
Nepriklausomas rajono laikraštis 2018 m. rugsėjo 25 d., antradienis Nr. 75 (553)

Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Rugsėjo 25-oji, 
antradienis, 
39 savaitė

Iki metų pabaigos liko 97 dienos.
Mokymosi šeimoje diena.

Saulė teka 7.07 val., 
leidžiasi 19.14 val. 

Dienos ilgumas 12.07 val. 
Mėnulis – pilnatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Aurelija, Aušrinė, Budrė, Budrius, 
Budrys, Kleopas, Vaigina, Vaiginas, 

Vaiginta, Vaigintas.
Rytoj: Damijonas, Gražė, Gražina, 
Justina, Justinas, Kipras, Kiprijonas, 

Kozmas, Vydenė, Vydenis, 
Vydgailas, Vydgailė.

Poryt: Adalbertas, Danga, 
Daugenė, Daugenis, Kęsbartas, 
Kęsbartė, Kęsgailas, Kęsgailė, 

Kęsmantas, Kęsmantė, Kovaida, 
Kovaidas, Kovilas, Kovilė. 

Dienos citata
„Retai mąstome apie tai,

 ką turime, bet visada – apie tai, 
ko stokojame“ 

(A. Šopenhaueris).

Dienos skaičius
2,38

Tiek Eur ketvirtadienį kainavo 
viena „Rokiškio Sūrio“ akcija. 2 p. 

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1493 m. Kristupas Kolum-
bas (Christopher Columbus) 
iš Ispanijos išvyko į antrąją 
kelionę ieškoti Naujojo pa-
saulio.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1604 m. Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės etmono 

Jono Karolio Chodkevičiaus 
vadovaujama lietuvių 

kariuomenė ties Baltakmene 
sumušė švedų kariuomenę.

Post 
scriptum

Maža piktybė didele 
pavirsta.

2 p.

Rajono gyventojų dėmesiui – savaitgalį 
vyks karių savanorių pratybos!

6 p.

Baltų vienybės dieną 
ant Moškėnų piliakalnio – 
dainos, šokiai, senoviniai 
ir šiuolaikiniai 
ginklai

Ūsuoti bebrai puola: 
Rokiškyje nuverstas 
medis, nutraukti laidai, 
sukeltas gaisras ir 
sukeltos ant kojų 
specialiosios tarnybos

Šventojo Tėvo vizitas: 
išsklaidyti mitai ir maži stebuklai

3, 5 p.
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Ūsuoti bebrai puola: Rokiškyje 
nuverstas medis, nutraukti laidai, 
sukeltas gaisras ir sukeltos 
ant kojų specialiosios tarnybos

Rugsėjo 21 d. apie 15 
val. dalyje Rokiškio dingo 
elektra. Pasirodo, bebras 
nugraužė medį, kuris virs-
damas nutraukė elektros lai-
dus. Negana to, nuo trūku-
sių laidų užsiliepsnojo žolė, 
tad ant kojų buvo sukeltos 

ugniagesių pajėgos. 

Tiesa, kalbinti elektrikai 
kol kas negalėjo vienareikš-
miškai atsakyti, ar šis pažei-
dimas galėjo tokiai didelei 
miesto daliai išjungti elektrą. 
Gali būti, kad įvyko dar vie-

nas elektros gedimas, kurį 
ESO atstovai nustatinėja. ESO 
informavo, kad gedimą ketino 
pašalinti ir elektros tiekimą 
atnaujinti iki rugsėjo 21-osios 
dienos 17.50 val.

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.

Bikuvos gimtadienis Rokiškyje tęsiasi!

Rugsėjo 21-ąją nuo 12 val. „Bikuvos“ parduotuvė Rokiškyje stebino užsukusius apsipirkti 
gyventojus. Priešais parduotuvę išrikiuoti pavilijonai kvietė išbandyti naujausias statybų in-
dustrijos medžiagas bei įrenginius, o mažieji svečiai, padedami tėvelių, galėjo pasigaminti ir 
nusidažyti lesyklėlę.

„Rokiškio Sirena“ inform.

„Rokiškio sūris“ už 9,4 mln. eurų sieks 
supirkti iki dešimtadalio savų akcijų

Viena didžiausių pieno 
perdirbimo bendrovių Lie-
tuvoje „Rokiškio sūris“ už 
beveik 9,4 mln. eurų sieks 
supirkti iki dešimtadalio 
savų akcijų.

Bendrovė per „Nasdaq“ 
Vilniaus biržą pranešė, kad 
supirkti savas akcijas įmonės 
akcininkai nusprendė praėju-
sį ketvirtadienį. Nurodoma, 
kad ketinama įsigyti iki 10 
proc. savų akcijų, už kurias 
būtų sumokėta 9,397 mln. 
eurų. Akcijos bus superka-
mos po 2,62 euro.

Akcijų supirkimas vyks 
nuo rugsėjo 24 dienos iki 
spalio 5 dienos.

Akcijų supirkimui yra 
sudarytas 10,85 mln. eurų 
rezervas.Birželio pabaigoje 
27,21 proc. „Rokiškio sū-

rio“ akcijų valdė „Pieno pra-
monės investicijų valdymas“, 
24,96 proc. – Latvijos „RSU 
Holding“, 19,46 proc. – ben-
drovės valdybos pirmininkas 
Antanas Trumpa, 10 proc. 
– Naujosios Zelandijos kom-
panijos „Fonterra“ valdoma 
antrinė įmonė Nyderlanduose. 
Kartu veikiantys asmenys val-
do 81,86 proc. įmonės akcijų.

„Rokiškio sūrio“ akcijos 
kotiruojamos biržos Oficia-
liajame prekybos sąraše, ke-
tvirtadienį akcijų uždarymo 
kaina buvo 2,38 euro.

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

Neišvengiama rudens problema – 
„nematomi“ pėstieji

Trumpėjant dienoms ša-
lies vairuotojai kaip ir kasmet 
vis dažniau susiduria su „ne-
matomais“ pėsčiaisiais. Nors 
atšvaitai pamažu populiarėja 
ir tarp suaugusiųjų, ir tarp 
vaikų, tačiau pernelyg didelis 
pasitikėjimas savo jėgomis ir 
net tamsių spalvų drabužiai 
sumažina pėsčiųjų matomu-
mą iki minimumo bei didina 
riziką pakliūti į eismo įvykį.

„Nematomi“ pėstieji – 
visos šalies problema
Draudimo bendrovės BTA 

Ekspertizių skyriaus vadovas An-
drius Žiukelis atkreipia dėmesį, 
kad iš eismo įvykių suvestinių vis 
dar nedingsta atvejai, kai nuken-
čia „nematomi“ kelių eismo da-
lyviai. Rudens statistika negailes-
tinga: pavyzdžiui, pernai per tris 
rudens mėnesius eismo įvykių su 
pėsčiaisiais, palyginti su vasaros 
mėnesiais, Lietuvoje padaugėjo 
beveik 80 procentų.

„Pėsčiųjų matomumas tam-
siu paros metu yra ne tik regio-
nų, bet ir miestų problema. Pės-
tieji mano, kad gerai pažįsta savo 
nuolatinius maršrutus ir kartais 
dėl to jaučiasi gal net pernelyg 
drąsiai. Tinkamai įvertinti situ-
aciją trukdo ir įsivaizdavimas, 
kad vairuotojai juos mato, tuo 
tarpu vairuotojai žmogų, jei jis 
be atšvaito, dažniausiai pastebi 
tik jį tiesiogiai apšvietus gatvės 
žibintui ar automobiliui. Ypač 
pavojinga pastaroji situacija, kai 
staigiai sustabdyti automobilį ne 
visuomet įmanoma,“, – sako A. 
Žiukelis.

Važiuojant įjungus artimąsias 
šviesas, žmogus be atšvaito ke-
lyje paprastai pamatomas iki jo 
likus vos 40-50 metrų atstumui, 
jei su atšvaitu – apie 150 metrų. 
Tolimosios automobilio šviesos 
pėsčiųjų matomumą padidina 
bent porą kartų, tačiau miestuo-
se jos nenaudojamos, o ir už-
miesčio keliuose įjungiamos tik 

tuomet, jei priešpriešine eismo 
juosta neartėja automobiliai.

Ir drabužių spalva 
lemia matomumą
Praktiškos, mažiau teplios 

drabužių spalvos – juoda, tam-
siai mėlyna, susilieja su tamsia 
aplinka ir yra mažiau pastebi-
mos vairuotojams.

Tyrimai rodo, kad dėvėdami 
juodus ar mėlynus drabužius 
automobilių vairuotojams esa-
me pastebimi 17 metrų atstumu, 
raudona drabužių spalva šį ats-
tumą pailgina iki 24 metrų, gel-
tona – iki 37 metrų, o visiškai 
balta – iki 55 metrų.

„Tačiau kaip ir bet kurioje ki-
toje situacijoje, galiausiai nule-
mia aplinkybių visuma. Gatvės 
ar kelio apšviestumas, oro sąly-
gos – lietus, dargana ar rūkas, 
svarbus ir pasirinktas vairuotojo 
greitis, nes kuo jis didesnis, tuo 
vėliau pastebimas pėsčiasis“, – 
teigia ekspertas.

Neįkainojamos 3 sekundės
Pasak A. Žiukelio, jei trūks-

ta motyvacijos dėvėti atšvaitą, 
būtina prisiminti, kokia didelė 
kelyje yra 3 sekundžių kaina.

Automobiliui važiuojant vi-
dutiniu 60 kilometrų per valandą 
greičiu, atšvaito nesegintis pės-
čiasis vairuotojo bus pastebėtas 
vos už 40-50 metrų ir kontaktas 
su automobiliu gali įvykti vos per 
3 sekundes. Tuo tarpu atšvaitą 
dėvintis pėsčiasis bus pamatytas 
apie 100 metrų atstumu, atitin-
kamai galimo susidūrimo laikas 

pailgėja iki 6 sekundžių. Per tiek 
laiko vairuotojas gali spėti su-
stabdyti automobilį, o pėsčiasis 
– pakeisti judėjimo trajektoriją ar 
pasitraukti į saugią zoną.

„Naudojamas pakabinamas, 
juostelės tipo ar bet koks kitas 
atšvaitas turi būti kokybiškas ir 
iš tiesų atspindėti šviesą. Prieš 
prasidedant tamsiajam sezonui 
rekomenduočiau pasitikrinti, ar 
atšvaitas nesusidėvėjo ir vis dar 
atlieka savo paskirtį, nes jo su-
teikiamos 3 sekundės papildo-
mo laiko gali išgelbėti gyvybę“, 
– sako A. Žiukelis.

Pėstiesiems patariama pasi-
rūpinti keliais atšvaitais ir ma-
tomumu iš visų pusių, o netu-
rint specialaus atšvaito naudoti 
paprastą žibintą ar mobiliajame 
telefone esantį žibintuvėlį. Dar 
vienas svarbus patarimas pėstie-
siems bei dviratininkams – už-
miestyje nepasiduoti pagundai 
žengti į važiuojamąją kelio dalį, 
o net ir judant kelkraščiu bei pa-
mačius atvažiuojantį automobilį 
žengti žingsnį į kraštą, toliau nuo 
važiuojamosios kelio dalies.

Anot eksperto, pėsčiųjų ėji-
mas važiuojamąja kelio dalimi 
kelia didelę eismo įvykio riziką, 
nes jei pėsčiasis nesitraukia, te-
lieka tikėtis sėkmės, kad kelio 
pločio užteks ir jam, ir automo-
biliams prasilenkti.

Naujienų agentūros BNS in-
formaciją atgaminti visuomenės 
informavimo priemonėse bei 
interneto tinklalapiuose be raš-
tiško UAB BNS sutikimo drau-
džiama.

Rajono gyventojų dėmesiui – savaitgalį 
vyks karių savanorių pratybos!

Jau gražia tradicija tapo, 
kad rugsėjį Rokiškio rajone 
vyksta didelės karių sava-
norių pratybos. Ne išimtis ir 
šiemet – paskutinįjį rugsėjo 
savaitgalį  Krašto apsaugos 
savanorių pajėgų Vyčio apy-
gardos 5-osios rinktinės 506-
oji kuopa rengia pratybas. 
Jos – vertinamosios, tad ka-
riai savanoriai demonstruos 
visus įgytus asmeninio ir ko-
mandinio darbo įgūdžius. 

Tad savaitgalį rajono ke-

liais judės karinė technika, 
žygiuos Lietuvos ir NATO 
sąjungininkų kariai. Rokišky-
je, Pandėlio, Panemunėlio ir 
Kazliškio seniūnijose mūsų 
kariai savanoriai vykdys pra-

tybų užduotis. Jų metu bus 
naudojami imitaciniai šoviniai 
bei imitaciniai sprogmenys, 
kita karinė amunicija. Gyven-
tojai prašomi laikytis rimties, 
nesibaiminti savo karių. 

Platesnę informaciją teikia 
ir į su pratybomis susijusius 
klausimus atsakys Krašto ap-
saugos savanorių pajėgų Vyčio 
apygardos 5-osios rinktinės 
vadas kapitonas Sergejus Afa-
nasjevas. Jo tel. (8-686) 79554.

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.
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Šventojo Tėvo vizitas: išsklaidyti mitai ir maži stebuklai
Šventojo Tėvo vizitas sutelkė Lietuvą: šimtatūkstantinės tikinčiųjų minios rinkosi Vilniuje ir Kaune išgirsti Popiežiaus Pranciškaus siunčiamą žinią 
mūsų valstybei ir pasauliui. Šis vizitas paneigė daugybę mitų, kuriuos šiandienos visuomenė klijuoja Katalikų Bažnyčiai Lietuvoje: esą religija mažai 
kam beįdomi, o į bažnyčią eina tik močiutės. Tačiau šimtatūkstantinėje minioje Santakos parke Kaune šmėžavo ne tik močiučių skarytės, bet ir 
jaunimas, kuris šio susitikimo per naktį laukė parke, jaunos šeimos su kūdikiais. Popiežiaus vizitą Lietuvai nedraugiškos valstybės ne veltui stengėsi 
sumenkinti: Šventasis Tėvas ne tik jautriai priėmė skaudžią mūsų valstybės ir visuomenės patirtį, bet ir siuntė žinią pasauliui apie mūsų pačių kartais 
maža laikomos valstybės svarbą Europai. Juk šie žodžiai girdimi toli – Vatikanas yra bene pats didžiausias diplomatijos autoritetas pasaulyje. O vietoj 
žadėto lietaus dangų net dukart nušvietusi vaivorykštė liudijo: Dievas siunčia žmonėms ženklus, jei tik jie moka juos pastebėti...

Susitikimui rengėsi iš anksto
Kur geriausia pajusti Šventojo 

Tėvo vizito dvasią? Žinoma, būryje 
bendraminčių, kurie kartu vyksta į 
susitikimą su juo. Kalbant apie re-
ligiją, nemažai pašnekovų išreiškia 
norą tikėti  „asmeninį Dievą“: tiki, 
kad egzistuoja aukštesnė, žmogui ne-
pažini jėga, tačiau ją garbinti norėtų 
savaip – be bažnytinių apeigų, be įsi-
pareigojimų. Tačiau Katalikų bažny-
čia kaip tik pabrėžia bendruomenės 
svarbą. Susitikime su Popiežiumi ne 
kartą buvo cituojama teologų mintis: 
kas nenori melstis bendruomenėje, 
dažniausiai to nenori daryti ir vienu-
moje.

Šie susitikimai su Popiežiumi 
kaip tik atskleidė bendruomenės ga-
lią. Bendrumo jausmas Rokiškio pi-
ligrimus apėmė jau besirengiant šiai 
kelionei. Vos paskelbus Popiežiaus 
vizito dienotvarkę, tikintieji buvo 
kviečiami registruotis į juos savo 
parapijose. Rokiškio dekanato ti-
kintieji buvo ganėtinai aktyvūs. Tad 
nenuostabu, kad įvairiose parapijose 
į susitikimus kvietimų prašė nema-
žai žmonių. Gausiausia, be abejo-
nės, buvo didžiausios – Rokiškio šv. 
apaštalo evangelisto Mato – parapi-
jos piligrimų delegacija. Susikoope-
ravę  su Kamajų, Salų ir Duokiškio 
tikinčiaisiais, į Kauną išvyko net trys 
pilni autobusai rokiškėnų tikinčiųjų. 
Kvietimai į susitikimą – visiškai ne-
mokami. Kainavo tik kelionė. Bet ir 
jos kaina simbolinė – 8 Eur žmogui. 
Palyginti, netgi bilietas į Kauną, į 
vieną pusę kainuoja brangiau.

Norintieji registruotis susitiki-
mams, tą galėjo padaryti visą vasa-
rą savo parapijose. Buvo skelbiama, 
kad pirmiesiems teks pačios geriau-
sios vietos. Rokiškio dekanato pa-
rapijų tikintieji gavo puikias vietas 
dalyvauti Popiežiaus aukojamose šv. 
Mišiose Kaune: kai kurie jų prava-
žiuojantį Šventąjį Tėvą matė iš labai 
arti, kiti – iš šiek tiek didesnio ats-
tumo. Išvysti savo akimis popiežių 
rokiškėnai Santakos parke galėjo ne 
kartą: jis skyrė didelį dėmesį tikin-
tiesiems: visus sektorius apvažiavo 
papamobiliu. Ir dar netgi ne po kartą. 
Pasak vienos iš išvykos organizato-
rių, Zitos Stalauskienės, už puikias 
vietas A1 sektoriuje piligrimai turėtų 
dėkoti Rokiškio dekanato dekanui 
Eimantui Novikui.

Rūpestis nuo pirmųjų minučių
Tam, kad spėtų į 10 val. šv. Mišias 

Santakos parke, rokiškėnai išvyko 
anksti paryčiais. Jau 2.15 val. prie 
Rokiškio bažnyčios išsirikiavo trys 
UAB „Rimvittrans“ autobusai. Pir-
majame ir trečiajame – rokiškėnai, 
antrajame – rokiškėnai ir Kamajų, 
Salų bei Duokiškio piligrimai. Kad 
nebūtų maišaties, į autobusus piligri-
mai buvo sodinami pagal vardinius 
sąrašus. 

Kiekvienas autobusas turėjo savo 
kelionės vadovą ir savo ženklą. Pir-
mojo – raudoną lentelę su Rokiškio 
herbu, antrojo – žalią, o trečiojo – 
mėlyną. 

Beje, šių lentelių gamyba parei-
kalavo nemažo vienos iš kelionės 
vadovių – Zitos Stalauskienės – išra-
dingumo. Ji pasakojo, kad gaminant 
šias lenteles reikėjo nemažai pasukti 
galvą. Juk reikėjo kokio nors ženklo, 
pagal kurį rokiškėnai galėtų atpa-
žinti savuosius ir rinktis į vieną būrį 
atvykstant ir išvykstant iš Santakos 
parko. Ji nuvyko pasiklausti rajo-
no savivaldybės specialistų, kokiais 
ženklais būtų galima pasinaudoti 
reprezentuojant Rokiškį tokiame di-
džiuliame renginyje. Tačiau valdi-
ninkai tik rankomis skėsčiojo – nieko 
tinkamo jie, pasirodo, neturi...

Turizmo informacijos centre Z. 
Stalauskienės akį patraukė spalvin-

gi medžiaginiai maišeliai su Rokiš-
kio herbu. Iš kelių spalvų ji rinkosi 
pačius ryškiausius, iš toli matomus. 
Iš jų ir pagamino lenteles su mūsų 
miesto ženklais. Beje, jas įvertino 
ir kitų miestų tikintieji: rokškėnams 
sekant paskui lentelę su savuoju žen-
klu, pavymui girdėjosi nuostabos 
šūksniai: „Žiūrėkit, kaip čia gerai 
sugalvota: miesto herbas su pavadi-
nimu, iš toli matyti!“. 

Maža to, Z. Stalauskienė tapo ir 
savo miesto ambasadore – ji speci-
aliai šiai išvykai įsigijo kuprinėlę su 
„Rokiškio – kultūros sostinės“ sim-
bolika. 

Būtina informacija
ir patarimai
Kadangi autobusai iš Rokiškio 

pajudėjo labai anksti: Rokiškį jie 
paliko maždaug 2.30 val., o Kama-
jus – 3 val. ryto, kelionė vyko labai 

ramiai ir tyliai: nemažai maldininkų 
tiesiog snaudė. Iki Kauno likus ke-
lioms dešimtims kilometrų – nuodu-
gnus vadovės instruktažas. Kadangi 
autobusu pavyks privažiuoti beveik 
prie pat Santakos parko, tikintieji 
išlipimui turės pasiruošti iš anksto: 
kad netaptų kamščiu kitiems piligri-
mams, autobusui bus leista sustoti 
tik trims minutėms, ir per jas visi 
beveik 50 keleivių turės spėti išlipti. 
Tad daiktus, kuriuos nešis į sektorių, 
jie turi pasiruošti iš anksto. Tuomet 
– detalus supažindinimas su sekto-
riumi, keliais vedančiais į jį.

Galop kiekvienas piligrimas gau-
na savąjį kvietimą į sektorių bei 
lapelį su pačiais svarbiausiais duo-
menimis: autobuso vairuotojo ir au-
tobuso keliautojų vadovės telefono 
numeriais, autobuso valstybiniais 
numeriais, informacija, kaip pasiekti 
bendrovės „Kauno autobusai“ aikš-

telę, kurioje stovės visi mūsų rajo-
no tikinčiuosius atvežę autobusai. 
Pasiekti tą aikštelę gana paprasta – 
įsėsti į 5P Kauno maršrutinį autobu-
są ir nuo Kauno pilies važiuoti tris 
stoteles, iki stotelės „Kauno autobu-
sai“. Be to, patariama maldininkams 
burtis į būrį ir su Rokiškio lentelėmis 
po šv. Mišių link autobusų keliauti 
kartu. Maldininkai netruko įvertinti 
parapijos indėlį į kelionės organi-
zaciją. Mat planavo patys užsirašyti 
autobuso numerius ir kontaktinius 
telefonus, kad, neduok Dieve, to-
kioje minioje pasimetę galėtų rasti 
savuosius. O čia – viskas „ant lėkš-
tutės“: tik imk ir naudokis.

O ir bendrakeleviai itin draugiš-
ki: vieni kitiems siūlė vaišintis kava 
ar arbata, einant prie patikros postų 
žiūrėjo, kad nebūtų atsilikusių nuo 
grupės.

 į 5 p.
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Pagalba laikantiems kiaules maro paliestuose rajonuose
Afrikinis kiaulių maras (toliau 

– AKM) – ypač pavojinga užkre-
čiama virusinė naminių bei lauki-
nių kiaulių ir šernų liga. Lietuvoje 
ši liga plinta itin sparčiai ir, nors 
ji nepavojinga žmonėms, bet nesi-
laikant saugumo reikalavimų kyla 
pavojus, kad per mėsą, kraują, vi-
daus organus pavojingas virusas 
bus išplatintas už ligos židinio ribų. 

Pasak Valstybinės maisto ir 
veterinarijos tarnybos (toliau – 
VMVT), nuo 2018 m. pradžios Lie-
tuvos laukinėje faunoje AKM pa-
tvirtintas 1 192 vietose 2 714 šernų 
(2 434 nugaišusiems ir 280 sume-
džiotų), o iki rugsėjo 1 d. Lietuvoje 
buvo nustatyti 49 AKM židiniai 36 
šalies rajonuose. Anksčiau buferi-
nėse zonose (apsauginė teritorija, 
kurioje taikomi griežčiausi biologi-
nės saugos reikalavimai) laikomos 
kiaulės būdavo priverstinai išsker-
džiamos, dabar šios priemonės 
atsisakyta, o smulkiesiems kiaulių 
augintojams, auginantiems nuo 1 
iki 100 kiaulių rajonuose, kuriuose 
šiemet nustatyti AKM atvejai šer-
nams arba kiaulėms, siūloma teikti 
paraiškas gauti valstybės pagalbą.

Galima įsigyti 
saugumo priemones
Žemės ūkio ministerija (toliau 

– ŽŪM) parengė kovos su šia liga 
planą – ekonomiškai naudingus pa-
siūlymus biosaugai kiaulių ūkiuose 
stiprinti arba kitų rūšių gyvūnams 
įsigyti. Kaip sakė ŽŪM Gyvulinin-
kystės ir veislininkystės skyriaus 
vedėjas Arūnas Šileika, šis planas 
turėtų padėti žmonėms apsisaugoti 
ir apsispręsti, taip pat paremti juos fi-
nansiškai. Anot pašnekovo, tam buvo 
sukurtos trys pagalbos priemonės. 
Pagalbos taisyklės įsigaliojo nuo š. 
m. rugpjūčio 28 d. 

Viena iš jų – pagalba kiaulių lai-
kytojams, apsisprendusiems nenai-
kinti kiaulių, už biologinio saugumo 
priemonių reikalavimų įgyvendini-
mą (ministro įsakymas Nr. 3D-585). 

Afrikinis kaulių maras – pavojinga, sparčiai plintanti liga.                       Gintaro Kandroto nuotr.

PRIIMAMOS PARAIŠKOS BIOLOGINIO 
SAUGUMO PRIEMONĖMS ĮSIGYTI:

• tvora, skirta kiaulių laikymo vietai aptverti;
• vartai, skirti patekti į kiaulių laikymo vietą;
• langai, skirti kiaulių laikymo patalpai;
• pašarų terminio apdorojimo įranga;
• dezinfekciniai barjerai asmenims ir (ar) transporto priemonėms;
• dezinfekciniai purkštuvai;
• plovimo, valymo, dezinfekcijos įranga ir priemonės;
• konteineriai, skirti laikyti gaišenoms;
• priemonės nuo graužikų, vabzdžių ir kitų kenkėjų (pvz.: insek-

ticidinės lempos tinkleliai, graužikų naikinimo priemonės);
• asmens higienos priemonės (vienkartiniai ar daugkartinio 

naudojimo darbo rūbai ir avalynė) ir kt.;
• asmenų persirengimo patalpų įranga (dušai, rūbų spintos, 

skalbyklų įranga). Šios išlaidos kompensuojamos tik kiaulių laikyto-
jams, laikantiems daugiau nei 10 kiaulių arba bent 1 paršavedę su 
prieaugliu arba be prieauglio.
Kaip paaiškino A. Šileika, pagal šią 
priemonę nuo šių metų rugsėjo 3 iki 
spalio 15 d. smulkieji kiaulių auginto-
jai gali teikti paraiškas įsigyti biologi-
nio saugumo priemones.

Pasak skyriaus vedėjo, atlyginama iki 
90 proc. šių biologinio saugumo reikala-
vimams įgyvendinti reikalingų priemo-
nių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 
1 500 eurų vienam pareiškėjui.

A.Šileika pabrėžė, kad ūkininkas, 
apsisprendęs laikyti kiaules, turi pasi-
kviesti veterinarijos gydytoją ir aptarti 
bei įvertinti, kokių priemonių ūkiui rei-
kėtų, kad pinigai nebūtų išleisti veltui. 
„Ūkininkas turi šias priemones turėti, 

neperduoti ir išlaikyti ne mažiau kaip 
metus“, – sakė pašnekovas.

Tiesa, ŽŪM atstovas minėjo, kad 
priemonei yra skirta 1,1 mln. eurų vals-
tybės biudžeto lėšų ir jei šia priemone 
norės pasinaudoti labai daug kiaulių 
augintojų, parama gali mažėti, bet ne 
daugiau kaip 40 procentų, t. y. bus kom-
pensuojama iki 60 proc. patirtų išlaidų.

Beje, pašnekovas ragino smulkiuo-
sius kiaulių augintojus įvertinti, ar šalia 
nėra stambių kiaulių auginimo kom-
pleksų arba mėsos perdirbimo įmonių, 
kad, rizikuodami pasilikti kiaules ir jas 
auginti, nebūtų vėliau priversti padengti 
bendrovės patirtų nuostolių, jei kiaulės 

visgi susirgtų AKM ir šalia esanti di-
džioji bendrovė teisme įrodytų, jog jos 
patirti nuostoliai susiję su smulkiojo 
kiaulių augintojo veiksmais. „Minis-
terija tikrai nepasisako už smulkiųjų 
kiaulių augintojų naikinimą, tiesiog 
bandome pasakyti, kad žmonės patys 
turi apsispręsti, ar jie sugeba apsisaugoti 
nuo viruso patekimo į kiaulių laikymo 
vietą, ar ne, – dėstė A. Šileika. – Jei su-
geba, tikrai nėra ir nebus priverstinio 
išnaikinimo.“

Išmoka už kiekvieną 
paskerstą kiaulę
Kita priemonė, anot skyriaus vedėjo, 

skirta tiems ūkininkams, kurie nuspren-
dė, jog rizika yra per didelė, ir nutarė pa-
skersti laikomas kiaules. Kaip atskleidė 
pašnekovas, draudimo išmoka tokiu 
atveju numatyta „Pagalbos teikimo 
kiaulių laikytojams skatinant vykdyti 
afrikinio kiaulių maro prevencijos prie-
mones taisyklėse“ (ministro įsakymas 
Nr. 3D-586). Jos numato skirti 100 eurų 
dydžio išmoką už kiekvieną paskerstą 
kiaulę tiems šių gyvulių laikytojams, 
kurie nuspręs atsisakyti kiaulių augini-
mo trejus metus šiemet AKM paliestuo-
se šalies rajonuose. Paramą galės gauti 
žmonės, laikę nuo 1 iki 100 kiaulių.

Kaip sakė A. Šileika, pareiškėjai 
teikti paraišką ir kitus būtinus doku-
mentus kviečiami savivaldybėse pagal 
fizinio asmens gyvenamąją vietą arba 
juridinio asmens buveinės adresą nuo 
š. m. rugsėjo 3 iki 2019 m. vasario 1 d.

ŽŪM atstovas priminė, jog, pasker-
dus kiaulę, būtina išsikviesti veterinari-
jos gydytoją, kuris paimtų mėginius ir 
ištirtų, ar kiaulė nesirgo AKM. Paskui 
skerdieną galima apdoroti iš karto, o jei 
mėginys nustatytų AKM, gaminius tek-
tų sunaikinti.

Galima keisti veiklos sritį
Pasinaudoję išmoka už paskerstas 

kiaules, augintojai taip pat turi galimy-
bę gauti išmoką įsigyti bet kokius kitus 
ūkinius gyvūnus – jiems bus atlygina-
ma iki 90 proc. išlaidų (ministro įsaky-
mas Nr. 3d-587 „Dėl žemės ūkio mi-

nistro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo 
Nr. 3D-914 „Dėl pagalbos už įsigytus 
ūkinius gyvūnus teikimo taisyklių pa-
tvirtinimo“ pakeitimo“). Pasak paš-
nekovo, ūkininkai pagal šią priemonę 
gali nusipirkti bet kokį ūkinį gyvūną, 
pradedant karvute ar antimi, baigiant 
triušiu. „Žinoma, yra sąlyga, kad reikia 
šiuos gyvūnus išlaikyti trejus metus. 
Su karve nekyla jokių problemų, o štai 
su žąsimi ar triušiu – sudėtingiau. Čia 
ir prasideda verslas, nes, prieš Kalėdas 
paskerdęs žąsį, ūkininkas iš kiaušinių 
ar nusipirktų žąsiukų vėl turės užsiau-
ginti kitą žąsį, kad taip  ciklas suktųsi 
trejus metus“, – vardijo A. Šileika.

Ši valstybės pagalba skiriama žmo-
nėms, kurie paskutinį mėnesį prieš 
paramos taisyklių įsigaliojimą (rugpjū-
čio 28 d.) laikė nuo 1 iki 100 kiaulių 
ir visas jas paskerdė, sunaikino arba 
jos nugaišo dėl AKM. Paraiškos ir kiti 
privalomi pateikti dokumentai, anot 
ŽŪM atstovo, priimami savivaldybėse 
pagal fizinio asmens gyvenamąją vietą 
arba juridinio asmens buveinės adresą 
tik iki spalio 15 d., todėl, norintiems 
suspėti pasinaudoti šia priemone, rei-
kėtų suskubti iki šio termino paskersti 
kiaules.

Pasinaudoti galima ne visur
A.Šileika priminė, kad šiomis prie-

monėmis gali pasinaudoti ūkiai, esan-
tys tik tuose rajonuose, kuriuose šiais 
metais nustatyti AKM atvejai šernams 
arba kiaulėms. Šie rajonai skelbiami ir 
nuolat atnaujinami VMVT tinklalapy-
je ir šiuo metu sudaro daugiau nei pusę 
visų Lietuvos rajonų – 39 iš 60.

Tai Akmenės, Alytaus, Anykščių, 
Birštono, Biržų, Druskininkų, Elek-
trėnų, Ignalinos, Jonavos, Joniškio, 
Jurbarko, Kaišiadorių, Kauno, Kė-
dainių, Kelmės, Kupiškio, Lazdijų, 
Marijampolės, Mažeikių, Molėtų, 
Pakruojo, Panevėžio, Pasvalio, Prie-
nų, Radviliškio, Raseinių, Rokiškio, 
Šakių, Šalčininkų, Šiaulių, Šilutės, 
Širvintų, Telšių, Trakų, Ukmergės, 
Utenos, Varėnos, Vilniaus, Zarasų ra-
jonų savivaldybės.

Užs. 0671

DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 
TERITORIJOJE ESANČIŲ VALSTYBINĖS 
ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO 
AUKCIONŲ VYKDYMO INTERNETE

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas teisės aktų nustatyta tvarka 
sėkmingai vykdo valstybinės kitos paskirties ir valstybinės miškų ūkio paskirties 
žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionus. 

Modernizavus valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionų 
organizavimo ir vykdymo tvarką visi naujų valstybinės žemės sklypų ir miškų 
ūkio paskirties žemės sklypų nuomos ir pardavimo aukcionai dabar vykdomi 
tik elektroninėje erdvėje — interneto svetainėje http://aukcionai.vzf.lt.

Informuojame, kad šiuo metu interneto svetainėje http://aukcionai.vzf.lt 
iš viso yra paskelbta net 340 naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų 
ir valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo ir nuomos 
aukcionų. Iš jų net 16 aukcionų yra kitos paskirties valstybinės žemės sklypų 
bei 7 valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų, esančių Rokiškio rajono 
savivaldybėje, pardavimo aukcionai. Šie aukcionai organizuojami 2018 metų 
spalio 3 – 24 dienomis interneto svetainėje http://aukcionai.vzf.lt.

Kviečiame visus susidomėjusius registruotis interneto svetainėje http://
aukcionai.vzf.lt ir dalyvauti skelbiamuose aukcionuose. 

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo informacija

Užs. 0674

DOVANOJA

• 3 mėn. šuniuką. Mišrūniukas, 
augs nedidelis. Labai mielas.  
Tel. 8 620 63 092. Rokiškis
• 2 mėn. mieli ir tvarkingi kačiukai 
ieško naujų namų. Gamtinius 
reikalus daro į dėžutę, maistui 
neišrankūs, ėda viską. Patys 
negalime auginti, todėl ieškome 
jiems šeimininkų. Dieną galite 
rašyti sms, nuo 19 val. galite ir 
skambinti. Tel. 8 623 99 440. 
Rokiškis
• Džiungarijos žiurkėnus.  
Tel. 8 689 18 368. Rokiškis
• Ieškome nuostabių šeimininkų 
gražuoliams šuniukams. Turime tris 
kalytes ir vieną šuniuką, šuniukams 
2 mėnesiai, augs nedidukai. Labai 
mieli ir draugiški, tikisi rasti 
puikius namus. Tel. 8 628 63 811. 
Rokiškis
• Sekciją, išsivežti patiems.  
Tel. 8 614 27 316. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Vyriškas striukes, XL dydis. 
Papildomas tel. (8-601) 92760.  
Tel. 8 620 16 002. Rokiškis
• Naujus. 43 dydžio marškinius 
medžioklei. Kaina 15 Eur.  

Tel. 8 605 22 544. Rokiškis
• Medžioklinį diržą. Nenaudotas. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 605 22 544. 
Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Kolonėles Zachry, 600W. Groja 
tvarkingai, nebereikalingos, todėl 
parduodamos. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 608 21 190. Rokiškis
• Labai geros būklės CD grotuvą 
JVS KD-SD80BT. Bluetooth, 
Mos-fet, 50w-4, WMA, MP3, USB, 
AUX, SD. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• CD grotuvą VDO Dayton CD 
1107. MP3, AUX. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Geros būklės CD grotuvą JVS 
KD-R821BT, Bluetooth, VMA, 
MP3, USB, AUX. Mos-fet 50W-4. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Labai geros buklės, kaip naują 
CD grotuvą Panasonic CQ-
C1300AN.Mp3,VMA,RDS.. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Labai geros būklės CD grotuvą 
Panasonic CQ - C1303NE. MP3, AUX. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Labai geros būklės CD grotuvą 
AP CD - 5800 CD. MP3, AUX. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 687 73 075. 

Rokiškis
• Labai geros būklės CD grotuvą 
Sony CDX - MP40. MP3.  
Kaina 20 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Labai geros būklės CD grotuvą 
Panasonic CQ-C7303N. MP3, 
WMA. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Idealios būklės CD grotuvą 
ALPINE CDE-120RM, USB, AUX. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Labai geros būklės CD grotuvą 
Vdo Dayton CD 1327. Yra MP3, 
AUX. Kaina 25 Eur. Tel. 8 687 73 
075. Rokiškis
• CD grotuvą PLU2, P2 - 3030. 
MP3. Kaina 10 Eur. Tel. 8 687 73 
075. Rokiškis
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Šventojo Tėvo vizitas: išsklaidyti mitai ir maži stebuklai
Iš 3 p.

Paslaugumas, 
paslaugumas, paslaugumas
Gera nuotaika, bendruomeniš-

kumas, paslaugumas vieni kitiems 
– tokios neįkainojamos šio vizito 
pamokos. Vos maždaug 5.45 pasie-
kus Santakos parką, į jį jau plūdo 
tikinčiųjų minios. Policijos parei-
gūnai be vargo valdė eismą. Prie 
perėjos susirinkus didesnei mal-
dininkų grupelei, stabdė eismą ir 
praleido pėsčiuosius. 

Atmintinę, ką galima neštis į 
susitikimą su Šventuoju Tėvu, Lie-
tuvos policija išplatino iš anksto. 
Todėl patikros postai dirbo labai 
sklandžiai. Kiekviename jų du pa-
reigūnai. Ant specialaus stalelio 
paliekami krepšiai, sulankstomos 
kėdutės, o asmuo turi praeiti pro 
tuos vartelius. Žinoma, pasitai-
kė ir nesklandumų: pavyzdžiui, 
dažnas praeidavo pro vartelius su 
rankinuku po pažasčia. Nors darbo 
pareigūnams netrūko, jie maloniai 
ir su šypsenomis paprašydavo su-
klydusįjį dar kartą pakartoti pati-
kros procedūrą. Toliau – krepšio 
patikra: ar ten nėra metalinių sta-
lo įrankių, stiklinių butelių ir kitų 
daiktų, kuriais galima sukelti pa-
vojų sau ir aplinkiniams. Patikra 
judėjo sklandžiai ir sparčiai.

Už jos – smagus rokiškėnų su-
sitikimas su Pandėlio, Panemunio 
ir Skapiškio parapijų tikinčiaisiais. 
O po to jau kiekvieno valia spręsti: 
kartu ar skyrium ieškoti kelio į A1 
sektorių. Prie jo savanoriai tikrino 
kvietimus, dalino žurnalo „Artu-
ma“ specialų numerį bei specialiai 
šioms šv. Mišioms išleistas knyge-
les su šv. Mišių eiga, lietuviškais 
ir lotyniškais jų tekstais, giesmių 
natomis ir žodžiais. 

Į sektorių būtina patekti iki 8 
val. ryto. Įveikę visas patikras, 
paskutinieji Rokiškio parapijos 
maldininkai jį pasiekė maždaug 
7.15 val. O ką veikti iki 10 val.? 
Ogi daug ką: noritiesiems – karšta 
kava, galimybė nusipirkti vėliavą 
ar kokį suvenyrą. Užsiėmusiems 
vietas – galimybė klausytis krikš-
čioniškų giesmių, tikinčiųjų liudi-
jimų. 

Nors juokauta, kad anksčiausiai 
atėjusieji į sektorių, galės užsiim-
ti geriausias vietas, tačiau jokių 
varžytuvių už vietą prie sektoriaus 
bortelio nevyko. Atvirkščiai – tie, 
kurie pasiekė sektorių anksčiau-
siai ir jame praleido naktį, užsiė-
mė vietas gana atokiai nuo takelių, 
kuriais, kaip tikėtasi, pravažiuos 
Šventasis Tėvas. 

Žmonės, nešini parapijų vėlia-
vomis, trispalvėmis rinkosi į sek-
torių, statė sulankstomas kedutes, 
tiesė pledus. Prieš tai mandagiai 
paklausę aplinkinių, ar čia įsitaisė 
neužstos jiems vaizdo į ekraną ar 
akies kampučiu matomą specialio-
je scenoje už altoriaus Popiežiui 
Pranciškui paruoštą krėslą. Čia 
nieko nestebina, jei visiškai nepa-
žįstamas žmogus pasiūlys karštos 
kavos iš savojo termoso, išties su-
muštinį. 

Sektoriuje tikintieji – iš įvai-
rių parapijų. Šalia – jiezniškiai su 
savo parapijos vėliava, tolėliau – 
Vilniaus lenkiškos parapijos tikin-
tieji. Netoli akį tamsiai mėlynomis 
uniformomis traukė Karinių jūrų 
pajėgų karių būrelis. Šalia įsitaisė 
karininkai su šeimomis. Nors to-
kiam renginiui būtų daug patoges-
nė Sausumos pajėgų lauko unifor-
ma, karininkai pagarbą renginiui 
demonstruoja pasidabinę paradi-
nėmis uniformomis. Visai šalia 
– jaunimo pulkelis: jie jau spėjo 
dalyvauti Popiežiaus Pranciškaus 
susitikime su jaunimu Vilniuje, ir 
dabar atvyko dar kartą jį pamaty-
ti Kaune. Prie jų linksmos grupės 
kūrėsi jauna šeima su dviem vai-
kais, iš kurių vienas – kūdikis. 
Jaunimo, jaunų šeimų su vaikais 
šiame sektoriuje labai daug. Nors 
neįgaliesiems buvo skirtas atskiras 
sektorius visai prie pat scenos, ta-
čiau ir A1 sektoriuje buvo nemažai 
tikinčiųjų, atvykusių neįgaliųjų 
vežimėliais. Aplinkiniai stengėsi 
jiems kuo galėdami patarnauti.

Netoli jų – tikintieji, pasidabinę 
Lenkijos vėliavos spalvomis. Šalia 
jų – porelė rusų su savosios vals-
tybės vėliava. Tolėliau plevėsavo 
gedulo kaspinu perrišta Izraelio 
vėliava: rugsėjo 23-ąją minima 

Lietuvos žydų genocido diena. 

Rožinio malda
O veikti iki Šventojo Tėvo atvy-

kimo tikrai yra ką: tikintieji gali čia 
pat atlikti išpažintį: jų paslaugoms 
po kiekvienu didžiuliu televizijos 
ekranu laukia kunigų grupelės.

Čia pat baltais kryžiais žaliame 
fone pažymėtos greitosios pagalbos 
medikų darbo vietos: jie pasirengę 
padėti sunegalavusiems žmonėms. 

Minioje gausu savanorių, pasi-
rengusių atsakyti į bet kokį klau-
simą, padėti. Čia pat patruliuoja 
policijos pareigūnai. 

Belaukiant  Šventojo Tėvo, ti-
kintieji kviečiami bendrai Rožinio 
maldai. Šviesos slėpinio paslaptis 
lydi Popiežiaus apmąstymai, Švč. 
Mergelės Marijos paveikslų įvai-
riose Lietuvos šventovėse nuotrau-
kos. Į sceną kalbėti Rožinio maldą 
kviečiami visų šalies vyskupijų 
atstovai. O paskutiniąją paslaptį į 
sceną kalbėti pakviesti žmonės, ku-
rių darbas – tarnystė aplinkiniams: 
policijos pareigūnai ir kariai. 

Po Rožinio maldos – metas 
giesmių repeticijoms. Ir vėl visus 
jungia bendruomeniškumo dėmuo: 
kad galėtum giedoti, turi girdėti ne 
tik save, bet ir aplinkinius.

NIr minia kartu su didžiuliu, net 

300 choristų choru mokosi giedo-
ti. Daugelis studijuoja lotyniškų 
maldų tekstus, vis dairydamiesi į 
laikrodžius, kada gi ateis ta stebu-
klinga dešimtoji valanda ir į Santa-
kos parką atvyks Šventasis Tėvas. 

Renginio vedėjai skelbė, kad jis 
jau pravažiavo Kaišiadoris, vėliau 
– Žiežmarius, o paskui – jau va-
žiuoja Kauno savanorių prospektu.

Renginio savanoriai kviečia ti-
kinčiuosius grįžti į savuosius sek-
torius, kad būtų laisvi takai, kuriais 
pravažiuos Popiežius. Visi klauso 
be atsikalbinėjimų. 

Netgi pasirodžius papamobiliui 

jokios grūsties: atvirkščiai, vėl kai-
mynai vieni kitiems rodo, kur va-
žiuoja Popiežius, žmonės moja jam 
vėliavomis, mojuoja rankomis. 
Šimtatūkstantinė minia per akimir-
ką pašoka ant kojų, sveikindama jį. 
O progų savo akimis, o ne ekrane 
išvysti Šventąjį Tėvą išties daug: 
jo papamobilis ne kartą suko take-
liais tarp sektorių, kad kuo daugiau 
tikinčiųjų galėtų jį pamatyti, gauti 
jo palaiminimą. 

„Rokiškio Sirenos“ reportažo 
apie Rokiškio piligrimų kelionę į 
susitikimą su Šventuoju Tėvu tęsi-
nys – penktadienio numeryje.
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Baltų vienybės dieną ant Moškėnų piliakalnio – 
dainos, šokiai, senoviniai ir šiuolaikiniai ginklai

Šventės akimirkos.                                                                     M. Meilutės nuotr.

Rugsėjo 22 d. per rudens lygiadienį minima Baltų vienybės diena. Mūsų rajone ji tradiciškai 
švenčiama ant Moškėnų piliakalnio. Prie laužo su latviškomis ir lietuviškomis dainomis palydima 
besileidžianti saulė. Tiesa, šįsyk šventės dalyvių mažiau, nei įprasta: matyt išbaidė permainingas 
rudeniškas oras.
Piliakalnio papėdėje – Lietuvos kariuomenės ginklų paroda. Ji sulaukė didžiulio dėmesio: apie 
ginklus, Lietuvos kariuomenę patraukliai ir įdomiai pasakojo Krašto apsaugos savanorių pajėgų 
Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 506-osios kuopos vadas kapitonas Sergejus Afanasjevas ir 
eilinis Regimantas Karpavičius. Norinčiųjų pakilnoti granatsvaidį, į nuo piliakalnio besidriekiančias 
tolumas pažvelgti pro snaiperio šautuvo taikiklį netrūko. Kaip ir norinčiųjų pašaudyti į taikinį 
šratasvydžio šautuvu. Ir, žinoma, palyginti šiandieninę ginkluotę su viduramžiškąja – kartu su 
Rokiškio krašto muziejaus istorikais pašaudyti į taikinį strėlėmis iš lanko.
Kailiais apsitaisęs krašto muziejaus istorijos skyriaus vedėjas Giedrius Kujelis rankomis kūrė 
baltiškų simbolių žalvarinius bei varinius papuošalus - žiedus, plaukų sages galėjo raityti ir visi 
norintieji.
Pažvelgus pro snaiperio taikiklį, rankose palaikius lanką bei sukūrus įdomų ir neįprastą papuošalą 
lankytojai kilo į piliakalnio viršūnę, kurioje improvizuotos pagoniškos apeigos, ratelis apie laužą. 
Viduramžiškų šokių šauni pamokėlė, latviškos ir lietuviškos dainos. O besileidžiant saulei 
užsiliepsnojo ir didelės skulptūros – baltiškų simbolių motyvai.

Monika MEILUTĖ

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Kombaino ratus, pritaikytus 
traktoriams MTZ.  
Tel. 8 650 26 388. Kupiškis
• DT-20-DT-14 T-25 komplekte 
arba dalimis. Kainos sutartinės.  
Tel. 8 641 57 036. Kupiškis
• Veikiantį T-16 traktorių. Be 
dokumentų. Yra savadarbis 

hidraulis. Kaina derinama. Kaina 
800 Eur. Tel. 8 644 61 514. 
Rokiškis
• Noragėlius. Kaina 4 Eur.  
Tel. 8 625 81 278. Rokiškis
• Mažai naudotą dalginę 
šienapjovę. Yra apsaugos, 
pastatymo koja, papildomas 
darbinis velenas. Tel. 8 609 71 387. 
Rokiškis
• Nenaudotus, rusiškus noragus. 
Pigiai. Yra 16 vnt.  
Tel. 8 609 71 387. Rokiškis
• 10 m kultivatorių, 4 m.diskinę 
sėjamąją su kultivatoriumi.  
Tel. 8 627 79 425. Rokiškis

Stačiatikiai kviečia į pamaldas
Rugsėjo 30 d. 9 val. Rokiškio šv. Aleksandro Neviečio 
stačiatikių cerkvėje (Gedimino g. 15) bus laikomos 
pamaldos. Tikintieji kviečiami atvykti. 

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Rokiškio futbolininkai 
įveikė kaimynus

Utenos apskrities futbo-
lo asociacijos pirmenybių 
paskutinysis susitikimas su 
Kupiškio „Narjanta“ ro-
kiškėnams netikėtai tapo 
aukso vertės. Kadangi lyde-
riai Anykščių futbolininkai 
nenuvyko žaisti  į Visaginą, 
o keliomis savaitėmis anks-
čiau lygiai taip pat į Rokiškį 
neatvyko žaisti visaginie-
čiai, mūsiškiams atsirado 
galimybė pakovoti dėl pir-
mosios vietos pirmenybių 
reguliariajame sezone. O 
tam reikėjo įveikti autsaide-
rius – kaimynus ir draugus 
Kupiškio „Narjantą“.

 Nors, kaip teigiama Ro-
kiškio futbolo klubo sve-
tainėje, kupiškėnai taip pat 
susidūrė su komandos kom-
plektavimo problemomis, 
rokiškėnams įveikti svečius 
nebuvo lengva. Nors pasta-
rieji atvyko žaisti turėdami 
tik vieną atsarginį žaidėją. 
Rokiškėnų komanda buvo 
visiškai sukomplektuota, tad 
ji galėjo atlikti visus tris lei-
džiamus keitimus. 

Pirmame kėlinyje, pasak 
Rokiškio futbolo klubo va-
dovo Eriko Gaigalo,  geriau 
atrodė „Narjanta“: jų atakos 
buvo aštresnės. Svečiai su-
kūre dvi progas įvarčiams, 

tačiau čia sublizgėjo patiki-
mas rokiškėnų vartų sargas 
Raimundas Smalstys. An-
trojoje aštrioje atakoje ku-
piškėnai pristigo taiklumo ir 
kamuolį pasiuntė į virpstą. 

Antrajame kėlinyje ro-
kiškėnai visgi perėmė rung-
tynių vadžias į savo rankas. 
Galutinai kupiškėnai prarado 
iniciatyvą, kai pakeitė savo 
atakų lyderį.  Iniciatyvos 
perėmimas rokiškėnams ne-
trukus davė puikių rezultatų: 
puolėjas Lukas Čeikauskas 
pabėgo nuo gynėjų ir pel-
nė pirmąjį rugntynių įvartį. 
Tiksint paskutinėms rungty-
nių minutėms, gynėjas Ali-
kas Samoilovas antrą kartą 
pasiuntė kamuolį į varžovų 
vartų tinklą.  

Rokiškėnams ši pergalė 
atnešė trokštamų rezultatų: 
pirmenybių pusfinalyje jų 
lauks autsaideriai – tie patys 
kupiškėnai. O va visą se-
zoną lyderiavę Anykščių ir 
Visagino futbolininkai turės 
tarpusavyje išsiaiškinti, ku-
rie verti patekti į pirmenybių 
finalą. 

Reguliarųjį pirmenybių 
sezoną rokiškėnai baigė tu-
rėdami 11 taškų ir pirmąją 
vietą turnyrinėje lentelėje.

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.

LITPOLUKRBRIG vado pavaduotojas – 
Lietuvos kariuomenės pulkininkas  
Arturas Jasinskas

Rugsėjo 21 d. Liubline (Lenkija), Lietuvos aikštėje vyko trišalės 
LDK didžiojo etmono Konstantino Ostrogiškio Lietuvos, Lenkijos ir 
Ukrainos brigados (LITPOLUKRBRIG) vadovybės pasikeitimo ce-
remonija. Brigadai vadovavusį Lenkijos kariuomenės karininką brg. 
gen. Zenoną Brzuszko (Zenon Brzuszko) pakeitė Ukrainos kariuo-
menės karininkas pulkininkas Dmytro Bratishko, trejus metus vado 
pavaduotojo pareigas ėjusį Ukrainos karininką Volodymyr Yudanov 
pakeitė Lietuvos kariuomenės pulkininkas Arturas Jasinskas (nuotr. 
kairėje), o štabo viršininko pareigas vykdžiusį Lietuvos karininką 
pulkininką leitenantą Eligijų Senulį pakeitė Lenkijos karininkas.

Pulkininkas A. Jasinskas iki šių metų liepos vadovavo Krašto 
apsaugos savanorių pajėgoms, ne kartą svečiavosi mūsų rajone.

BNS ir „Rokiškio Sirenos“ inform.

Ieškokite  
prekybos centruose!

Ieškokite  
prekybos centruose!
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KVIEČIAME Į VIEŠĄ 
PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ 
(KONCEPCIJOS) SVARSTYMĄ
Viešas aptarimas vyks rugsėjo 27 d. 17 val.
Rokiškio rajono savivaldybės  I a. salėje 

Rokiškio rajono savivaldybė numato pasinaudoti ES struktūrinių fondų parama pagal 2014-2020 metų Europos 
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto ,,Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir 
prisitaikymas prie klimato kaitos‘‘ 05.5.1-APVA-R-019 priemonė ,,Kraštovaizdžio apsauga“ ir teikti paraišką remiamai 
veiklai ,,Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose“.

Projekto organizatorius: Rokiškio rajono savivaldybės administracija.
Atliktas : Rokiškio miesto kraštovaizdžio tvarkymo projektų rengimo ir projektų vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas, 
http://www.rokiskis.lt/lt/veikla_5054/viesieji-prikimai.html
Paskelbta CVP IS 2018-03-22, pirkimo Nr. 372518.
Pasiūlymai priimami CVP IS priemonėmis iki 2018 m. balandžio 3 d. 10 val. 00 min. 
Pirkimo būdas: supaprastintas pirkimas atviras konkursas.
Pasiūlymo vertinimo kriterijus - mažiausia kaina.
Pirkimo iniciatorė Aušra Vingelienė, tel. (8 458) 71 482.
2018 m.gegužės16 d. sudaryta sutartis su UAB „Želdynai“,vertė 1-7 dalių 12780,00 Eur su PVM
Projekto rengėjas: UAB ,,Želdynai“, projekto vadovas Vainius Pilkauskas.          
Projekto rengėjas rugsėjo 27 d. 17 val. viešame susirinkime pristatys visuomenei projektinius pasiūlymus (koncepciją) 
„Rokiškio miesto teritorijų kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas“ – Laukupės 

upės pakrančių teritorijose. 
Su projektiniais pasiūlymais (koncepcija) galite susipažinti:
http://www.rokiskis.lt/lt/naujienos/kvieciame-i-viesa-kqke.html
Pasiūlymus, paklausimus prašome teikti: 
Audronei Gavėnienei, Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vyr. 

specialistei, el. p. paminklai@post.rokiskis.lt, tel. Nr. 8458 71160;
Vainiui Pilkauskui, UAB ,,Želdynai“ projekto vadovui, el.p. vainius.arch@gmail.com

Užs. 0673

GYVULIAI, GYVŪNAI
• Triušius. Tel. 8 678 03 831. 
Rokiškis
• Ėringas avis, avis su ėriukais, 
avinus. Tel. 8 610 19 607.  
Rokiškis
• Indijos bėgikių veislės antis. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 678 86 033. 
Rokiškis

• 1 mėnesio, pieningos karvės 
telyčaitę auginimui.  
Tel. 8 684 35 023. Rokiškis
• Skubiai, ėriukus ir avis.  
Tel. 8 647 32 700. Kupiškis

AUGALAI
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26 06:00 Himnas

06:05 Labas rytas, Lietuva
09:15 Senis 
10:20 Štutgarto kriminalinė 
policija 8 
11:10 Komisaras Reksas 
12:00 Nacionalinė paieškų 
tarnyba 
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 Gyvenimas
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Mano mama gamina 
geriau! 
22:30 Dviračio žinios
23:00 Smaragdo miestas 

23:45 Klausimėlis.lt
00:00 LRT radijo žinios
00:10 Štutgarto kriminalinė policija 8 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vakaras su Edita
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 Specialus tyrimas 
05:00 Seserys  

05:20 Rouzvudas
06:10 Televitrina
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Simpsonai
07:55 Prieš srovę
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Tai - mano gyvenimas
12:00 Laukinė žemė
13:00 Pažadėtoji

15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Gero vakaro šou
20:30 Moterys meluoja geriau
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Vaikštant tarp antkapių
22:30 Vaikštant tarp antkapių
00:25 Kastlas
01:20 Kaulai
02:10 Rouzvudas
03:00 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba
03:50 Kaip išsisukti įvykdžius 
žmogžudystę
04:40 Kastlas
05:30 Naujakuriai

06:15 "Mano gyvenimo šviesa" 
07:30 "Madagaskaro pingvinai"  
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 10-oji Kloverfyldo gatvė 
00:35 "Akloji zona" 
01:30 4 sektorius. Išvadavimas 

07:00 "Didžiojo sprogimo teorija" 
07:30 "Kijevo operatyvinė grupė" 
08:30 "Farų karai"  
09:30 "Teisingumo agentai" 
10:35 "Kobra 11" 
11:40 "Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas"  

12:45 "Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius" 
13:45 "Kijevo operatyvinė grupė" 
14:50 "Farų karai" 
15:50 "Teisingumo agentai" 
16:55 "Kobra 11" 
18:00 Info diena
18:30 LKL čempionatas. Nevėžis 
- Rytas. 
21:00 Keršto valanda. Teisingumas 
22:55 Šmėklos  
01:05 "Strėlė" 
01:55 "Velniški Stivo Ostino 
išbandymai"

06.24  TV parduotuvė
06.40  Kaimo akademija
07.10  4 kampai
07.40  Lietuva tiesiogiai
08.10  „Gluchariovas“ 
09.15  „Moterų daktaras“
10.20 „40 plius, arba jausmų 
geometrija“

11.25 „Baudėjas“ 
12.30 „Bitininkas“ 
13.35  TV parduotuvė
13.50  „Gluchariovas“ 
14.55  „Mesingas. Aplenkiantis laiką“ 
16.00  Reporteris
16.30  Lietuva tiesiogiai
17.00  „Moterų daktaras“ 
18.00  Reporteris
18.55  "Renovacija. Tikrai verta"
19.00  „Baudėjas“ 
20.00  Reporteris
20.30  Lietuva tiesiogiai
21.00  „Merginos iš Ukrainos“ 
22.00 Reporteris
22.55 „Renovacija. Tikrai verta"
23.00 „Gluchariovas“ 
00.05 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“ 
01.05  „Bitininkas“ 
02.00  „Baudėjas“ 
02.45  „Neišsižadėk“ 
03.35  „Moterų daktaras“ 
04.20  „Baudėjas“ 
05.05  „Neprijaukinti. Turkija”
05.35  „Neišsižadėk“
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28 06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
09:15 Senis 
10:20 Štutgarto kriminalinė 
policija 8 
11:10 Komisaras Reksas 
12:00 (Ne)emigrantai
13:00 Vartotojų kontrolė
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Seserys 
17:30 Žinios. 
18:00 „Kas ir kodėl?"
18:30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba
19:30 Beatos virtuvė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Auksinis protas
22:50 Visuomenės priešai 

02:35 Planeta Žemė 2 
03:30 Misija „Galapagai" 
04:25 Džesika Flečer 4

05:25 Naujakuriai
06:10 Televitrina
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Simpsonai
07:55 Farai
08:55 Meilės sūkuryje
09:55 Tai - mano gyvenimas
12:00 Laukinė žemė
13:00 Pažadėtoji
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Madagaskaro pingvinai
21:15 Kaip susigrąžinti ją per 7 dienas
23:00 Aušros kariai
00:55 Vaikštant tarp antkapių

03:00 Persikėlimas
05:00 Rouzvudas
05:45 Naujakuriai

06:30 "Žvėrelių būrys"  
06:55 "Įspūdingasis Žmogus-voras"  
07:20 Kung Fu Panda"  
07:45 "Sveiki atvykę į "Veiną" 
08:10 "Riterių princesė Nela"  
08:35 "Tomo ir Džerio nuotykiai"  
09:00 "Ogis ir tarakonai"  
09:20 "Ponas Bynas" 
09:50 Varlių karalystė 2. Nuotykiai 
užšalusiame ežere 
11:35 Padangių gimnazija 
13:40 Šaunioji beždžionė 
15:30 Sklinda gandai 
17:30 Bus visko
18:30 Žinios
19:30 Vėžliukai nindzės. Šešėlių 
įkaitai 

21:45 Devyni gyvenimai 
23:30 Uošvio tvirtovė 
01:35 Sąjungininkai

07:00 "Didžiojo sprogimo teorija" 
07:30 "Kijevo operatyvinė grupė" 
08:30 "Farų karai" 
09:30 "Teisingumo agentai" 
10:35 "Kobra 11" 
11:40 "Reali mistika"  
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 @rimvydasvalatka
20:30 Info diena
21:00 Kario kumštis 

22:50 Juodasis lietus
01:15 "Strėlė" 
02:00 "Reali mistika" 

06.24  TV parduotuvė
06.40  „Geriausios nardymo vietos“
07.10  Grilio skanėstai
07.40  Lietuva tiesiogiai
08.10  „Gluchariovas“ 
09.15  „Moterų daktaras“ 
10.20 Partizanų keliais 2
10.50 Grįžtu namo
11.25 „Baudėjas“ 
12.30 „Bitininkas“ 
13.35  TV parduotuvė
13.50  „Gluchariovas“ 
14.55  „Mesingas. Aplenkiantis laiką“ 
16.00  Reporteris
16.30  Gyvenimo būdas
17.00  „Moterų daktaras“ 
18.00  Reporteris

18.52  „Renovacija. Sužinok 
daugiau"
18:55 „Keliauk su "Reporteriu"
19.00  „Baudėjas“ 
20.00  Reporteris
20.30  Grilio skanėstai
21.00  „Merginos iš Ukrainos“ 
22.00 Reporteris
22.55 „Keliauk su "Reporteriu"
23.00 „Gluchariovas“ 
00.05 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“ 
01.05  „Bitininkas“ 
02.00  „Baudėjas“ 
02.45  „40 plius, arba jausmų 
geometrija“ 
03.35  „Moterų daktaras“ 
04.20  „Baudėjas“ 
05.05  „Neprijaukinti. Naujoji 
Zelandija“
05.35 „Geriausios nardymo vietos“
06.00  „Pavojingiausios kelionės. 
Tadžikija“
06.30  „Nuostabūs pojūčiai“
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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 Gyvenimas 
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 Specialus tyrimas
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Gimę tą pačią dieną
22:30 Dviračio žinios
23:00 Prieš audrą 1 

01:10 Štutgarto kriminalinė 
policija 8 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Gimę tą pačią dieną 
03:05 „Kas ir kodėl?" 
03:30 Ryto suktinis 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba 
05:00 Seserys  

05:30 Naujakuriai
06:10 Televitrina
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Simpsonai
07:55 Gero vakaro šou
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Tai - mano gyvenimas
12:00 Laukinė žemė
13:00 Pažadėtoji
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios

16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Farai
20:30 Moterys meluoja geriau
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Persikėlimas
00:15 Nuodėmių daktaras
01:15 Kaulai
02:05 Rouzvudas
02:55 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba
03:45 Kaip išsisukti įvykdžius 
žmogžudystę
04:35 Nuodėmių daktaras
05:25 Naujakuriai

06:15 "Mano gyvenimo šviesa" 
07:30 "Madagaskaro pingvinai"  
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 Gyvūnų policija
18:30 Žinios
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Sąjungininkai 
23:25 Absoliutus blogis. Pomirtinis 
gyvenimas 
01:20 Muškietininkai amžinai 
03:00 Snoudenas 

07:00 "Didžiojo sprogimo teorija" 
07:30 "Kijevo operatyvinė grupė"  
08:30 "Farų karai" 
09:30 "Teisingumo agentai" 
10:35 "Kobra 11" 
11:40 "Reali mistika" 
13:45 "Kijevo operatyvinė grupė" 
14:50 "Farų karai"

15:50 "Teisingumo agentai" 
16:55 "Kobra 11" 
18:00 Info diena
18:30 LKL čempionatas. Skycop - 
Žalgiris. 
21:00 Juodasis lietus 
23:30 Keršto valanda. Teisingumas 
01:20 "Strėlė" 
02:05 "Nusikaltimų miestas" 

06.24  TV parduotuvė
06.40  Grilio skanėstai
07.10  Gyvenimo būdas
07.40  Lietuva tiesiogiai
08.10  „Gluchariovas“
09.15  „Moterų daktaras“ 
10.20 „40 plius, arba jausmų 
geometrija“
11.25 „Baudėjas“ 
12.30 „Bitininkas“
13.35  TV parduotuvė

13.50  „Gluchariovas“ 
14.55  „Mesingas. Aplenkiantis laiką“ 
16.00  Reporteris
16.30  Lietuva tiesiogiai
17.00  „Moterų daktaras“ 
18.00  Reporteris
18.55 „Verslo genas"
19.00  „Baudėjas“ 
20.00  Reporteris
20.30  Lietuva tiesiogiai
21.00  „Merginos iš Ukrainos“ 
22.00 Reporteris
22.55 „Verslo genas"
23.00 „Gluchariovas“ 
00.05 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“ 
01.05  „Bitininkas“ 
02.00  „Baudėjas“ 
2.45  „40 plius, arba jausmų 
geometrija“ 
03.35  „Moterų daktaras“ 
04.20  „Baudėjas“ 
05.05  „Neprijaukinti. Australija“
05.35  „Neišsižadėk“ 

• Žieminius kviečius SKAGEN, 
sėklai. Tel. 8 618 33 568. Rokiškis
• Įspūdinga, puikiai prižiūrėta, 
kambarinė gėlė - palmė su 
nuostabiu rankų darbo ąžuoliniu 

IEŠKO DARBO

• Ieškau pardavėjos, apskaitininkės, 

SIŪLO DARBĄ

• Reikalingi mūrininkai, name 
sumūryti pertvaras. Darbas 
Rokiškyje. Tel. 8 650 44 434. 
Rokiškis
• Reikalingas pagalbinis 

darbininkas miške.  
Tel. 8 686 93 758. Rokiškis
• Reikalingi biokuro žaliavos 
kirtėjai. Darbo pobūdis – 
rūmais apaugusių vietovių 
pjovimas pjūklu. Kas savaitę 
mokamas atlyginimas, galimas 
apgyvendinimas. Širvintos. 
Kaina 900 Eur. Tel. 8 683 63 865. 
Rokiškis

KITA

• Šiaudus rulonais. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Pjūklą Husqwarna už 120 Eur su 
šildomomis rankenomis. Partner - 2 
kW, naujos kartos su Husqwarna 
varikliu už 105 Eur,  ir mažai 
naudotą Stil - 2,3 kW, už 145 Eur. 
Visi pjūklai veikia idealiai.  
Tel. 8 684 20 231. Kupiškis
• Pašarines bulves.  
Tel. 8 678 41 146. Rokiškis
• Plautuvę, montuojamą ant 
spintelėje. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 610 29 949. Rokiškis

• Naudotus cirkuliacinius siurblius. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 610 29 949. 
Rokiškis
• Kriauklę su vandens maišytuvu ir 
sifonu. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 610 29 949. Rokiškis
• Butelius (ne stiklainius) sultims, 
vynui. Yra 3 l ir 5 l talpos, rudos 
spalvos. Kaina nuo 3 Eur/vnt.  
Tel. 8 692 49 480. Rokiškis
• Naujus vaizdo registratorius 
po 25 Eur., naujas signalizacijas 
(tinka garažams ir t.t.) po 15 Eur. 
Elektrošokus apsaugai po 40 Eur. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 678 66 028. 
Rokiškis
• Naujus prietaisus nuo kurmių 
ir kurklių po 18 Eur., naujus 
prietaisus žiurkėms, pelėms, 
tarakonams naikinti po 12 Eur.  
 Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujus klausos aparatus po 40 
Eur ir kraujospūdžio matuoklius po 
25 Eur. Siunčiu. Tel. 8 678 66 028. 
Rokiškis
• Norvegišką krosnelę Jotul 507. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 682 38 705. 
Rokiškis
• Naują klausos aparatą. Siunčiu. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 678 66 028. 
Rokiškis
• Karvių mėšlą. Geras, supuvęs. 
Išsivežti patiems.  
Tel. 8 679 57 645. Rokiškis

• Storiasienį, metalinį vamzdį. 
Storis 8 mm., skersmuo 630 mm. 
Tel. 8 698 55 357. Rokiškis
• Naują, inverterinį suvirinimo 
elektrodais aparatą Boxer MMA 
300 A. Yra ir kitokių aparatų MIG, 
MMA ir TIG AC/DC. Kaina 120 
Eur. Tel. 8 682 63 350. Rokiškis
• Metalinius lovius.  
Tel. 8 625 81 278. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• 2 senus LG ir Samsung 
monitorius. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 610 16 309. Rokiškis
• Acer Aspire V5-571 nešiojamąjį 
kompiuterį. Plonas, lengvas, puikiai 
veikiantis. Įdėtas spartus Samsung 
Evo 120Gb SSD kietasis diskas, 
baterija laiko 3val. Yra spartesnis 
USB 3.0. su pakroveju Kaina 
galutinė, atsakau į sms.  
Kaina 120 Eur. Tel. 8 647 88 088. 
Rokiškis
• Nešiojamąjį kompiuterį HP.  
Kaina 25 Eur. Tel. 8 605 25 460. 
Rokiškis
• Stalinį kompiuterį už simbolinę 
kainą. Tel. 8 605 25 460.  
Rokiškis
• Monitorių Grundig. 
Plokščiaekranis, 19 colių įstrižainė. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 605 25 460. 
Rokiškis

vazonu. Tel. 8 636 41 132. Rokiškis
• Braškių daigus. Tel. 8 625 81 278. 
Rokiškis
• Sėklines bulves Pilkutė bei 
Vineta. Galiu atvežti.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis

sandelininkės ar apsaugos 
darbuotojos darbo.  
Tel. 8 625 06 843. Rokiškis
• 45 metų moteris ieško nuolatinio 
darbo. Galiu dirbti statybose 
pagalbine darbuotoja. Domina tik 
rimti pasiūlymai. Tel. 8 672 95 439. 
Rokiškis
• Vyras ieško darbo ilgesniam 
laikotarpiui. Tel. 8 672 95 439. 
Rokiškis
• Vyras ieško darbo. Esu įgijęs B, 
C, TR2 vairuotojo kategorijas.  
Tel. 8 621 85 790. Rokiškis
• Moteris, turinti aukštąjį 
pedagoginį išsilavinimą, ieško 
darbo. Tel. 8 615 92 745.  
Rokiškis
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• Stacionarųjį kompiuterį su 
monitoriumi. Windows 7 operacinė 
sistema. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• Monitorių Acer,  48 cm. 
įstrižainės. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• Monitorių Samsung 44cm. 
įstrižainės. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• Monitorių LG, 44 cm įstrižainės. 
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Idealios būklės planšetinį 
kompiuterį SAMSUNG GALAXY 
TAB A SM-T585. Yra vieta SIM 
kortelei, pilna komplektacija, 
garantija, dėkliukas. Pirktas kovo 
mėn. pabaigoje. Domina keitimas. 
Kaina 180 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Geros būklės planšetinį 
kompiuterį iPad A1337. Ekranas 
10 colių. Dedama SIM kortelė, 
yra dėkliukas. Baterija laiko gerai. 
Domina keitimas. Kaina 65 Eur. 
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Naminius vištų kiaušinius.  
Kaina 2 Eur. Tel. 8 654 89 873. 
Rokiškis
• Valgomąsias bulves. Galiu 
atvežti. Tel. 8 601 26 960.  
Rokiškis
• Ekologišką medų.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Ekologinis ūkis, ekologiškas 
bulves Pilkutė bei Vineta. Galiu 
atvežti. Tel. 8 671 89 551.  
Rokiškis
• Ekologiškus svogūnus po 0.6 Eur/
kg. Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Natūralų, šviežią medų. Galiu 
atvežti į namus. Tel. 8 686 07 540. 
Rokiškis
• Avietes, galima pasiskinti 
patiems. Tel. 8 620 63 092. 
Rokiškis
• Šviežią pieną ir jo produktus.  
Tel. 8 623 31 100. Rokiškis
• Įvairių veislių valgomąsias ir 
sėklines bulves. Galiu atvežti.  
Tel. 8 647 29 272. Rokiškis
• Ekologišką, įvairių rūšių medų. 
Kaina 4 Eur. Tel. 8 671 89 551. 
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Naują, nenaudotą ULEFONE 
S9 PRO telefoną. Visiškai 
sukomplektuotas. Komplekte yra 
apsauginė plėvelė, pakrovėjas. 
Būklė 10/10. Kaina galutinė. Kaina 
80 Eur. Tel. 8 604 43 280. Rokiškis
• Naują, nenaudotą mobilujį 
telefoną. Yra ausinės, apsauginė 
plėvelė, stikliukas + apatinis 
dangtelis. Nėra lietuvių kalbos. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 646 73 322. 
Rokiškis
• Pilnai veikiantį iPhone 6 plius 
telefoną. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 694 58 705. Rokiškis
• Geros būklės Samsung SGH - 
P310. Yra dokumentai. Domina 
keitimas. Kaina 40 Eur. Tel. 8 687 
73 075. Rokiškis
• Idealios būklės mobilų telefoną 
Samsung Galaxy S6 32GB. Yra 
dokumentai, dėkliukas. Domina 
keitimas. Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Baltą spalvos mobilųjį 
telefoną Samsung Galaxy S4 su 
dokumentais. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Mobilųjį telefoną Nokia Lumia 
800. Yra dokumentai. Domina 
keitimas. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Naują, baltąspalvos Nokia Lumia 
520. Yra dokumentai, užblokuotas. 
Domina keitimas. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Įvairių modelių telefonų 
įkroviklius, ausines.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 17 ha žemės ūkio paskirties 
sklypą su mišku Lukštų k., 
Juodupės sen. Tel. 8 672 38 893. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą Taikos g. 21, 
trečias aukštas, tvarkingas, už 

renovaciją sumokėta.  
Tel. 8 688 20 398. Rokiškis
• Neįrengtą namą 
Žiobiškyje, Jaunystės g. 34. 
Bendras plotas 78kv.m. Namų 
valdos 20a. Yra ūkinis pastatas. 
Vietinis vandentiekis.  
Kaina 6500 Eur. Tel. 8 694 58 705. 
Rokiškis
• Naujai įrengtas administracines 
patalpas. Antrajame aukšte, J. 
Gruodžio g. 37 . Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 699 46 862. Rokiškis
• Mūrinį garažą Perkūno g. 2AG. 
Bendras plotas 22.56 kv.m. 
 Kaina 2500 Eur. Tel. 8 685 86 234. 
Rokiškis
• Tvarkingą, prižiūrėtą sodybą. 
36 a žemės, namas 91,08 kv.m., 4 
kambariai, 3 sandėliukai, palėpė, 
vandentiekis, yra 2 daržinės, 
tvartas, rūsys, sodas, pirtis, šulinys. 
Su baldais ir visais sodo bei daržo 
įrankiais. Sodyba kraštinė.  
Kaina 10000 Eur.  
Tel. 8 618 75 598. Rokiškis
• Sodybą Bučiūnų k. (Obelių sen.). 
Kaina sutartinė. Tel. 8 681 13 789. 
Rokiškis

NUOMA

• 1 kambario butą Jaunystės g. 8 
(nuo spalio mėnesio).  
Tel. 8 616 16 051. Rokiškis
• Šeima, 2-3 kambarių butą. 
Mažiausiai metams.  
Tel. 8 629 25 794. Rokiškis
• Tvarkinga, dirbanti mergina, 1 
kambario butą. Tel. 8 622 79 137. 
Rokiškis
• Ieškomas garažas nuomai 
Rokiškio raj. Ne mažiau 50 kv.m. 
Tel. 8 692 38 555. Rokiškis
• 1-2 kambarių butą ar namo dalį. 
Tel. 8 627 68 940. Rokiškis
• Skubiai ieškome 2-3 kambarių 
buto. Esame tvarkinga, dirbanti 
šeima. Tel. 8 623 20 459. Rokiškis

PASLAUGOS
• Atliekame dyzelinių mechaninių 
purkštukų remonto darbus, 
purkštukų patikrą. Reguliuojame 
purkštuko darbinį slėgį. Valome 
užstrigusius purkštukus. Suteikiame 
garantiją! Dėmesio! Restauruojant 
purkštuką – pilna patikra ir 
ultragarsinis valymas nemokamai. 
Tel. 8 612 87 715. Rokiškis

PERKA

• Apie 500 vnt. senovinių, raudonų 
plytų. Tel. 8 697 41 092. Rokiškis
• Senas monetas, banknotus. 
Medalius, ženklus. Senas 
nuotraukas, dokumentus, atvirutes, 
knygas, laikraščius. Statulėles. 
Žvakides. Varpelius. Ikonas, 
Samovarus.  Sidabrą. Senus žaislus. 
Propagandinius plakatus. Gintarą. 
Kitas senienas. Tel. 8 625 32 533. 
Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Pusiau automatinę skalbimo 
mašiną daugiavaikei šeimai.  
Tel. 8 646 24 760. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Geros būklės triratuką.  
Kaina 15 Eur. Tel. 8 625 62 366. 
Rokiškis
• Vežimėlį Tutis Zippy Waves. 
Naudotas vieno vaikučio - saugotas 
ir prižiūrėtas. Be defektų. Gerai 
važiuojantis, manevringas ir 
erdvus. Dovana - vilnos vokelis. 
Komplekte: lopšys, sportinė 
dalis, automobilinė kėdutė, daiktų 
krepšys. Kaina 190 Eur.  
Tel. 8 650 62 354. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Žieminių, dygliuotų Sailun 
padangų, 235/55 R18 komplektą. 
Naudotos pora sezonų, 
neintensyviai. Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 670 11 657. Rokiškis
• R16 Škoda ratlankius. 5/112, 

labai geros būklės. Kaina 160 Eur. 
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• R15 5/112 ratlankius. Tinka Audi, 
VW, Seat, VW Sharan. Kaina 60 
Eur. Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Originalius R16 VW gaubtus. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 617 37 394. 
Rokiškis
• Originalius VW R15 gaubtus. 
Kaina 9 Eur. Tel. 8 617 37 394. 
Rokiškis
• VW Passat metalinius ratlankius  
5x112 R15. Kaina 8 Eur.  
Tel. 8 617 37 394. Rokiškis
• Audi A4, A6 metalinius ratlankius 
5x112 R15 . Kaina 8 Eur.  
Tel. 8 617 37 394. Rokiškis
• VW Golf 3 lietus ratlankius su 
padangomis. Kaina 65 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• R15 195/65 žiemines, dygliuotas 
padangas su ratlankiais. Ratlankiai 
perdažyti. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Moskvič 412 mažai naudotą 
variklį. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Parduodu R13, R14, R15 ratus su 
padangomis, ratlankius.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• VW Golf 3 1998 m. kablį.  
Kaina 25 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• VW Golf 3 1998 m., 1.9l, 
TD, universalą dalimis (variklis 
dalimis). Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• Dalimis Opel Vectra sedaną. 1999 
m., 2 l, 74 kW kuro baką, žibintus, 
radiatorių, dėžę, duslintuvą su 
katalizatoriumi ir kt.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Mazda R16 35/114 ratlankius. 
Tinka Toyota, Honda 
automobiliams. Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Audi 5/112 R17 ratlankius. 
Kaina 160 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• R15 keturių skylių ratus.  
Kaina 70 Eur. Tel. 8 610 29 949. 
Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480.  
Rokiškis
• VW 5/112 R17 originalius 
ratlankius. Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• VW Sharan ratus. 4 vnt., M+S, 
195/65 R15. Tinka Ford Galaxy, 
Seat Alhambra. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 673 48 451. Rokiškis
• Audi A4 variklis, dyzelis, 110 
kW. Tel. 8 618 25 704. Rokiškis
• R15 Opel skardinius, 4 skylių 
ratlankius su 195/60 beveik 
naujomis, žieminėmis padangomis. 
Lietuvoje nevažineti - iš Vokietijos. 
Galiu atskirai parduoti ratlankius 
arba padangas. Tel. 8 692 23 719. 
Rokiškis
• Volvo V40 žibintus, ratus.  
Kaina 10 Eur. Tel. 8 625 81 278. 
Rokiškis
• Skardinius ratlankius R15, R16 
112 . Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Geležinius ratlankius Fiat. 4 
skylių, centras 58. Renault 5 skylių, 
centras 60. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 645 87 075. Rokiškis
• Neeksploatuotą Lietuvoje 2004 
m. automobilį Opel Zafira. 2l., TDI, 
74 kW, dalimis. Tel. 8 619 11 054. 

Rokiškis
• 2002 m. Opel Omega. 2,2 l, 
dyzelis, universalas, 92 kW.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Žiemines padangas 195/70 
R15C 4vnt., 6-7mm., dygliuotos. 
Vasarines 195/70 R15C 2 vnt., 
5mm. Tel. 8 645 87 075. Rokiškis
• Žiemines padangas Hankook R14 
175/70. Protektorius apie 6mm. 
7eur/1vnt. Kaina 7 Eur.  
Tel. 8 660 52 637. Rokiškis
• Geras R14 padangas.  
Kaina 40 Eur. Tel. 8 615 65 652. 
Rokiškis
• 2006 m. Audi A6 lengvojo lydinio 
ratus, 17 colių, tarpas tarp skylių 
112, padangų likutis apie 7 mm. 
Žieminės padangos. Kaina 250 Eur. 
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Žiemines padagas 195/65 R15, 
225/55 R16. Tel. 8 645 87 075. 
Rokiškis
• Žiemines padangas visureigiui 
235/75 R15. Tel. 8 645 87 075. 
Rokiškis
• Žiemines padangas 205/55 R16, 
205/60 R16, 215/65 R16.  
Tel. 8 645 87 075. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Motorolerį 125CC, visą arba 
dalimis. Domina keitimai.  
Tel. 8 645 60 405. Rokiškis
• Ford Transit krovininį 
mikroautobusą. Kaina 850 Eur.  
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
• Motorolerį 125CC visą arba 
dalimis. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 645 60 405. Rokiškis
• Mercedes Benz 140 1998 m., 1.4 
l, benzininis variklis, rida 193000 
km. TA 2 metai, ekonomiškas, 
mažas miesto automobiliukas.  
Tel. 8 603 33 101. Rokiškis
• 1996 m. VW Polo. 1,9 l, dyzelis, 
išregistruota, važiuoja, užsiveda. 
Kaina 170 Eur. Tel. 8 624 53 622. 
Rokiškis
• VW  Caddy 1997 m., dyzelis, TA 
iki 2019.05, baltas.  
Tel. 8 686 93 420. Rokiškis
• Dviratį 7-12 metų vaikui. 
3 vidinės pavaros, vokiškas, 
tvarkingas. Kaina 85 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Audi A4 B5 1997 m., universalas, 
1.9 l, TDI, 81 kW, TA, tvarkinga. 
Kaina 1450 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• VW Passat B4 1995 m., 
universalas, 1.9l., TD, TA. Yra 
defektų, truputis rūdžių. Kaina 
galutinė. Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Audi 80 B3. 1987 m., benzinas/
dujos, TA tvarkinga.  
Kaina 620 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• 1993 m. Audi 80 B4. 2 l, 
benzinas/dujos, T.A iki 2019.09. 
Yra stoglangis, centrinis užraktas, 
kablys, magnetola. Kaina 420 Eur. 
Tel. 8 624 40 834. Rokiškis
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VALSTYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO 
VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO SĄLYGOS

1. Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla juridinio asmens kodas 
190804895, adresas Rokiškio rajono savivaldybė, Rokiškio kaimiškoji seniūnija, 
Kavoliškio kaimas, Melioratorių g. 1A skelbia konkursą.

2. Išnuomojamos Valstybei nuosavybės teise priklausančio ir šiuo metu Rokiškio 
technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos patikėjimo teise valdomos, negyvenamą 
patalpą: Garažo boksą,  bendras plotas – 20,34 kv.m.,  esantį Rokiškio rajono 
savivaldybėje, Kazliškio seniūnijoje, Konstantinavos kaime, Skaistės g. 14-7  ( pastatas 
pažymėtas plane – 1G1p, unikalus Nr. – 7399-1003-8016:0012, patalpos indeksas 
1-7 ), sandėliavimui. Pradinis turto nuompinigių dydis 5,00 Eur/mėn. Turto nuomos 
sutarties terminas iki 2023m. liepos 31 d. (imtinai).

3. Nuompinigiai nuomotojui turi būti mokami kas mėnesį, prieš prasidedant 
mėnesiui, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10d. pagal nuomotojo pateiktą 
sąskaitą. Nuomininkas be nuompinigių, kas mėnesį moka mokesčius už komunalines 
paslaugas pagal nuomotojo pateiktą sąskaitą.

4. Delspinigiai už nuomininko praleistą nuomos mokesčio mokėjimo terminą – 
0,05 procento nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną

5. Konkurso dalyviai registruojami nuo 2018 m. rugsėjo 25 d. 8.00 val. iki 2018 m. 
spalio 2 d. 13.00 val. sekretorės kabinete. Įgaliotas asmuo Miranda  Kazanavičienė, 
tel. (8 458)  68078

6. Konkurso dalyviai paskelbtose konkurso sąlygose nurodytu laiku pateikia 
komisijos nariui užklijuotą voką ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio 
pavadinimas ir adresas, turto, kurio konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, adresas 
ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta paraiška , kurioje 
nurodyta: konkurso dalyvio pavadinimas, arba vardas ir pavardė, įmonės arba asmens 
kodas, adresas, tel. numeris, el. paštas, pageidaujamo išsinuomoti turto pavadinimas, 
paaiškinimas , kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos turtą, siūlomas nuompinigių 
dydis, bankiniai rekvizitai, atsiskaitomosios sąskaitos numeris ir asmens tapatybę 
patvirtinančio dokumento arba įmonės steigimo pažymėjimo kopija.

7.Kartu su voku pateikiami  dokumentai, patvirtinantys, kad sumokėtas pradinis 
įnašas. Konkurso dalyvio pradinis įnašas lygus vieno mėnesio pradiniam nuompinigių 
dydžiui, jei turtas išnuomojamas trumpesniam nei 1 metų laikotarpiui arba trijų 
mėnesių pradiniam nuompinigių  dydžiui, jei turtas išnuomojamas ilgesniam nei 1 
metų laikotarpiui, sumokamas prieš atvykstant registruotis konkurso dalyviu į RTVŽŪ 
mokyklos atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT724010041500030075. Konkursą laimi dalyvis, 
pasiūlęs didžiausią kainą.

8. Turto apžiūra vyks 2018 m. rugsėjo 25-27 d. Atsakingas asmuo – Paulius Tubelis, 
mob.tel. 8 614 51129

9. Komisijos posėdis įvyks 2018 m. spalio 2 d. 14.00 val. Melioratorių g.1A, 
Kavoliškio k., Rokiškio r.,102 kab.

Užs. 0672

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NARIŲ 
GYVENTOJŲ PRIĖMIMO VYRIAUSYBĖS 
PRIIMAMAJAME (GEDIMINO PR. 11, VILNIUS)
2018 METŲ SPALIO–GRUODŽIO MĖNESIAIS GRAFIKAS
Ministras Data Priėmimo valandos
Kultūros ministrė 
LIANA RUOKYTĖ-JONSSON

spalio 15 d. 13.00–15.00 val.

Užsienio reikalų ministras 
LINAS ANTANAS LINKEVIČIUS

spalio 22 d. 13.00–15.00 val.

Ūkio ministras 
VIRGINIJUS SINKEVIČIUS

spalio 31 d. 15.00–17.00 val.

Teisingumo ministras 
ELVINAS JANKEVIČIUS

lapkričio 15 d. 9.00–12.00 val.

Švietimo ir mokslo ministrė 
JURGITA PETRAUSKIENĖ

lapkričio 19 d. 13.00–15.00 val.

Socialinės apsaugos ir darbo ministras 
LINAS KUKURAITIS

lapkričio 23 d. 9.00–12.00 val.

Finansų ministras 
VILIUS ŠAPOKA

lapkričio 26 d. 13.00–15.00 val.

Vidaus reikalų ministras 
EIMUTIS MISIŪNAS

lapkričio 28 d. 15.00–17.00 val.

Energetikos ministras  
ŽYGIMANTAS VAIČIŪNAS

gruodžio 3 d. 14.00–16.00 val.

Sveikatos apsaugos ministras 
AURELIJUS VERYGA

gruodžio 4 d. 13.00–17.00 val.

Krašto apsaugos ministras 
RAIMUNDAS KAROBLIS

gruodžio 5 d. 15.00–17.00 val.

Žemės ūkio ministras 
GIEDRIUS SURPLYS 

gruodžio 10 d. 13.00–17.00 val

Susisiekimo ministras 
ROKAS MASIULIS

gruodžio 12 d. 13.00–17.00 val.

Aplinkos ministras 
KĘSTUTIS NAVICKAS

gruodžio 17 d. 15.00–17.00 val.

Užsiregistruoti į Vyriausybės narių priėmimą galima telefonu (8 5) 266 3711, 
pateikus prašymus raštu, elektroniniu paštu LRVkanceliarija@lrv.lt, atvykus į 
Vyriausybės priimamąjį (Gedimino pr. 11, Vilnius) ir užpildant elektroninę registracijos 
formą adresu http://epilietis.lrv.lt/lt/formos/priemimas-pas-vyriausybes-narius. 

Ministras Pirmininkas SAULIUS SKVERNELIS

Užs. 0675

• VW Passat B5. 1,9 l, dyzelis, 
66 kW. Universalas, TA iki 
2019.09.20. Techniškai tvarkingas. 
Prieš 20 000 km pakeistas 
pagrindinis diržas. Kaina 930 Eur. 
Tel. 8 647 29 306. Rokiškis
• SUPERKAME. motociklus, 
keturračius, lengvuosius 
automobilius, visureigius, 
mikroautobusus, Automobiliai gali 
būti:Važiuojantys, nevažiuojantys, 
neeksploatuojami, daužti, skendę, 
areštuoti, be galimybės perrašyti, 
su vairu dešinėje. Kaina 10000 Eur. 
Tel. 8 604 55 326. Rokiškis
• Parduodu arba keičiu Audi 80 
1.9l., TDi, TA iki 2018.11. Reikia 
pakeisti priekinį stiklą, yra naujas, 
tik reikia pakeisti. Kaina 400 Eur. 
Tel. 8 675 05 247. Rokiškis
• Puikų, tvarkingą 2000 m. VW 

Golf. Sutvarkyta visa važiuoklė, 
nauji amortizatoriai, stabdžių 
diskai, kaladėlės, geros MS 
padangos, 7 pavarų dėžė, variklis 
puikiai užsiveda, akumuliatorius 
geras, salonas tvarkingas - 
nesuplyšęs. Ką tik atlikta TA. 
Kaina 1550 Eur. Tel. 8 671 20 062. 
Rokiškis
• Audi 80 1993 m., 1,9 l, TDi, 66 
kW. TA iki 2019.04. Atsakau tik į 
skambučius. Kaina 580 Eur.  
Tel. 8 618 15 946. Zarasai
• Renault Laguna 2000 m., 1,9 l, 
TDI, 72 kW. Yra žieminių ratų 
komplektas. Kaina 900 Eur.  
Tel. 8 652 94 348. Rokiškis
• 1998 m. Audi A4. Dyzelis, 1.9 l, 
TDI, 81 kW. 1998. TA iki 2020.03. 
Tvarkinga, juodos spalvos. 
 Kaina 1450 Eur. Tel. 8 685 86 234. 

Rokiškis
• Nebrangiai, geros būklės dviratį 
Turist. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 601 18 338. Rokiškis
• Opel Vectra 2001m., 74kW. 
Siurblio defektas, TA iki 
2019.05.15. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 652 74 017. Rokiškis
• Prikabinamą namelį - kemperį. 
Ilgis 6 m. Keturvietis. Yra dujinė 
viryklė, autonominis šildymas, 
baldai. Nesupuvęs, geros būklės. 
Kaina 800 Eur. Tel. 8 609 71 387. 
Rokiškis
• Neblogos buklės, bortinį, 
dvigubų ratų sunkvežimuką VW 
LT50. Apkrova 2,5 t, kėbulo ilgis 
4,6 m., plotis 2,20 m. Užsiveda 
gerai, apynaujės padangos, 
pakeistas pagrindinis diržas, naujas 
akumuliatorius. Nesupuvęs. Kaina 

1000 Eur. Tel. 8 609 71 387. 
Rokiškis
• VW Passat 1991 m., 1.8 l. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 620 28 050. 
Rokiškis
• 1993 m. VW  Golf. 1,6 l, 
benzinas, kablys. TA iki 2018.12. 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 674 92 644. 
Rokiškis
• 1992 m. Audi B4. 1.9 l, 55 kW. 
TA iki 2019.11.04. Važiuojanti, 
tvarkinga. Yra smulkių trūkumų. 
Labiau tinkama kaip darbinė 
mašina. Rimtam pirkėjui paliksiu 
ir draudimą, galioja iki 2019.01.10. 
Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 611 94 984. Rokiškis
• Fiat Brava 1997 m., 1.9l, turbo 
dyzelis, 74 kW. TA iki 2019.10. 
Kaina 350 Eur. Tel. 8 678 59 037. 
Rokiškis
• VW Passat 1991 m., 1.9 l, 50 kW. 
Tamsiai mėlyna spalva, yra kablys. 
TA iki 2020.03. Automobilis 
tvarkingas, sėdi ir važiuoji . 
Kaina 450 Eur. Tel. 8 680 48 899. 
Rokiškis
• VW Passat B5 1,9 l, dyzelis, 
66 kW. Universalas, TA iki 
2019.09.20. Techniškai tvarkingas. 
Prieš 20 000 km pakeistas 
pagrindinis diržas. Kaina 930 Eur. 
Tel. 8 647 29 306. Rokiškis
• 1996 m. Renault Laguna. 2 l, 102 
kW., benzinas. TA iki 2020.09.30.  
Pilkos spalvos, hečbekas. Yra 
kėbulo defektų  Kaina 400 Eur.  
Tel. 8 616 92 204. Zarasai
• Audi 80. Važiuoja tvarkingai, 
visa informacija telefonu, kaina 
derinama. Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 610 27 500. Zarasai
• Kalnų dviratį Cube Ltd Pro. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 670 11 657. 
Rokiškis
• VW Passat B5. TA iki 2019.10. 

Odinis salonas, el. langai, el. 
veidrodėliai. Salonui reikalingas 
cheminis valymas. Kaina derinama. 
Kaina 850 Eur. Tel. 8 626 57 202. 
Rokiškis
• Geros būklės 2006 m. Audi A4. 
2 l, 103 kW, dyzelinis variklis, 
universalas, pilkas. TA, lengvojo 
lydinio ratai, iš Vokietijos. Variklis 
dirba kaip laikrodis, važiuoklėje 
niekas nebilda, 2 rakteliai, nauji 
stabdžių diskai, kaladėlės. Domina 
keitimas. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Labai geros būklės 2004 m. 
Renault Scenic. Dyzelinis variklis, 
iš Vokietijos. Kaina 1199 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Plūgą, kaupikus, kultivatorių, 
akėčias (prikabinami, reguliuojasi 
pločiai). Kaina už visus.  
Kaina 250 Eur. Tel. 8 698 55 357. 
Rokiškis
• Mažai naudotą šakų smulkintuvą 
(bebrą). Kaina 900 Eur.  
Tel. 8 672 85 164. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Baltas naudotas lauko fasado 
plastikines dailylentes. Gamintojas 
Saiding, Slovakija. Yra daugiau nei 
300 kv.m. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 687 84 017. Rokiškis
• Veikiantį, akumuliatorinį suktuvą 
Milwaukee. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 698 55 357. Rokiškis
• Tašelius 10x10.  

Tel. 8 671 89 551. Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO-
PREKĖS

• Naudotą teniruoklį. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 626 45 722. 
Rokiškis
• Žvejybinius tinklus.  
Kaina 40 Eur. Tel. 8 678 66 028. 
Rokiškis
• Naują žvejybos tinklą.  
Kaina 40 Eur. Tel. 8 678 66 028. 
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• DVB-T TV Star T6 SD MPEG-4 
skaitmeninį imtuvą. Veikia, nėra 
pultelio. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 614 34 974. Rokiškis
• Naudotą, geros būklės televizorių. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 609 98 261. 
Rokiškis
• Puikiai veikiantį televizorių 
GRIUNDIG. Plokščias ekranas, yra 
pultas. Įstrižainė – 70 cm. Kaina 25 
Eur. Tel. 8 624 40 834. Rokiškis
• Kineskopinį 82 cm įstrižainės 
televizorių Panasonic Tx32PS11F. 
Su pulteliu, veikia. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 614 34 974. Rokiškis
• Skaitmeninį imtuvą Grundig. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 605 25 460. Rokiškis
• Televizorių Philips. 49 cm. 
įstrižainė, plokščiaekranis. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 605 25 460.  
Rokiškis
• Televizorių Vido. 54 cm. 
įstrižainės. Su pulteliu.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Televizorių Samsung, 54 cm. 
įstrižainės, su pulteliu.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
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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. Sulig 

kiekviena ateinan-
čios savaitės diena 
Avino zodiako žen-

klo atstovai jausis vis geriau ir 
geriau. Įtampų pastebimai su-
mažės, tapsite ramesni, paga-
liau ims stabilizuotis visos gy-
venimiškos situacijos, aiškesni 
ir nuspėjamesni taps ateities 
planai. Didesnė traumų rizika 
išliks iki pat rugsėjo galo. Šis 
periodas taip pat nėra tinkamas 
elektronikos prietaisams pirkti, 
dažniau susidursite su techni-
kos gedimais, strigimais. Pati 
intensyviausia ir produktyviau-
sia bus savaitės pradžia, tiesa, 
pirmadienis – gana painus ir 
apgaulingas. Savaitės viduryje 
aplankys sėkmė piniginiuose 
reikaluose. O savaitės galas bus 
kupinas puikių naujienų ir sma-
gių pažinčių.

JAUTIS. Iki 
trečiadienio reika-
lai klostysis kaip ir 
anksčiau. Pirmąją 

savaitės pusę gali pasiteisinti 
projektai, sumanymai, susiję su 
užsieniu. Pirmadienis – tinka-
mas laikas viešai pristatyti savo 
idėjas, sulauksite palaikymo. 
O štai nuo antradienio praside-
da periodas, kai verčiau veikti 
slapta, niekam per daug neafi-
šuojant savo ateities planų. Sa-
vaitės viduryje jausitės pakylėti 
ir kupini jėgų, norėsis dėmesio, 
prabangos, galimos netikėtos 
dovanos. Šiuo metu tinka pra-
dėti gražinimosi procedūras, 
atnaujinti įvaizdį. Savaitės gale 
atsiras vis daugiau palankių 
progų, pradės dar labiau sektis. 
Ši savaitė pametės ne vieną įdo-
mią ir perspektyvią pažintį.

DVYNIAI. Sa-
vaitę dvyniai pradės 
melancholiškomis 
nuotaikomis ir nos-

talgiškais prisiminimais – vis 
norėsis grįžti į praeitį, vyks įvy-
kių retrospektyva. Vėliau nuo-
taikos keisis ir žvilgsnis nukryps 
į ateitį bei naujas perspektyvas. 
Savaitės viduryje palanku užsi-
imti grupine, komandine veikla. 
Šiuo metu būsite linkę konku-
ruoti ir lyderiauti, tačiau sugebė-
site išlikti taktiški ir draugiški. O 
štai savaitės galas bus jau visai 
kitoks, nesinorės niekur skubėti, 
labiausiai rūpės praktiniai daly-
kai. Savaitgalis – ir vėl aktyvus. 
Itin gerai jausitės savo kailyje, 
lengvai megsite naujas pažintis, 
tai puikus laikas išsiruošti į sma-
gią išvyką su bičiuliais.

VĖŽYS. laukia 
kontrastinga savai-
tė. Pirmoji savaitės 
pusė bus įtempta 

ir niūri, aplinkybės klostysis 
ne jūsų naudai, susidursite su 
daugybe sunkumų, regis, nuo-
lat gyvensite strese. Tai nėra 
palankus laikas keliauti, daug 
problemų laukia darbo aplinko-
je, galimi itin audringi ginčai su 
vadovais ar kitais autoritetais. 
Šiomis dienomis didelė traumų 

Astrologinė prognozė savaitei
ir nuostolių tikimybė, tad būtina 
elgtis itin sąmoningai, būti ap-
dairiems. Pirmadienis bus ma-
loni išimtis. Savaitės gale tikėti-
nos naujos pažintys ir finansinė 
nauda, jus aplankys sėkmė, o 
patirtos skriaudos bus atlygin-
tos su kaupu.

LIŪTAS. Neda-
rykite jokių skubotų 
sprendimų, daugiau 
laiko skirkite ap-

mąstymas ir situacijos analizei. 
Pasiteisins tik strateginis mąs-
tymas, o impulsyvus elgesys ir 
nekontroliuojamos emocijos, 
atvirkščiai – pridarys labai daug 
bėdų ir nuostolių. Itin sudėtinga 
diena bus antradienis – pilnaties 
metas, šiuo metu būtina elgtis 
itin sąmoningai. Gali paūmėti 
chroniškos ligos, didelė trau-
mų ir konfliktų tikimybė. Re-
gis, visa savaitė bus įtempta ir 
varginanti, rūpesčių netrūks nei 
namie nei darbe. Didžiausi ne-
susipratimai ir ginčai tikėtini ar-
timoje aplinkoje, sunkiai seksis 
suprasti, priimti kitokią nei jūsų 
nuomonę. Kiek sėkmingesnis 
bus savaitgalis.

M E R G E L Ė . 
Savaitės pradžia ir 
savaitės galas bus 
sudėtingiausias ir 

labiausiai įtemptas metas. Iki 
pat savaitės vidurio svarbiau-
sia tema bus santykiai – tikėtini 
konfliktai, ypač artimoje aplin-
koje. Sunkiai seksis susitarti su 
aplinkiniais, norėsis kritikuoti ir 
ginčytis. Daugiau nesutarimų 
kels klausimai, susiję su ben-
drais pinigais, tikėtini susidūri-
mai su mokesčių inspekcija ar 
kitais teisiniais nemalonumais. 
Tinkamas metas grąžinti senas 
skolas, tačiau nepalanku sko-
lintis ar skolinti pinigus. Savai-
tės vidurys – palankesnis, šiuo 
metu imkitės to, kas svarbiau-
sia. Ypač palanku tvarkyti fi-
nansinius reikalas, spręsti prak-
tines problemas. Sekmadienis 
– pavojingiausia savaitės diena, 
nesivelkite į jokias rizikas.

S VA R S T Y -
KLĖS. Tikėkitės 
kulminacijos, susi-
jusios su santykių 

tema. Gali būti ir drastiškas iš-
siskyrimas ir lemtinga pažintis, 
tačiau tarpusavio ryšiai ir su tuo 
susijusios problemos bus svar-
biausias savaitės akcentas. Pir-
madienį gali suprastėti sveikata, 
trūkti energijos. Nuo antradie-
nio jėgos ir noras veržtis į priekį 
sugrįš. Iki pat savaitės vidurio 
išliksite aktyvūs ir iniciatyvūs, 
lengvai eisite į pokyčius. Tiesa, 
tai palankesnis laikas darbų tą-
sai ar užbaigimui nei naujų pro-
jektų pradžiai. Savaitės galas 
bus gana rizikingas ir konflik-
tiškas, galimi finansiniai nuos-
toliai arba priverstinės išlaidos. 
O štai savaitgalis – džiugus, ku-
pinas nuotykių.

S K O R P I O -
NAS. Išvengsite 
keblumų ir nesusi-

pratimų. Dėmesio pareikalaus 
dalykinė veikla ir sveikatos 
klausimai. Nenumokite ranka 
į organizmo siunčiamus signa-
lus. Tai itin tinkamas laikas 
pradėti sveikatinimosi proce-
dūras, koreguoti mitybą, imti 
sportuoti. Dėl įtempto protinio 
darbo galimi dažnesni galvos 
skausmai. Nuo ketvirtadienio 
santykiai ir su jais susiję reika-
lai taps aktualiausia tema. Daug 
bendrausite ir bendradarbiausi-
te, galimi pelningi susitarimai, 
svarbių sutarčių pasirašymas. 
Savaitgalis bus gana įtemptas 
– didesnė ginčų, avarijų, vagys-
čių ir apgavysčių tikimybė.

ŠAULYS. Pa-
galvokite prieš ką 
nors žadėdami. 
Magės sudaryti 

gerą įspūdį ir visus padaryti 
laimingus, tad lengvai dalysi-
te pažadus, o vėliau teks dėl to 
raudonuoti. Savaitės viduryje 
aplankys romantiški išgyveni-
mai, norėsis žavėti, vilios nuo-
tykiai. Jau ketvirtadienį reikės 
surimtėti – nesusipratimai dar-
bo aplinkoje ir profesinių rūpes-
čių lavina, vers atsakingiau pa-
žvelgti į savo įsipareigojimus. 
Šiuo metu galimi sveikatos 
sutrikimai, nuovargio jausmas. 
O štai savaitgalį laukia naujos 
pažintys, tai bus aktyvus metas. 
Sekmadienį galimi nusivylimai 
susiję su vaikais ir mylimai-

siais.
OŽIARAGIS. 

Antradienis – ne-
palankiausia diena. 

Patirsite nemažai įtampų, būsite 
linkę konfliktuoti ir provokuoti 
kitus, bet patys nuo to ir nuken-
tėsite. Noras bet kokia kaina 
vadovauti ir dominuoti – kenks. 
Šeimos nariams gali prireikti 
daugiau jūsų rūpesčio ir pagal-
bos, tačiau buitis ir įvairūs įsipa-
reigojimai nepaprastai vargins. 
Nuo savaitės vidurio ims labiau 
sektis, mažės atsakomybės, o 
pramogų ir nuotykių – daugės. 

Galimi sveikatos su-
trikimai.

VA N D E N I S . 
Būsite apdovanoti 

nuostabiomis įžvalgomis, aplan-
kys ne viena originali mintis, ta-
čiau savijauta nedžiugins. Vidinė 
būsena bus slogi, galimi įsiūčio 
priepuoliai, norėsis konfliktuoti, 
visiems įrodinėti savas tiesas. 
Venkite viešų pasisakymų. Bus 
sunku susitarti su šeimos nariais. 
Seksis spręsti finansinius klausi-
mus. Savaitgalis – itin džiugus, 
trauks nuotykiai ir linksmybės, 
netrūks romantikos ir flirto.

ŽUVYS. Padėti 
– gerai, tačiau ne-
sileiskite išnaudo-
jami. Fortūna jums 

šypsosis – seksis gauti prakti-
nės naudos, galimos netikėtos 
dovanos ar piniginės įplaukos. 
Laukia sėkmingas kontaktas su 
užsieniu. Gali užsimegzti išsva-
joti santykiai. Šiuo metu tinka 
tvarkyti juridinius reikalus. 

Šia proga rugsėjo 28 d.  8 – 11 val. ir 16-18 val. 
privataus veterinarijos gydytojo Petro Šeško kabi-
nete adresu: Čiurlionio g.1 Rokiškis bus vykdoma 
nemokama augintinių vakcinacija nuo pasiutligės.

RUGSĖJO 28-ĄJĄ 
PASAULYJE BUS MINIMA 
PASIUTLIGĖS DIENA.

BUITINĖ TECHNIKA

• Šaldytuvą Samsung, pilkas, 
aukštas, apie 1,80 m, mažai 
naudotas. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis

• Mikrobangų krosnelę.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Gorenje skalbimo mašiną.  
Kaina 50 Eur. Tel. 8 626 90 489. 
Rokiškis
• Nebrangiai naudotą, veikiančią, 
geros būklės, keturių degiklių 

dujinę viryklę su orkaite.  
Tel. 8 616 32 475. Rokiškis
• Mažai naudotą, pusiau automatinę 
skalbimo mašiną. Kaina 45 Eur. 
Tel. 8 600 30 766. Rokiškis
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ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

pritariu.
***

Jaunutė medicinos seselė 
klausia vyriausiojo gydytojo:

– Gal jūs man galėtumėte 
skirti kokį ligonį? Nes ankstes-
nis jau numirė...

***
Vyras žmonai:
– Man šita tavo skrybėlė 

nepatinka!
Žmona:
– Na negaliu gi aš ant gal-

vos nešioti butelį degtinės.
***

Tėvų susirinkimas. Moky-
toja:

– Petriukas – pats blogiau-
sias mokinys klasėje. Triukš-
mauja, skriaudžia draugus, 
nesimoko. Ir jis nepraleidžia nė 
vienos pamokos!

***
Kaimo parduotuvę pavadino 

paprastai: „Manhatanas“.
***

Kartais svečiai užeina taip 
netikėtai, kad net nespėju nuo 
jų visus skanėstus paslėpti.

***
Pakliuvau į nuotakos siau-

būnės vestuvas. Parsinešiau 
brangesnę atminimo dovanėlę, 
nei padovanojau dovaną.

***
Suvalkietis Petras moko 

anūką Petriuką:
– Niekada nevesk gražios. Ji 

gali nuo tavęs pabėgti.
– Bet ir negraži gali...
– Na ir tegul sau...

***

Narkotikų prekiautojai šūkį 
„Miestas – be narkotikų!“ 
palaikė pagalbos prašymu ir 
patrigubino prekių kiekį.

***
Karius moko žygiuoti. 

Seržantas šaukia:
– Būgno reikia klausyti 

kaire koja!
***

Skelbimas laikraštyje: 
„Ieškau moteris, draugo, paš-
nekovo ir meilužės viename 
asmenyje. Bet jei paskambins 
visos keturios, neįsižeisiu“.

***
Vyras žmonai:
– Aš vakar peržiūrėjau 

mūsų vaistinėlę. Žinai, kokie 
mūsų šeimos interesai?

Žmona:
– Nagi nagi?
– Nusiraminti ir neapsi-

dergti!
***

Kaimas. Pas Petrą rėkda-
mas kaimynas atbėga:

– Tavo uošvienę šunys 
užpuolė!

Petras ramiai:
– Patys užpuolė, tegul 

patys ir ginasi.
***

Kalbasi vyrukai:
– Petrai, o tu, išgėręs pusl-

trį, dirbti gali?
– Galiu.
– O išgėręs litrą?
– Irgi galiu.
– O pusantro?
– Po pusantro dirbti nebe-

galėčiau. O va vadovauti!

Orų prognozė rugsėjo 25-27 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Rugsėjo 25 d. Naktį +5

Dieną +11
ŠV, 
6-14 m/s

Vėjuota.

Rugsėjo 26 d. Naktį +3
Dieną +12

PV,
9-19 m/s

Dieną ir vakare 
vietomis palis. Labai 
vėjuota.

Rugsėjo 27 d. Naktį  +11
Dieną +16

V, 
5-10 m/s

Naktį ir rytą palis.

Ieškokite  
prekybos centruose!

Protas – ne antakiai: jei 
neturi, tai ir nenupieši.

***
Grįžta paryčiais moteriškė 

iš pasisėdėjimo su draugėmis. 
Matydama persiutusį vyrą, ji 
sako:

– Gerai, viską prisipažinsiu. 
Taip, buvome keliuose klubuo-
se, taip, pašokome, išgėrėme. 
Daugiau nieko blogo nedariau.

Vyras:
– O suknelė – kur?!

***
Išgirdau šiandien naujo 

gėrimo pavadinimą: „kava be 
kofeino su pienu be laktozės“. 
Įmantriai šiais laikais žmonės 
vandenį vadina.

***
Vaikinas, mamytės sūnelis, 

ginčijasi su mergina:
– Va filmuke apie Šreką 

asiliukas vedė drakonę. O tu 
dar ginčijiesi, kad mes vienas 
kitam galim netikti!

***
Laikausi nuo nuodėmės 

tolėliau, bet iš akiračio jos 
nepametu.

***
Kalbasi dvi moterys. Viena 

aiškina:
– Ir žinok, žmonės teisybę 

sako, kad išorė ne tokia svarbi, 
kaip vidus. 

Kita, išsipusčiusi damutė, 
abejingai atrėžia:

– Pateik pavyzdį.
– Pavyzdžiui, šaldytuvas.
Damutė linksi galvą:
– Taip, šiuo klausimu 

BALDAI

• Gerą, mažai naudotą čiužinį 200 
cm/80 cm/16 cm. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 624 40 834. Rokiškis

• 2 durų spintą. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 626 90 489. Rokiškis
• Naują, 2 durų spintą, nesurinkta. 
Aukštis 206 cm., durys po 45 cm., 
gylis 50 cm. Tel. 8 627 91 571. 

Rokiškis
• Viengulį, ištiesiamą fotelį.  
Kaina 30 Eur. Tel. 8 626 90 489. 
Rokiškis
• Sofą su dviem foteliais. Odiniai, 
geros būklės. Kaina 270 Eur.  
Tel. 8 682 33 578. Rokiškis

• Odinį baldų komplektą 3+2+1. 
Medinis rėmas. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 660 52 637. Rokiškis
• Dvigubą, akmens keramikos 
kriauklę. Matmenys: 80x60.  
Kaina 30 Eur. Tel. 8 673 01 333. 
Rokiškis


