas. Išpjautų vietų yra 
keletas, o technikos dėl vienos vietos 
atsivaryti mes tiesiog negalime, todėl 
visus asfalto atstatymo darbus atlik-
sime vienu metu”.

Monika MEILUTĖ

Juozo Tūbelio progimnazijos 
mokiniai sportuos 
renovuotame sporto aikštyne –
darbų pabaiga jau rugsėjį

Rokiškio Juozo Tūbelio pro-
gimnazijos sporto aikštynas 
buvo įrengtas dar 1983 metais, 
tačiau 35-ieji senojo aikštyno 
gyvavimo metai paskutiniai 
– balandžio mėnesį prasidėję 
stadiono renovavimo darbai 
galiausiai baigiasi, tad rugsėjį į 
progimnaziją sugrįžę mokinu-
kai moderniu sporto aikštynu 
galės džiaugtis jau pirmosiomis 
mokslo metų dienomis.

Jog senasis progimnazijos sta-
dionas, kuriame sportuodavo ne 
tik Juozo Tūbelio mokiniai, bet 
ir mikrorajono bendruomenės 
nariai, atrodė kraupiai, primin-
ti tikriausiai nė nereikia: akis 
badė „tarybiniai“ treniruokliai, 
suskeldėjusi bei vietomis ištru-
pėjusi bėgimo takelių danga. Ta-
čiau moraliai pasenusio stadiono 
įvaizdis jau praeitis – jau dabar 
iš tolo šviečia ryškiai oranžiniai 
bėgimo takai, krepšinio aikštelė, 
net ir patiems mažiausiems pri-
taikyti nauji lauko treniruokliai. 
Nors šiuo metu į stadioną patekti 
vis dar trukdo ryški STOP juosta, 
jau mokslo metų pradžioje visi 
stadiono renovavimo darbai bus 
užbaigti, o mokiniai bėgios spe-
cialia danga nutiestu taku, dirb-

tine pievele dengtoje aikštelėje 
žais futbolą, mėtys į krepšį užda-
roje krepšinio aikštelėje.

„Labai norėtume, kad renova-
cija būtų baigta rugsėjo pirmo-
sios proga, tačiau svarbiausia ne 
tai, kada aikštynas bus baigtas, 
o tai, jog viskas būtų atlikta ko-
kybiškai, – dar balandį kalbėjo 
progimnazijos direktorius Zeno-
nas Pošiūnas, - Viskas bus įreng-
ta naujai, moderniai, o dangos 
atitiks visus higienos bei saugos 
reikalavimus. Taip pat svarbu, jog 
aikštynas bus pritaikytas mažes-
niems vaikams“.

Renovuotame sporto aikštyne 
mokiniai išvys renovuotą dirbti-
ne žole dengtą futbolo aikštelę, 
250 m ilgio 3 takelių bėgimo taką 
su dirbtine danga bei trinkelė-
mis grįstus pėsčiųjų takus. Taip 
pat naujai įrengtas zonas: atskirą 
kvadrato aikštelę bei multifunkci-
nę aikštelę pritaikytą žaisti krep-
šinį, tinklinį bei užsiimti kitomis 
sporto šakomis, keturis lauko 
gimnastikos prietaisus.

Rangos darbų, vykdomų UAB 
„Dangos centras“, numatyta pa-
baiga – šių metų rugsėjo pirma, 
su galimybe rangovams darbus 
pratęsti dar vieną mėnesį.

Monika MEILUTĖ

Į stadionus grįžo didysis futbolas:
Rokiškio futbolo klubas pasidalino 
po tašką su lyderiais

Rokiškio futbolo klubas po per-
traukos žaidė Utenos apskrities 
futbolo asociacijos pirmenybių 
rungtynes su lyderiais – Anykščių 
futbolininkais. Susitikimas vyko 
išvykoje, kaip juokauja patys fut-
bolininkai „priešo teritorijoje“. 
Rokiškėnai įkando lyderiams: po 
atkaklios kovos komandos pasida-
lino po tašką. 

Lyderiai anykštėnai norėjo vi-
sus taškus rungtynėse sudėlioti kuo 
greičiau. Tad ir rungtynių arbitrui 
rokiškėnui Raimondui Arminui 
darbo netrūko. Nors anykštėnai iš 
pat pradžių spaudė mūsiškius, ta-
čiau pirmieji įvartį įmušė ir bent 
trumpam aistras aikštelėje apmalši-
no mūsiškiai futbolininkai. Tačiau 
varžovai surengė pavojingą išpuolį 
ir jau pirmajame kėlinyje rezultatą 
išlygino. 

Antrajame kėlinyje varžovai dar 
labiau padidino spaudimą. Įpusė-
jus kėliniui įtampa aikštėje ir beat-

sirandantis nuovargis lėmė keletą 
mūsiškių klaidų. Tačiau varžovai 
jų neišnaudojo. Rungtynių pabaigą 
abi ekipos „išvargo“.  Kaip rašoma 
Rokiškio futbolo klubo svetainė-
je, „Kas matė šias varžybas, turėjo 
būti nenuobodu. Na o mes išnešėme 
sveiką kailį šiaip ne taip išsaugoję 
lygiąsias“.

Lygiosios anykštėnams buvo ne-
parankus rezultatas – jie vos dviem 
taškais lenkia antroje vietoje esan-
čius Visagino „Inter-Veteranus“.

Rokiškėnams gi šis rezultatas la-
bai naudingas: jie nuo antroje vieto-
je esančių visaginiečių atsilieka vos 
tašku ir žengia treti. 

Kitose rungtynėse sensaciją 
pateikė autsaideriai – Kupiškio 
„Narjanta“. Jie 2:1 įveikė Visagino 
komandą, pelnė pirmuosius savo 
taškus. 

Mūsų komanda iš keturių žaistų 
rungtynių vienerias laimėjo, dukart 
iškovojo lygiąsias ir kartą pripažino 
varžovų pranašumą. Per ketverias 

rungtynes rokiškėnai įmušė 7 įvar-
čius ir tiek pat jų praleido. 

Tarp keturių rezultatyviausių 
pirmenybių dalyvių, kurie pelnė po 
du įvarčius – rokiškėnas Lukas Čei-
kauskas. 

Kitas rungtynes mūsiškiai žais 
namuose su Visagino komanda. Šis 
susitikimas labai svarbus, nes faktiš-
kai lems, kokios spalvos medaliais 
pirmebybėse pasidalins mūsiškiai. 

Todėl Rokiškio futbolo klubo 
sirgaliai rugsėjo 1-ąją kviečiami 
gausiai palaikyti mūsų komandos. 
Tikslų susitikimo laiką „Rokiškio 
Sirena“ praneš artimiausiuose nu-
meriuose. 

Šis susitikimas bus priešpaskuti-
nė rokiškėnų kova šiemetinėse Ute-
nos apskrities futbolo asociacijos 
pirmenybėse. Taškas jose bus padė-
tas rugsėjo 22 d., kai Rokiškio fut-
bolo klubo komanda namuose pri-
ims Kupiškio „Narjantos“ žaidėjus. 

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.
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Unikalių baldų įmonės „Ąžuolė“ savininkas Laisvidas: 
svajones galima pildyti ir Lietuvoje
Laisvidas Merkys – 24 metų rokiškėnas, dar vaikystėje atradęs savo pašaukimą. „Visą gyvenimą žinojau, kad dirbdamas su medžiu ne 
dirbsiu, o „kaifuosiu“, – sakė pašnekovas, uždarydamas savo bei kolegos Jono įkurtos išskirtinių bei unikalių baldų gamyklėlės „Ąžuolė“ duris.

– Kaip kilo idėja imtis tokio 
verslo?

– Unikalių baldų gamybos idėja 
galvoje bręsti pradėjo dar tuomet, 
kai gyvenau užsienyje – po poros 
metų gyvenimo svetur suvokiau, 
kad pasilikdamas Didžiojoje Brita-
nijoje neturėsiu tiek savęs realizavi-
mo galimybių, kiek turėčiau grįžęs 
į gimtinę. Tuomet pradėjau tyliai 
svajoti apie verslą Rokiškyje. Vė-
liau svajonės peraugo į planus, ku-
rie laikui bėgant ėmė pildytis daug 
greičiau, nei numaniau. Prie idėjos 
realizavimo prisidėjo ir draugų bei 
artimųjų palaikymas, nors, turiu 
pripažinti, pastarieji iš pat pradžių į 
ėjimą dirbti „sau“ žiūrėjo kiek skep-
tiškai: juk nei fiksuotos algos, nei 
darbo gali nebūti ištisus mėnesius. 
Tačiau galiausiai pamatė tą užside-
gimą mano akyse ir štai aš čia, dirb-
tuvėse, užsiimu tuo, kas man tinka 
ir patinka (skėsčiodamas rankomis 
juokiasi, – aut. past.)  

– „Ąžuolė“ – vieno asmens 
įmonė?

– Ne. Visai netikėtomis aplin-
kybėmis „Ąžuolę“ įkūrėme dviese. 
Likus mėnesiui iki mano išvykimo 
namo, į Lietuvą, be jokios priežas-
ties nusprendžiau susisiekti su bu-
vusiu kursioku – pasiteirauti kaip 
sekasi, kuo užsiima. Įsišnekėjus 
nusprendžiau papasakoti jam savo 
idėją apie baldų gamybos verslo 
Lietuvoje įkūrimą ir žinote ką? Jis 
pasakė, kad jo pažįstamo mintyse 
sukasi labai panašios mintys. Bu-
vusio kursioko paskatintas nuspren-
džiau susikontaktuoti su rekomen-
duotu vaikinu Jonu. Man grįžus į 
Lietuvą susitikome, gyvai aptarėme 
idėjas, planus ir... nieko nelaukę ki-
bome į darbus. Taip ir gimė ąžuoli-
nių baldų įmonė „Ąžuolė“. Pasikeitė 
tik miestas, kuriame įkūrėme gamy-
klą – mano mintyse sukosi gimtasis 
miestas Rokiškis, tačiau įmonė „iš-
dygo“ sostinėje.

– Kodėl „Ąžuolė“? 
– Tiesą sakant, pavadinimas gimė 

tiesiog... „ant smūgio“: besiruošdami 
parodai suvokėme, kad mūsų įmonė 
neturi vardo, o iki parodos – vos sa-
vaitė. Pasitarę su kolega nusprendė-
me, kad pavadinimas privalo kalbėti 
pats už save, bei tuo pačiu būti uni-
kalus. Taip ir gimė „Ąžuolė“ – lietu-
viškas žodis Lietuvoje gaminamiems 
ąžuoliniams baldams (juokiasi). 

– Kur sukaupei tiek baldų ga-
mybos patirties?

– Medis mane lydi nuo pat vai-
kystės: kai mokiausi mokykloje, 
atostogas dažnai leisdavau senelio 
dirbtuvėse, kur ir gimė mano pirmie-
ji medžio kūriniai. Patirties pridėjo ir 

lankytas būrelis. Vėliau įgijau profe-
sinę staliaus kvalifikaciją ir, norėda-
mas sukaupti dar daugiau patirties, 
įsidarbinau Rokiškyje. Kadangi dar-
bavausi su staliais, kurie patirtį skai-
čiuoja dešimtmečiais, išmokau daug 
daugiau dalykų bei medžio darbų ga-
mybos subtilybių nei tikėjausi. Beje, 
esu ketvirtosios kartos stalius-ama-
tininkas, tad medžio apdirbimo ge-
bėjimai tikriausiai jau įaugę į mano 
kraują...

– Kokio tipo baldus darote?
– Dauguma mūsų gaminamų bal-

dų yra minimalistinio, industrinio 
stiliaus, turi metalinių detalių, ka-

dangi ąžuolo ir metalo kompozicija 
baldams suteikia stiprų charakterį. 
Stengiamės naudoti nebegyvų ąžuo-
lų medieną – ji ne prastesnė už nu-
kirstą medieną, o ir baldams suteikia 
tam tikrą išskirtinumą (šypsosi). Ži-
noma, visuomet atsižvelgiame į vi-
sus klientų norus –  jie dažnai būna 
nestandartiniai, reikalauja specialių 
įgūdžių, kitokio požiūrio į medžio 
apdirbimą.

– Koks gaminys – įspūdingiau-
sias?

– Tikriausiai tai stalai, kuriuos ga-
miname iš vientisos lentos. Jos sto-
ris būna apie 10 centimetrų, o plotis 

daugiau nei metras. Dažniausiai to-
kiems stalams naudojama ne vieną 
šimtmetį pragyvenusio ąžuolo me-
diena, tad galima teigti, jog kartais 
gaminame baldus jau turinčius savo 
istoriją.

– Ar nesigaili grįžęs į Lietuvą?
– Tikrai ne. Jaučiasi, jog Lietuva 

ima augti, didėja šalies verslumas 
taip sudarydamas gaminių eksporto 
galimybes iš Lietuvos. Galiu pasa-
kyti tik tiek – tikrai nebūtina bėgti 
iš Lietuvos norint išpildyti savo sva-
jones, nes jas laisvai pildyti gali ten, 
kur esi.

Monika MEILUTĖ

Javapjūtė: ūkininkai pjauna ne tik javus, bet ir elektros stulpus
Šiemet nuo metų pradžios už-

fiksuoti 53 įvykiai, kai dėl žemės 
ūkio technikos kliudytų ar nu-
griautų atramų, nutrauktas elek-
tros energijos tiekimas. Iš jų – 20 
įvykių, kai buvo pažeistos ar visiš-
kai nuverstos atramos. Tai ne tik 
nepatogumas klientams, kai ne 
vieną valandą tenka praleisti be 
elektros, bet ir nuostoliai „Ener-
gijos skirstymo operatoriui“ bei 
įvykio kaltininkui.

Įsibėgėjus javapjūtei ir į laukus 
išvažiavus kombainams ir kitai že-
mės ūkio technikai, elektros atra-
mų kliudymo ar nuvertimo atvejų 
padažnėja. Tokių įvykių, per lie-
pą-rugpjūtį fiksuota 9 kartus, iš jų 
3 įvykiai, kai kombainai „nupjovė“ 

atramas. Daugiausia pažeidžiamos 
0,4 kilovoltų (kV) arba 10 kV įtam-
pos atramos. Nepatogumus dažniau-
siai pajunta nedidelis kiekis klientų, 
tačiau rugpjūčio 4 d. 6 val. ryte, 
traktorius nuvertė 35 kV oro linijos 
atramą Prienai – Bagrėnai, be elek-
tros energijos liko daugiau nei 2000 
klientų.

Žemės ūkio technikai pažeidus 
atramą, ESO specialistai informuo-
ja policiją. Surašius eismo įvykio 
deklaraciją, siunčiama informaci-
ja įvykio kaltininko draudikui dėl 
nuostolių atlyginimo. Tiesa, būna ir 
tokių atvejų kai žemės ūkio technika 
nebūna draudžiamas privalomuoju 
draudimu, tokiu atveju kaltininkas 
arba atlygina žalą pats arba žala iš-
ieškoma iš kaltininko.

Atramos atstatymas vidutiniškai 
kainuoja apie 1500 Eur, tačiau jau 
minėtu Prienų – Bagrėnų atramos 
nuvertimo atveju, jos atstatymas 
kainavo apie 7000 Eur. Jei kalti-
ninkas prisipažįsta ir pildo eismo 
įvykio deklaraciją, tokiu atveju 
baudos iš policijos negauna. Jei 
kaltininkas pasišalina iš įvykio vie-
tos ir neinformuoja policijos, gauna 
dar ir baudą už sukeltą eismo įvykį. 
Žemės ūkio technikos vairuotojai 
raginami vairuoti ne tik atsakingai, 
bet ir saugiai – rūpintis savo ir ap-
linkinių saugumu.

Naujienų agentūros BNS infor-
maciją atgaminti visuomenės infor-
mavimo priemonėse bei interneto 
tinklalapiuose be raštiško UAB BNS 
sutikimo draudžiama.

Prezidentė:  valstybė gins 
partizanų atminimą

Prezidentė Dalia Grybauskai-
tė sako, kad valstybė gins su so-
vietų okupacija kovojusių Lietu-
vos partizanų atminimą.

Šalies vadovė tai sakė Varėnos 
rajone susitikusi su partizanu Juo-
zu Jakavoniu – Tigru ir apžiūrėjusi 
jo sodyboje įkurtą Pietų Lietuvos 
partizanų vadavietę. „Šiandien čia 
esu todėl, kad noriu pasakyti – re-
miu tuos žmones ir palaikau, kurie 
atidavė savo gyvenimus, kovojo už 
mūsų laisvę“, – žurnalistams teigė 
D. Grybauskaitė.

Ji tvirtino pastaruoju metu ste-
binti pastangas diskredituoti laisvės 

kovotojus, bet teigė, jog valstybė 
„darys viską, kad Lietuva nebūtų 
diskredituojama ir šie žmonės išlik-
tų mūsų atminty, širdyse ir gerbia-
mi“.

Partizaninis karas Lietuvoje pra-
sidėjo 1944 metais. Jį paskatino 
okupacinės sovietų valdžios repre-
sijos, trėmimai į Sibirą ir prievar-
tinis šaukimas į Raudonąją armiją. 
Ginkluotas pasipriešinimas Lietu-
voje tęsėsi iki 1953 metų.

Naujienų agentūros BNS infor-
maciją atgaminti visuomenės in-
formavimo priemonėse bei interne-
to tinklalapiuose be raštiško UAB 
BNS sutikimo draudžiama.



Nepriklausomas rajono laikraštis

4 psl. 2018-08-24

Parama miškams veisti – pamatas ateičiai
Dvidešimt septynerius  metus  

Truikių kaime (Plungės r.) ūkinin-
kavęs, 170 hektarų javus lig šiol 
sėjęs ir kūlęs Rolandas Mačiuitis 
apsisprendė: šios veiklos gana. O 
štai savo miško, kurio maždaug 
10 km aplink Plungę spinduliu 
turi apie 40 hektarų, neatsisakys.

Nederlingi plotai 
virto žalia oaze
„Priešingai – miškus puoselėsiu 

ir sodinsiu dar atkakliau, juolab kad 
šiemet skaudžiai smogė sausra“, – 
sakė Rolandas. Anot jo, kada nors 
tie miškai galbūt pasitarnaus būsi-
miems jo anūkams, nes juk per 50 
metų užaugusį mišką paprastai ir 
kerta trečioji karta.  

Du hektarus miško R. Mačiuitis 
buvo paveldėjęs, o likusius žemdir-
bystei netinkamus, nualintus, ne-
melioruotus žemės plotus, į kuriuos 
neįvažiuotų technika, žaliuojančia 
oaze pavertė jis pats. Keturis kartus 
Rolandas pasinaudojo ir europine 
parama. Dalyvaudamas Lietuvos 
kaimo plėtros 2014–2020 metų 
programos  priemonėje „Investi-
cijos į miško plotų plėtrą ir miškų 
gyvybingumo gerinimą“ pagal vei-
klos sritį „Miško veisimas“ gavo 
maždaug 17 tūkst. tuomet dar litų. 
Šiuos pinigus panaudojo pirkda-
mas sodinukus, sodinimo darbams 
bei priežiūrai.  

„Tas projektas ką tik pasibaigė, 
pasirašiau sau pliusą. Dabar laukiu 
naujo paraiškų priėmimo pagal šią 
priemonę“, – sakė R. Mačiuitis.  

Bus priimamos paraiškos 
Paraiškos pagal veiklos sritį „Miš-

ko veisimas“ bus priimamos nuo šių 
metų rugsėjo 3 iki spalio 31 dienos. 
Paramos prašyti gali juridiniai ir ne 
jaunesni kaip 18 metų amžiaus fi-
ziniai asmenys, kuriems žemė, pla-
nuojama apželdinti mišku, priklauso 
nuosavybės teise, ir savivaldybės, 
kurios tokią žemę valdo patikėjimo 
teise. Vienkartinė miško įveisimo, 
taip pat kasmetinės priežiūros, ap-
saugos ir ugdymo išmokos apskai-
čiuojamos kiekvienam projektui 

Rolandas Mačiuitis atviravo, jog jam 
geriausias poilsis – kelias valandas 
sekmadieniais praleisti savo paties 
įveistuose miškuose. Ritos NAGIENĖS nuotr.
atskirai, priklausomai nuo veisiamų 
želdinių rūšinės sudėties. Miško įveisi-
mo išmoka bus mokama tik už želdina-
mą plotą, o miško priežiūros, apsaugos 
ir miško ugdymo – už veisiamo miško 
plotą. Priemonės „Investicijos į miško 
plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo 
gerinimą“ veiklos sritis „Miško veisi-
mas“ prisideda prie šių Lietuvos kai-
mo plėtros 2014–2020 metų progra-
mos prioritetų įgyvendinimo: skatinti 
efektyvų išteklių naudojimą ir remti 
perėjimą prie klimato kaitai atsparios 
mažo anglies dioksido kiekio techno-
logijų ekonomikos žemės ūkio, maisto 
ir miškininkystės sektoriuose.

Remiama veikla – miško veisimas 
(vienkartinė kompensacinė išmoka), 
įskaitant paskelbus ekstremalią situa-
ciją, įveistam, bet ekstremaliojo įvy-
kio pirmaisiais želdinių ir (arba) žėli-
nių augimo metais pažeistam miškui 
atsodinti teikiamą miško įveisimo iš-
mokos dalį, proporcingą įveisto miš-
ko plotui įveisto miško priežiūra, ap-
sauga ir ugdymas (12 metų mokama 

kasmetinė kompensacinė išmoka).

Sunkiau – 
pirmaisiais metais
R. Mačiuičio nuomone, tie miškų 

savininkai, kurie Lietuvos kaimo plė-
tros programose dalyvauti norėtų, bet 
vis nesiryžta, matyt, šiek tiek prisibijo 
įsipareigojimų: kad sodmenys  būti-
nai turės būti iš medelyno, kad įveistą 
mišką reikės tinkamai prižiūrėti, kad 
tam tikrais etapais tikrins Nacionali-
nės mokėjimo agentūros bei miški-
ninkų komisijos. Tačiau, pašnekovo 
manymu, prižiūrėti įveistą mišką 
sunkiau būna tik pirmaisiais metais, 
mat sodinukus, kurie dar maži, rei-
kia dalgiais arba herbicidais gelbėti 
nuo piktžolių, užstojančių šviesą. „O 
trečiaisiais ar ketvirtaisiais metais – 
žmogau, tik netrukdyk, medžiai patys 
augs“, – juokėsi Rolandas. 

Anksčiau ir jis manęs, jog pri-
žiūrint mišką būtina surinkti vėjų 
nulaužytas arba nudžiūvusias šakas. 
„Sąžiningai tai dariau, kol praėjusiais 
metais lankydamasis Švedijoje dvi-
račiu nepavažinėjau po tenykščius 
miškus ir savo akimis nepamačiau, 
kaip miškų savininkai tvarkosi ten. 
Pasirodo, paliktos ir pūvančios šakos 
miškui bus tik į sveikatą, mat kuria 
bioįvairovę“, – teigė R. Mačiuitis.

Jo paties miškuose veši lietuviški 
medžiai, tarp jų – pušys, liepos, ber-
žai, šermukšniai, juodalksniai, mau-
medžiai, ąžuolai. Anksčiau Rolandas 
turėjęs madą juos pasižymėti – vedęs 
statistiką, kiek kuris per kiek laiko 
prastypo. O dabar jau to nebedaro. Pa-
tirtis ir pati gamta esą padiktavo, ku-
rio medžio kaimynystė kuriam tinka ir 
patinka, o kuris kitą gali nustelbti, pa-
kenkti ar visai pražudyti. Pavyzdžiui, 
eglė auga daug greičiau už ąžuolą, ša-
lia savo šakomis apsaugo jį nuo šaltų 
vėjų, padeda išlaikyti dirvožemio drė-
gmę, bet labai skirsis ūgis. 

Užs. 0677

Žemdirbių dėmesiui!
LŽŪKT Rokiškio r. konsultavimo biuras organizuoja 
lauko dieną tema 
„Žolinių pašarų kokybės įtaka gyvulių sveikatingumui“, 
trukmė – 4 akad. val., pagal įgyvendinamą projektą 
„Mitybinių faktorių įtaka melžiamų karvių produkcijos 
didinimui, produkcijos kokybės gerinimui ir savikainos pokyčiui“.
Dalyvavusiems lauko dienoje bus išduodami 
kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

Jūsų lauksime rugpjūčio 29 d., renginio pradžia 10 val.,  
Pandėlio bendruomenės namai, Vytauto a. 11, Pandėlys, 

Rokiškio r. ir  ūkininko E. Šalčio ūkis, Raikėnų k., Rokiškio r. 
Būtina išankstinė registracija tel. 8 612 37820 arba 

el. p. birute.spundzeviciene@lzukt.lt

Užs. 0680

Skemų kaimo bendruome-
nė sėkmingai įgyvendino LR 
Žemės ūkio ministerijos ir Ro-
kiškio rajono savivaldybės fi-
nansuojamą projektą „Skemų 
kultūrinės erdvės sukūrimas“. 
Projekto vadovas Skemų kai-
mo bendruomenės tarybos 
pirmininkas Arvydas Šapokas 
džiaugiasi, kad pagal šio pro-
jekto remiamas veiklas, š.m. lie-
pos-rugpjūčio mėnesį sutvar-
kyta Skemų kultūrinės erdvės 
aplinka ir įregta lauko scena. 
Atlikti dideli darbai: buvo suor-
ganizuotos teritorijos tvarkymo 
savanoriškos talkos ir rankiniu 

būdu išlyginta žemė, pašalinti 
krūmai ir pasėta veja, įrengta 
lauko scena. 

Įrengta kultūrinės erdvės  
vieta galės naudotis tiek Skemų 
kaimo bendruomenės nariai, 
tiek aplinkinių kaimų gyvento-
jai ir svečiai. Bendruomenė tu-
rės erdvę, kur galės organizuoti 
šventes, kultūrinius renginius, 
sveikatingumo renginius, svar-
bius paminėjimus. Bus smagu 
susiburti bendruomenės na-
riams naujai sukurtoje kultū-
rinėje erdvėje pailsėti, atšvęsti 
Jonines, Žolinę ir dar daug ben-
druomenei svarbių švenčių.

Rugpjūčio 25 d. – Dovilės Pupeikytės albumo 
„Po saule“ pristatymas

Rugpjūčio 25 dieną 17 valandą vyks rokiškėnės Dovilės Pupeikytės 
albumo „Po saule“ pristatymas. Renginys vyks Rokiškio krašto muzie-
jaus menėje. Laukiami visi norintys kartu praleisti jaukų vakarą. Rengi-
nys nemokamas.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Stačiatikiai kviečiami į pamaldas
Rugpjūčio 26 d. 9 val. Rokiškio ir aplinkinių rajonų stačiatikiai laukiami 

pamaldose Aleksandro Neviečio cerkvėje (Gedimino g. 15, Rokiškis).
„Rokiškio Sirenos“ inform.

Kelionė skaičių labirintais
Mes dažnai neįvertiname in-

telektinės mintino skaičiavimo 
naudos – šis gebėjimas taikant 
informacines technologijas ir lo-
ginį mąstymą,  moksleiviams pra-
verčia ne tik pamokų metu, bet ir 
kasdieniame gyvenime. Užsienio 
mokslininkai ištyrė, kad labiau 
įgudę moksleiviai sugeba atlikti 
matematinius veiksmus su septy-
nių skaičių, tarp kurių parodymo 
yra 500 milisekundžių laiko tar-
pas, seka. Toks užsiėmimas pade-
da lavinti koncentraciją ir atmintį. 
Be to, nuo mažens mintinai skai-
čiuojančių vaikų intelektas būna 
vidutiniškai 7 punktais aukštes-
nis. ,,Pradinukų tėvai sako, kad jų 
vaikai treniruodamiesi skaičiuoti 
mintinai būna stropesni, labiau 
disciplinuoti mokydamiesi kitų 
mokslų. Vyresnieji teigia, kad 

skaičiavimas jiems padeda ugdyti 
dėmesį, kantrybę. Tai labai praver-
čia ir vėliau, jau studijuojant. Ma-
tmintinio entuziastai vėliau renka-
si ne tik su matematika susijusias 
studijas, bet ir mediciną, dailę, tei-
sę“. Jeigu galėtumėte padėti savo 
vaikams labiau susikoncentruoti, 
tapti disciplinuotais, imlesniais 
tiksliesiems mokslams ar net pa-
didinti jų intelektą keliais procen-
tiniais punktais, ar pasiryžtumėte į 

tai investuoti savo laiko ir jėgų? 
Programa skirta 1-12 klasių 

mokiniams. Programa suteiktų 
galimybę ne tik gabiems moki-
niams tobulinti matematinį ir lo-
ginį mąstymą, bet ir gautas žinias 
pritaikys kituose mokomuosiuose 
dalykuose.

Registracija vyks iki rugsėjo 5 
d. tel. 867218835. Vietų skaičius 
ribotas. Būrelis nemokamas ( ap-
moka iš NŠV programos lėšų).

Baigtos mokėti ES kompensacijos dėl liūčių
Ūkininkams baigtos mokėti Europos Sąjungos (ES) kompensacijos dėl 

praėjusiais metais vykusių liūčių. Penktadienį jiems išmokėtos likusios lėšos – 
daugiau kaip 2 mln. eurų. Paramos sulaukė daugiau kaip 3,3 tūkst. žemdirbių. 
Daugiausiai jų yra iš Jurbarko, Raseinių, Pasvalio, Anykščių, Rokiškio rajonų.
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Tatuiruočių meistras iš Rokiškio: 
tai, kuo užsiimu, yra mano gyvenimo dalis

29 – erių Andy Seb (Andrėjus 
Sebeženkovas) – tatuiruočių meis-
tras iš Rokiškio, kuris maždaug 
prieš 15 metų išvyko iš savo gimto-
jo miesto. Lietuvoje pagyvenęs dar 
du metus, nusprendė laimės ieškoti 
Didžiojoje Britanijoje. Nepaisant 
nelengvos pradžios, vedamas atka-
klumo, atsidavimo ir pasitikėjimo 
savimi jis tapo talentingu ir pers-
pektyviu tatuiruočių meistru.

Tatuiruočių meno mokėsi 
savarankiškai
„Niekada nebuvau Anglijos „fanas“ 

– man ji nėra svajonių šalis. Tikėjausi 
išvykti tik 3 mėnesiams ir per tą lai-
ką užsidirbti, tačiau viskas klostėsi ne 
taip, kaip planavau – gyvenu čia maž-
daug 12 metų,.“ – pasakojo A. Seb.

Tatuiruočiu menu „Rokiškio Si-
renos“ pašnekovas pradėjo domėtis 
17 – os metų. „Nebuvo lengva, nes 
visi meistrai tuo metu buvo užsida-
rę, o informacijos gauti buvo neįma-
noma. Vis dėlto, rankų nenuleidau ir 
mokiausi pats. Draugai mane palai-
kė, nes dariau tai, kas man patinka. 
Žinoma, tėvų reakcija nebuvo tei-
giama – jiems priprasti reikėjo laiko. 
Galiausiai jie suprato, kad tatuiruočių 
menas yra tai, ką turiu daryti visą li-
kusį gyvenimą.  Sunku atsakyti, ko-
kia buvo mano tikroji susidomėjimo 
tatuiruotėmis priežastis – jos nebuvo. 
Esu iš tų, kurie nuolat savęs ieško. 
Manau, mano paieškos buvo sėkmin-
gos – aš atradau. Tai, kuo užsiimu, 
nėra „biznis“ ir toli gražu ne profesija. 
Tai – gyvenimo dalis, kuriai atiduodu 
daugiau nei penkiasdešimt procentų 
savo gyvenimo. Yra žmonių, kurie il-
gus metus studijuoja, tikėdamiesi, kad 
atrado tinkamą profesiją, tačiau studi-
jų nebaigia – supranta, kad profesija, 
kurią visą tą laiką mokėsi, nėra skirta 
jam,“ – svarstė A. Seb.

Dar viena veikla –
tatuiruočių mašinėlių gamyba
A. Seb teigimu, pradžia buvo itin 

sunki. „Teko daug dirbti, kad galė-
čiau daryti tai, ką noriu. Po dvejų 
metų, praleistų Anglijoje, nuspren-
džiau nebedirbti jokio kito darbo ir 
koncentruotis tik į tatuiruočių meną. 
Nepaisant finansinių sunkumų, ga-
liausiai man pavyko,“ – kalbėjo jis.

Po kurio laiko A. Seb atrado dar 
vieną užsiėmimą – tatuiruočių maši-
nėlių gamybą. „Tai yra mano antra-
sis darbas, kurį galiu drąsiai vadinti 
savo hobiu, leidžiančiu atsikvėpti 
nuo tatuiruočių darymo. Šiuo metu 
mano gamybos tatuiruočių maši-
nėles naudoja visame pasaulyje.“ – 
kalbėjo jis.

Tatuiruočių meistras pasakojo, 
kad šis darbas reikalauja ne vienos 
bemiegės nakties, nes tokios ma-
šinėles gaminamos, atsižvelgiant 
į kliento pageidavimus. „Darbo 
būna nemažai. Tokiais momentais 
pamirštu, kad darau tatuiruotes.“ – 
atviravo A. Seb

Atsiminimus kolekcionuoja 
ant kūno
A. Seb išsitatuiravęs apie šešias-

dešimt procentų viso kūno ploto. 

„Skaičiaus įvardyti nesugebėčiau, 
nes jos jungiasi ir tampa viena visu-
ma. Tatuiruotės įvairios – nuo šuns 
portreto iki juodai ištatuiruotos, ta-
rytum nuspalvintos, visos rankos. 
Šie piešiniai ant kūno – baisūs, su-
dėtingi, iššaukiantys. Tai – atsimini-
mai, kuriuos kolekcionuoju ant savo 
kūno.“

A. Seb šmaikštavo, kad greitai 
ant kūno nebeliks laisvos vietos. Vis 
dėlto, ši mintis jo neliūdina. „Laze-
rių procedūromis jas galima išnai-
kinti, o po to vėl daryti naujas. Ta-
tuiruotės – tarsi narkotikas.“ – teigė 
jis.

Paklaustas apie keisčiausius 

klientų norus, A. Seb atsakė, kad 
Anglijoje žmonės visai kitaip žiūri 
į tatuiruotes. „Galiu ištatuiruoti net 
animacinio serialo veikėją Simpso-
ną, jei klientas pageidauja. Žinoma, 
visada yra žodis „ne“, tačiau sunku 
perkalbėti, jei jis beatodairiškai ko 
nors nori. Jei ne aš, atsiras kitas ta-
tuiruočių meistras, kuris įgyvendins 
kliento norus,“ – kalbėjo A. Seb.

Visuomenėje 
įsitvirtinęs stereotipas – 
tatuiruotės trukdo susirasti darbą
Anot A. Seb, žmogus su tatui-

ruotėmis darbą susirasti gali, tačiau 
tai priklauso nuo jo gyvenamosios 

vietos, šalies ir jį supančių žmonių 
požiūrio. „Pavyzdžiui, Anglijoje 
žmonės dirba ligoninėse, bankuose, 
policijos komisariatuose – tatuiruo-
tės netrukdo. Mano nuomone, atei-
tyje kiekvienas turės bent po vieną 
tatuiruotę. Deja, žmonių požiūris 
labai keistas – nemaža dalis vis dar 
įstrigusi sovietiniuose laikuose, kai 
tatuiruotės puošė tik nusikaltėlių 
kūnus. Tikiu, kad šis stereotipas 
greitu laiku išnyks, tačiau vargu 
ar per artimiausius šimtą metų tai 
įvyks Lietuvoje,“ – įžvalgomis da-
lijosi pašnekovas.

A. Seb tolimos ateities planų kol 
kas neturi. „Gyvenu šia diena, o 
planuoti niekada nemėgau. Vis dėl-
to, jau kelis metus mąstau aplanky-
ti Lietuvą, tačiau vis neatrandu lai-
ko. Deja, nesu patriotas,“ – kalbėjo 
pašnekovas.

Ieva RAKAUSKAITĖ
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LŽŪKT Rokiškio r. konsultavimo biuras organizuoja 
lauko dieną tema 
„Pievų botaninė sudėtis, tręšimo įtaka žolynų 
pašarinei vertei, kiekiui ir kokybei“, 
trukmė 4 akad. val., pagal įgyvendinamą projektą „Mitybinių 
faktorių įtaka melžiamų karvių produkcijos didinimui, produk-
cijos kokybės gerinimui ir savikainos pokyčiui“.
Dalyvavusiems lauko dienoje bus išduodami 
kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

Jūsų lauksime rugpjūčio 29 d., renginio pradžia 13 val.,  
Pandėlio bendruomenės namai, Vytauto a. 11, Pandėlys, 

Rokiškio r. ir ūkininko E. Šalčio ūkis, Raikėnų k., Rokiškio r. 
Būtina išankstinė registracija tel. 8 612 37820 arba 

el. p. birute.spundzeviciene@lzukt.lt

Žemdirbių dėmesiui!

Užs. 0681

„Apsaugok mane“ jau 19-tą kartą rūpinsis saugia 
mūsų rajono vaikų kelione į mokyklą

Kartu su mokslo metų pradžia 
jau devynioliktą kartą visoje Lie-
tuvoje, o taip pat ir Rokiškio rajo-
no savivaldybėje rengiama viena 
didžiausių saugaus eismo akcijų 
Lietuvoje „Apsaugok mane“. 

Kaip ir kasmet jos iniciatorė 
didžiausia Lietuvoje ne gyvybės 
draudimo bendrovė „Lietuvos drau-
dimas“ kartu su Rokiškio rajono 
savivaldybe rugsėjį kviečia pasirū-
pinti moksleivių saugumu keliuose. 

„Svarbiausia mūsų, suaugusiųjų, 
rudens pamoka – apsaugoti vaikų, 
moksleivių keliones, kad namus ir 
mokyklą jie pasiektų saugūs ir svei-
ki. Mažieji eismo dalyviai, neretai 
po ilgųjų vasaros atostogų išsiblaš-
kę ir mažiau atidūs, todėl visus vai-
ruotojus tradiciškai kviečiame vai-
ruoti atsargiau, o tėvelius – priminti 
vaikams, kaip saugiai pereiti gatvę“, 
– sako „Lietuvos draudimo“ Šilelio 

skyriaus vadovė Vita Mykolaitienė.
„Lietuvos draudimas“ suskai-

čiavo, kad 2017 metais šios akcijos 
metu visoje Lietuvoje nukentėjo 12 
pėsčiųjų moksleivių, o iš viso nuo 
akcijos pradžios – 94 vaikai. 

Nutikus nelaimei – 
nemokamas draudimas 
Akcijos „Apsaugok mane“ ini-

ciatorė didžiausia draudimo ben-
drovė „Lietuvos draudimas“ kaip ir 
kasmet visą rugsėjį visus Rokiškio 
rajono moksleivius apdraus asmens 
draudimu. Draudimas galios visoje 
Lietuvoje ištisą parą, jei moksleivis 
keliaudamas pėsčiomis nukentėtų 
eismo įvykyje. Kiekvienam mokslei-
viui dovanojamo draudimo suma – 5 
tūkst. eurų.  

„Draudimo apsauga mokyklinio 
amžiaus vaikams įsigalios automa-
tiškai pačią pirmą mokslo metų die-
ną, o dėl to tėveliams nieko daryti 

nereikia. Svarbiausia, kad, nutikus 
nelaimei kelyje, jie žinotų, jog gali 
kreiptis į mus dėl patirtos žalos at-
lyginimo“, – sako „Lietuvos drau-
dimo“ Šilelio skyriaus vadovė Vita 
Mykolaitienė. 

Moksleivio, kuris keliaudamas 
pėsčiomis ar važiuodamas dviračiu 
šį rugsėjį pateks į eismo įvykį, tėvai 
ar globėjai kviečiami apie tai iš kar-
to pranešti „Lietuvos draudimui“ 
telefonu 1828. Užregistravus įvy-
kį, bendrovės specialistai išsamiai 
paaiškins, ką daryti toliau.

„Lietuvos draudimo“ inicijuoja-
ma akcija „Apsaugok mane“ vyksta 
nuo 2000-ųjų ir yra tapusi rudens 
tradicija. Skaičiuojama, kad šie-
met „Lietuvos draudimas“ iš viso 
apdraus daugiau kaip 320 tūkst. 
moksleivių. Akcijos metu planuo-
jama imtis ir kitų saugaus eismo 
priemonių, kurios padėtų mažinti 
avaringumą Lietuvos keliuose.

Užs. 0683

BALDAI

• Sofą ir du fotelius. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 646 93 404. Rokiškis
• Gerą rašomąjį stalą su spinta ir 
lentynomis. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 687 18 238. Rokiškis
• Naudota kampą/sofą-lovą su 
dviem pufais. Kaina derinama. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 600 13 201. 
Rokiškis
• Kompiuterines kėdes su ratukais. 
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Svetainės komplektą, sofą ir 2 
fotelius. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 646 93 404. Rokiškis
• Odinį baldų komplektą 3+2+1. 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 660 52 637. 
Rokiškis

Ieškokite Rokiškio  
prekybos 
centruose!

BUITINĖ TECHNIKA

• Automatinę 6 kg skalbimo  
mašiną „Hanxetic“. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis
• Indukcinę kaitlentę Miele 
KM6113 . Kaina 250 Eur.  

Tel. 8 687 32 309. Rokiškis
• Naudotą veikiantį šaldytuvą 
„Beko“. A175, P55, G56. 4 
šaldiklio stalčiai. Kaina 95 Eur.  
Tel. 8 673 95 305. Rokiškis
• Automatinę 6 kg skalbimo  
mašiną „Whirlpool“. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis
• Apšiltintą 200 l elektrinį vandens 
šildytuvą. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 660 52 637. Rokiškis
• Naudotą dujinę viryklę.  
Kaina 35 Eur. Tel. 8 608 04 630. 
Rokiškis
• Mikrobangų krosnelę Samsung. 
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis

DOVANOJA

• Naudotą vaikišką vežimėlį – 
lopšį. Pandėlys. Tel. 8 620 57 627. 
Rokiškis
• Šuniuką, gimusį 2018 07 05.  
Tel. 8 622 52 582. Rokiškis
• Statybinį laužą. Išsivežti patiems. 
Tel. 8 621 12 973. Kupiškis
• Treniruoklį - dviratį.  
Tel. 8 615 47 409. Rokiškis
• Pianiną "Krasnyj Oktiabr".  
Tel. 8 615 47 409. Rokiškis
• 2 mėn. Siamo katytę.  
Tel. 8 635 65 948. Rokiškis
• Dovanojame kačiukus. Naudojasi 
kraiko dėžute ir patys ėda.  
Tel. 8 603 45 568. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Labai gražų ir kokybišką 

VEADONS laikrodį. Stikliukas 
atsparus subraižymams, dirželis 
natūralios odos, užsegimas 
plieninis. Laikrodis rodo laiką, 
datą, savaitės dieną. Pats laikrodis 
įpakuotas firminėje dėžutėje.  
Kaina 52 Eur. Tel. 8 616 15 320. 
Kaunas
• Gražų BINGER laikrodį. Aukso 
bei juodų spalvų derinys teikia 
jam solidumo. Laikrodžio dydis: 
ciferblatas – 43 mm, dirželio ilgis – 
26 cm, plotis – 22 mm. Laikrodyje 
plaka japoniška kvarcinė širdis. 
Laikrodis išsiskiria iš standartinių 
laikrodžių. Kaina 52 Eur.  
Tel. 8 616 15 320. Kaunas
• Gražų klasikinį bei išskirtinį 
- stilių pabrežiantį ir kaina 
nesikandžiojantį DOM laikrodį 
su viduje tiksinčiu CITIZEN 
kvarciniu mechanizmu. Komplekte 
– laikrodis, firminė dežutė, stiklo 
valymo servetėlė, tarptautinė 
garantijos korta. Kaina 42 Eur.  
Tel. 8 616 15 320. Kaunas

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Prancūzų buldogus. Amžius 
– 2 mėnesiai. 3 patinėliai (2 
juodi, vienas rudas). Tvarkingi, 
savarankiški ir paskiepyti. (skiepas 

– Liepos 28 d.). Tel. 8 625 78 587. 
Rokiškis
• Apsiveršiavusią, keturių veršių 
karvę. Tel. 8 458 68 971. Rokiškis
•  DEGU (su narveliu) arba be jo. 
Tel. 8 646 81 861. Rokiškis
• Pieningą juodmargę keturių 
veršelių karvę. Kaina negalutinė. 
Kaina 600 Eur. Tel. 8 626 45 079. 
Rokiškis
• Juodmargę 15 mėn. telyčią, 
kaina sutartinė. Tel. 8 602 91 455. 
Rokiškis
• Melžiamą karvę ir juodmargę 
nesėklintą telyčaitę.  
Tel. 8 680 72 473. Rokiškis
• Ėringas avis, avis su ėriukais, 
aviną veislei. Tel. 8 610 19 607. 
Rokiškis
• Du beragius ožiukus ir dvi 

ožkytes. Visi maždaug 4 mėn. 
Vieno kaina – 20 Eur.  
Tel. 8 656 24 754. Rokiškis
• Kaimiškai augintas mėsines 
vištas. Kilogramo kaina – 3,50 Eur. 
Tel. 8 679 92 522. Rokiškis
• Nedidelę žalmargę 8 metų 
pieningą karvytę. Rami, patogu 
melžti. Apvaisinta. Kaina 550 Eur. 
Tel. 8 648 31 363. Kupiškis
• Už simbolinę kaina parduodu 
škotu stačiaausį kačiuką, gimusį 
2018 05 19. Nukirmintas, 
paskiepytas, su skiepų pasu. Tik 
atsakingiems ir mylintiems gyvūnus 
žmonėms.  
Tel. 8 605 90 025. Rokiškis
• Suaugusius ir mažus triušius.  
Tel. 8 678 03 831. Rokiškis
• Bajoruose į kiemą atklydo šuo. 
Didelis, vilkšunis, su antkakliu, 
prašosi į namus. Tel. 8 689 05 053. 
Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau papildomo darbo. Turiu 
B, C vairavimo kategorijas. Dirbęs 
apsaugoje. Tel. 8 611 94 984. 
Rokiškis
• 39 metų vyras ieško darbo.  
Tel. 8 672 86 131. Rokiškis
• Moteris gali prižiūrėti senjorus. 
Turiu patirties. Tel. 8 646 10 831. 
Rokiškis
• Moteris gali lankyti ligoninėje 
ligonius, savaitgalį prižiūrėti 

žmones. Turiu socialinės srities 
išsilavinimą. Tel. 8 683 70 764. 
Rokiškis
• Vyras ieško darbo. Siūlyti įvairius 
variantus. Turiu automobilį.  
Tel. 8 621 29 598. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Ieškomi pagalbiniai darbininkai 
stogų dengimo darbams.  
Visa informacija telefonu.  
Tel. 8 608 09 520. Rokiškis
• Siūlau apdailininkams 
daugiabučių namų balkonų remonto 
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darbą: lubų glaistymas, dažymas, 
cetrio plokštės prisukimas, plytelių 
klijavimas. Alga mokama kas 
savaitę. Darbas Vilniuje.  
Kaina 1500 Eur. Tel. 8 603 63 036. 
Rokiškis
• UAB Ramundas GM reikalingi 
lentelių rūšiuotojai lentpjūvėje. 
Gali dirbti tiek vyrai tiek moterys. 
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 meistrai gyvenamojo 
namo apšiltinimui ir padengimui 
struktūriniu tinku.  
Tel. 8 600 13 202. Rokiškis
• Reikalingas žmogus suvirinti 
automobilio kėbulą.  
Tel. 8 687 78 182. Rokiškis
• Įmonei reikalingas suvirintojas. 
Tel. 8 682 19 984. Rokiškis
• Statybos remonto darbams 
ieškomas darbuotojas. Darbai pagal 
sezoną. Sąlyga – verslo liudijimas 
ir rimtas požiūris į bendrą reikalą. 
Gali būti kaip papildomas darbas. 
Tel. 8 676 86 802. Rokiškis
• Reikalingas vairuotojas (B 
vairavimo kategorija) išvežioti 
prekėms krovininiu autobusiuku. 
Tel. 8 656 80 373. Rokiškis
• Reikia nušienauti, susmulkinti 
pievos žolę. Tel. 8 688 26 049. 
Rokiškis
• Ieškome valytojos dirbti ne 
visai darbo dienai. Valandinis 
apmokėjimas. Reikia turėti savo 
transportą. Už keliones į ir iš darbo 
apmokame. Smulkesnė informacija 
telefonu. Tel. 8 681 19 199. 
Rokiškis

KITA

• 3 l talpos butelius (ne stiklainius) 
sultims, vynui storesne sienele, 
siauru kakliuku. Mažiausia vnt. 
kaina – 1 Eur. Tel. 8 692 49 480. 
Rokiškis

• Siaurapjūklį. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 682 31 964. Rokiškis
• Tris monetas: Aleksandro I 1812-
1912 m. pergalės paminėjimo, 
trys markės 1915 m. ir su Vytauto 
Didžiojo portretu 1936 m. Kainos 
po 10 Eur, bet perkant visas – 24 
Eur. Siuntimas – 2 Eur.  
Tel. 8 616 15 320. Kaunas
• Tris monetas: dvi su Aleksandro 
III portretu (1888 m. ir 1890 
m.) ir 1907 m. su Nikolajaus II 
portretu. Kaina po 10 Eur arba 24 
Eur perkant visas. Siuntimas į kitą 
miestą už papildomus 2 Eur.  
Tel. 8 616 15 320. Kaunas
• Du bičių avilius, pirktus Korio 
parduotuvėje prieš dvejus metus su 
bitėmis. Bitės stiprios, po aštuonis 
lizdinius rėmelius, skirtukai, dvi 
diafragmos. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 679 95 266. Rokiškis
• 3 l talpos butelius (ne stiklainius) 
sultims, vynui storesne sienele, 
siauru kakliuku. Mažiausia vnt. 
kaina – 1 Eur. Tel. 8 692 49 480. 
Rokiškis
• Žvejybinį tinklą. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Centrinio šildymo katilą „Kalvis“. 
Pirktas naujas. Naudotas 3 sezonus. 
Kaina 160 Eur. Tel. 8 677 15 010. 
Rokiškis
• Puodelių servizą. Kaina 10 Eur. 

Tel. 8 626 90 489. Rokiškis
• Aerodinaminę bagažinę, 
skersinius VW automobiliui, 
laikiklius dviračiams vežti.  
Tel. 8 611 27 116. Rokiškis
• Storasienį metlinį vamzdį pirties, 
patalpų apšildymo krosnims. Storis 
– 8 mm, apimtis – 630 mm.  
Tel. 8 698 55 357. Rokiškis
• Naują vokišką mezgimo mašiną. 
Kaina 110 Eur. Tel. 8 608 04 630. 
Rokiškis
• Geros būklės skardines vonias. 
Kaina nurodyta už abi. Kaina 60 
Eur. Tel. 8 625 51 142. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Įvairių veislių valgomąsias 
bulves. Galiu atvežti.  
Tel. 8 647 29 272. Rokiškis
• Šviežią bičių medų. Supilstytas į 
pusės litro talpas. Kaina 4 Eur.  
Tel. 8 670 33 714. Rokiškis
• Šviežias medus. Kaina 3 Eur.  
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis
• Šviežią medų po 1 kg. Kaina 4 
Eur. Tel. 8 458 33 083. Rokiškis
• Rokiškio apylinkių medų, 
supilstytą į įvairias taras.1 kg 
kaina – 4 Eur. Perkant daugiau 
kaina derinama. Tel. 8 610 41 788. 
Rokiškis
• Pigiai šviežią medų Kamajuose. 
Kaina 4 Eur. Tel. 8 616 34 167. 
Rokiškis
• Medų. Kaina 3 Eur.  
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Mažai naudotą žaidimų konsolę 
XBOX one 1 TB (garantija iki 
2019-11-20, yra pirkimo čekis) 
+ naują nenaudotą Kinect Sensor 
(yra pirkimo čekis). Galime pridėti 
žaidimą NBA 2K18 (pirktas 
Baituke, yra čekis). Kaina 330 Eur. 

Tel. 8 682 42 134. Rokiškis
• Stacionarųjį kompiuterį su 
monitoriumi ir Windows 7 
programine įranga.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Monitorių Samsung, 44 cm. 
įstrižainės. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Geros būklės (9 iš 10) 
Sony Xperia Acro S. Ekranas 
nesubraižytas, nes naudojama 
plėvelė. Pridedu dar du silikoninius 
dėklus bei įkroviklį. Yra dėžutė  
bei naudojimosi instrukcija.  
Kaina 45 Eur. Tel. 8 604 89 658. 
Rokiškis
• Asus Zenfone 3 Max, naudotą 
apie 1 metus.  2 GB Ram,  16 GB 
room atmintis. 4100 mah, galinga 
baterija, todėl telefonas laiko apie 
3 dienas. Vienintelis trūkumas – 
truputį skilęs ekranas (kaina šiek 
tiek derinama). Kaina 75 Eur.  
Tel. 8 628 77 827. Rokiškis
• Naują Samsung GalaxyJ3. 
Kaina 160 Eur. Tel. 8 605 25 460. 
Rokiškis
• Samsung J7, 2017m., mėlynos 
spalvos, veikia puikiai, 
nesubraižytas. Be defektų. Samsung 
J7 2016m.,  auksinės spalvos, be 
defektų, puikiai veikia. Mainai 
nedomina. Tel. 8 687 26 009. 
Rokiškis
• Puikios būklės Samsung Galaxy 
S3. Veikia sklandžiai. Ekranas 
neskilęs ir nesudužęs. Pilna 
komplektacija. Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 650 49 817. Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Geros būklės pianiną Fibich. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 698 26 187. 
Rokiškis
• Geros būklės pianiną. Juodas, 
suderintas, su dokumentais.  
Tel. 8 623 62 946. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• 2002 m. Opel Astra. 1.7 dyzelinis 
variklis, karavanas, TA.  
Kaina 1050 Eur. Tel. 8 650 12 520. 
Rokiškis
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25 06:00 Himnas

06:05 Ryto suktinis 
06:35 Paranormanas 
08:05 Beatos virtuvė 
09:00 Labas rytas, Lietuva
11:45 Gyvūnų išgyvenimo 
strategija 
12:40 Metų laikai 
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 Juozo Erlicko 

kūrybos vakaras „Įrašysiu į knygą 
Raudonąją"
00:00 Kirpėjos vyras 
01:20 Vinetu. Paskutinė kova 
03:30 Metų laikai 
04:25 Džesika Flečer 4 

05:45 Moderni šeima
06:15 Televitrina
06:30 Aladinas
07:00 Ančiukų istorijos
07:30 Žvaigždžių karai. Sukilėliai
08:00 Aladinas
08:30 Kobra 11
09:30 Maisto kelias
10:00 Bibliotekininkai
11:00 Garfildas
12:35 Gerasis dinozauras
14:20 Nimės sala
16:10 Simpsonai
16:45 Ekstrasensai tiria

18:30 TV3 žinios
19:25 Eurojackpot
19:30 Vaikų darželio policininkas
21:50 Amerikos gangsteris
01:20 Komando
03:00 Fenikso skrydis
04:55 Rouzvudas

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 Romos gladiatorių nuotykiai
11:50 Trys nindzės. Pusdienis 
pramogų parke
13:45 Paskutinis veiksmo filmų 
herojus

16:25 Tai kur po velnių tie 
Morganai?
18:30 Žinios
19:30 Debesuota, numatoma mėsos 
kukulių kruša 2
21:20 Devyni jardai
23:20 Specialiosios agentės
01:00 Eliziejus

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 Baltieji lokiai
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 Sveiki atvykę į spąstus
23:25 Nebijok tamsos
01:20 Dainuok mano dainą

06:00 „Pavojingiausios kelionės. 
Haitis“
06:30 „Pasaulio turgūs. 
Tailandas“
07:04 TV parduotuvė
07:20 „Pasaulis iš viršaus“
07:55 „Pasaulio turgūs. 
Jeruzalė“
08:30 10 min iki tobulybės su 
Jurijumi
08:45 Skinsiu raudoną rožę
09:30 Vantos lapas
10:00 Grilio skanėstai
10:30 Gyvenimo būdas

11:00 „Iššūkis“ 
13:00 „Baltoji vergė“ 
15:00 10 min iki tobulybės su 
Jurijumi
15:15 Skinsiu raudoną rožę
16:00 Žinios
16:15 „Saugi vaikystė“.
16:20 Partizanų keliais 2
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. Australija“
04:30 „Iššūkis“ 

10.20 „Neišsižadėk“ 
11.25 „Krikšto tėvas“ 
12.30 „Bitininkas“ 
13.35 TV parduotuvė
13.50 „Gluchariovas“ 
14.55 „Gurovo bylos. Savivalė“ 
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 „Merginos iš Ukrainos“ 
22.00 Reporteris
23.00 „Gluchariovas“ 
00.05 „Delta“ 
01.05 „Bitininkas“ 
02.00 „Krikšto tėvas“ 
02.45 „Neišsižadėk“ 
03.35 „Tarp meilės ir
 neapykantos“ 
04.20 „Krikšto tėvas“ 
05.05 „Nuostabūs pojūčiai“
05.35 „Baltoji vergė“ 

A
N

TR
A

D
IE

N
IS

 0
8.

28 06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
09:05 Senis 
10:05 Štutgarto kriminalinė 
policija 8 
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
19:30 100 valandų 
Lietuvai. „(Ne)emigrantai“. 
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 
8 
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
03:05 100 valandų Lietuvai. „(Ne)
emigrantai“. 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė ekspedicija 
05:00 Seserys 

05:00 Kastlas
05:40 Mažylė Houp
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 Paskutinis iš Magikianų
13:00 Pažadėtoji
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Paskutinis iš Magikianų
21:00 Kam ta meilė?
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Linkėjimai iš Paryžiaus
00:30 Kastlas
01:25 Kaulai
02:20 Rouzvudas
03:10 Ekstrasensai tiria
04:05 Moderni šeima
04:30 Naujokė

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 KK2
20:00 "Tautos tarnas" 
21:00 Bus visko
21:30 Žinios
22:30 Apsuptyje 2. Tamsos 
teritorija 
00:35 "Kultas" 
01:25 Paskutinė kulka 
 

06:00 "Auklė" 
07:30 "Kijevo operatyvinė 
grupė"
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" 
13:45 "Kijevo operatyvinė grupė" 
14:50 "Farų karai" 
15:50 "Teisingumo agentai"
16:55 "Kobra 11"
18:00 "Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas" 
19:00 "Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius"
20:30 Info diena
21:00 Galutinis tikslas 
23:00 Kapų plėšikė Lara Kroft 
00:50 "Strėlė" 
01:40 "Nusikaltimų tyrėjai" 

06.24 TV parduotuvė
06.40 Vantos lapas
07.10 Skinsiu raudoną rožę
07.40 Vasara tiesiogiai
08.10 „Delta“ 
09.15 „Moterų daktaras“ 
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27 06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
09:05 Senis 
10:05 Štutgarto kriminalinė 
policija 8 
10:50 Komisaras Reksas 
11:40 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 4
12:35 „Kas ir kodėl?“
13:05 Klauskite daktaro
14:00 Savaitė. 
14:55 100 valandų 
Lietuvai. Iškilmingas 
transliacijos atidarymas. 
15:30 Laba diena, Lietuva
17:30 Žinios. 
18:00 Laba diena, Lietuva
18:15 Auksinis protas
19:30 100 valandų Lietuvai. 
„Kultūringai su Nomeda“. 
20:30 Panorama

21:00 Dienos tema
21:30 100 valandų Lietuvai. Ievos 
Zasimauskaitės gyvo garso koncertas. 
22:30 Vasara su „Dviračio žiniomis“
23:00 Aukštuomenės daktaras 8 
23:45 Štutgarto kriminalinė policija 8 
00:30 „Kas ir kodėl?“ 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 4 
02:05 Klauskite daktaro 
03:05 100 valandų Lietuvai. 
„Kultūringai su Nomeda“ 
04:05 100 valandų Lietuvai. Ievos 
Zasimauskaitės gyvo garso koncertas 
05:00 Gyvūnų išgyvenimo strategija

05:15 Mažylė Houp
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
21:00 Kam ta meilė?
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Bagažo atsiėmimas
00:05 CBGB klubas
02:05 Amerikos gangsteris
04:50 Moderni šeima

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 KK2
20:00 "Tautos tarnas" 
21:00 Bus visko
21:30 Žinios
22:30 Paskutinė kulka 
00:20 "Kultas" 
01:10 Aloha 

06:00 "Auklė" 
07:30 "Kijevo operatyvinė grupė" 
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" 

13:45 "Kijevo operatyvinė grupė" 
14:50 "Farų karai" 
15:50 "Teisingumo agentai" 
16:55 "Kobra 11" 
18:00 "Muchtaro sugrįžimas
19:00 "Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius" 
20:00 DELFI dėmesio centre. 
21:00 Kapų plėšikė Lara Kroft 
23:00 Sveiki atvykę į spąstus 
00:50 "Juodasis sąrašas"
01:40 "Okupuoti" 

06.24 TV parduotuvė
06.40 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje. Gražina Pigagaitė“
07.10 Šiandien kimba
08.10 „Delta“ 
09.15 „Moterų daktaras“ 
10.20 „Neišsižadėk“ 
11.25 „Krikšto tėvas“ 
12.30 „Bitininkas“ 

13.35 TV parduotuvė
13.50 „Gluchariovas“ 
14.55 „Gurovo bylos. Savivalė“ 
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 „Merginos iš Ukrainos“ 
22.00 Reporteris
22.55  „Saugi vaikystė“
23.00  „Formulės-1“ čempionatas. 
Belgijos GP apžvalga
00.05 „Delta“ 
01.05 „Iššūkis“ 
02.00 „Krikšto tėvas“ 
02.45 „Neišsižadėk“ 
03.35 „Tarp meilės ir neapykantos“ 
04.20 „Krikšto tėvas“ 
05.05 „Nuostabūs pojūčiai“
05.35 „Baltoji vergė“ 
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26 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 Pavojingoji žemė. 
Ugnis 
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 Skuba tik kvailiai 
23:40 Mergina ant tilto 
01:10 Viduriniųjų Rytų gamta 
02:05 žemė. Ugnis
02:55 Kačių ABC 4 
03:40 Lengvai ir linksmai! 
„Žuvėdra"
04:00 Klausimėlis.lt
04:15 Puaro  

05:15 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 Garfildas 2
12:45 Ponia Dautfajė
15:10 Sugrįžimas į Nimės salą
17:00 Simpsonai
17:25 Į šiaurę
18:30 TV3 žinios
19:30 Persis Džeksonas ir Olimpo 
dievai: žaibo vagis
21:55 Išpirka - milijardas
01:00 30 naktų paranormalių 
reiškinių su Šėtono apsėsta 
mergina su drakono tatuiruote
02:20 Vienas šūvis. Dvi kulkos
04:25 Kastlas

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 Asteriksas nustebina 
Cezarį
10:55 Kaukė
12:55 Kaip valgyti keptus 
sliekus
14:40 Džekis Čanas. Pirmasis 
smūgis
16:25 Sutrikusi mafija
18:30 Žinios
19:30 Teleloto
20:35 Aloha
22:40 Diktatorius
00:15 Pjūklas 2
01:55 Devyni jardai

06:30 Baltijos galiūnų 
čempionatas. Akmenė
07:30 Auklė 
08:30 Tauro ragas
09:00 Baltijos galiūnų 
čempionatas. IV etapas. 
Rokiškis
10:00 Vaikai šėlsta 

10:30 Džiunglių princesė Šina 
11:30 Mažiausi iš mažiausių
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 
00:25 Ekstrasensų mūšis 
02:20 Nebijok tamsos

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

Laosas“
10:35 „Pavojingiausios kelionės. 
Madagaskaras“
11:10 Ekovizija
11:20 Grilio skanėstai
11:50 „Mesingas. Aplenkiantis 
laiką“ 
13:50 „Viskas dėl tavęs“ 
16:00 Žinios
16:20 Grįžtu namo
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“ 

• 2001 m. Mercedes Benz. E220 
CDI. Kaina 1400 Eur.  
Tel. 8 650 12 520. Rokiškis
• Geros būklės, važiuojančią 1992 
07 Audi 100. Darbinis tūris – 2.8 l, 
galia – 172 AG (128.26 kW). Kuro 
tipas – benzinas, pavarų dėžė – 
mechaninė, rida – 32000 km. TA iki 
2020 05. Kaina 700 Eur.  
Tel. 8 618 53 733. Rokiškis

• 1998 m. Opel Vectra B. 2.0 DTI, 
74 kW. TA iki 2020 09. Kaina 600 
Eur. Tel. 8 611 39 340. Rokiškis
• Savadarbę priekabą. Matmenys – 
1600x1700, dokumentai tvarkingi, 
visa kita informacija telefonu. 
Kaina derinama. Kaina 350 Eur. 
Tel. 8 650 26 221. Rokiškis
• 1999 m. Ford Mondeo. 1,8 TDI, 
TA iki 2019 01, universalas, kablys, 

elektriniai langai, centrinis. Yra 
draudimas. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 624 40 834. Rokiškis
• Techniškai tvarkingą Renault 
Espace. TA ik 2020 08.  
Variklis 2.2 D. Kaina 1000 Eur.  
Tel. 8 647 13 610. Rokiškis
• Gero būklės 2006 m. Ford Focus 
universalą. Dyzelinis variklis, 
mechaninė pavarų dežė, lieti 

ratlankiai. Kaina 1400 Eur.  
Tel. 8 611 82 243. Rokiškis
• 1997 m. VW Passat. 1.9 TDI. 
Kaina 800 Eur. Tel. 8 686 21 088. 
Rokiškis
• VW Golf 3, 1997 m., 1.9 l, TDi, 
66kW. Tel. 8 626 40 488. Rokiškis
• Opel Zafira 2000 m., TA iki 2019 
. Kaina 800 Eur. Tel. 8 626 66 283. 
Rokiškis

• VW Golf 4 universalą, 1999 m. 
1,9 l, TDi, 66 kW. Yra kablys. 
TA iki 2019.10.20, draudimas dar 
mėnesiui. Kondicionierius veikia 
gerai, variklio trauka nedingusi. 
Yra smulkių defektų, kurie 
važiavimui netrukdo.  
Kaina derinama. Kaina 980 Eur. 
Tel. 8 623 01 198. Rokiškis
• Elektrinį valties variklį Runos 

-36. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 687 56 549. Rokiškis
• Peugeot 206. TA iki 2020.01. 
Kaina 350 Eur. Tel. 8 629 76 317. 
Rokiškis
• Toyota Avensis 2005 m.  
Tel. 8 682 31 964. Rokiškis
• Opel Vectra. Dyzelis, TA . 
Kaina 750 Eur. Tel. 8 624 26 899. 
Rokiškis
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• BMW46, 2003m., 2l., 110kw., 
dyzelis, universalas. Rida 280 000. 
. Kaina 1950 Eur.  
Tel. 8 600 41 755. Rokiškis
• Priekabą. Sustiprinta važiuoklė, 
spyruoklės, paaukštinti bortai. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 652 57 607. 
Rokiškis
• Priekabą MAZ.  Galiojanti TA.,  
draudimas, tentas. Kaina 250 Eur. 
Tel. 8 624 40 834. Rokiškis
• Opel Vectra, 1996 m., 1,7 l, 
TDI, TA. 2 metai, kuro sąnaudos 
5 l/100 km. Be rūdžių. be defektų. 
Centrinis, signalizacija, el. langai, 
stoglangis, magnetola, lieti ratai. 
Kaina 570 Eur. Tel. 8 624 40 834. 
Rokiškis
• 1997 m. Audi A4 B5. 1.9, 81 
kW, TDI, karavanas. TA tvarkinga. 
Kaina 1450 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• 1989 m. VW Passat B3. 1.6 TD, 
59 kW, TA tvarkinga. Kaina 720 
Eur. Tel. 8 675 47 620.  
Rokiškis
• 1987 m. Audi 80 B3. 1.8 
benzinas–dujos. TA tvarkinga. 
Kaina 620 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• 1986 m. Audi 80 B2. 1.8 
benzinas–dujos. TA tvarkinga. 
Kaina 520 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• Geros būklės važiuojančią Audi 
100. Kaina 750 Eur.  
Tel. 8 618 53 733. Rokiškis
• 2007 m. Volvo S80. Automatinė 
pavarų dėžė, sedanas. Kaina  
4900 Eur. Tel. 8 630 88 132. 
Rokiškis
• Važiuojančią, nesupuvusią  
Audi 80 B3. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 630 53 487. Rokiškis
• 1999 m. Peugeot 206. TA iki 2020 
m. Kaina derinama. Kaina 350 Eur. 
Tel. 8 629 76 317. Rokiškis
• 2004 m. Peugeot 206. 1.4 HDI, 51 
kW. N1 kategorija. Kaina 250 Eur. 
Tel. 8 693 79 683. Rokiškis
• 1997 m. Renault Laguna.  
Tel. 8 686 20 472. Rokiškis
• Elektrinį triratį dviratį.  
Tel. 8 610 05 796. Rokiškis
• 1998 m. Mercedes Benz 140. 
1.4 benzininis variklis, TA – 2 
metai, ekonomiškas, mažas miesto 
automobiliukas. Tel. 8 603 33 101. 
Rokiškis
• 2005 06 Audi 6 C6. 3 l, dyzelinis 
variklis, automatinė pavarų dėžė, 
universalas. Pirktas „nuo tralo“. 
Važinėjame į užsienį, todėl 
automobilis stovi garaže. Kaina 
4900 Eur. Tel. 8 677 15 010. 
Rokiškis
• 2006 11 tvarkingą juodą Toyota 
Corolla Verso. Dyzelinis variklis, 
100 kW. Lietuvoje nevažinėta. 
Atlikta lietuviška TA. Galima iš 
karto registruoti. Kaina 3300 Eur. 
Tel. 8 611 47 542. Anykščiai
• Geros būklės tamsiai žalio 
perlamutro 1998 m. Audi 
A6 sedaną. 1.9 TDI, 81 kW, 
automatinė pavarų dėžė. Naujas 
kondicionieriaus siurblys, vandens 
pompa, pakeisti visi diržai su 
įtempėjais, originalūs stabdžių 
diskai, kaladėlės. Nauja TA.  
Kaina 2600 Eur. Tel. 8 611 47 542. 
Rokiškis
• Naują elektrinį moterišką dviratį. 
Tel. 8 611 27 116. Rokiškis
• Volkswagen LT 50. Dyzelinis 
variklis, pakeisti diržai, apynaujos 
padangos. Tel. 8 609 71 387. 
Rokiškis
• Juodą Fiat Multipla iš Vokietijos. 
Dyzelinis variklis, kablys, 
kondicionierius. Kaina 850 Eur. 
Tel. 8 609 71 387. Rokiškis
• Geros būklės 1986 m. Audi 100. 
Dyzelinis variklis, ką tik atlikta TA. 
Kaina 800 Eur. Tel. 8 609 71 387. 
Rokiškis
• 2000 m. Audi A6 iš Vokietijos. 
Universalas, benzininis variklis. 
Važiuoja puikiai. Kaina 700 Eur. 
Tel. 8 609 71 387. Rokiškis
• VW Transporter, keleivinis, 2.4 l, 
dyzelis, galiojanti TA. Kaina 1550 
Eur. Tel. 8 674 22 216. Rokiškis
• Vyrišką dviratį. Kaina 110 Eur. 
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• 1998 m. juodą tvarkingą Audi A4 

Avant universalą. 81 kW, 1.9 TDI, 
dyzelinis variklis, TA iki 2020 03. 
Kaina 1450 Eur. Tel. 8 685 86 234. 
Rokiškis
• Ekonomišką Passat B5. 1.9, 
TDI, 81 kW, kablys, sedanas. TA 
iki 2020 05 14. Kaina derinama. 
Kaina 1500 Eur. Tel. 8 626 07 506. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Ratlankius su žieminėmis 
padangomis R15 5/112.  
Kaina 100 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• R17 ratlankius su geromis 
padangomis 5/112 (viena bloga, 
reikėtų keisti). Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• 225 45 R17 komplektus žieminių, 
vasarinių padangų. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• 195 65 R15 Golf 4 žiemines 
padangas su diskais. Galimas 
pirkimas be ratlankių. Kaina 80 
Eur. Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• 195 65 R15 ratlankius su 
žieminėmis padangomis 5/112. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• R16 5/112 ratlankius.  
Kaina 100 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• 225 45 R17 Audi, Wolkswagen 
235 45 R17 ratlankius su 
padangomis. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• 3 vnt. kuro purkštukų, tinkančių 
Hyundai Santa Fe 2.0, Kia 
Sportage 2.0. Restauruoti. Nauji 
„Bosch“ išpurškėjai. Atitinka 
visus parametrus. Analogai 
– 0445110290, 0445110729, 
0986435174. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Kuro purkštuką tinkantį Fiat 
1.9 / Alfa 1.9 , 2.4 / Lancia 1.9 , 
2.4.Kodas 0445110119. Atitinka 
visus parametrus. Analogai 0445
110068,0445110088,0986435083
..Kaina 50 Eur. Tel. 8 636 00 696. 
Rokiškis
• Kuro purkštuką, tinkantį Citroen 
2.0 ,2.2, Fiat 2.0, Peugeot 2.0, 2.2.  
Kodas – 0445110062. Atitinka 
visus parametrus. Analogai – 
0445110076, 0445110077.  
Kaina 50 Eur. Tel. 8 636 00 696. 
Rokiškis
• Nissan Almera 03 m. 2.2 dCi, 
82 kW mechaninę pavarų dėžę 
dalimis. Dėžės kodas – RS5F50A. 
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480. Rokiškis
• Lengvojo lydinio ratus (du 
komplektai. Vienų kaina – 280 Eur, 
kitų – 240 Eur. Kainos derinamos. 
Tel. 8 621 12 973. Kupiškis
• 4 vnt. R16 originlių BMW 
ratlankių su padangomis (sezonui). 
Kaina 85 Eur. Tel. 8 629 62 772. 
Rokiškis
• Audi A4 B5 dalimis. 1,8l., 
benzininis variklis, sedanas.  
Tel. 8 647 88 088. Rokiškis
• Ford Galaxy 1998m., 2,3l., 
benzinas, kablys. Tel. 8 600 54 331. 
Rokiškis
• VW Passat B5, B3, VW Golf 2, 
VW Transporter, Opel, Mercedes, 
Renault, Master, VW Sharan ir 
kitus dalimis. Tel. 8 600 54 331. 
Rokiškis
• Chrysler Voyager dalimis. 2.5 l, 
dyzelinis variklis.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• VW Sharan benzininio 
automobili5 bėgių greičių dėžę.  
Tel. 8 618 13 432. Rokiškis
• Autobomobilio žibintus. 
 Kaina 10 Eur. Tel. 8 682 31 964. 
Rokiškis

• Padangas 205 55 R16 m+s . Kaina 
60 Eur. Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Žiemines padangas 2016 m., 
Semperit 195 65 R15.  
Kaina 140 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Dalimis 2000 m. Renault Clio 1,9 
l,  50 kW, dyzelis, 4 durys. 1998m. 
Seat Arosa 1,7 l, 44 kW kablys. 
1998 m. Mercedes 168 A klasės, 
1,7l, dyzelis, kablys.  
Tel. 8 675 72 055. Rokiškis
• R13, R14, R15 ratus su 
padangomis, ratlankius.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• 1998 m. VW Golf 3. 1.9 TD, 
karavanas. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• Moskvič 412 mažai naudotą 
variklį. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• ZIL-130 priekinį stiklą.  
Tel. 8 610 19 607. Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480. Rokiškis
• 1997 m. Ford Galaxy. 2.0 l.  
Tel. 8 612 67 305. Rokiškis
• Dalimis 1990 m. Audi 80 su 
dokumentais. 1,8 dujinis variklis: 
gerą variklį, priekinį stiklą, dinamą, 
starterį. Tel. 8 614 87 836.  
Rokiškis
• 1998 m. Volvo 40: 1,9 TD 
turbiną, starterį, dinamą, sankabą, 
ratus, variklį. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• 1998 m. Opel Vectra. 2 l, 74 kW: 
amortizatorių, spyruokles, starterį, 
dinamą, pavarų dėžę, sankabą.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Volvo V50 (2005–2006 m.) 
priekinių amortizatorių lėkštutes-
guolius SKF. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 608 49 315. Rokiškis
• 4 vnt. R16 originlių BMW 
ratlankių su padangomis (sezonui). 
Kaina 85 Eur. Tel. 8 629 62 772. 
Rokiškis
• 1999 m. VW Caravelle 2,4 l 
variklį su automatine pavarų dėže 
(450 Eur), liftą prie šoninių durų 
(250 Eur). Tel. 8 698 55 357. 
Rokiškis
• Nissan Qashqai originalūs R17 
ratai. Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 623 29 070. Rokiškis
• Opel Zafira lietus R15 ratus.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Renault Laguna dalimis, 1997 
m., yra kablys. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• Audi A4 B5. 1,8 l, benzininis 
variklis, sedanas. Tel. 8 647 88 088. 
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Televizorių Vido, 54 cm.įstižainės 
su pulteliu. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• Samsung DVD grotuvus.  
Kaina 5 Eur. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• Televizorių LG, plokščiaekranis, 
40cm. įstrižainės.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Šieno rinktuvą ir grėblį – 
vartytuvą „Dobilas“. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 670 74 197. 
Rokiškis
• 6 vnt. traktorinių variklių 
A-41, A-01 purkštuvų. Nauji, 
sureguliuoti. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• 7 korpusų plūgą "Overum". 
Galima sutrumpinti iki 6.  
Reikia keisti dalį dylančių dalių. 
Kaina derinama. Kaina 1500 Eur. 
Tel. 8 695 12 880. Anykščiai
• Traktorių T40.  
Tel. 8 699 12 576. Rokiškis
• Traktorių T40, vientiltis. Vienašę 
priekabą, grėblį Dobilas 3, bulvių 
kasamąją (dvivagė, lenkiška).  
Trijų korpusų plūgą. Elektros 
variklį 7.5 kW. Tel. 8 699 12 576. 
Rokiškis
• Motobloko padargus – plūgą, 
kultivatorių, akėčias, kaupikus. 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 698 55 357. 
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 50 kv. m 2 kambarių butą Vilties 
g. 10. 4 aukštas iš 9. Bute sudėti 
plastikiniai langai ir šarvuotos 
durys. Reikalingas remontas. 
Daugiau informacijos telefonu. 
Kaina 14000 Eur.  
Tel. 8 628 72 086. Rokiškis
• Rokiškio r., Nevierių k. sodybą su 
gyvenamuoju namu, ūkiniu pastatu, 
klėtimi, lauko viraline, dvejais 
garažais, pirtele. Yra iškastas 
tvenkinys. Tel. 8 693 12 362. 
Rokiškis
• Dviejų aukštų gyvenamąjį namą 
Obeliuose su garažu, ūkiniu 
pastatu. Tel. 8 693 12 362.  
Rokiškis
• Rokiškio centre, 
Nepriklausomybės a. patalpas, 
tinkamas viešbučio arba butų 
įrengimui. Parduodamas antrasis ir 
trečiasis aukštai. Patalpų plotas – 
903.74 kv. m. Patalpos neįrengtos. 
Galima rekonstruoti kaip viešbutį 
arba padaryti iki 30 butų. Kaina 
66000 Eur. Tel. 8 683 72 205. 
Rokiškis
• Apie 110 kv. m pusę gyvenamo 
namo Pagojoje su baldais. 
Renovuotas, sienos bei grindys 
apšiltintos. Yra miesto vandentekis, 
kanalizacija, šulinys, 2 garažiukai. 
Dirbamos žemės – apie 3 a. Kaina 
47 Eur. Tel. 8 603 57 369. Rokiškis
• 2 kambarių butą Taikos g. 

2. Renovacija išmokėta, butas 
tvarkingas. Tel. 8 688 20 398. 
Rokiškis
• Trijų kambarių butą Kupiškyje. 
Geras išplanavimas, didelis 
balkonas, yra du sanitariniai 
mazgai. Kaina 21000 Eur.  
Tel. 8 650 38 040. Kupiškis
• 2 kambariu butą Vilties g. 10. 4 
aukštas iš 9. Bute sudėti plastikiniai 
langai ir šarvuotos durys. 
Reikalingas remontas.  
Kaina 14000 Eur.  
Tel. 8 628 72 086. Rokiškis
• Žemės ūkio paskirties sklypą, 
5,56 ha. Žilių km., šalia 
Panemunėlio. Tel. 8 642 37 551. 
Rokiškis
• Namą Dariaus ir Girėno 
g. 17. Pirmajame aukšte 3 
kambariai (kondicionierius), 
virtuvė, antrajame du kambariai. 
Vandentiekis, kanalizacija prijungta 
prie miesto. Kietojo kuro katilas, el. 
vandens šildytuvas. Ūkinis pastatas, 
garažas, duobė, rūsys ir kita.  
Tel. 8 614 20 631. Rokiškis
• 2,3 ha žemės ir 7,3 ha miško.  
Tel. 8 680 93 374. Rokiškis
• Neįrengta namą Žiobiškyje. 
Gera vieta, su rimtu pirkėju kaina 
derinama. Kaina 6500 Eur.  
Tel. 8 694 58 705. Rokiškis
• 20 arų žemės sklypą Radutės 
gatvėje. Tel. 8 624 30 489.  
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Rokiškis
• Administracines patalpas J. 
Gruodžio g. 37,  antrajame aukšte  . 
Tel. 8 699 46 862. Rokiškis
• 2 kambarių butą. 3 aukšte, 
Aukštaičių g. 4. Kaina 16000 Eur. 
Tel. 8 687 27 796. Rokiškis
• 5.2ha. sklypą Vilių kaime, 0.3 ha. 
miško . Kaina 8900 Eur.  
Tel. 8 630 88 132. Rokiškis
• 4 kambarių butą, Jūžintuose, 
Liepų g., antrasis aukštas. Bendras 
plotas 79,24 kv.m. Yra du įstiklinti 
balkonai, rūsys, malkinė ir ūkinės 
patalpos. Tel. 8 613 37 269. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą Rokiškyje, 
Aukštaičių g., 2 aukšte. Geras 
išplanavimas, kambariai 
nepereinami. Erdvus balkonas, 
didelis rūsys. Tel. 8 611 20 442. 
Rokiškis
• Keisčiau neįrengtą namą 
Žiobiskyje į butą Rokiškio rajone. 
Tel. 8 694 58 705. Rokiškis
• Garažą Pagojėje, Pergalės g. 2. 
Pagrindinis plotas – 21,74 kv. m. 
Yra duobė–rūsys po visu garažu, 
trifazė elektra. Vienas savininkas. 
Kaina 2200 Eur. Tel. 8 673 05 272. 
Rokiškis
• Apleistą 5,2 ha žemę Vilių kaime, 
0, 3 ha miško. Kaina 9000 Eur.  
Tel. 8 630 88 132. Rokiškis
• Velniakalnio sodų bendrijoje sodą 
su mūriniu nameliu, rūsiu, 12 a 
žemės sklypu. Tel. 8 614 37 876. 
Rokiškis
• Apie 110 kv. m pusę namo su 
baldais Pagojėje. Po kapitalinio 
remonto. Namo sienos, grindys – 
apšiltintos. Miesto vandentiekis, 
kanalizacija. Yra šulinys, 2 
garažiukai, apie 3 a dirbamos 
žemės. Tel. 8 603 57 369.  
Rokiškis
• 2 kambarių butą Kavoliškyje, 
Melioratorių g, 4 aukštas iš 4. 
Bendras plotas – 47 kv. m, tualetas 
ir vonia atskirai, įstiklintas 
balkonas, šildymas dujomis ir 
kietu kuru. Patogus susisiekimas 
su Rokiškiu. Tel. 8 611 44 528. 
Rokiškis
• Tvarkingą 1 kambario butą Vilties 
g., 2 aukšte. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 673 10 835. Rokiškis
• Vilties g. vieno kambario butą. 
Kaina 12500 Eur.  
Tel. 8 615 45 602. Rokiškis
• Mūrinį namą Stoties g., 
Rokiškyje. Tinka komercijai arba 
gyventi.  Miesto komunikacijos. 
Šildymas vietinis. Pusė pastato 
suremontuota, kitoje namo pusėje 
buvo maitinimo įmonė. Kaina 
derinama. Kaina 33000 Eur.  
Tel. 8 611 47 542. Rokiškis
• Namą prie Rokiškio ežero, 
Ąžuolų g. Plotas – 61 kv. m. 
Rąstinis, aptinkuotas. Sklypas – 
11 a.  Yra ūkinis pastatas, miesto 
komunikacijos, šulinys. Kaina 
35000 Eur. Tel. 8 622 11 330. 
Rokiškis
• Sodybą gyvenimui, poilsiui, 
turizmui. 2 km nuo Dusetų prie 
gero, asfaltuoto kelio. Namas 
gyvenamas, pilnai įrengtas. 
Nuotekos, vandentekis, ūkiniai 
pastatai, klėtis, pirtis, garažai, 
rūsiai, tvenkinys. Kaina 36000 Eur. 
Tel. 8 698 55 357. Rokiškis
• Parduodamas arba keičiamas 
vienkiemis namas prie ežero su 3 
ha žemės. Žemė ribojasi su ežeru 
(150 metrų). Yra sodas, pirtis ir 
daug kitų pagalbinių pastatų. Kaina 
sutartinė arba keičiama į butą 
Zarasuose ar Rokiškyje.  
Tel. 8 623 64 294. Zarasai
• 6,29 ha žemės sklypą Kalbutiškių 
k,, prie Sartų ežero ir Švenosios 
upės ištakų. Prie gero kelio, 
kraštinis, galimos statybos. Galiu 
parduoti ir mažesnį sklypo plotą. 
Kaina 36000 Eur. Tel. 8 698 55 
357. Rokiškis
• 1 kambario butą Vilties g. 3 
aukšte iš 5. Reikalingas remontas. 
Šarvo durys. Butas ramioje vietoje. 
Kaina 12400 Eur.  
Tel. 8 692 20 390. Rokiškis
• Suremontuotą 2 kambarių butą 
Bajoruose. Tel. 8 629 17 299. 
Rokiškis

NUOMA

• 1,5 kambario butą su baldais 
Taikos gatvėje, renovuotame name 
(3 aukštas). Tel. 8 629 65 345. 
Rokiškis
• Dirbartis vyras Rokiškyje 
išsinuomotų 1–2 kambarių butą 
mikrorajone su baldais ilgesniam 
laikui. Tel. 8 608 20 102. Rokiškis
• Išsinuomočiau žemę Bajorų, 
Skemų bei Lukštų kadastro 
vietovėse. Domina įvairūs 
variantai. Tel. 8 622 69 546. 
Rokiškis
• Dirbanti mergina ieško 
išsinuomoti tvarkingą 1 kambario 
butą Rokiškyje. Tel. 8 623 62 946. 
Rokiškis
• Ieškome išsinuomoti 1 kambario 
butą pagyvenusiai moteriai 
mikrorajone. Tinka 1–3 aukštai. 
Bendrabučiuose nesiūlyti.  
Tel. 8 698 85 231. Rokiškis
• Išnuomosiu didelį garažą 
Miškininkų g. (šalia padangų 
montavimo serviso). Garažas iš 
pietų pusės. Trifazis.  
Tel. 8 687 16 351. Rokiškis
• Šeima su 2 vaikais išsinuomotų 
namą. Jei yra galimybė, su laiku 
nusipirktume. Tel. 8 620 55 998. 
Rokiškis
• Dirbanti šeima  išsinuomos 1-2 
kambarių butą. Tel. 8 627 68 940. 
Rokiškis

PASLAUGOS

PERKA

• Nedidelį naudotą šaldytuvą su 

šaldymo kamera studentei.  
Tel. 8 620 57 643. Rokiškis
• Nebrangiai automobilį. Siūlyti 
įvairius variantus. Rokiškis ir 
aplinkiniai rajonai. Kaina 450 Eur. 
Tel. 8 626 40 121. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Prašau padovanoti lietuviškų, 
užsienietiškų ar tuščių, neįrašytų 
garso kasečių. Tel. 8 604 89 316. 
Rokiškis
• Prašau padovanoti ar nebrangiai 
parduoti naudotų baldų: spintą, 
fotelių, kėdžių, lovą, sekciją.  
Kaina 50 Eur. Tel. 8 648 31 363. 
Rokiškis
• Prašau padovanoti ar nebrangiai 
parduoti 2 durų spintą.  
Tel. 8 625 32 789. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Automobilinę kėdutę nuo 15 kg 
iki 25 kg. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 679 35 608. Rokiškis
• Vaikišką muzikinį pianiną. 
Veikiantis. Tel. 8 601 14 335. 
Rokiškis
• Ardomą staliuką vaikui. Mažai 
naudotas. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 601 14 335. Rokiškis
• BMV X6 16w, vieno vaiko, mažai 
naudotas, be defektų. Kaina 120 
Eur. Tel. 8 674 23 961. Rokiškis
• Mašinytę važinėjimui namuose. 
Kaina 5 Eur. Tel. 8 601 14 335. 
Rokiškis
• Sulankstomą paspirtuką.  
Tel. 8 601 14 335. Rokiškis
• „Belmil“ kuprinę pirmokui. 
Ergonomiška nugarėlė ir petnešos. 
Tel. 8 699 57 436. Rokiškis
• Komplektą pradinukui: juodos 
kelnės, balti marškinėliai.  
Tel. 8 699 57 436. Rokiškis
• Rokiškio Juozo Tūbelio 
progimnazijos mokyklinį megztinį. 
130 cm ir 140 cm ūgiui (reikėtų 
pasimatuoti). Tel. 8 699 57 436. 
Rokiškis
• Labai geros būklės 3 dalių 
vežimėlis Tutis Zippy. Lopšys, 
sportinė dalis ir automobilinė 
kėdutė montuojasi ant rėmo iš 
abiejų pusių. Yra visi uždangalai, 
mamos krepšys, apsaugos 
nuo lietaus ir vabzdžių. Ratai 
pripučiami, išvalytas.  
Tel. 8 608 79 096. Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Prie Rokiškio grūdų elevatoriaus 
garažų buvo palikta žvejybinė dėžė. 

Prašome grąžinti, atsilyginsime. 
Tel. 8 610 30 035. Rokiškis
• Pamesti raktai su Mikimauzo 
pakabuku su širdele, radusiems 
atsilyginsiu. Tel. 8 677 09 132. 
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• 4 medinius ratus sodybos 
puošimui. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 670 97 353. Rokiškis
•  „Husqvarna 357“ grandininį 
pjūklą. Pakeista grupė, mažai 
naudotas, profesionalus, 4,4 AG. 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 630 53 487. 
Rokiškis
• Mažai naudotą benzininę 
krūmapjovę CG-KW04-520 -1,6 
kW. Kaina 50 Eur. 
 Tel. 8 679 95 266. Rokiškis
• Rankinius sodo įrankius. Obeliai. 
Tel. 8 686 51 860. Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO-
PREKĖS

• Dviratį 7-12 metų vaikui. 
3 vidinės pavaros, vokiškas, 
tvarkingas. Kaina 75 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Ėjimo takelį. Rodo pulsą ir 
sudegintas kalorijas. Kaina 70 Eur. 
Tel. 8 618 89 300. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Pigiai 30 kv. m linoleumo.  
Tel. 8 679 95 305. Rokiškis
• Naudotą skardinį radiatorių. Ilgis 
– apie 125 cm. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• 7 vnt. perdengimo plokščių. 
Kaina derinama. Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 621 12 973. Kupiškis
• Akumuliatorinį suktuvą. Kaina 35 
Eur. Tel. 8 682 31 964. Rokiškis
• Gelžbetonines perdengimo 
plokštes PTK 4,2 m ir 6 m, sąramas 
bei naudotą vielos tinklą apie 
130m. Tel. 8 687 46 647. Rokiškis
• Medžio apdirbimo stakles 
„Eglutė“. Tel. 8 612 67 305. 
Rokiškis
• Likutį naujų silikatinių baltų ir 
raudonų skylėtų plytų.  
Tel. 8 458 33 355. Rokiškis
• Tvarkingus dažytus įstiklintus 
langų rėmus. Aukštis – 1,38 
m, plotis – nuo 0,63 m. Įvairūs 
matmenys Tel. 8 458 33 355. 
Rokiškis

ESO jau pasiekė 
4 tūkst. prašymų dėl 
kompensacijų už stulpus

„Energijos skirsty-
mo operatorius“ (ESO), 
nepraėjus mėnesiui nuo 
naujos kompensacijų 
tvarkos už žemės servi-
tutus, jau gavo 4 tūkst. 
prašymų kompensaci-
joms už stulpus žemės 
sklypuose. Tačiau dau-
guma sklypų savininkų 
pretenduoja į mažas su-
mas. 

„Prašymai bus tikrinami 
ir su kiekvienu prašymo tei-
kėju ESO susisieks iki spa-
lio pabaigos“, – žiniasklaida 
cituoja ESO atstovą spaudai 
Tomą Kavaliauską.

Žemės savininkus dėl 
kompensacijų konsultuojan-
tis teisininkas Mantas Ger-
dauskis mano, kad valstybė 
nusprendė rinktis pigesnį 
variantą, nes stulpų perkė-
limas iš sklypų kainuoja 
„dešimtimis kartų daugiau“. 
O šiuo atveju sumokama 
vienkartinė kompensacija 
ir savininkas daugiau nega-
li turėti jokių pretenzijų dėl 
stovinčių stulpų.

„Dažniausiai tai aktualu 
kaimo gyventojams, kurie 
turi nedidelius sklypus ir 
gali pretenduoti į kompen-
saciją. Kalbama apie 50-
150 eurų kompensacijas (...) 
Apskritai, daug sklypų savi-
ninkų norėtų atsikratyti tais 
stulpais, o ne gauti pinigų“, 
– sakė M. Gerdauskis.

Pasak jo, sklypų savi-
ninkai dažnai nežino, kur ir 
kaip kreiptis dėl kompensa-
cijų. ESO taip pat pastebi, 
kad prašantieji kompensaci-
jų daro įvairių klaidų. 

BNS primena, kad Vy-

riausybė liepos pabaigoje 
pritarė Energetikos minis-
terijos siūlymui apibrėžti 
vienkartinių kompensacijų 
mokėjimo tvarką už servitu-
tus, suteiktus elektros skirs-
tymo ir perdavimo bendro-
vėms ESO ir „Litgrid“.

Energetikos viceminis-
tras Vidmantas Macevičius 
teigė, kad vienkartinė kom-
pensacija žemės savininkui 
už jau turimus servitutus 
bus sumokama 10 proc. nuo 
servitutu apibrėžto sklypo 
rinkos vertės. Naujai suda-
romiems servitutams, jei 
sklype bus dalinis veiklos 
apribojimas, bus sumoka-
ma 50 proc. sklypo vertės, 
o jei bus visiškai draudžia-
ma užsiimti veikla, jam bus 
sumokama 100 proc. rinkos 
vertės.

Iki šiol nebuvo aiškaus 
nurodymo atlyginti žemės 
savininkams už servituto 
nustatymą sklypui, kai tie-
siami elektros tinklai. Dėl to 
būdavo sprendžiama indivi-
dualiai tarp elektros tinklų 
operatoriaus ir žemės savi-
ninko.

Pagal įstatymą kompen-
sacija turi būti išmokėta per 
dvejus metus.

Energetikos ministerijos 
skaičiavimais, kompensa-
cijoms reikės iki 42,8 mln. 
eurų, o elektros tarifas dve-
jus metus, kai bus mokamos 
kompensacijos, didės iki 2-3 
procentų.

Naujienų agentūros BNS 
informaciją atgaminti vi-
suomenės informavimo prie-
monėse bei interneto tinkla-
lapiuose be raštiško UAB 
BNS sutikimo draudžiama.
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PARODOS:
Viešojoje bibliotekoje.
Stendinė paroda „Rokiškio viešajai bibliotekai-95“.
Spaudinių parodos:
 „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 30 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.  Sa-

vaitės pradžioje tu-
rėsite dėl ko jaudin-
tis, jeigu neseniai 

kažkam atvėrėte savo jausmus 
ar planus. Organizmas bus ne-
atsparus infekcijoms. Neblogai 
seksis darbai, kuriuos galite at-
likti neskubėdami, be įtampos, 
pamąstydami. Galbūt nustebins 
artimo žmogaus pareiškimai. 
Verčiau neįsivelkite į priekaištų 
karą. Savaitgalį nesigailėsite, 
jeigu pagal galimybes pale-
pinsite save bei artimuosius ar 
pamėginsite pagražinti namų, 
sodybos aplinką, tartis dėl nuo-
mos, remonto paslaugų ar kt. 
Pravartu ilsėtis gamtoje.

JAUTIS. Savai-
tės pradžia bus ku-
pina bendravimo, 
o gal ir pažinčių. 

Visgi nepersistenkite plepėda-
mi, žarstydami komplimentus, 
nes bet kokia veidmainystė, 
tuščiažodžiavimai bus labai 
jaučiami ir gadins įspūdį. Sa-
vaitės viduryje nebevilios joks 
šurmulys, draugija. Labiau rū-
pinkitės sveikata, įvaizdžiu, hi-
giena. Nuo penktadienio seksis 
tai, kam reikia iniciatyvos, ori-
ginalumo ir darbštumo. Galite 
kažkuo pasižymėti ir nustebinti 
aplinkinius. Būtų gerai, kad dalį 
laisvalaikio praleistumėte gam-
toje, atitrūkę nuo rūpesčių.

DVYNIAI. Šią 
savaitę nejaukiai 
nuteiks bendravi-
mas su viršininkais, 

pareigūnais arba žurnalistais. 
Regis, nelabai seksis nuslėpti 
trūkumus. Turbūt teks skubiai 
tvarkyti dokumentus ar kokius 
oficialius reikalus. Pajusite pa-
lengvėjimą, jei pavyks atlikti 
nelengvą darbą, pasiekti susita-
rimą. Daugiau dėmesio skirkite 
draugams, kolektyvui, nevenki-
te kontaktų, renginių. Savaitgalį 
būsite linkę svajones painioti su 
tikrove ir elgtis kiek neįprastai. 
Labiau rūpinkitės sveikata, pa-
kankamai laiko skirkite poil-
siui, šeimai.

VĖŽYS. Šią sa-
vaitę tikėtini susiti-
kimai su užsienie-
čiais, įžymybėmis 

arba turėsite reikalų, susijusių 
su dokumentais, kelionėmis, 
informacija, mokslu, reklama. 
Už kelionę ar pramogą galite 
jaustis kiek permokėję. Regis, 
būsite gana energingi ir darysite 
įtaką kitiems. Galimos neblo-
gos permainos darbe ar kitur. 
Jeigu neturėjote tikro draugo, 
džiaugsitės užmezgę draugystę. 
Nuo penktadienio realizuosite 
norą bendrauti, pasireikšti spor-
te ar kitur, būti įvykių sūkuryje. 
Neužmirškite ir vaikų poreikių.

LIŪTAS. Šią 
savaitę labiau rūpės 
mokesčiai, finansai, 
paveldėjimas, drau-

dimas ir pan. Svarbu tinkamai 
įforminti sutartis. Visgi jūsų 
noras daug aprėpti, nuveikti 

Astrologinė prognozė ateinančiajai savaitei
arba savaip keisti ir traktuoti 
gali gluminti kitus. Galite gauti 
pranešimą, žinią iš mokslo ins-
titucijos, teismo ar pan. Galite 
kažkuo pasižymėti viešumoje. 
Turbūt planuosite kelionę, ją 
prisiminsite, naršysite internete 
ieškodami naujų maršrutų arba 
realiai mėgausitės įspūdžiais 
toli nuo namų. Savaitgalį galite 
susitikti su žmonėmis, su ku-
riais jus sieja bendri interesai.

M E R G E L Ė . 
Savaitės pradžioje 
pasistenkite išlikti 
santūrūs ir tvirti, 

net jei konkurentai atvirai kai-
šios pagalius į jūsų ratus. Regis, 
jūsų norai kirstis su galimybė-
mis arba slaptais kitų žmonių 
interesais. Dėl pinigų, verslo, 
mokesčių, išlaidų ar vaikų po-
reikių auga įtampa. Partneris ar 
rėmėjas gali padėti, tačiau psi-
chologiškai jums bus nelengva 
to prašyti. Daug galvosite apie 
studijas, išvykas, ateities pla-
nus. Savaitgalį pravartu pakeisti 
aplinką, pasidairyti toliau nuo 
namų. Tikėtini įdomūs susitiki-
mai, renginiai, naujos pažintys.

S VA R S T Y -
KLĖS. Šią savaitę 
galite gauti žinią, 
susijusią su darbu, 

įsidarbinimu arba medicininio 
patikrinimo rezultatais. Labai 
jautriai reaguosite į pastabas 
dėl išvaizdos, gyvenimo būdo. 
Jums būtinai reikės draugijos, 
artimos sielos. Ne tik į gyveni-
mo draugą ir dalykinius partne-
rius, bet net į konkurentus im-
site palankiau žvelgti, kažko iš 
jų mokytis. Ne pro šalį būtų iš-
siaiškinti finansines problemas, 
aptarti skolinimosi, paramos 
galimybes. Savaitgalį galite pa-
tirti pikantišką nuotykį. Tačiau 
pinigai slyste slys iš kišenės.

S K O R P I O -
NAS. Šią savaitę 
neieškokite laimės 
per toli - įvertinkite 

tai, ką turite. Seksis kūrybinė 
veikla, gerai suprasite augan-
čią kartą. Bus nesunku priimti 
naujoves bei tapti populiariems, 
tik nesivelkite į konfliktiškas 
diskusijas. Gali tekti tikrintis 
sveikatą, atlikti medicinines 
procedūras, koreguoti įvaizdį. 
Galbūt kas nors sutiks tarpinin-
kauti, jeigu ieškote darbo ar rei-
kalingos paslaugos. Savaitgalį 
tiktų spręsti santuokos ir mei-
lės klausimus, lankyti gimines. 
Draugiškas nusiteikimas padės 
rasti kelią į kitų širdis.

ŠAULYS. Šią 
savaitę su aplin-
kiniais kalbėkite 
be užuolankų, kad 

išvengtumėte nesusipratimų ir 
nebūtų staigmena išgirsti apie 
numatomus pertvarkymus dar-
be ar namuose, pageidavimus 
dėl tarpusavio santykių, kelio-
nių ar kt. Situacija patikrins, 
kiek turite moralumo, sąžinės. 
Galite pasireikšti kūrybos, lais-
valaikio veikloje. Piniginę teks 

paploninti dėl vaikų poreikių. 
Galite gauti netikėtą darbo pa-
siūlymą. Savaitgalį įsižiūrėkite 
į smulkmenas, jei rinksitės pre-
kę, kelionės maršrutą ar pan. - 
jos gali pasirodyti reikšmingos.

OŽIARAGIS. 
Šią savaitę ramybę 
gali sudrumsti ne-
tikėtas transporto 

įvykis, susitikimas ar praneši-
mas. Peržiūrėkite dokumentus 
- gal ką nors reikia pataisyti, 
perrašyti. Kai tik turėsite gali-
mybę, atsipūsite jaukioje namų 
aplinkoje ar gamtoje, skirkite 
laiko šeimai. Artimieji bus dė-
kingi už darnius tarpusavio san-
tykius. Savaitės pabaiga žada 
romantišką polėkį, išaugusį 
kūrybingumą. Tikėtinas pasi-
matymas su atkakliu gerbėju 
arba apsilankysite pramoginia-
me renginyje. Staigmenų gali 
pateikti vaikai.

VA N D E N I S . 
Šią savaitę teks 
tvarkyti nekilnoja-
mojo turto, nuomos, 

piniginius reikalus, prekiauti, 
sudaryti verslo sutartis. Verčiau 
nesivelkite į rizikingus reika-
lus, neaiškų verslą. Tikriausiai 
sulauksite daugiau giminaičių 
bei draugų skambučių. Nuo sa-
vaitės vidurio palanku užsiimti 
su reklama, ryšiais, informacija, 
mokslu, prekyba susijusia vei-
kla. Savaitgalį raskite laiko pa-
sigrožėti gamta, atsipalaiduoti, 
pramogomis palepinti vaikus. 
Regis, sulauksite dėmesio iš 
žmogaus, kuriam puoselėjate 
ypatingus jausmus.

ŽUVYS. Šią 
savaitę būsite labai 
jautrūs ir intuityvūs. 
Vis dėlto jūsų pata-

rimai ir numatymai nebūtinai 
bus išgirsti ir įvertinti. Darbe, 
kelionėje gali kilti tam tikrų ke-
blumų. Regis, nevengsite vers-
lo, finansinių avantiūrų, tačiau 
tai gali pavykti. Įmanoma ma-
terialinė nauda, pasipelnymas. 
Artėjant savaitgaliui tiktų vykti 
į netolimą kelionę, sudaryti su-
tartis, reklamuotis, apsipirkinė-
ti. Nusimato renginių, susitiki-
mų ir daug naujienų. Tuo pačiu 
galite pagerinti savo finansinę 
padėtį arba palankiomis sąlygo-
mis dėl ko nors susitarti.

Ieškokite Rokiškio 
prekybos centruose!
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ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

AUGALAI

gyvas.
***

Du teisininkai pietauja 
kavinėje. Išsitraukė sumuštinius. 
Priėjo padavėja ir sako:

– Pas mus negalima valgyti 
savo maisto!

Teisininkai pagūžčiojo pe-
čiais ir apsikeitė sumuštiniais.

***
Kaip miela, kai abi draugės 

galvoja, kad kompanijai palai-
kyti pasikvietė savo baisiausią 
draugę.

***
Kalbasi du miestelėnai:
– Ar žinai, kad mūsų meras 

sėdi ne savo vietoje?
– O kur jo vieta?
– Kalėjime.

***
Kalbasi du vadybininkai:
– Ar žinai, Petrai, kad mūsų 

gėlių turgelyje, jei perki lyginį 
gėlių skaičių, pareiškia užuo-
jautą ir pritaiko net 50 proc. 
nuolaidą.

– Na ir kur tu dėsi tas gėles, 
jei niekas nemirė?

– Na ir kvailys tu. Imi šešias 
rožes už trijų kainą: trys rožės 
žmonai ir trys meilužei.

***
Suvalkietis sekmadienį po 

šv. Mišių skundžiasi žmonai:
– Tu įsivaizduoji, mums 

kunigas liepė laukti Kristaus 
atėjimo!

Žmona:
– Na ir kas?
Suvalkietis:
– Taigi jis visus numirusius 

mūsų gimines prikels! Pagal-
vok pati: kiek išlaidų bus juos 
išmaitinti!

***
Kas bendro tarp vyro ir 

katino? Jei jis labai švelnus, 
vadinasi, arba ėsti nori, arba 
kažkur jau pridirbo!

***
Nusipirko Marytė išmanųjį 

lygintuvą, ir nusprendė jį iš-
bandyti lygindama vyro marš-
kinius. Lygintuvas klausia:

– Aš šie marškiniai – darbo 
apranga?

Marytė:
– Taip.
Lygintuvas:
– Tai kokio velnio tu jiems 

nugarą trini, juk po kostiumu 
raukšlių nematyti.

***
Mūsų kaime – tik trys metų 

laikai: purvas, purvas sudžiūvo 
ir purvas sušalo.

***
Išmintis mūsų verslinin-

kams: technologinės betvarkės 
automatizuoti neįmanoma.

***
Jei mūsų šalyje nėra 

naudingųjų iškasenų, tai gal 
atsirastų bent jau kenksmin-
gųjų?

***
Ką daro naujieji rusai per 

Velykas? Nudažo margai savo 
mersedesus ir jais susidaužia.

***
Visa lietuvių literatūros 

esmė – kentėjimas. Kenčia 
arba autorius, arba skaitytojas.

Orų prognozė rugpjūčio 24-27 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Rugpjūčio 24 d. Naktį +15

Dieną +26
PR, 
6-11 m/s

Vėlų vakarą kai kur 
palis.

Rugpjūčio 25 d. Naktį +18
Dieną +20

V,
2-6 m/s

Protarpiais palis.

Rugpjūčio 26 d. Naktį  +13
Dieną +17

Š, 
2-6 m/s

Protarpiais palis.

Rugpjūčio 27 d. Naktį +13
Dieną +20

V,
2-7 m/s

Vakare ir ankstų rytą 
palis.

Tose vietose, kuriose civilizacija 
dar neįleido šaknų, žodis „žmogus“ 
kelia ne tik filosofines mintis, bet ir 
žadina apetitą.

***
„Gražuolė ir pabaisa“ – tai ne 

tik literatūros kūrinys, bet ir mano 
žmonos apibūdinimas.

***
Petras, užtikęs žmoną su meilužiu, 

niekaip negalėjo apsispręsti, kam 
pirma trenkti į veidą: savo žmonai ar 
savo meilužiui.

***
Vyro gyvenime būna laikotarpis, 

kai kaip alfonsas jis jau per senas, o 
kaip sponsorius – jaunas ir naivus.

***
Mama aiškina sūnui:
– Mes su tėčiu nusprendėme pirkti 

sodybą. Todėl aš mesiu rūkyti, tėtis 
mes gerti...

Sūnus:
– O aš! O aš! O aš mesiu mokyklą!

***
Reklaminis skelbimas: „Mūsų 

įmonė turistams siūlo penkių žvaigž-
dučių palapines!“ Parašyta smulkiu 
šriftu: „Kiekvienoje palapinėje pelės 
pragraužė penkias skyles, pro kurias 
naktį matyti žvaigždės“.

***
Dizaineris Petras, kurį išmetė iš 

dailės mokyklos, dabar kuria linoleu-
mo raštus.

***
Jei jūs vis dar tikite sveiku žmoni-

jos protu ir demokratijos galia, tai jūs 
neskaitėte komentarų Facebooke.

***
Medžioklė – tai sportas. Ypač jei 

šoviniai jau baigėsi, o šernas vis dar 

• Žemaūgius žieminius kviečius 
sėklai. Tel. 8 655 79 167.  
Rokiškis

• Braškių daigus atviromis 
šaknimis. Turiu „Korona“,  
„Elkat“, „Konia“, „Deluxe“, 
„Daroyal“, „Rumba“ veislių. 
Vieneto kaina – 0,20 Eur.  

Tel. 8 685 14 688. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• 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
• Labai geros būklės CD grotuvą 
JVS KD-SD80BT. Bluetooth, 
Mos-fet, 50w-4, WMA, MP3, USB, 
AUX, SD. Kaina 40 Eur.  

Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Labai geros būklės CD grotuvą 
JVS KD-SD80BT. Bluetooth, 
Mos-fet, 50w-4, WMA, MP3, USB, 
AUX, SD. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis


