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Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Rugpjūčio 31-oji, 
penktadienis, 

35 savaitė
Iki metų pabaigos liko 122 dienos.

Laisvės diena
Interneto dienoraščių 

(blogų) diena.
Saulė teka 6.21 val., 
leidžiasi 20.17 val. 

Dienos ilgumas 13.56 val. 
Mėnulis – pilnatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Aristidas, Izabelė, Leonidas, 
Raimonda, Raimondas, Raimunda, 
Raimundas, Rimgaudas, Vilmantas, 

Vilmantė, Žvainys.
Rytoj: Burkanta, Burkantas, 
Burtautas, Burtautė, Burvilas, 

Burvilė, Burvyda, Burvydas, Eigidas, 
Eigidė, Egidija, Egidijus, Gytautas, 
Gytautė, Gytenė, Gytenis, Gytė, 

Gytis, Verena.
Poryt: Ingrida, Jauvaida, Jauvaidas, 

Jauvyda, Jauvydas, Protenė, 
Protenis, Vaidevutis, Vilgaudė.

Dienos citata
„Iš pradžių reikia būti blogu 
piliečiu, kad vėliau taptum 
geru vergu“ (Š. Monteskjė).

Dienos skaičius
10

Tiek naujų suoliukų pastatyta 
Rokiškio krašto muziejaus teritori-
joje. 4 p. 

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1997 m. per autoavariją Par-
yžiuje žuvo Didžiosios Britanijos 
princesė Diana ir jos draugas Dodis 
al Fajedas.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1993 m. artėjant vidurnakčiui 
paskutinis ešelonas su sovietų 
kariuomenės kariais pervažiavo 
Lietuvos sieną. Iš Lietuvos baigti 
išvesti sovietinės armijos daliniai.

Post 
scriptum

Bloga kalba užmuši, 
gera – atgaivinsi.

Šienavo, nušienavo ir...prisišienavo

2 p.

Liudo Dovydėno premija – už romaną, 
prie kurio driekiasi rokiškėnų eilės

Liudo Dovydėno premijos teikimo ceremonijos akimirka. Iš kairės: mecenatas Jonas Dovydėnas, premijos laureatas Markas Zingeris, Lietuvos rašytojų sąjungos vadovė Birutė Jonuškaitė bei 
vertinimo komisijos vadovė Kristina Sabaliauskaitė.                                                                                                                                                                                                  „Rokiškio Sirenos“ archyvo nuotr.

4 p.

Į Amžinybę išėjo laisvės kovų dalyvis, 
istorikas Andrius Dručkus

3 p.
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Siautėja brangenybių
vagys
Rugpjūčio 27 d,  17.46 val. moteris 
(gim. 1978 m.), gyv. Rokiškyje, 
pranešė, kad tądien 16.30 val. 
Rokiškyje, Aukštaičių g., bute 
pasigedo auksinių papuošalų ir pinigų. 
Nuostolis – 650 eurų.
Rugpjūčio 28 d. 18.59 val. moteris 
(gim. 1958 m.), gyv. Rokiškyje, 
pranešė, kad tądien 18.50 val. 

Rokiškyje, Kauno g., bute išmėtyti 
įvairus namų apyvokos daiktai. Iš 
buto pavogti auksiniai papuošalai. 
Nuostolis – 2 070 eurų.

Mopedu važiavo 
„gatavas“
Rugpjūčio 27 d. 10 val. kelyje 
Daugpilis–Rokiškis–Panevėžys 
36,2 km, Rokiškio r., Panemunėlio 
sen., Rukšių k., vyras (gim. 1967 

m.), gyv. Rokiškio r., neblaivus 
(2,43 prom. girtumas) vairavo 
mopedą „Honda“. Įtariamasis 
sulaikytas.

Grasino
Rugpjūčio 28 d. 20.50 val. 
Rokiškio r., neblaivus (1,77 prom. 
girtumas) vyras (gim. 1970 m.) 
grasino vyrui (gim. 1984 m.) ir 
vyrui (gim. 1998 m.). Įtariamasis 

sulaikytas.

Sumušė pažįstamas
Rugpjūčio 27 d. 2.32 val. vyras 
(gim. 1997 m.), gyv. Rokiškio r., 
pranešė, kad rugpjūčio 25 d. jį sumušė 
pažįstamas (gim. 1990 m.)

Dviese skriaudė
nepilnametį
Rugpjūčio 29 d. 13.07 val. vyars 

(gim. 1970 m.), gyv. Rokiškio r., 
pranešė, kad tądien 12.15 val. jo 
sūnų (gim. 2001 m.) sumušė vyras 
(gim. 1998 m.) ir nepažįstamas 
asmuo.

Panevėžio VPK ir Panevėžio 
apskrities priešgaisrinės 

gelbėjimo valdybos
Rokiškio priešgaisrinės 

gelbėjimo tarnybos
 inform.

KRIMINALAI

Reikia skaitytojų pagalbos - 
ieškome senų Rokiškio fotografijų!

Galbūt esi fotografijų mėgėjas? O 
gal mėgsti nostalgiškai vartyti senus 
nuotraukų albumus? Galbūt kažka-
da močiutės palėpėje atradai seną, 
seną, dulkėmis nusetą fotoalbumą, 
kuriame dar rankomis ryškintos 
nuotraukos, o jose – pažįstami, savi, 
gimtojo miesto ar jo apylinkių vaiz-
dai? O gal sename apleistame name 
pastebėjai baltą popieriaus lapelį, 

kurį apvertus paaiškėjo, kad tai ke-
lių dešimtmečių senumo nuotrauka, 
kurioje vaizduojamo objekto tu ne-
bepažįsti, nes dar nė gimęs nebuvai? 
O gal nuotrauka jau skaitmeninė, 
tačiau atrodo įdomi, o pastatas ar 
vieta – jau seniai pamiršta?

Jei į bent vieną į šių teiginių at-
sakei taip, ar bent jau gal – laukia-

me tavo pranešimo, nes gali prisidėti 
prie gražaus bei įdomaus „Rokiškio 
Sirena“ projekto! Popierinės, ska-
nuotos – nuotraukos tiks visokios, o 
originalo nė šiukštu neliesime ir ne-
sisavinsime.

Bet kokios informacijos, bet ko-
kių nuotraukų lauksiu aš, Monika, 
el. paštu monika@rokiskiosirena.
lt arba tel. nr. +37063311311 .

Šienavo, nušienavo ir... prisišienavo

„Rokiškio Sirenos“ redakciją 
pasiekė skaitytojo skundas dėl 
netvarkingo žolę miesto gatvėse 
pjovusių darbininkų darbo. 

„Rugjūčio 27 d. apie 15 valan-
dą radau nemalonų radinį: Respu-
blikos gatvėje paliktas mano auto-
mobilis buvo „nutaškytas“ ką tik 
nupjauta žole. Nušienauta žole tai-
pogi buvo "papuošti" ir šaligatviai 
bei važiuojamoji kelio dalis. Šau-
nu, jog miesto aplinka prižiūrima 
ir tvarkoma, tačiau tokie radiniai 
tikrai gadina nuotaiką, juk šienau-
jamos žolės plotuose pasitaiko ir 
akmenų ar kitokių dalykų, kurie 
gali rimčiau apgadinti paliktą auto-

mobilį,“ - sakė pašnekovas (pašne-
kovo vardas ir pavrardė redakcijai 
žinomi). Skaitytojas pabrėžė, jog 
nušienauta žole padabintas buvo ne 
tik jo pastatytas automobilis, bet ir 
kitos šalia šienaujamų plotų palik-
tos transporto priemonės.

Redakcija sulaukė pranešimo iš 
antrojo pasipiktinusio rokiškėno: 
„Automobilį palikau stovėti Respu-
blikos gatvėje. Atėjęs pastebėjau, 
jog šalia mano transporto priemo-
nės buvo šienauta žolė, o galiniame 
vairuotojo pusės lange atkreipiau 
dėmesį į įskilimą – tikriausiai ran-
kinės žoliapjovės pagautas akme-
nukas skrido. Kadangi įskilimas 
nebuvo labai didelis sėdau už vairo 

ir važiavau... kol langas visiškai 
išdužo ir sukrito į saloną,“ - piktai 
kalbėjo pranešėjas.

Į Respublikos gatvę (kurioje 
buvo šienaujama šalikelė) nuvy-
kome ir mes, tačiau... nušienautos 
žolės požymių – bene nebelikę: 
nuo važiuojamosios dalies bei ša-
ligatvių žolė sušluota, o aptaškytų 
automobilių pastebėti taipogi nepa-
vyko.

Norėtųsi pasidžiaugti, jog ne tik 
darbą atliko, bet ir aplinką darbi-
ninkai susitvarkė labai efektyviai, 
tačiau džiaugtis nenorės nei aptaš-
kyto, nei išdaužto lango automobi-
lių savininkai.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Pokyčiai ir naujųjų mokslo metų 
šventė rajono švietimo įstaigose

Iki naujų mokslo metų liko 
vos kelios dienos – jau rugsė-
jo trečiąją mokyklose nuskam-
bės skambutis, pranešantis apie 
mokslo metų pradžią, kuomet 
gėlėmis nešini mokinukai skubės 
susipažinti su pirmąją mokytoja 
ar į žandą pakštelti jau kelerius 
metus antrąja mama vadinamai 
auklėtojai.

Ši data ženklina tam tikrus po-
kyčius Rokiškio rajono mokyklose: 
buvusi Kriaunų pagrindinė moky-
kla reorganizuojasi į pradinę, o bu-
vusi dešimtmetė Panemunėlio pa-
grindinė mokykla nuo naujų mokslo 
metų ruoš tik aštuonias klases. Tai-
pogi prie minėtosios mokyklos pri-
sijungia Panemunėlio universalus 
daugiafunkcis centras. Panemunė-
lio mokyklos direktorės Ingos Be-
lovienės teigimu, nors mokykla ir 
reorganizuojama, tačiau tiek vado-
vė, tiek mokyklos darbuotojai labai 
aktyviai ruošiasi naujiems mokslo 
metams. „Prie mūsų mokyklos pri-
sijungia daugiafunkcis centras kartu 
su darželio vaikučiais. Nors moky-
kloje mokinių skaičius mažėja – bū-
sim, gyvensim, gyvuosim ir nepasi-
duosim,“ – šypsojosi I. Belovienė.

Naujųjų mokslo metų pradžios 
švenčių tvarkaraštis Rokiškio rajo-
no mokyklose:

Rugsėjo 1 d.
10.00 val.
• Kriaunų skyrius.
Rugsėjo 3 d.
9.00 val.
• Kamajų Antano Strazdo gimna-

zija,
•Panemunėlio mokykla-dau-

giafunkcis centras.
10.00 val.
• Juodupės gimnazija,
• Pandėlio gimnazija,
• Obelių gimnazija,
• Rokiškio Senamiesčio progim-

nazijos 1 – 4 klasės,
• Rokiškio pagrindinė mokykla,
• Kavoliškio mokykla-darželis,
• Kazliškio skyrius.
10.30 val.
• Juozo Tumo-Vaižganto gimna-

zijos Senieji rūmai,
• Juozo Tūbelio progimnazija,
• Senamiesčio progimnazijos 5 – 

8 klasės,
•mokykla-darželis „Ąžuoliukas“,
• Suaugusiųjų ir jaunimo moky-

mo centras.
11.00 val.
• Juozo Tumo-Vaižganto gimna-

zijos Romuvos padalinys,
• Jūžintų Juozo Otto Širvydo pa-

grindinė mokykla.
12.00 val.
• Laibgalių skyrius.

Monika MEILUTĖ

Balsavime paaiškėjo, kad
dūmų detektorių dar neįsirengė 
beveik pusė rokiškėnų

Norint sumažinti gaisrų 
skaičių, nuo gegužės mėnesio 
Lietuvoje įsigaliojo reikalavi-
mas namuose įsirengti dūmų 
detektorius ir, nors reikalavi-
mas veikia jau 4 mėnesius, de-
tektoriai aptinkami tik trečda-
lyje būstų – tai tik du kartus 
didesnis skaičius, negu buvo 
metų pradžioje: Priešgaisrinės 
apsaugos ir gelbėjimo depar-
tamento Valstybinės priešgais-
rinės priežiūros organizavimo 
skyriaus viršininko Aurimo 
Gudžiausko teigimu, metų pra-
džioje gyventojus lankę ugnia-
gesiai fiksavo, kad dūmų de-
tektorius turėjo 16 procentų 
gyventojų.

„Lūkestis buvo panašus, netu-
rėjome iliuzijų, kad visi šimtas 

procentų gyventojų juos iš karto 
puls įsirenginėti, tačiau dirbsime 
ir toliau tuo klausimu. (...) Tiki-
mės bent 50 proc. bus iki pabaigos 
metų. Toks skaičius tikrai paten-
kintų lūkesčius“, – sakė jis.

Norėdami išsiaiškinti skaityto-
jų nuomonę „Rokiškio Sirena“ Fa-
cebook paskyroje paskelbėme bal-
savimą  „Ar jau įsirengėte dūmų 
detektorius savo būste?“. Viso 
balsavime dalyvavo 171 žmogus, 
iš kurių 55 proc. (94 balsavusie-
ji) teigė, jog dūmų detektorius jau 
įsirengė, o 45 proc. balsavusiųjų 
(77 žmonės) į klausimą atsakė 
neigiamai.

2017 metais namuose nakties 
metu žuvo 54 žmonės, detektoriai 
būtų galėję išgelbėti jų gyvybes. 
Rūpinkitės savo saugumu.

Monika MEILUTĖ
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ATMINTIS

Rugpjūčio 28-ąją netekome Rokiškio krašto garbės piliečio, laisvės kovų dalyvio ir 
jų istorijos puoselėtojo, kolekcininko, istoriko, muziejininko, aktyvaus visuomenininko 
Andriaus Dručkaus. Vargu, ar kas geriau apibūdins A. Dručkaus gyvenimą bei asmeny-
bę, nei jo paskutiniosios gyvenimo valandos, atiduotos tiems, ką jis labiausiai vertino ir 
brangino: savo įkurtam muziejui, jo eksponatams, jo lankytojams, ateities planams – po-
grindinės literatūros, kurią išsaugodamas rizikavo viskuo, parodai.

„Rokiškio Sirenos“ žmonės istoriką ir muziejininką Andrių prisimena kaip žodžio, 
kurį tęsėjo visą gyvenimą, žmogų. Pažadas broliui ir laisvės kovotojams išsaugoti jų is-
toriją ir atmintį ateities kartoms, po kruopelytę, po eksponatą, virto unikaliu muziejumi, 
bene vieninteliu tokiu Lietuvoje. Asmeninėms lėšomis ir didžiule rizika surinkti didžiuliai 
istorijos artefaktų klodai tapo jo dovana savajam miestui, rajonui, valstybei.

Jame apie laisvės kovų patirčių istoriją iki šiandien kalbėjo ne tik eksponatai: laiškai, 
nuotraukos, partizanų aprangos, buities detalės. Kalbėjo Jis – gyvoji šio krašto istorija. 
Kalbėjo ne tik neskubriais, kruopščiai parinktais ir pasvertais žodžiais, bet ir spindinčio-
mis akimis, kolekcininko entuziazmu.

Muziejaus erdvės tapo jaukia susitikimų vieta tiems, kuriuos vienija meilė tėvynei, jos 
praeičiai, jos netekčių ir pergalių istorijai. Čia vykusios konferencijos, susitikimai 1941 
m. birželio sukilimo, laisvės kovų, Sausio 13-osios temomis, gausūs patriotiniai rengi-
niai, susitikimai su Lietuvos kariuomenės atstovais ilgam įsirėžė į jų dalyvių atmintį.  

Istorikams, žiniasklaidai A. Dručkaus sukaupti eksponatai, juos lydinčios istorijos – 
neįkainojami istorijos klodai. Byloję mūsų šalies patirtį įvairiomis formomis: nuo parti-
zanų bunkerių iki Lietuvos kariuomenės uniformų kolekcijos. Ir šia istorija A. Dručkus 
noriai dalinosi su kiekvienu, kuris atvykdavo į muziejų. Kuris domėjosi, klausė, kuris 
amžinai skubančiame pasaulyje sugebėdavo skirti laiko arbatos puodeliui, tyliam pašne-
kesiui, įžvalgoms... A. Dručkus svetingai priimdavo kiekvieną, kuriam svarbi mūsų šalies 
ir tautos istorija: nuo aukščiausių kariuomenės vadų iki pirmąją pažintį su praeitimi 
pradedančių moksleivių. O tie, kurie bent kartą lankėsi Laisvės kovų istorijos muziejaus 
erdvėse, visam gyvenimui širdyse pasiliko neišdildomą ispūdį apie šią unikalią vietą, 
sukurtą unikalaus Žmogaus. Iš kurio patirties tik dabar ima semtis kitų šalies regionų 
muziejininkai.

Netgi garbus amžius – balandžio 9-ąją Rokiškis ir Obeliai atšventė garbiojo muzieji-
ninko devyniasdešimtmetį – neužgesino entuziazmo A. Dručkaus širdyje ir mintyse. Pla-
nai, planai, planai... Apie edukacines erdves jaunimo pilietiniam ugdymui, kurios jau 
tampa kūnu. Apie parodas, naujus eksponatus. Tokį jį ir prisimena „Rokiškio Sirenos“ 
žmonės.

Nuoširdi užuojauta A. Dručkaus šeimai, artimiesiems, visiems jį pažinojusiems, mylė-
jusiems, gerbusiems...

„Rokiškio Sirenos“ žmonės

Į Amžinybę išėjo laisvės kovų dalyvis, 
istorikas Andrius Dručkus

Tokį Andrių Dručkų prisimena „Rokiškio Sirenos“ žmonės.

Andriejus 
DRUČKUS
(1928 m. balandžio 9 d. – 
2018 m. rugpjūčio 28 d.)

Ką tik netekome šviesios asmenybės, epochos amžininko ir liudininko, laisvės kovo-
tojo, Rokiškio krašto garbės piliečio Andriejaus Dručkaus. Dar šiandien rudenėjančią 
rugpjūčio dieną garbusis muziejininkas praleido tarp savo eksponatų, kuriuos dovanojo 
Lietuvai. Nusilpusiu kūnu, bet tvirta dvasia jis pasakojo apie eksponatus, kūrė planus 
surengti parodą apie pogrindinę literatūrą, kurią rizikuodamas sugebėjo išsaugoti… 
Atsisveikinę vėlai vakare, džiaugiamės jo spindinčiomis akimis, tvirta dvasia, tokį jį išly-
dėjome, tokį ir prisiminsime: mylintį, gerbiantį, ryžtingą, artimą.. Pirma naujos dienos 
valanda Andriui tapo kelionės į jo amžinybę valanda. Liūdime kartu su artimaisiais…

Andriejus Dručkus gimė 1928 metais Vaičėnų kaime Rokiškio r. Karo ir pokario metais 
buvo B. Vaičėno partizanų būrio ryšininkas, žvalgas, kaupė ir saugojo Vytauto apygardos 
Lokio rinktinės dokumentus, atliko kitas svarbias užduotis. Vėliau mokėsi Radviliškio su-
karintoje geležinkelio mokykloje, už antitarybines pažiūras buvo išsiųstas į kariuomenę. 
1960 m. įstojo ir baigė Šiaulių pedagoginį institutą, mokytojavo Aleksandravėlėje, Kaune.

Buvo vienas pirmųjų Sąjūdžio dalyvių Kaune, dalyvavo Steigiamajame suvažiavime 
Vilniuje, „Baltijos kelio“ akcijoje. Nuo 1990 iki 1997 m. dirbo Kauno miesto savivaldy-
bės tarybos Kultūros ir švietimo komitete. Buvo vienas iš organizatorių atstatant Laisvės, 
Vytauto Didžiojo, S. Dariaus ir S. Girėno paminklus. 2006 m. kartu su Latvijos ir Lietu-
vos patriotais pastatė paminklą prie Subatės miestelio Sėlių krašto partizanams.

1998 m. A. Dručkaus įkurtas muziejus Obeliuose privačios kolekcijos pagrindu per 
veiklos dvidešimtmetį tapo patriotine jaunimo ugdymo įstaiga, o muziejuje saugoma visą 
gyvenimą kaupta kolekcija, kurią 2009 m. padovanojo rajonui, turi didžiulę išliekamąją 
vertę Lietuvos istorijai.

Partizanas, mokytojas, muziejininkas, Rokiškio krašto garbės pilietis Andriejus Dru-
čkus šiemet šventė 90 metų jubiliejų, buvo aktyvus, gyvu žodžiu bylojantis tiesą apie 
Laisvės kovas, kurių liudininku buvo. Jo prasmingas gyvenimas atspindi Lietuvos šim-
tmečio istoriją su kupinomis pavojų, netekčių ir sunkių išgyvenimų akimirkomis. Andrie-
jus Dručkus buvo gyvas istorijos liudininkas ir patriotiškumo pavyzdys.

Velionis pašarvotas Laisvės kovų istorijos muziejuje Obeliuose. Lankymas nuo ketvir-
tadienio 17 val. Karstas išnešamas šeštadienį (rugsėjo 1 d.) 14 val. Laidotuvės Obelių 
kapinėse.

Savivaldybės meras Antanas VAGONIS, 
mero pavaduotojas Stanislovas DAMBRAUSKAS, 
administracijos direktorė Nataša ALEKSIEJEVA, 

Rokiškio krašto muziejaus direktorė Nijolė ŠNIOKIENĖ, 
Obelių laisvės kovų istorijos muziejaus vedėjas Valius KAZLAUSKAS 

ir Petras BLAŽEVIČIUS

Andrius DRUČKUS visą savo gyvenimą ištikimai vykdė partizanų testamentą, 
savo dideliais darbais ir su meile kovojo, rūpinosi Lietuvos laisve, savo patriotizmo 
dvasia auklėjo jaunimą, rašė ir pasakojo savo tautos ir krašto istoriją.

Netekome dar vieno labai iškilaus Lietuvos Žmogaus, Lietuvos Laisvės Kovų Sąjū-
džio dalyvio, Rokiškio krašto Garbės piliečio, istoriko – metraštininko, Obelių laisvės 
kovų muziejaus įkūrėjo, Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos, 
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos aktyvaus nario. 

Mums teko didelė Garbė bendrauti, dalyvauti kartu įvairiuose renginiuose, klausy-
tis jo išmintingo žodžio, žavėtis puikia atmintimi ir kartu mokytis iš Jo meilės Tėvynei, 
nuoseklumo darbuose, pagarbaus bendravimo, protingų įžvalgų šiandienos aktualijose. 

Nuoširdi užuojauta šeimai ir artimiesiems.
 Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų 

Rokiškio skyriaus bendražygiai

„..Kiek daug jau mes esam netekę lais-
vės idėjos brolių!..

...Kritusieji už laisvę jus įpareigoja tęsti 
jų vestą kovą, kad jų pralietas kraujas ne-
nueitų veltui...“

Balys-Liubartas
(Iš „Partizano testamento“)
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Liudo Dovydėno premija – už romaną, 
prie kurio driekiasi rokiškėnų eilės
Eilė prie knygos... Toks reiškinys sunkiai beįsivaizduojamas XXI a., kai daugelis sukišę snapus į mobiliųjų telefonų, planšečių bei kompiuterių 
ekranus. Kai viešųjų ryšių specialistai vienu balsu tvirtina, kad mūsų liaudis vargiai beskaito ką nors ilgesnio, nei demotyvacija... Tam, kad 
Rokiškio krašto muziejuje per Liudo Dovydėno premijos teikimo ceremoniją perskaitytų knygos „Aš sėdėjau Stalinui ant kelių“ ištrauką, 
režisierius Eligijus Daugnora, kaip prisipažino rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos direktorė Alicija Matiukienė, 
turėjo užlįsti be eilės ir bent trumpam išimti šią rokiškėnų itin graibstomą knygą iš apyvartos.

Solidi premija
Liudo Dovydėno premija 

– prestižinis apdovanojimas. 
Tiek garbės, tiek, kaip labai 
gražiai įvardino rašytojas Vy-
tautas Martinkus, „aukso ver-
šiuko“ – piniginės premijos 
išraiškos aspektu. Mat premi-
ja, kurią mecenavo kraštiečio, 
kilusio iš Čedasų krašto, išei-
vijos rašytojo Liudo Dovydė-
no sūnus Jonas, yra 5 tūkst. 
Eur. Ji skiriama už praėjusiais 
kalendoriniais metais parašytą 
geriausią lietuvių romaną. Šie-
met įteikta jau vienuoliktoji 
premija. 

Jos laureatas – poetas, pro-
zininkas, vertėjas, žurnalistas 
Markas Zingeris. Premija skir-
ta už 2017 m. Lietuvos rašyto-
jų sąjungos leidyklos išleistą 
jo romaną „Aš sėdėjau Stali-
nui ant kelių“.

Žvaigždės pustuštėje 
muziejaus menėje
Pagerbti laureato atvyko 

Lietuvos rašytojų sąjungos 
vadovė Birutė Jonuškaitė, 
vertinimo komisijos vadovė, 
viena sėkmingiausių pastarojo 
meto lietuvių rašytojų Kristina 
Sabaliauskaitė. Abi rašytojos 
– Liudo Dovydėno premijos 
laureatės. B. Jonuškaitė pre-
miją gavo 2016 m. už romaną 
„Maranta“, o K. Sabaliauskai-

tė – 2015 m. už tuomet dar 
trilogiją „Silva rerum“ (2016 
m. dienos šviesą išvydo ir ke-
tvirtoji „Silva rerum“ dalis). 
Specialiai iš JAV į premijos 
teikimo ceremoniją atvyko 
mecenatas Jonas Dovydėnas. 

Deja, premija buvo teikia-
ma apytuštėje salėje. Tiesa, 
rajono vadovai pagerbė ce-
remoniją: laureatą sveikino 
Seimo narys Raimundas Mar-
tinėlis bei vicemeras Stanis-
lovas Dambrauskas, rajono 
savivaldybės Kultūros, turiz-
mo ir ryšių su užsienio šalimis 
vyriausioji specialistė Janina 
Komkienė. Tačiau daug vietų 
menėje buvo tuščios. Kodėl? 
Galbūt to priežastis yra anks-
tyvas premijos teikimo laikas 
– 13 val. ne kiekvienas norin-
tysis galėtų išsmukti iš darbo. 

Tačiau muziejininkai tik gal-
vomis purto: per vienuolika 
metų buvo išbandyti įvairūs  
variantai – ceremonija rengta 
ir gerokai po darbo, o rezul-
tatas tas pats – salėje pilna 
tuščių vietų. Keista, kad netgi 
aktyviai rajono literatūriniame 
gyvenime dalyvaujančių žmo-
nių salėje buvo mažoka. 

Apie sėkmės receptą
Sveikindama laureatą, ver-

tinimo komisijos vadovė ra-
šytoja Kristina Sabaliauskaitė 
atskleidė bet kurio literatūros 
kūrinio sėkmės receptą. Ji tei-
gė, kad mūsų rašytojai, litera-
tūros kritikai įsivaizuoja, kad 
lietuvių literatūra yra pasau-
linės literatūros užkulisiuose. 
Todėl labai stengiamasi pavy-
ti, prisitaikyti prie esą užsie-

nyje vyraujančių tendencijų. 
Ir kartais tos pastangos atrodo 
keistokos: antai romano kate-
gorijoje imti ir premijuoti ko-
kią komiksų knygą. 

O sėkmės receptas, pasak 
autorės, kurios romanai lei-
džiami didžiuliais tiražais ne 
tik Lietuvoje, bet ir užsienio 
šalyse, visur paprastas: len-
gvas, įtaigus, pagaulus pasa-
kojimas. Tai jo trokšta viso 
pasaulio leidėjai. Ir Marko 
Zingerio knyga „Aš sėdė-
jau Stalinui ant kelių“, pasak 
Kristinos Sabaliauskaitės, 
yra ne tik šių metų, bet netgi 
pastarųjų dešimtmečių vienas 
geriausių lietuviškų romanų. 
Kuriame lengvas, pasitikintis, 
šmaikštus autoriaus pasako-
jimas sėkmingai balansuoja 
neperžengdamas gėrėjimosi 

savimi, narcisizmo ribos.
Lietuvos rašytojų sąjun-

gos vadovė Birutė Jonuškaitė 
perskaitė kito šios premijos 
laureato Vytauto Martinkaus 
laišką. Jame keliami egzisten-
ciniai literatūros klausimai: 
ar gali egzistuoti literatūra 
po Pirmojo pasaulinio karo, 
po Holokausto? Gali. Ir turi 
egzistuoti. Rašytojas elegan-
tiškai analizavo knygos pa-
vadinimą „Aš sėdėjau Stali-
nui ant kelių“. V. Martinkui 
„sėdėti Stalinui ant kelių“ yra 
visuomenės bendradabiavimo 
su okupacine sovietų valdžia 
metafora. Jis sako: mes visi 
sėdėjome Stalinui ant kelių – 
buvome tos visuomenės, kurią 
kūrė sovietinė sistema, dalimi 
ir talkininkais. 

Sistemos spindesys 
ir siaubas
Romanas „Aš sėdėjau Sta-

linui ant kelių“ – tai pasakoji-
mas apie Jašą Bliuminą. Tai 70 
metų šeimos, giminės, Kauno, 
Lietuvos istorija. Pateikta su 
subtilios ironijos poskoniu. 
Režisieriaus Elgijaus Daugno-
ros perskaitytoje ištraukoje pa-
radoksas – Jašos šeima visais 
įmanomais būdais stengiasi 
nepritraukti valdžios dėmesio. 
O Jaša laimi sąjunginį skaito-
vų konkursą ir atsiduria pa-

čiam Stalinui ant kelių. Visuo-
menėje, kurioje nuo triumfo 
iki nebūties – vienas mirksnis. 
Kur prašymas parodyti pasą 
bene prilygsta mirties nuos-
prendžiui. Bliuminų šeimos 
ir Lietuvos delegacijos galva 
didžiulėje aukso fontanais tvi-
skančioje Maskvos universali-
nėje parduotuvėje perka indų 
servizą dvylikai asmenų, o jo 
žmona suka galvą, kaip tas 
dvylika lėkščių užpildyti pa-
tiekalais, kai aplink – visuoti-
nis stygius. 

Todėl, kaip sako autorius 
Markas Zingeris, ši knyga tarsi 
dvidešimtojo amžiaus enciklo-
pedija. Amžiaus, kurį kartais 
norisi išbučiuoti, o kartais jam 
spjauti į snukį.

Kalbėdamas apie savąjį kū-
rinį, Markas Zingeris akcen-
tavo, kad jei autorius neturi 
savitos visaapimančio pasau-
lėžiūros, romano jis nepara-
šys. Tarsi koreliuodamas mintį 
su XIX a. klasikais, kurių ro-
manuose buvo atspindimas 
žmogaus gyvenimas nuo jo gi-
mimo iki pat mirties. Jis teigia, 
kad postūmis rašyti šį romaną 
buvo širdies operacija. Tad ir 
savo kūrinyje jis plunksna it 
chirurgas skalpeliu preparuoja 
XX a., jo įvykius, visuomenę...

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.

„Juodupės“ bei „Rokiškio“ ledo ritulio
komandos šiemet pirmenybėse nedalyvaus

Artėjant naujajam Lietu-
vos ledo ritulio čempionato 
sezonui paaiškėjo būsimo 
sezono gairės: pirmenybėse 
startuos mažesnis komandų 
skaičius, keičiasi čempionato 
sistema, o dėl Lietuvos čem-
pionų titulo kovosiančios ko-
mandos jau rugsėjį pradės 
savo kovas 2018-2019 metų 
sezone.

Kitų metų Lietuvos čem-
pionate varžysis keturios ko-
mandos – šalies čempionė 
Elektrėnų „Energija“, „Kau-
nas Hockey“ ir Vilniaus „Hoc-
key Punks“ bei „Geležinio 
Vilko“ ekipos.

Praėjusį sezoną čempio-
nate startavusios „Juodupės“, 
„Rokiškio“ bei Klaipėdos 
„Baltijos“ komandos šiemet 
pirmenybėse nedalyvaus, o 
to priežastis – organizacinės 
problemos. Visgi, visi šie klu-
bai neatmetė galimybės atei-
tyje sugrįžti į Lietuvos čem-
pionatą.

Pirmenybės vyks šešių 
ratų sistema: sezonas startuos 
rugsėjo mėnesį – 38-ąją metų 
savaitę, o reguliarusis jo se-
zonas baigsis vasarį. Iš viso 
reguliariajame sezone koman-
dos sužais po 18 rungtynių: su 
kiekviena ekipa čempionato 
dalyvės po tris kartus kovos 
namuose bei išvykoje.

Lietuvos čempionato at-
krintamosios varžybos bus 
surengtos kovo mėnesį, per 
kurį paaiškės 2018-2019 metų 
sezono Lietuvos čempionai. Į 
atkrintamąsias varžybas pa-
teks visos keturios komandos, 
kurios pusfinalyje (reguliaraus 
sezono 1 vieta prieš 4 vietą, 2 
vieta prieš 3 vietą) kovos se-
rijoje iki trijų pergalių. Pus-
finalio nugalėtojos varžysis 
čempionato finale, kurio serija 
taip pat vyks iki trijų pergalių.

Sumažėjęs dalyvių skaičius 
neturėtų atsiliepti pirmeny-
bių lygiui: anaiptol, tikimasi, 
jog likusioms komandoms 
atitekęs didesnis vietinių žai-

dėjų pasirinkimas turėtų dar 
labiau padidinti konkurenci-
ją tarp čempionato dalyvių ir 
jame įvyktų kur kas daugiau 
atkaklių dvikovų, išvengiant 
sutriuškinimų dideliais skir-
tumais.

Čempionato tvarkaraš-
tis jau buvo išsiųstas visoms 
pirmenybių dalyvėms, o ofi-
cialiai jis bus pristatytas jau 
artimiausiu metu, kai bus 
sulaukta patvirtinimų iš visų 
keturių komandų. Visgi, jau 
dabar žinoma, kad jau pirma-
jame čempionato ture žiūrovai 
galės pasimėgauti intriguojan-
čia akistata tarp praėjusio se-
zono finalininkų: ambicingus 
tikslus keliančios „Kaunas 
Hockey“ komandos bei dau-
gkartinės šalies čempionės 
Elektrėnų „Energijos“.

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

Lankytojų patogumui Rokiškio dvaro 
teritoriją papildė 10 suoliukų 

Naudojant projekto lėšas lankytojų patogumui priešais Rokiškio krašto muziejaus pagrin-
dinius rūmus įrengti net 10 suoliukų su šiukšliadėžėmis - 5 jų puikuojasi vienoje, kiti 5 kitoje 
pėsčiųjų tako pusėje (nuotr.).

Naudojant to paties projekto pinigus šiuo metu įrenginėjama ir dvaro teritorijoje apsilankiu-
siųjų skaičių matuojanti įranga.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Genocido tyrimo centras pradeda viešinti dokumentus 
apie Raudonosios armijos nusikaltimus

Lietuvos gyventojų genocido 
ir rezistencijos tyrimo centras 
pradeda viešinti dokumentus apie 
Raudonosios armijos vykdytus 
nusikaltimus Lietuvoje – nužudy-
mus, prievartavimus ir plėšimus.

Naujų dokumentų skelbimas 

pradedamas, pažymint okupacinės 
sovietų kariuomenės išvedimą iš 
Lietuvos prieš ketvirtį amžiaus. 
Interneto svetainėje kgbveikla.
lt skelbiami komunistų partijos, 
Raudonosios armijos, VRM ir kitų 
įstaigų dokumentai, atskleidžian-
tys jų represinius ir prievartinius 

veiksmus Lietuvoje 1944–1953 
metais.

Dokumentai atskleidžia, kaip 
atėjus sovietų kariams Klaipėdos ir 
Šilutės srityse įsigalėjo visuotinis 
moterų prievartavimas, nepriklau-
somai nuo jų tautybės ar amžiaus.

BNS inform.
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PRAŠO PADOVANOTI

• Ieškome, kas galėtų pirmokui 
padovanoti rašomąjį stalą.  
Kaina 10 Eur. Tel. 8 609 65 954. 
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Sterilizatorių ir šildyklę. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 684 13 285. Rokiškis
• „Maxi cosi Priori“ automobilio 
kėdutę. Naudota vieno vaiko. 
Paprasta tvirtinti automobilyje. 
Skirta 9–18 kg vaikams. Apsauga 
nuo šoninių smūgių. Yra ir gulima 
pozicija. Avarijų neturėta.  
Kaina 45 Eur. Tel. 8 698 76 238. 
Rokiškis
• Grojančius žaidimo kilimėlius. 
Yra vaikams iki 3 metukų ir vienas 
iki 7 metukų šokinėjimui.  
Kaina 10 Eur. Tel. 8 600 11 671. 
Rokiškis
• Naudotus „Nerf“ šautuvus 
vaikams. Tel. 8 638 28 842. 
Rokiškis
• Naujagimio rūbelius. Visi 
natūralios medvilnės, neutralių 
spalvų. Tiks ir berniukui, ir 
mergytei. Nuo 0 iki 3 mėn (apie 30 
vnt.). Kaina 12 Eur.  
Tel. 8 670 54 703. Rokiškis
• Naujagimio kombinezoną. Labai 
minkštas, vidus medvilninis – kaip 
tik rudeniui. Nuo 0 iki 3 mėn.  
Be defektų, kaip naujas.  
Kaina 10 Eur. Tel. 8 670 54 703. 
Rokiškis
• Jaunatvišką kostiumą. Švarko 
ilgis 75 cm, rankovių 61 cm,  
nugaros plotis 52 cm. Kelnių ilgis 
98 cm, juosmuo 74 cm.  
Tel. 8 656 21 455. Rokiškis
• Juodą, vaikišką kostiumą. 
Rankovių ilgis 55 cm, nugaros 65 
cm, kelnių 90 cm, juosmuo 60cm. 
Marškinių rankovės ilgis 47 cm, 
kaklas 35cm. Juodas kaklaraištis, 
diržas. Tel. 8 656 21 455.  
Rokiškis
• Labai geros būklės 3 dalių 
vežimėlį „Tutis Zippy“. Lopšys, 
sportinė dalis ir automobilinė 
kėdutė montuojasi ant rėmo iš 
abiejų pusių. Yra visi uždangalai, 
mamos krepšys. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 608 79 096. Rokiškis
• Vaikišką elektrinį keturratį.  
Kaina 45 Eur. Tel. 8 600 11 671. 
Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• T. Ledinos piniginė.  
Tel. 8 694 83 659. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Trimerius. Tvarkingi, kaina 
nurodyta už abu. Kaina 75 Eur.  
Tel. 8 682 31 964. Rokiškis
• Arklinę šienapjovę. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 675 13 781.  
Kupiškis
• Mulčiuojančią savaeigę geros 
būklės „Stiga“ žoliapjovę.  
Kaina 170 Eur. Tel. 8 671 56 159. 
Rokiškis
• Gerai veikiantį „Husqvarna“. 
Pakeista grupė, nedaug dirbęs, 4,4 
ag. Kaina 230 Eur.  
Tel. 8 630 53 487. Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Guminę valtį „Kolibri“. 
"Naudota, yra smulkių defektų. 
Kaina 45 Eur. Tel. 8 616 55 300. 
Rokiškis
• Geros būklės dviratį-treniruoklį. 
Yra ekranas, rodantis kalorijas, 
numintą atstumą, laiką. Rankena ir 
minimo sudėtingumas reguliuojami. 
Patogus ir kompaktiškas, 
neužimantis daug vietos.  
Kaina 50 Eur. Tel. 8 679 74 741. 
Rokiškis
• Naują lauko skėtį su stovu. 
Kaina 140 Eur. Tel. 8 675 13 781. 
Kupiškis
• 3 m mažai naudotą batutą.  
Kaina 90 Eur. Tel. 8 671 53 767. 
Rokiškis
• Naują „Zebco“ (Vokietija) 
spiningą „Quantum Crypton“. Ilgis 
– 240 cm, užmetamo svorio ribos 
–10 – 35 g, IM 6 anglies pluoštas. 

Dviejų dalių, vidutiniškai greita 
akcija, idealus gaudant ešerius, 
šapalus, lydekas iki 2 kg svorio. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 609 87 231. 
Rokiškis
• Parduodu batutą.  
Tel. 8 680 93 374. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Vokišką siaurapjūklį.  
Kaina 35 Eur. Tel. 8 682 31 964. 
Rokiškis
• Statybinę medieną, dailylentes. 
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Naują vielos tinklą. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 675 13 781. Kupiškis
• Stiklo lakštus.  
Tel. 8 679 95 305. Rokiškis
• Uosio rąstus. Tel. 8 676 93 720. 
Rokiškis
• Suvirinimo aparatą VD-306,  
el. variklius 4 kW ir 3 kW.  
Kaina sutartinė. Tel. 8 651 69 961. 
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Plokščiaekranį 51 cm. įstrižainės 
televizorių Vido. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• Puikios būklės mažai naudotą 
skaitmeninį Sony DSC – H2  
fotoaaparatą su priedais: 2 
baterijų komplektai, USB laidas, 
„Cullmann“ firmos dėklas, 2 
atminties kortelės. išskirtinai 
kokybiška „Carl Zeiss“ optika. 
Originalus, pagamintas Japonijoje. 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 609 87 231. 
Rokiškis
• Senos laidos televizorių  „Vido“ 
už simbolinę kainą.  
Tel. 8 625 58 343. Rokiškis
• 54 cm įstrižainės televizorių 
„Samsung“. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• Puikiai veikiantį 54 cm įstrižainės 
televizorių „Samsung“. Naujesnis 
modelis, yra pultas. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 624 40 834. Rokiškis
• Automobilinę vaizdo kamerą. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 600 11 671. 
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Tarybines, rusiško plūgo, pusiau 
sraigtines verstuves.  
Tel. 8 652 80 328. Rokiškis
• Traktorių T-25 ir presą Forschtrit 
už 500 Eur . Kaina 1600 Eur.  
Tel. 8 641 80 730. Rokiškis
• Veikiantį šieno rinktuvą.  
Galimas atvežimas. Dusetos. 
Papildomas tel. nr. (+370) 
69955273. Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 679 44 231. Rokiškis
• Originalų T-40 variklį. Dirbęs 650 
valandų. Kaina 900 Eur.  
Tel. 8 641 57 036. Kupiškis
• Vartomą KVERNELAND plūgą 
3+1. Linginė apsauga, pilnai 
dirbantis. Kaina 2450 Eur.  
Tel. 8 641 57 036. Kupiškis
• Buldozerį nuo rusiško traktoriaus. 
Tel. 8 675 13 781. Kupiškis
• Maždaug 600 litrų cisterną. 
Galima kabinti prie lengvojo 
automobilio. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 612 09 194. Rokiškis
• MTZ–82 variklį D-243. Visiškai 
sukomplektuotas, mažai dirbęs, 
Kaina – 1050 Eur. Galima  
montuoti naują turbinos komplektą – 
400 Eur. Tel. 8 641 57 036. Kupiškis
• T–25 be kabinos. Yra siurblio 
gedimas. Galiu keisti į kitą žemės 
ūkio techniką. Kaina 850 Eur.  
Tel. 8 641 57 036. Kupiškis
• MTZ plūgus: trivagį, dvivagį, 
dvivagį, hidrofikuotą. Kainos 
sutartinės. Tel. 8 641 57 036. 
Kupiškis

Gyventojus vis dar stebina 
rinkliava už atliekų tvarkymą

Į „Rokiškio Sireną“ 
kreipėsi įsižeidęs rajono 
gyventojas pirštu baks-
nodamas į atsineštą UAB 
„Panevėžio regiono atliekų 
tvarkymo centro“ sąskaitą. 
„Prieš savaitę į mano paš-
to dėžutę įkrito vokas su 
šia sąskaita. Joje prašoma 
sumokėti atliekų tvarky-
mo mokestį už šiuos metus. 
Viskas būtų gerai, tačiau 
sąskaitą gavau rugpjūtį, o 
sąskaitoje pateikti keturi 
metų ketvirčiai: už pirmą-
jį turėjau susimokėti iki 
gegužės, už antrąjį – iki 
liepos, tai vadinasi, net ne-
žinodamas, jog privalau už 
kažką mokėti – esu skoli-
ninkas? Tačiau svarbiausia 
tai, jog sąskaitą gavau už 
turimą sodą, tačiau visoje 
sodų bendrijoje jokių kon-
teinerių nėra. Aš neprieš-
gyniauju dėl to, kad reikia 
mokėti, bet kaip gali imti 
pinigus už neatliktas pas-
laugas?“ – kalbėjo pasipik-
tinęs vyriškis (pranešėjo 
vardas ir pavardė redakci-
jai žinomi).

Rinkliava – ne mokestis
Susisiekus su UAB „Pa-

nevėžio regiono atliekų tvar-
kymo centro“ vadybininke 
Agila Zalatoriene pastaroji 
teigė, kad gautoje sąskaito-
je matomas ne mokestis, o 
aplinkos ministro nustatyta 
rinkliava. „Visų pirma sąs-
kaitoje matomas ne mokestis 
už atliktas ar atliekamas pas-
laugas, o rinkliava – tai yra 
du skirtingi dalykai,“ – apie 
sausio 1-ąją įvestą naujovę 
kalbėjo moteris.

Kaip teigė pastaroji, iki 
šiol buvo sudaromos sutar-
tys su atliekų vežėjais, todėl 
gyventojai privalėjo mokėti 
tik atliekų išvežimo mokestį. 
„Dabar nekilnojamojo turto 
savininkai, rinkliavos būdu, 
moka už atliekų išvežimą, 
išlaikymą, šalinimą, rūšiavi-
mą, naujų sąvartynų statymą, 
senų uždarymą, didžiagaba-
ričių atliekų aikšteles ir t.t.,“ 
– pasakojo A. Zalatorienė.

Mokama už vietas,
kuriose susidaro atliekos
UAB „Panevėžio regio-

no atliekų tvarkymo centro“ 
vadybininkė supažindino, 
kad mokestis už nekilnoja-
mąjį turtą įvestas remiantis 
aplinkos ministro įsakymu. 
„Aplinkos ministro įsaky-
me D1-150 yra 22 verslo 
kategorijos, kurios turi būti 
apmokestintos. Tai ne tik gy-
venamieji namai, butai, bet ir 
sodai, garažai ir kt. Bus ap-
mokestintas ir neįregistruo-
tas nekilnojamas turtas. Ta-
čiau, pavyzdžiui, jei asmuo 

įsigijo tuščią sklypą, kuria-
me nėra jokio namelio, joks 
mokestis jam nepriklausys, 
tačiau jei sklype bus bent 
vienas nekilnojamojo turto 
vienetas – asmens turimas 
turtas bus apmokestinamas 
pagal nekilnojamojo turto 
vienetą, t.y., 7,80 Eur per 
metus, nes privaloma mokėti 
už visas vietas, kuriose atlie-
kos susidaro,” – apie įstaty-
mą pasakojo A. Zalatorienė.

Kaip teigė A. Zalatorienė, 
šią rinkliavą gyventojai tu-
rėtų suvokti ne kaip mokestį 
už atliktas paslaugas ar kon-
teinerius – tai atsiskaitymas 
už visas patiriamas išlaidas, 
kurios yra susijusios su atlie-
kų tvarkymu. „Kaip jau mi-
nėjau, rinkliava renkama ne 
tik už gyvenamuosius pasta-
tus, bet ir už sodus bei gara-
žus ir, jei pastarųjų teritori-
joje nėra jokių kolektyvinių 
konteinerių, nereiškia, kad 
ten nesusidaro jokių šiukšlių 
– jos išmetamos į kitus, šalia 
ar pakeliui esančius kolekty-
vinius konteinerius,“ – pasa-
kojo moteris.

Kaip pavyzdį vadybinin-
kė pateikė tokią situaciją: 
asmuo šluoja garažą, o su-
šluotus lapus meta į neto-

liese esančius konteinerius. 
Nors šiukšlės išmestos ne į 
garažo, sodo, o daugiabučių 
ar kitoje teritorijoje esan-
čius konteinerius nereiškia, 
kad nebuvo patirtos išlaidos: 
Kadangi papildomų šiukšlių 
daugėja, šiukšlių išvežimo, 
rūšiavimo ir kitų paslaugų 
prireikia dažniau.

Pastaroji pridūrė ir tai, jog 
jei asmuo sodą yra priregis-
travęs kaip savo gyvenamąją 
vietą, tuomet mokestis skir-
sis – asmuo bus apmokes-
tintas ne kaip sodo, sodo na-
melio, bet kaip gyvenamojo 
namo turėtojas.

Konteineriai 
jau įrenginėjami
A, Zalatorienė pridūrė ir 

tai, jog dėl konteinerių aikš-
telių pastatymo buvo tartasi 
su sodų bendrijos pirminin-
kais, nes UAB „Panevėžio 
regiono atliekų tvarkymo 
centras“ kiekvienai sodų 
bendrijai suteikia tiek kon-
teinerių, kiek šiems reikia. 
„Pirmininkų buvo prašoma 
pasitarti su sodų bendrijos 
nariais bei išsiaiškinti kur ir 
kiek konteinerių reiktų pa-
statyti. Nors dažniausi atsa-
kymai buvo: „Mums nerei-

kia“, „Aš nebe pirmininkas“, 
viskas buvo derinama su pir-
mininkais, vėliau su savival-
dybėmis ir seniūnais, todėl 
pažadame, kad konteineriai 
bus visose vietose, už kurias 
renkama atliekų tvarkymo 
rinkliava,“ – kalbėjo vadybi-
ninkė.

Tikisi išmokyti rūšiuoti
UAB „Panevėžio regio-

no atliekų tvarkymo centro“ 
vadybininkė pasakojo, kad 
daug jėgų reikalauja ne tik 
gyventojų supažindinimas 
su rinkliava, tačiau ir asme-
nų švietimas apie atliekų rū-
šiavimą. „Kadangi rinkliava 
aplinkos apsaugos ministro 
įsakymu buvo įteisinta 2018 
m. sausio 1 d., iškart ėmėme 
skelbti kuo daugiau informa-
cijos net tik apie rinkliavą, 
jos tikslą, bet ir apie šiukšlių 
rūšiavimą, rengėme ir susiti-
kimus, leidome straipsnius. 
Nors šiuo metu žmonės di-
delio dėmesio šiukšlių rūšia-
vimui neskiria, tačiau labai 
tikimės, kad su laiku tai taps 
labai svarbiu faktoriumi kas-
dieniame mūsų gyvenime,” 
– pokalbį užbaigė Agila Za-
latorienė.

Monika MEILUTĖ
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Perkančioji organizacija: Rokiškio 
rajono savivaldybės administracija (kodas 
188772248, Respublikos g. 94, 42136 
Rokiškis).

Pirkimo objektas: Rokiškio mieste 
perkami 1 vieno kambario ir 1 dviejų 
kambarių butai; Obelių mieste - 1 

vieno kambario butas; Juodupės miestelyje – 1 vieno 
ir 1 dviejų kambarių butai su visais komunaliniais 
patogumais. Butai su bendro naudojimo patalpomis 
(virtuve, tualetu, dušine), mediniuose ar karkasiniuose 
namuose bei butai, kurių nusidėvėjimas yra didesnis 
kaip 60 proc., nebus perkami.

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų 

pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba 
nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos 
aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, 
esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo 
arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos 
aprašo patvirtinimo“.

Paraiškos vertinimo kriterijai: kaina, buto techninė 
būklė ir energinio naudingumo klasė.

Pirkimo dokumentus galima gauti Strateginio 
planavimo ir investicijų skyriuje, 414 kab., Respublikos g. 
94, Rokiškyje, arba rasti internete adresu www.rokiskis.lt 
naujienų skiltyje.

Informacija teikiama tel. (8 458) 71 429, mob. 8 616 
48 892, el. paštu v.gindviliene@post.rokiskis.lt.

Paraiškos  pateikimo vieta: Strateginio planavimo ir 
investicijų skyrius, 414 kab., Respublikos g. 94, Rokiškyje.

Paraiškos  pateikimo terminas: iki 2018 m. rugsėjo 11 
d. 14.00 val.

Kalba, kuria turi būti parengta paraiška: lietuvių.
Paraiška pateikiama užklijuotame voke, ant kurio 

nurodomas parduodamo buto adresas, kontaktinio 
asmens vardas, pavardė ir telefono nr.

Pateikiami šie dokumentai:
1. Užpildyta paraiška;
2. Nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos;
3. Kadastro duomenų bylos kopija;
4. Buto energetinio efektyvumo sertifikato kopija;
5. Notaro patvirtintas įgaliojimas, suteikiantis teisę 

asmeniui teikti paraišką ir derėtis dėl buto pardavimo 
(jei paraišką teikia ne pats savininkas arba kai butas 
nuosavybės teise priklauso keliems asmenims).

Komisijos posėdis, kuriame atplėšiami vokai, vyks 
2018 m. rugsėjo 11 d. 14.30 val. Rokiškio rajono  
savivaldybės administracijos 203 kab., Respublikos g. 
94, Rokiškyje.

Užs. 0685

BALDAI

• Geros būklės dvivietį rašomąjį 
kompiuterinį stalą. Iš abiejų pusių 
yra 4 stalčiai. Aukštis 69 cm, ilgis 
120 cm, plotis 90 cm. Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Sofą. Tel. 8 616 51 948.  
Rokiškis
• Kampinį tamsų rašomąjį stalą  
ir sofą. Tel. 8 616 51 948.  
Rokiškis
• Ąžuolinius antikvariniaus 
svetainės baldus, stalą ir 6 kėdes. 
Tel. 8 638 44 904. Rokiškis
• Geros būklės kompiuterio stalą. 
Ilgis – 140 cm, plotis – 60–100 cm. 
Stalčiai atsidaro gerai.  
Kaina 25 Eur. Tel. 8 670 54 703. 
Rokiškis
• Virtuvės baldus.  
Kaina 70 Eur. Tel. 8 674 44 147. 
Rokiškis
• Naudotą sofa–lovą. Tvarkinga, 
prižiūrėta. Labai geras gobelenas, 
neteplus, nerenka pūkų, lengvai 

valomas. Ištiestos dydis – 140×190 
cm. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 674 78 935. Rokiškis
• Kūdikio lovelę. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 686 53 457. Rokiškis
• Lovą (200x160 cm) su grotelėmis, 
čiužiniais. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 687 97 970. Rokiškis
• Idealios būklės lengvą ir talpią 
ekologiško plastiko spintelę. Plotis 
– 40 cm, ilgis – 45 cm, aukštis – 85 
cm. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 609 87 231. Rokiškis
• Sekciją. Vilties g., 5 aukštas.  
Tel. 8 601 63 739. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Mikrobangų krosnelę Vido.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Naudotą veikiantį šaldytuvą 
Snaigė. Aukštis 150 cm, plotis 60 
cm, gylis 50 cm. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 634 02 006. Rokiškis
• Šaldytuvą „Whirlpool“ su 
šaldymo kamera. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis
• Puikios būklės mažai naudotą 
„Vido“ mikrobangų krosnelę.  
Kaina 25 Eur. Tel. 8 609 87 231. 
Rokiškis
• 12 litrų talpos, triju skirtingo 
aukščio grotelių konvekcinį 
puodą įvairiausio maisto kepimui 
be riebalų. Ruošimo galimybės 
neribotos, naudotas keletą kartų. 
Veikia puikiai, būklė ideali. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 609 87 231. 

Rokiškis
• Šaldytuvas. Matmenys: plotis 
– 0,55 m, gylis – 0,60 m,  aukštis – 
1,35 m. Apačioje – 2 talpūs stalčiai, 
šaldo gerai. Vokiškas, veikia 
puikiai. Firma – LIEBHERR. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 624 03 782. 
Rokiškis
• Mikrobangų krosnelę „Samsung“. 
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Veikiantį šaldytuvą „Snaigė“. 
Aukštis – 1,50 m, plotis – 55 cm. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 624 40 834. 
Rokiškis

DOVANOJA

• Naudotus langus.  
Tel. 8 610 16 309. Rokiškis
• BEKO šaldytuvą, galiu atvežti į 
jums reikalingą vietą.  
Tel. 8 609 63 040. Zarasai
• Dideles brugmansijas, žydi 
geltonai arba keičiu į gėlės 
monstera daigą. Kaina 1 Eur.  
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Geriems žmonėms 4 mėn. 
šuniuką, kurį jie mylės.  
Netinkamas rišti prie būdos.  
Labai mielas, protingas.  
Tel. 8 645 19 698. Rokiškis
• Mielus šuniukus. Dideli neaugs. 
Dvi kalytės ir patinėlis.  
Tel. 8 625 83 735. Rokiškis
• Mirus šeimininkui, 3 suaugę 
šunys ieško naujų namų.  
Tel. 8 698 87 802. Rokiškis
• Puikiai veikiantį kineskopinį 

televizorių „Panasonic“. Yra pultas, 
ekrano įstrižainė – 70 cm.  
Tel. 8 609 87 231. Rokiškis
• Senus žurnalus „Mano namai“. 
Tel. 8 678 09 731. Rokiškis
• Dovanoju kačiukus.  
Tel. 8 625 24 087. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Tamsiai mėlyną švarką su 
Rokiškio Juozo Tūbelio mokyklos 
emblema 1.70m. ūgio moksleiviui. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 620 41 448. 
Rokiškis
• Vestuvinę 42 dydžio suknelę. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 621 89 044. 
Rokiškis
• Vyrišką gerai veikiantį laikrodį. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 679 57 645. 
Rokiškis
• Nėščiosios drabužius: sukneles, 
džinsus, palaidines ir kita.  
Dydis – 42–44. Kaina nuo 2 iki 7 
Eur. Tel. 8 686 53 457. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Ėringas avis, avis su ėriukais, 
avinus. Tel. 8 610 19 607.  
Rokiškis
• Avis auginimui ir mėsai, avinėlius 
ir avytes. Yra įvairaus amžiaus. 
Kaina 70 Eur. Tel. 8 616 55 300. 
Rokiškis
• Kamerūno avis.  Yra 2 m. avinas 
ir dvi avys. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 646 04 583. Rokiškis
• Pieningą karvę.  
Tel. 8 616 07 489. Rokiškis
• Spalio mėnesį bus parduodami 
Vakarų Sibiro laikos jaunikliai. 
2 mėnesių amžiaus. Abu tėvai 
kilmingi, dirba medžioklėje. 
Vaikai su dokumentais, čipais, 
nukirminuoti. Galima eksportuoti. 
Tel. 8 622 06 975. Rokiškis
• 3 jaunus zebrinius amadinukus.  
2 patinukai ir 1 patelė.  
Vieno kaina – 8 Eur.  
Tel. 8 682 30 079. Rokiškis
• Į sodybą netoli Paliepio atklydo 
baltas draugiškas katinėlis.  
Tel. 8 612 30 043. Rokiškis
• Rezervuojame 1 mėn. škotų 
nulėpausį kačiuką. Tiems 
šeiminkams, kurie mėgsta gyvūnus, 
bet neįkyrius, ramius, namuose 
tvarką ir nepaliestas gėles.  
Galiu patvirtinti, kad ši katė – 
tokia. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 600 13 201. Rokiškis
• Labradoro veislės šuniuką. 1 
metų amžiaus, juodos spalvos. Be 
dokumentų. Skiepai pagal amžių. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 608 87 368. 
Rokiškis

• 5 avilius su bitėmis.  
Kaina 130 Eur. Tel. 8 696 67 770. 
Rokiškis
• Vieno veršio ramią veršingą 
karvytę. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 606 89 237. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Skubiai apsaugos darbuotojo 
- sargo darbo. Turiu apsaugos 
darbuotojo pažymėjimą. Esu 
atsakingas, rimtai žiūriu į darbą, 
be žalingų įpročių. Darbas gali 
būti tiek Rokiškyje, tiek Rokiškio 
rajone. Tel. 8 624 49 340.  
Rokiškis
• Ieškau laikino darbo. Galėčiau 
suskaldyti, sukrauti malkas, 
nupjauti žolę, ką nors nudažyti ar 
atlikti kitokius smulkius darbus. 
Man 26 metai, be žalingų įpročių. 
Tel. 8 624 99 898. Rokiškis
• 20 m mergina ieško įvairaus 
darbo. Tel. 8 668 63 618. 
Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Darbas meistrui, kuris gali 
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Nuo rugpjūčio 1 d.  iki rugsėjo 15 d.  Rokiškio 
rajono savivaldybės Žemės ūkio sky-
riuje  priimamos paraiškos paramai 
už papildomą bičių maitinimą gauti. 
Pavėlavę pateikti paramos paraišką 
dėl svarbios priežasties (nenugalima 
jėga, sunki liga ir kt.), galės ją pateikti 

iki rugsėjo 29 d. (įskaitytinai).
Pagal taisykles bičių laikytojams iš dalies atlygi-

namos išlaidos, tiesiogiai susijusios su papildomu 
bičių maitinimu (įprastinio, ekologiško cukraus 
arba invertuotojo cukraus sirupo įsigijimo išlaidos), 
bet ne daugiau kaip 5,79 Eur už bičių šeimą arba 
ne daugiau kaip 11,58 Eur už ekologinės gamybos 
ūkio sertifikuotą bičių šeimą ir ne daugiau kaip už 
10 kg cukraus / ekologiško cukraus arba ne dau-
giau kaip už 15 l invertuotojo cukraus sirupo vie-
nos bičių šeimos papildomam bičių maitinimui.

Užs. 0687 gėlių šiltnamiuose ir vaisių logistikoje. 
Daugiau informacijos

 el. paštu info@aquilauzb.nl 
arba tel. 06 84512868

SIŪLOME 
DARBĄ
OLANDIJOJE

2018.09.11 10 val. Panemunėlio glž.st., Panemu-
nėlio sen., Rokiškio raj., numatomi Linininkų g.3., 
geodeziniai matavimai. Kviečiame dalyvauti Lininin-
kų g.5 savininkus. 

Matininko atliekančio matavimus adresas: 
Taikos g. 5, Rokiškis; tel.8-458-68144, 

mob. 8-612 95720, el. p. kavolzeme@parok.lt. 
R.Barono žemėtvarkos darbų įmonė.

suremontuoti namų vidų ir ūkinį 
pastatą. Tel. 8 673 73 807. Rokiškis
• Reikalingi santechnikai – 
montuotojai darbui Suomijoje.  
Tel. 8 650 48 118. Rokiškis
• Ieškomas stalius medienos 

gaminių įmonėje. Reikalinga darbo 
patirtis. Didelis privalumas – darbo 
patirtis didelėje gamykloje.  
Tel. 8 620 74 003. Rokiškis
• Įmonė ieško ūkio dalies vadovo 
vadovauti 5–6 žmonių komandai. 

Lankstus darbo grafikas, įmonės 
automobilis, konkurencingas 
atlyginimas. Reikalingi geri darbo 
organizavimo įgūdžiai, B vairavimo 
kategorija. Patirtis analogiškoje 
veikloje didelis privalumas.  
Tel. 8 620 74 003. Rokiškis

• Reikalingi vaikinai ir merginos 
darbui Šiaurineje Airijoje, 
automobilių plovykloje. 
Susidomėję rašykite ar skambinkite 
– viską papasakosiu (dėl darbo ir 
apgyvendinimo). Tel. 8 655 23 242. 
Rokiškis

• Ieškau žmonių, galinčių ir 
mokančių pasidaryti klojinius 
ir betonuoti. Tel. 8 676 86 802. 
Rokiškis
• Reikalingas žmogus, kuris su 
„trimeriu“ apipjautų 25 arų sklypą. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 685 37 720. 

Rokiškis
• Ieškau meistrų, galinčių ir 
mokančių atlikti vidaus apdailos 
darbus balkonuose ir laiptinėse. 
Darbo užmokestis dienai – 50-70 
Eur. Atsiskaitymas kas dvi savaites. 
Apgyvendinu Vilniuje. Tinka tiek 
vyrai, tiek moterys. Reikalingi ir 
pagalbiniai darbuotojai. Kaina 1500 
Eur. Tel. 8 603 63 036. Rokiškis

KITA

• 3 l talpos stiklainius po 0,30 eur. 
Tel. 8 676 14 303. Rokiškis
• Labai pigiai naudotus: kieto kuro 
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01 06:00 Himnas

06:05 Nacionalinė 
ekspedicija 
07:00 Gimtoji žemė. 
07:30 Hani ir Nani 
09:00 Labas rytas, Lietuva
12:00 Planeta Žemė 2 
12:55 Metų laikai 
13:50 Džesika Flečer 4 
15:25 Klausimėlis.lt
15:45 Žinios. 
16:00 Sveikinimų 
koncertas
17:30 Žinios. 
18:00 Teisė žinoti
18:30 Vakaras su Edita
19:30 Stilius
20:30 Panorama
21:00 Gražiausios poetų 
dainos

22:40 Blogi žodžiai 
00:10 Kazino „Royale" 
02:35 Planeta Žemė 2 
03:30 Metų laikai 
04:25 Džesika Flečer 4 

05:40 Mažylė Houp
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 Turbo
11:50 Mažylio atostogos
13:50 Keturkojis Kupidonas
15:45 Havajai 5.0
16:45 Ekstrasensų mūšis
18:30 TV3 žinios

19:25 Eurojackpot
19:30 Šrekas
21:10 Karalius Artūras
23:45 Gautas iškvietimas
01:25 Jūrų pėstininkas
03:00 Išpirka - milijardas
04:55 Rouzvudas

06:30 "Žvėrelių būrys"  
06:55 "Įspūdingasis Žmogus-voras" 
07:20 ""Nickelodeon" valanda. 
Kung Fu Panda" 
07:45 "Sveiki atvykę į "Veiną"" 
08:10 "Pabaisiukas Bansenas"  
08:35 "Tomo ir Džerio nuotykiai"  
09:00 "Ogis ir tarakonai"  
09:30 "Drakonų kova. Super"  
10:00 Lukas Skruzdėliukas 
11:40 Berniuko Rykliuko ir Lavos 
mergaitės nuotykiai 
13:25 Mano žmona - ragana 

15:25 Tas beprotiškas, beprotiškas, 
beprotiškas pasaulis 
18:30 Žinios
19:30 Alvinas ir burundukai 2
21:15 Kvaišų atostogos 
23:20 Be įsipareigojimų 
01:20 Neįmanoma misija. Šmėklos 
protokolas

06:15 "Auklė" 
08:45 Sveikatos ABC televitrina
09:00 "Nutrūkę nuo grandinės"  
09:30 "Varom!" 
10:00 "Vaikai šėlsta"  
10:30 "Džiunglių princesė Šina" 
11:30 "Nepaliesta Meksika"  
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 Į saulę 
23:25 Nepažįstamojo skambutis 
01:05 Dainuok mano dainą 

06:00 „Pavojingiausios kelionės. 
Ladakas“
06:30 „Pasaulio turgūs. Nica“
07:04 TV parduotuvė
07:20 „Pasaulis iš viršaus“
07:55 „Pasaulio turgūs. Ypatingas 
maistas“
08:30 10 min iki tobulybės su 
Jurijumi
08:45 Skinsiu raudoną rožę
09:30 Vantos lapas
10:00 Grilio skanėstai
10:25 Gyvenimo būdas
10:55 Ekovizija
11:05 „Iššūkis“ 

13:00 „Baltoji vergė“ 
15:00 10 min iki tobulybės su 
Jurijumi
15:15 Skinsiu raudoną rožę
16:00 Žinios
16:15 Rubrika „Saugi vaikystė“
16:20 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“ 
00:40 „Viskas dėl tavęs“ 
02:45 „Merdoko paslaptys“ 
04:15 Skinsiu raudoną rožę
04:40 „Rasputinas“ 
05:30 Grilio skanėstai

09.15 „Moterų daktaras“ 
10.20 „Neišsižadėk“ 
11.25 „Juodosios katės“ 
12.30 „Bitininkas“ 
13.35 TV parduotuvė
13.50 „Gluchariovas“ 
14.55 „Deimantų medžiotojai“ 
16.00 Reporteris
16.30 Lietuva tiesiogiai
17.00 „Moterų daktaras“ 
18.00 Reporteris
19.00 „Bitininkas“ 
20.00 Reporteris
20.30 Lietuva tiesiogiai
21.00 „Merginos iš Ukrainos“ 
22.00 Reporteris
23.00 „Gluchariovas“ 
00.05 „Delta“ 
01.05 „Bitininkas“ 
02.00 „Juodosios katės“ 
02.45 „Neišsižadėk“ 
03.35 „Viskas dėl tavęs“ 
04.20 „Juodosios katės“ 
05.05 „Nuostabūs pojūčiai“
05.35 „Baltoji vergė“ 
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04 06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
09:15 Senis 
10:20 Štutgarto kriminalinė 
policija 8 
11:10 Komisaras Reksas 
12:00 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 4
13:00 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Seserys 
17:30 Žinios. 
18:00 „Kas ir kodėl?“
18:30 Klauskite daktaro
19:30 (Ne)emigrantai. 
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Nacionalinė 
ekspedicija „Dniepru per 
Ukrainą“
22:30 Dviračio žinios

23:00 12 beždžionių 1 
23:45 Klausimėlis.lt 
24:00 LRT radijo žinios
00:05 Štutgarto kriminalinė policija 
8 
01:00 LRT radijo žinios
01:10 Istorijos detektyvai 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 „Kas ir kodėl?“ 
03:30 Dviračio žinios 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 (Ne)emigrantai. 
05:00 Seserys 

05:20 Rouzvudas
06:10 Televitrina
06:25 Ančiukų istorijos
06:55 Simpsonai
07:55 Visi mes žmonės
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Tai - mano gyvenimas

11:55 Laukinė žemė
13:00 Pažadėtoji
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Prieš srovę
20:30 Kam ta meilė?
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Išeities kodas
23:50 Kastlas
00:50 Kaulai
01:40 Rouzvudas
02:30 Ekstrasensai tiria
03:30 Kaip išsisukti įvykdžius 
žmogžudystę
04:20 Kastlas
05:09 Rouzvudas

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 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:30 KK2. 
20:00 Nuo... Iki...
20:30 Rimti reikalai
21:30 Žinios
22:30 Maksimali bausmė 
00:30 "Akloji zona" 
01:20 Operacija "Argo" 

07:00 "Didžiojo sprogimo teorija" 
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" 
20:00 DELFI dėmesio centre. 
20:30 Info diena.
21:00 Galutinis tikslas 2 
22:45 Kapų plėšikė Lara Kroft. 
Gyvybės lopšys 
00:50 "Strėlė" 
01:40 "Nusikaltimų tyrėjai" 

06.24 TV parduotuvė
06.40 Vantos lapas
07.10 Skinsiu raudoną rožę
07.40 Lietuva tiesiogiai
08.10 „Delta“ 
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06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
09:15 Senis 
10:20 Štutgarto kriminalinė 
policija 8 
11:10 Komisaras Reksas 
12:00 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 4
13:00 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
16:30 Seserys 
17:30 Žinios. 
18:00 „Kas ir kodėl?“
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Vartotojų kontrolė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 LRT  forumas
22:30 Dviračio žinios
23:00 Genijus. Einšteinas 
24:00 LRT radijo žinios
00:05 Štutgarto kriminalinė 

policija 8
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Savaitė 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 „Kas ir kodėl?“ 
03:30 Dviračio žinios 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Vartotojų kontrolė
05:00 Seserys 

05:10 Naujakuriai
06:10 Televitrina
06:25 Ančiukų istorijos
06:55 Simpsonai
07:55 Kobra 11
08:55 Meilės sūkuryje
09:55 Tai - mano gyvenimas
11:55 Laukinė žemė
13:00 Pažadėtoji
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios

16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Visi mes žmonės
20:30 Kam ta meilė?
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Kobra 11
23:00 Blogas policininkas
00:05 Kastlas
01:00 Kaulai
01:55 Rouzvudas
02:45 Ekstrasensai tiria
03:40 Kaip išsisukti įvykdžius 
žmogžudystę
04:35 Kastlas
05:20 Rouzvudas

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 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki....
20:30 Rimti reikalai 
21:30 Žinios
22:30 Operacija "Argo" 
00:50 "Akloji zona" 
01:40 Klasės susitikimas. Berniukai 
sugrįžta! 

07:00 "Didžiojo sprogimo teorija" 
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" 
20:00 DELFI dėmesio centre. 
20:30 Info diena
21:00 Kapų plėšikė Lara Kroft. 
Gyvybės lopšys 
23:15 Į saulę 
01:05 "Juodasis sąrašas"
01:55 "Okupuoti" 

06.24 TV parduotuvė
06.40 „TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje. 
Joana Bilevičiūtė-Narutavičienė“
07.10 Šiandien kimba
08.10 „Delta“ 
09.15 „Moterų daktaras“ 
10.20 „Neišsižadėk“ 
11.25 „Juodosios katės“ 

12.30 „Bitininkas“ 
13.35 TV parduotuvė
13.50 „Gluchariovas“ 
14.55 „Gurovo bylos. Bet kokia kaina“
16.00 Reporteris
16.30 Lietuva tiesiogiai
17.00 „Moterų daktaras“ 
18.00 Reporteris
18.55  „Saugi vaikystė“
19.00 „Bitininkas“ 
20.00 Reporteris
20.30 Lietuva tiesiogiai
21.00 „Merginos iš Ukrainos“ 
22.00 Reporteris
22.55 „Saugi vaikystė“
23.00 2018 m. „Formulės-1“ 
čempionatas. Italijos GP apžvalga
00.05 „Delta“ 
01.05 „Bitininkas“ 
02.00 „Juodosios katės“ 
02.45 „Neišsižadėk“ 
03.35 „Tarp meilės ir neapykantos“ 
04.20 „Juodosios katės“ 
05.05 „Nuostabūs pojūčiai“
05.35 „Baltoji vergė“ 
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02 06:00 Himnas
06:05 Beatos virtuvė
07:00 Šventadienio mintys
07:30 Klausimėlis.lt
08:00 Gyventi kaime gera. 
Veikime kartu
08:30 Ryto suktinis 
09:00 Brolių Grimų 
pasakos. Žvaigždžių 
taleriai 
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 Viduriniųjų Rytų 
gamta 
13:00 Pavojingoji žemė
13:55 Puaro 
15:45 Žinios.
16:00 Istorijos detektyvai. 
16:50 Vasara su „Dviračio 

žiniomis“
17:30 Žinios. 
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Laisvės kaina. Partizanai
21:50 Gimtadienio noras
23:20 Kung fu kovotojai  
01:00 Viduriniųjų Rytų gamta 
01:55 Pavojingoji žemė 
02:45 Kačių ABC 4
03:30 Istorijos detektyvai 
04:15 Puaro 

05:05 Naujakuriai
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 Krudžiai
11:50 Narnijos kronikos: 
liūtas, burtininkė ir drabužių 
spinta
14:35 Narnijos kronikos. Princas 
Kaspijanas
17:25 Į šiaurę
18:30 TV3 žinios
19:30 Persis Džeksonas. Monstrų 
jūra
21:35 Nepriklausomybės diena. 
Atgimimas
23:55 Karalius Artūras
01:05 Maikas ir Deivas ieško 
pamergių
02:55 Siaubas baubas 3
04:40 Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai

06:30 "Žvėrelių būrys"  
06:55 "Įspūdingasis Žmogus-
voras"  
07:20 ""Nickelodeon" valanda. 

Kung Fu Panda"  
07:45 "Sveiki atvykę į "Veiną"
08:10 "Pabaisiukas Bansenas" 
08:35 "Tomo ir Džerio nuotykiai"  
09:00 "Ogis ir tarakonai"  
09:30 Ralfas griovėjas 
11:20 Kosminis krepšinis 
12:55 Vyrai juodais drabužiais 2 
14:40 Gražuolė ir pabaisa 
16:40 Ne vienas kelyje
17:25 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Free Fest. Festivalis Rotušės 
aikštėje. 
21:30 Klasės susitikimas. 
Berniukai sugrįžta!
23:35 Kryžius 
01:30 Pjūklas 3 

06:25 Baltijos galiūnų 
čempionatas. IV etapas. Rokiškis 
07:25 "Nepaliesta Meksika" 
08:30 Tauro ragas

09:00 Baltijos galiūnų čempionato 
finalas. Radviliškis
10:00 "Vaikai šėlsta"  
10:30 "Džiunglių princesė Šina" 
11:30 "Nepaliesta Meksika"  
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 Nepažįstamojo skambutis 

05:30 Grilio skanėstai
06:00 Skinsiu raudoną rožę
07:04 TV parduotuvė
07:20 „Pasaulis iš viršaus“
07:55 „Pasaulio turgūs. Nuotykiai 
turguje“

08:30 Kaimo akademija
09:00 Šiandien kimba
10:00 „Pavojingiausios kelionės. 
Mongolija“
10:35 „Pavojingiausios kelionės. 
Peru“
11:10 Ekovizija
11:20 Grilio skanėstai
11:50 „Mesingas. Aplenkiantis 
laiką“ 
13:50 „Širdies plakimas“ 
16:00 Žinios
16:20 Grįžtu namo. Socialinė 
dokumentika
16:55 2018 m. „Formulės-1“ 
čempionatas. Belgijos GP apžvalga
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“ 

katilą Nevėžis, skysto kuro katilą 
Beržas. Tel. 8 610 16 309. 

 Rokiškis
• 20 vnt., 3-4m., naudotus saulės 

kolektorius. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 686 03 947. Rokiškis
• Įvairaus uždarymo 0,5 litro 
stiklainiukus. 50 vnt., 0,10 Eur už 
vienetą. Tel. 8 618 58 842.  
Rokiškis
• Šieno ritinius. Tel. 8 670 37 379. 
Rokiškis
• 3 litrų talpos butelius (ne 
stiklainius) sultims, vynui storesne 

sienele, siauru kakliuku. Mažiausia 
vnt. kaina – 1 Eur.  
Tel. 8 692 49 480. Rokiškis
• Naują medinę būdą šuniui, šulinį. 
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Skubiai sausas, skaldytas malkas. 
10 kub. m. Vieno erdvinio kubinio 
metro kaina – 15 Eur. Rokiškio r., 
Jūžintų sen., Norkūnų k.  
Tel. 8 683 61 369. Rokiškis

• Trifazį oro kompresorių.  
Tel. 8 675 13 781. Kupiškis
• Raktą veržlėms atsukti.  
Kaina 40 Eur. Tel. 8 675 13 781. 
Kupiškis
• Metalines alyvos statines.  
Tel. 8 675 13 781. Kupiškis
• 10 vnt. buitinių dujų balionų.  
Tel. 8 675 13 781. Kupiškis
• 50 vnt. 3 l talpos stiklainių. Vnt. 
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kaina – 0,70 Eur. Tel. 8 621 86 262. 
Rokiškis
• 7 m ilgio į dvi atšakas 
išsišakojantį gražų pušies rąstą.  
Tel. 8 610 17 664. Rokiškis
• Aerodinaminę bagažinę, 
skersinius VW automobiliui, 
laikiklius dviračiams vežti.  
Tel. 8 611 27 116. Rokiškis
• 10 šeimų bičių su aviliais.  
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis
• Betono maišyklę – 0,25 kub., 380 
V. Malūną – daužyklę – 380 V, 3 
kW. Lentų brusavimo stakles – 380 
V, 2,2 kW. Kainos sutartinės.  
Tel. 8 650 19 310. Rokiškis
• Gražų danielio ragą. Tiktų 
dovanai ar aplinkos papuošimui. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 612 70 816. 
Rokiškis
• Naujus antiradaro detektorius. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 678 66 028. 
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Spausdintuvą - skenerį.  
Kaina 25 Eur. Tel. 8 682 31 964. 
Rokiškis
• Fujitsu Siemens Amilo 
nešiojamąjį kompiuterį. Veikia 
puikiai, baterija laiko 2 val., 
klaviatūra nebijo vandens. 17coliu 
ekranas, HDD, 250GB. Nėra 
pakrovėjo, kaina galutinė.  
Kaina 50 Eur. Tel. 8 647 88 088. 
Rokiškis
• Nešiojamąjį kompiuterį ASUS 
F3E$.  Naudotas, tačiau labai gero 
stovio. Viskas veikia.  
Kaina 85 Eur. Tel. 8 616 38 688. 
Rokiškis
• Puikiai veikiantį nešiojamą 
kompiuterį SAMSUNG NP300V3a. 
Intel i3 core procesorius su 8GB 
RAM atmintimi. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 616 38 688. Rokiškis
• Monitorių Samsung.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Procesorių ir plokštę „Phenom 
II X4 965 Black Edition/
m4a77td“. Parduodami kartu, 
pridėtas procesoriaus aušintuvas. 
Komponentai yra devėti, bet 
problemų jokių su jais nebuvo. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 603 38 303. 
Rokiškis
• „Acer“ bateriją. Ilgai laikanti.  
Yra naujas įkroviklis.  
Tel. 8 671 74 606. Rokiškis
• Nešiojamą kompiuterį „Asus 
K54H“. CPU I3, HDD 500 GB, 
RAM 4 GB, LED 15,6.  
Kaina 130 Eur. Tel. 8 640 42 901. 
Rokiškis
• Verslo klasės nešiojamą 
kompiuterį „HP Elitebook 8460p“. 
CPU Intel I-5, 8 GB RAM, SSD 
128 GB, ekranas 14. Geros būklės, 
patogus, spartus, apšviečiama 
klaviatūra, aliuminio korpusas. 
Baterija gera. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 640 42 901. Rokiškis
• Planšetinį kompiuterį „Samsung“. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 605 25 460. 
Rokiškis
• XBOX 360. Visi laidai, 2 pulteliai 
(vienas belaidis), 10 žaidimų. 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 608 49 908. 
Rokiškis
• Puikiai veikiantį „Xbox 360“ su 
žaidimais ir kinektu. 15 žaidimų, 
vienas pultelis. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 624 86 771. Rokiškis
• 44 cm įstrižainės monitorių 
„Samsung“. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• „7 windows“ stacionarųjį 
kompiuterį „Samsung“ su 
monitoriumi. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• Fujitsu Siemens Amilo. Puikiai 
veikia baterija – laiko 3 val. 
Kietas diskas – 320 GB. 17 colių 
ekranas, klaviatūra nebijo vandens, 
įkroviklio nėra. Kaina galutinė. 
Atsakau į tekstines žinutes.  
Kaina 55 Eur. Tel. 8 647 88 088. 
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Root Samsung Galaxy A3 
SM-A300FU 6.0.1. Telefonas be 
defektų, su dokumentais, pilna 
komplektacija, metalinis korpusas. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 623 25 944. 

Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Nedidelį sodo namelį su židiniu. 
Drenažas po visu 6 a sklypu, 
trifazis, šulinys, šiltnamio pamatai. 
Geras privažiavimas. Draugystės g. 
2, Uljanavos km. Skambinti po 19 

val. Kaina 4000 Eur.  
Tel. 8 625 45 699. Rokiškis
• Didelę sodybą su ūkiniais 
pastatais Rokiškio raj., Obelių sen., 

Zarinkiškių km. Tel. 8 614 21 831. 
Rokiškis
• 42 kv. m butą Kavoliškyje, 

pirmame aukšte. Butui priklauso 
erdvus sandėliukas ir rusys. 
Šildomas dujomis arba malkomis. 
Kaina 10500 Eur.  
Tel. 8 613 70 717. Rokiškis
• Neįrengtą namą Žiobiškyje. Su 
rimtu pirkėju kaina derinama.  
Tel. 8 694 58 705. Rokiškis
• Sodą su statiniais „Šilelio“ 
bendrijoje. Sklypo plotas – 6 
arai. Yra namas, ūkinis pastatas, 
šiltnamis, šulinys. Geras 
privažiavimas. Kaina 9100 Eur.  
Tel. 8 612 56 915. Rokiškis
• 5 kambarių rąstinį namą 
su 0,24 ha sklypu Rokiškio 
rajone, Panemunėlio geležinklio 
stotyje, Šetekšnų gatvėje. 
Vandentiekio nėra, yra šulinys. 
Name negyvenama apie 5 metus, 
reikalingas remontas. Kaina 
derinama. Kaina 5000 Eur.  
Tel. 8 629 66 624. Rokiškis
• Alytaus gamybos 4 kambarių 
namą. Yra ūkinis pastatas, šulinys, 
sodas, garažas. Po visu namu – 
rūsys. Reikia kosmetinio remonto. 
Kaina 15000 Eur.  
Tel. 8 686 48 533. Utena
• Garažą Pagojėje. Kaina 2200 Eur. 
Tel. 8 670 27 844. Rokiškis
• Sodo namelį bendrijoje 
„Saulėtekis“. 3 aukštų, mūrinis 
namelis, 8,5a. žemės, šiltnamis, 
ūkinis pastatas, garažas.  
Tel. 8 616 82 418. Rokiškis
• Pusė namo Respublikos g., su 
ūkiniu pastatu, garažu, 5a. žemės 
arba keičiu į 2 kambarių butą 
renovuotame name arba  pusė namo 
ir 1 kambario butą Rokiškyje keičiu  
į 2 kambarių butą Kaune.  
Tel. 8 612 23 664. 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
• Pusę namo be patogumų Rokiškio 
mieste, Laukupio gatvėje.  
Yra 9 arų žemės sklypas. Pakeistas 
stogas, ūkiniai pastatai, lauko 
pavėsinė. Galimybė įsivesti 
patogumus. Kaina derinama.  
Kaina 20000 Eur.  
Tel. 8 662 78 288. Rokiškis
• Sodybą netoli Obelių.  
Visa kita informacija telefonu.  
Tel. 8 694 01 135. Rokiškis
• Netoli Velniakalnio ežero 20 a 
sklypą. Tel. 8 695 86 158.  
Rokiškis
• Garažą Šatrijos gatvėje, 3 
korpusas. Pietinė pusė yra duobė 
ir atskirai rūsys. Tel. 8 662 78 288. 
Rokiškis
• Nebrangiai 20 arų sklypą 
Rokiškyje. Tel. 8 624 30 489. 
Rokiškis
• Garažą Šatrijos gatvėje, 2 
korpusas, yra duobė.  
Tel. 8 687 27 796. Rokiškis

• Velniakalnio sodų bendrijoje sodą 
su mūriniu nameliu, rūsiu, ūkiniu 
pastatu, šuliniu, 2 a žemės.  
Tel. 8 687 99 408. Rokiškis
• Sėlynės kaime mūrinį gyvenamą 
namą su ūkiniais pastatais.  
Tel. 8 644 51 905. Rokiškis
• Kolektyvinį sodą už miškų 
urėdijos, Uljanavos kaime.  
Tel. 8 621 55 274. Rokiškis
• 3 kambarių butą 5 aukšte arba 
keičiu į 1 kambario butą.  
Tel. 8 677 29 262. Rokiškis
• Medinį dviejų aukštų sodo 
namelį prie pat miškų urėdijos. 
Yra šulinys, šiltnamis, naujas 
lauko tualetas, drenažas. Geras 
privažiavimas. Tel. 8 610 12 542. 
Rokiškis
• Pusantrinį butą Taikos g. 
Balkonas virš 6 m. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 600 56 322. Rokiškis
• Sodybą Rokiškio r., Gineišių 
k. Sodybai priklauso rąstinis 
gyvenamasis namas, ūkio pastatai, 
0,2593 ha namų valdos sklypas. 
Kaina 6000 Eur. Tel. 8 605 32 452. 
Rokiškis
• Sodybą (buvęs dvaras) Lailūnų 
k., Rokiškio r. Sodybai priklauso 
rąstinis gyvenamasis namas, ūkio 
pastatai, 0,6164 ha sklypas.  
Tel. 8 605 32 452. Rokiškis
• 2,60 ha sklypą prie Sartų ežero, 
Margėnų k., Rokiškio r.  
Kaina 11000 Eur.  
Tel. 8 678 59 793. Rokiškis
• 1,03 ha sklypą ant Dabužio ežero 
kranto, Lukštinių k., Rokiškio r. 
Priklauso apie 150 m pakrantės. 
Kaina 15800 Eur.  
Tel. 8 678 59 793. Rokiškis
• Mūrinį namą Rokiškio mieste. 
Kaina 28500 Eur.  
Tel. 8 678 59 793. Rokiškis
• Sodą „Vėtrungės“ bendrijoje: 
2 kambarių namelis, rūsys po 
nameliu, elektra, šiltnamis, lauko 
tualetas, tvenkinys, vaismedžiai. 
Sodas kraštinis, visai prie miesto. 
Tel. 8 620 20 762. Rokiškis
• Namą Juodupėje. Graži ir rami 
vieta, 30 a žemės. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 651 69 961. Rokiškis

NUOMA

• Išsinuomočiau būstą. 
Tel. 8 672 48 125. Rokiškis
• Ieškau vieno kambario buto 
Rokiškyje. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 647 87 668. Rokiškis
• Šeima ieško buto Rokiškyje.  
Tel. 8 670 21 793. Rokiškis
• Dirbanti mergina ieško 
išsinuomoti 1-2 kambarių butą.  
Tel. 8 692 83 697. Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti klojinius 
pamatams Rokiškyje.  
Tel. 8 627 31 284. Rokiškis
• Dirbanti mergina išsinuomotų 1 
arba 2 kambarių butą su baldais. 
Kaina 90 Eur. Tel. 8 645 60 281. 
Rokiškis

PASLAUGOS
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• Ilgametę darbo patirtį 
autoelektrikos ir autodiagnostikos 
srityje turintys profesionalai 
pasiruošę jums padėti. Atliekame 
visų markių ir modelių automobilių, 
pagamintų nuo 1996 m. „Common 
rail“ sistemos gedimų nustatymas, 
purkštukų remontas, testavimas. 
Tel. 8 612 87 715. Rokiškis
• Keičiu automobilių važiuoklių 
detales žemesne kaina. Atlieku 
kitus smulkius automobilių remonto 
darbus. Tel. 8 692 11 327.  
Rokiškis
• Statinių projektavimas, nelegalių 
statybų įteisinimas.  
Tel. 8 628 93 099. Rokiškis

• Skutu rąžienas, 5-25cm. gylio. 
Tel. 8 600 76 603. Rokiškis
• Atlieku įvairius metalo tekinimo 
darbus. Tel. 8 670 54 481.  
Rokiškis

PAŽINTYS

PERKA

• Perku javų kombainą, senuką, 
bet geros techninės būklės, 
gerai veikiantį, moku iki 1500 
Eur. Siūlyti įvairius variantus, 
tel.868363961. Kaina 1500 Eur. 
Tel. 8 683 63 961. Rokiškis
• Senus motociklus JAWA, Iž, 
Emka, Ural, Dniepr, Riga, Delta , 
Minsk, Panonia ir kitus. Tel. 8 601 
39 141. Rokiškis
• Rokiškio ir aplinkiniuose 
rajonuose nuolat perkame beržo 
rąstus, spygliuočių ir lapuočių 
popiermedį, įvairias malkas. 
Pasiimame savo transportu. 
Atsiskaitome iš karto.  
Tel. 8 677 08 977. Rokiškis
• Gyvenamosios paskirties  
sklypą Rokiškio mieste ar  
šalia jo. Garažą Jaunystės gatvėje. 

Tel. 8 628 03 070. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Parduodamas geros būklės 
Volkswagen Touran:Metai 2005-01, 
1,9 l, 74 kW, dyzelinis variklis, 
mechaninė pavarų dėžė. TA iki 
2019-12-28. Be trūkumų, variklis 
dirba pukiai.. Kaina 2500 Eur.  
Tel. 8 612 95 721. Rokiškis
• Vyrišką dviratį.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Audi 80. TA iki 2019 09. 2 l, 84 
kW, benzinas – dujos. Daugiau 
informacijos telefonu.  
Kaina 520 Eur. Tel. 8 610 27 500. 
Zarasai
• Prieš 5 mėn. iš Belgijos parvežtą 
Audi A4 B5. Kėbulas gražus, 
ant variklio dangčio yra smulkių 
įbrėžimų. Važiuoklė tvarkinga. 
Sunkokai kuriasi. Variklis dirba 
gražiai. Odinis tvarkingas salonas. 
Su rimtu pirkėju kaina derinama.
TA iki 2020 03 03. Kaina 1100 Eur. 
Tel. 8 605 43 541. Rokiškis
• Naują neįgaliojo vežimėlį 
(aktyvusis). Tel. 8 682 47 090. 
Rokiškis
• 1998 m. Honda Civic. 1,4, 55 
kW, benzininis variklis, žalias 
perlamutras, važiuojanti.  
Kaina 300 Eur. Tel. 8 629 74 087. 
Rokiškis
• 2000 m. Peugeot 406. 2 l, HDI, 
81 kW, dyzelinis variklis. TA iki 
sausio vidurio. Palieku draudimą. 
Vairo kolonėlė leidžia skystį,  
lūžusi priekinė spyruoklė 
vairuotojo pusės. Važiuoja gerai. 
Kaina 650 Eur. Tel. 8 687 59 821. 
Rokiškis
• 1999 m. VW Golf 4 universal. 
1,9 l, TDI, 66 kW. Yra kablys. 
TA iki 2019 10 20, draudimas dar 
mėnesiui. Kondicionierius veikia 
gerai, variklio trauka nedingusi. 
Turi smulkių defektų, kurie 
važiavimui netrukdo.  
Kaina derinama. Kaina 910 Eur. 
Tel. 8 623 01 198. Rokiškis
• Priekabą „Skif“ be vidaus 
įrangos. TA dviems metams, taip 
pat paliekamas draudimas metams. 
Naujos padangos su C raide.  
Kaina derinama. Kaina 250 Eur. 
Tel. 8 623 01 198. Rokiškis
• Priekabą „Zubrionok“. TA, 
draudimas, tentas. Kaina 250 Eur. 
Tel. 8 624 40 834. Rokiškis
• P arduodu 1999 m. Ford 
Mondeo. 1,8 TDI, TA iki 2019 01. 
Universalas. Yra kablys, el. langai, 
draudimas. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 624 40 834. Rokiškis
• 2001 m. Toyota Avensis. 2.0 
dyzelinis variklis. TA iki 2019 08. 
Kaina 1000 Eur. Tel. 8 616 85 922. 
Rokiškis
• Kalnų dviratį „CUBE LTD Pro“. 
Diskiniai hidrauliniai stabdžiai, 
nauja grandinė. Reikia galinius 
stabdžius užsipildyti ir nuorinti. 
Važiuoja gerai. Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 670 11 657. Rokiškis
• 1996 m. VW Passat. 2,0 
benzininis variklis, universalas. TA 
iki 2018 12 20. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Gerai prižiūrėtą ir myletą dviratį 
„Riga“. Pakeistas stumoklis, 
žiedai ir kontaktai. Perdažytas ir 
sutvarkytas. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 696 05 830. Rokiškis
• 1999 m. Volkswagen Passat B5. 
1.9, 81 kW, universalas. TA iki 
2018 10 12. Kaina 850 Eur.  
Tel. 8 625 81 278. Rokiškis
• 2002 m. Ford Galaxy. 1,9 
dyzelinis variklis, mechaninė 
pavarų dėžė. TA iki 2020 m. 
Sėdimų vietų skaičius – 7. Kaina 
2000 Eur. Tel. 8 686 21 088. 
Rokiškis
• 2000 m. VW Golf. 1.9 TD, 66 
kW, TA iki 2020 03 15, dyzelinis 
variklis, el. valdomi langai, vairo 
stiprintuvas, autonominis šildymas. 
Kaina 1700 Eur. Tel. 8 611 23 157. 
Rokiškis
• Labai geros būklės 1999 m. 
Volkswagen Bora. 85 kW, 1,9 l 
dyzelinis variklis, 6 pavaros, visi 
varantys ratai,  lengvojo lydinio 
ratlankiai, el. valdomi veidrodėliai 

ir langai, kondicionierius puikiai 
veikiantis, CD grotuvas, USB 
jungtis. TA iki 2020 m. Kaina 1850 
Eur. Tel. 8 652 19 032. Rokiškis
• 2004 m. Ford Mondeo. Dyzelinis  
variklis, 2 l.TA iki 2020 03 14. 
Kaina 1350 Eur. Tel. 8 638 99 288. 
Rokiškis
• 2005 m. BMW E–46 320d . 
Kaina 2000 Eur. Tel. 8 694 58 705. 
Rokiškis
• Audi 80 B3. Važiuojanti, 
nesupuvusi.1,8 l, benzininis 
variklis. Nėra TA. Kaina 250 Eur. 
Tel. 8 630 53 487. Rokiškis
• 1999 m. Renault Clio. TA iki 
2019 02. Kaina derinama. Kaina 
600 Eur. Tel. 8 652 54 791. 
Rokiškis
• Puikų juodą BMX dviratį. 
Stabdžiu įranga, trosai, kaladėlės 
– viskas yra, tik nuimta. Ratai 
ir padangos geros. Šonuose yra 
visi keturi atsistojimo vamzdžiai. 
Originalus. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 692 62 306. Rokiškis
• Žalios spalvos 1999 m. Seat 
Alhambra . 81 kW, TA – 2 m.  
Kaina sutartinė. Skambinti po 16 
val. Tel. 8 613 85 242. Rokiškis
• 2004 m. Fiat Ducato. 2.3 l, 
83 kW, dyzelinis variklis. Iš 
Vokietijos. Kaina 2000 Eur.  
Tel. 8 636 86 911. Rokiškis
• 2003 m. Opel Zafira. 2.2 l, 
dyzelinis variklis, 92 kW. Lietuvoje 
neesksploatuota. Kaina 1650 Eur. 
Tel. 8 636 86 911. Rokiškis
• Naują elektrinį moterišką dviratį. 
Tel. 8 611 27 116. Rokiškis
• Pigiai gerą importinį moterišką 
bėginį dviratį. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 683 56 556. Rokiškis
• „IZ Planeta 2“ be dokumentų. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 652 06 737. 
Rokiškis
• „IZ Planeta 3“ su lopšiu. Rusiški 
dokumentai. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 652 06 737. Rokiškis
• Važiuojantį mopedą „Delta“. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 652 06 737. 
Rokiškis
• 1989 m. Audi 80. 1.8 benzininis 
variklis. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 652 06 737. Rokiškis
• 250CC krosinį motociklą. 
Kaina 450 Eur. Tel. 8 652 06 737. 
Rokiškis
• 1999 09 VW Bora. 1.9 TDI,  66 
kW. Tel. 8 650 19 310. Rokiškis
• 2004 m. Opel Astra. 2.2 dyzelinis 
variklis. Nauja TA. Kaina 1200 Eur. 
Tel. 8 629 51 628. Rokiškis
• 2004 m. Ford Mondeo. 2 l 
dyzelinis variklis. TA iki 2020 03 
14. Kaina 1350 Eur.  
Tel. 8 638 99 288. Rokiškis
• 3 bėgių dviratį. Tel. 8 680 93 374. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Neeksploatuotą Lietuvoje 2004 
m. automobilį „Opel Zafira“. 2l., 
DTI, 74kW. Visą arba dalimis. Yra 
motoro defektas. Kaina 700 Eur. 
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• VW Passat B4 1.9l, 81kW dalis: 
kablį, oro kondicionavimo sistemą 
ir kitas. VW Golf 2 TD, 1.6l., 
51kW variklį už 50 eur., ratus 
5x100 57.1 su geromis žieminėmis 
padangomis už 65eur.  
Tel. 8 623 24 274. Rokiškis
• Visureigio padangas 235/75R15, 
4vnt., m+s. Kaina 140 Eur.  

Tel. 8 645 87 075. Rokiškis
• Audi B4 Avant 1.9l., TDi, 66kW. 
dalimis. Tel. 8 677 58 314. Rokiškis
• 4 vnt. originalių R16 BMW 
ratlankių su padangomis (sezonui). 
Kaina 85 Eur. Tel. 8 629 62 772. 
Rokiškis
• 1999 m. Renault Scenic.1,9 DTI, 
74 kW. 1995 m. VW Passat. 1,9 
TDI, 66 kW. Tel. 8 674 92 644. 
Rokiškis
• 2001 m. Mercedes Benz A170. 
1,7 dyzelinis variklis, CDI. 2001 m. 
0pel Astra. 2,0 dyzelinis variklis, 
60 kW. Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• R15 195 65 žieminės padangas 
su ratlankiais ir dygliais. Perdažyti 
ratlankiai, 7-8 mm. Nuo VW Passat 
B5. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 607 01 199. Rokiškis
• Toyota Corolla Verso  plieninius 
ratlankius R16. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 611 17 063. Rokiškis
• VW Passat atsarginį ratą. 
Normalaus dydžio, nei karto 
nenaudotas. R14, 4 skylių. Kaina 5 
Eur. Tel. 8 611 17 063. Rokiškis
• Audi 100 ratlankius su 
padangomis „Barum“. Kaina 5 Eur. 
Tel. 8 611 17 063. Rokiškis
• 2002 m. Ford Focus. Sedanas, 
dyzelinis variklis.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• Automobilinę radiją. Yra USB 
, SD, MP3, nuotolinio valdymo 
pultelis. Naujas, nenaudotas. Kaina 
30 Eur. Tel. 8 600 11 671. Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480. Rokiškis
• Keturias naudotas R16 padangas 
M+S „Gislaved“. 205/55. Kaina 
derinama. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 621 03 391. Rokiškis
• Keturis R18 naudotus lengvojo 
lydinio ratlankius. 8,5x18 ET35, 
tvirtinimo taškai – 5, tarpai tarp 
skylių – 112. Tiesūs, nevirinti, 
turi kosmetinių trūkumų, bet 
naudotis netrukdo. Kaina derinama. 
Kaina 145 Eur. Tel. 8 621 03 391. 
Rokiškis
• Automobilinę vaizdo kamerą. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 600 11 671. 
Rokiškis
• R15 195/65 geras žiemines 
padangas. Kaina 85 Eur.  
Tel. 8 615 65 652. Rokiškis
• Lengvo lydinio ratus su MS 
padangomis, R15, keturių skylių. 
Tel. 8 606 32 114. Rokiškis
• 2002 m. Ford Mondeo.  
Tel. 8 638 99 288. Rokiškis
• 2001 m. Opel Astra. 2,0 dyzelinis 
variklis, 74 kW, universalas.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Mėšlo kratytuvo padangą 9x16. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Lietus BMW ratlankius. 
Orginalūs, labai geros būklės. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
• Traktoriaus ratlankį. Kaina 45 
Eur. Tel. 8 675 13 781. Kupiškis
• Peugeot Partner dalimis.  
Tel. 8 675 13 781. Kupiškis
• Moskvitch galines linges. Kaina 
30 Eur. Tel. 8 675 13 781. Kupiškis
• 2017 m. Volvo R16 ratlankius 
5/108. Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• R17 6/139 ratlankius. Kaina 200 
Eur. Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• R16 ratlankius 5/114. Kaina 200 
Eur. Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Dėvėtas padangas. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• R17 lietus ratus su padangomis. 
Tel. 8 621 06 202. Rokiškis
• Neeksploatuotą Lietuvoje 2004 
m. automobilį  „Opel Zeifira“. 2.0 
DTI, 74 kW. Visą arba dalimis. Yra 
motoro defektas. Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
• Variklį T–200. Aušinamas oru. 
Atsargines variklio dalis. Išsamiau 
telefonu. Tel. 8 672 26 144. 
Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480. Rokiškis
• Audi B4. 1.9, 66 kW, TDI, 
universalas. Tel. 8 671 51 396. 
Rokiškis
• Naudotas T40 galines padangas. 
Tel. 8 680 93 374. Rokiškis
• Audi 80. Benzininis variklis.  
Tel. 8 680 93 374. Rokiškis
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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“.

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 jums pri-
trūks atidumo, 
susikaupimo ir 

kantrybės, todėl geriau nesi-
imti darbų, kuriems to reikia. 
Gali būti sunku pasirinkti, 
kas šiuo metu jums svarbiau-
sia ir geriausia. Neskubėkite 
ir mąstykite racionaliai. Taip 
pat būkite atidesni tvarkyda-
mi finansinius reikalus ar pa-
sirašydami sutartis. Savait-
galį turėtumėte išsiaiškinti, 
kas yra jūsų tikrieji draugai, 
o kas tokiais tik apsimeta.

JAUTIS. Šią 
savaitę gali tekti 
taisyti seniau pa-
darytas klaidas, 

tačiau tai nekels didelių ne-
patogumų. Dirbdami skirkite 
daugiau dėmesio detalėms ir 
pasistenkite visus pradėtus 
darbus užbaigti iki galo, ne-
atidėliokite jų vėlesniam lai-
kui. Savaitgalį gali užvaldyti 
svajonės ir nereikia jų nuo 
savęs vyti. Geriau pagalvo-
kite kaip galėtumėte jas iš-
pildyti.

D V Y N I A I . 
Savaitės pradžio-
je kažkas jus gali 
mėginti įtraukti į 

abejotiną sandorį. Jeigu abe-
jojate, pasakykite tvirtą „ne“, 
nerizikuokite savo reputaci-
ja. Antroje savaitės pusėje 
būsite susikoncentravę į ma-
žai reikšmingus dalykus, kas 
trukdys vertinti visumą. To-
dėl Jūsų priimti sprendimai 
gali būti neteisingi. Tačiau 
gali pavykti užkasti karo kir-
vį situacijoje, kuri jau seno-
kai kėlė nepatogumus ir neri-
mą. Beliks pasidžiaugti, kad 
blogos emocijos praeityje.

VĖŽYS. Šią savaitę gali-
te sulaukti malo-
nios staigmenos. 
Pirmoji savaitės 
pusė palanki pirk-

ti ką nors vertingo ar gražaus 
savo namams, tačiau su pini-
gais elkitės atsargiai. Būsite 
labiau linkę išlaidauti nei 
paprastai. Savaitės pabaiga 
neproduktyvi, tad neverta 
savęs spausti. Apsišarvuoki-
te kantrybe, viskas pavyks, 
tačiau ne šiuo metu. Savait-
galį galite jausti spaudimą 
iš artimųjų, priimti kažkokį 
svarbų sprendimą.

LIŪTAS. Pir-
moje savaitės 
pusėje apie save 
primins senos 

problemos ir turėsite jas 
spręsti čia ir dabar. Be to ir 

Astrologinė prognozė ateinančiajai savaitei
aplinkinių nuomonės teks 
paisyti, priešingu atveju su-
lauksite rimto pasipriešini-
mo. Antroje savaitės pusėje 
gali kankinti daug abejonių. 
Sunku bus apsispręsti, kaip 
elgtis vienoje ar kitoje si-
tuacijoje. Svarbiausia visur 
jauskite saiką. Savaitgalį 
asmeniniame gyvenime kun-
kuliuos aistros.

M E R G E L Ė . 
Nereikėtų pa-
siduoti provo-
kacijoms ir pa-

gundoms. Taip pat būkite 
atsargūs dalindami pažadus, 
ne viską gali pavykti išpil-
dyti. Jeigu jums patinka kaž-
koks žmogus, tiesiog duokite 
jam apie tai žinoti. Didelė 
tikimybė, kad jis jaučia tą 
patį. Savaitgalį apims šiek 
tiek melancholiškos nuotai-
kos. Gali sugrįžti seni jaus-
mai, prisiminimai ar senos 
nuoskaudos.

S VA R S T Y -
KLĖS. Šią savai-
tę verta palaikyti 
aštrų liežuvį už 

dantų. Įsiplieskę ginčai tik 
sutrikdys darbą ir pasiek-
ti norimą rezultatą taps kur 
kas sunkiau. Antroje savai-
tės pusėje atsipalaiduosite, 
„įjungsite poilsio režimą“, 
galvoje gali suktis meilės 
reikalai. Jeigu atostogauja-
te, tai puiku. Tačiau dirban-
čioms svarstyklėms vertėtų 
susiimti.

S K O R P I O -
NAS. Šią savaitę 
gali kilti proble-
mų tarpininkau-

jant ar turint reikalų su už-
sieniečiais. Jeigu leisitės į 
kelionę, pasistenkite neuž-
miršti būtinų dokumentų, 
jums svarbių vaistų. O jei 
patys vairuojate, itin venki-
te rizikos kelyje, saugokite 
savo ir kitų sveikatą.

Savaitgalį tikriausiai 
stengsitės neužsisklęsti nuo 
tų, kuriems reikia draugiško 
patarimo, paguodos. Vis dėl-
to teigiamų rezultatų pasiekti 
gali trukdyti per dideli jūsų 
kaprizai. Galite išprovokuoti 
konfliktą. Atsargiai kelyje.

ŠAULYS. Šią 
savaitę būsite la-
bai veiklūs. Vie-
na vertus, tai bus 

naudinga. Galite užmegzti 
puikių kontaktų, draugystę, 
partnerystę. Kita vertus, per 
didelis azartas ir rizikavimas 
atneš rimtų problemų. Eibių 
gali prikrėsti ir jūsų vaikai.

Regis, savaitgalį teks 
spręsti problemas, susiju-
sias su bendrais finansais, 
mokesčiais, muitais. Galbūt 
teks gražinti skolą. Dėmesio 
galite sulaukti iš nepažįsta-
mų asmenų. Regis, su jais 
aptarsite tarptautinius įvy-
kius, kelionių maršrutus ir 
pan.

OŽIARAGIS. 
Šią savaitę gali 
kilti netikėtų kliū-
čių jūsų planams 

arba netikėtumų, susijusių 
su artimaisiais, namais. Sau-
gokite nuo pavojų artimus 
žmones, vaikus, nes gresia 
traumos, avarijos. Vis dėlto 
savaitės vidurys turėtų būti 
produktyvus. Konfidencialus 
pokalbis, slapta protekcija 
turėtų išeiti į naudą arba nuo 
kažko apsaugoti.

Savaitgalį atkakliai mė-
ginsite paveikti savo partnerį 
ar kitą asmenį, kad sutiktų su 
jūsų planais ir įsitikinimais. 
Tačiau pastarasis arba jumis 
nelabai tikės, arba nepasiti-
kės. Labiau rūpinkitės svei-
kata, higiena.

VA N D E N I S . 
Šią savaitę elgsi-
tės gana neatsa-
kingai ir impul-

syviai. Galite sukelti avarinę 
situaciją, sugadinti techninį 
daiktą, prarasti svarbią sutar-
tį ar net darbo vietą. Kita ver-
tus, džiugins meilė, kūryba, 
kurortinės pramogos, sporto 
pasiekimai ir pan. Galbūt 
rasite naujų sąjungininkų, 
bendraminčių ar gerbėjų. Sa-
vaitgalį turbūt paaštrės keisti 
polinkiai, pomėgiai. Gali-
te ne itin gerai pasijusti dėl 
sveikatos sutrikimo, streso 
kelionėje ar kitų priežasčių. 
Pasistenkite nevartoti neį-
prasto maisto, svaigalų.

ŽUVYS. Šią 
savaitę daug 
bendrausite su 
a r t i m a i s i a i s , 

kaimynais. Per ilgas ar per 
painus liežuvis gali pridary-
ti problemų. Iš atkaklaus ir 
išradingo gerbėjo galite su-
laukti kažko netikėto. Regis, 
augs noras pramogauti, ieš-
koti nuotykių ir egzotikos. 
Nelįskite į pavojingas aferas, 
azartinius žaidimus. Itin pri-
žiūrėkite ir saugokite vaikus.

Savaitgalis neblogas, tik 
išlaidos nedžiugins. Regis, 
vaikų arba mylimo žmogaus 
poreikiai augs lyg ant mielių, 
o jums bus svarbu juos pa-
tenkinti bet kokia kaina.

MAISTO PRODUKTAI

• Šviežią medų Kamajuose.  
Perkant didesnį kiekį, kaina 
derinama. Kaina 4 Eur.  
Tel. 8 616 34 167. Rokiškis
•  Šviežią medų išpilstytą į 

stiklainius Rokiškio mieste.  
1 kg. kaina 3,5 eur., 0,7 kg kaina 
2,5 eur. Tel. 8 679 95 266.  
Rokiškis
• Ekologišką įvairių rūšių medų. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Šviežią medų, išfasuotą po 1 kg. 

Kaina 4 Eur. Tel. 8 458 33 083. 
Rokiškis
• Šviežią medų. Kaina 3 Eur. 
• Tel. 8 638 92 946. Rokiškis
• Šviežią medų. 1 kg kaina –  
4 Eur. Tel. 8 679 95 266.  
Rokiškis
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ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

AUGALAI

***
Kalbasi vyrai:
– Mano žmona tikra gazelė, 

tokia lanksti ir grakšti.
– O mano – katė, lanksti, 

gracinga ir meili.
Atsiliepia Petras:
– Nu ir mano boba į kažkokį 

gyvulį panaši.
***

Sakoma, kad jei demokra-
tijos lopšys – Graikija, tai jos 
kapas – Rusija.

***
Barasi įsimylėjėlių porelė. Ji:
– Mums reikia išsiskirti, nes 

mūsų Zodiako ženklai netinka 
viens kitam.

Jis:
– Su tokia logika tu ir numir-

si sena merga!
Ji:
– Ne sena merga, o senu 

ožiaragiu.
***

Tikybos pamoka. Kunigas 
klausia Petriuko:

– Kas buvo pirmasis žmo-
gus?

– Adomas.
– O kokią baisią bausmę jam 

pasiuntė Dievas?
– Ievą!

***
Tėvas klausia Petriuko:
– Ir kada gi tu ištaisysi tą 

nelemtą kuolą?
– O kaip man jį ištaisyt, jei 

sąsiuvinį mokytoja paėmė?
***

Senmergė skundžiasi drau-
gėms:

– Prekybos centre, matau, 
žmonės vežasi vežimėliuose 
vaikus. Bet niekaip nerandu 
to skyriaus, kuriame tie vaikai 
sudėti.

***
Priėmimo skyriuje gydyto-

jas klausia paciento:
– Kas jums atsitiko?
– Mane žmona metė.
– Argi tai priežastis iššokti 

iš penktojo aukšto?
– Aš ir nešokau. Juk sakau, 

žmona metė.
***

Jaunas tėtis dalijasi patir-
timi:

– Jei nenorite tapti žmo-
nos skuduru, tai visada rėkite 
garsiau nei ji. Jei, pavyzdžiui, 
ji man liepia eiti indų plauti, 
aš šaukiu, kad neturiu laiko: 
dabar grindis plaunu, o po to 
dar skalbinius lyginsiu!

***
Įdomu, kodė gyvūnų teisių 

gynėjai apliejo raudonais 
dažais damas su kailinukais, o 
va prie tų baikerių, kurie nuo 
galvos iki kojų vilki odiniais 
drabužiais, jie kažkodėl nesi-
artina?

***
– Kodėl skiriatės su žmo-

na?
– Nes ji įžūliai meluoja!
– Kaip meluoja?
– O va taip. Kažkur 

išsivilko visai nakčiai, o man 
aiškina, kad pas savo seserį 
buvo. O pas jos seserį tai aš 
buvau!

Orų prognozė rugpjūčio 31-rugsėjo 3 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Rugpjūčio 31 d. Naktį +12

Dieną +21
P, 
3-8 m/s

Dieną kai kur palis.

Rugsėjo 1 d. Naktį +10
Dieną +21

P,
2-6 m/s

Rugsėjo 2 d. Naktį  +12
Dieną +20

Š, 
2-6 m/s

Rytą vietomis palis.

Rugsėjo 3 d. Naktį +12
Dieną +22

ŠR,
2-6 m/s

• Garstyčių sėklą. 1 kg – 1 Eur.  
Tel. 8 670 37 379. Rokiškis
• Braškių daigus. Tel. 8 625 81 278. 

Po žmonos žodžių 
„Noriu rūkytos grilyje 
keptos braškės“ septy-
nių vaikų tėvas ėmė ir 
nualpo.

***
Kaip sakė senas 

siuvėjas Petras:
– Jums greitai 

pasiūti, ar kad abi ran-
kovės būtų vienodo 
ilgio?

***
Pokalbis darbdavio 

kabinete:
– O iš kur jūs 

žinote, kad mano 
gyvenimo aprašymą 
rengė močiutė?

– Nes jame priva-
lumų grafoje įrašyta 
„Gerai valgo“.

***
Teismo salėje:
– Liudininke, jūs 

teigiate, kad teisiama-
sis su auka gyveno 
kaip vyras ir žmona?

– Netiesą sakote, 
gerbiamas teisėjau. Jie 
gyveno daug geriau!

***
Marytė klausia 

Petro:
– Ar ką nors 

pastebi?
– O ką aš turėčiau 

pastebėti?
– Aš į grožio salo-

ną šiandien ėjau.
– Ir jis, vadinasi, 

buvo uždarytas.

Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Edifier M2280, naudotą maždaug 
mėnesį, todėl jokių defektų nėra. 

Kaip naujas. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 603 38 303. Rokiškis
• Edifier S330d, naudotą apie 2 
metus. Yra dežė ir visi laidai nuo 
kolonėlių. Būklė yra gera ir veikia 
puikiai. Ardytos ar taisytos nebuvo. 

Kaina 50 Eur. Tel. 8 603 38 303. 
Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Vokišką akordeoną 

"Voltmeister-80", kaina sutartinė. 
Tel. 8 656 21 455. Rokiškis


