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Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Spalio 2-oji, 
antradienis, 
40 savaitė

Iki metų pabaigos liko 90 dienų.
Angelų sargų arba Policijos diena.

Saulė teka 7.20 val., 
leidžiasi 18.58 val. 

Dienos ilgumas 11.36 val. 
Mėnulis – delčia.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Eidvilas, Gervilas, Gervilė, Gervyda, 
Gervydas, Geržada, Geržadas, 

Getautė, Liza, Modesta, Modestas.
Rytoj: Alanas, Alanta, Alantas, 

Evalda, Evaldas, Kristina, Milginta, 
Milgintas, Milgintė, Milgydas, 

Milgydė, Valda.
Poryt: Edvina, Edvinas, Eivas, 
Eivenė, Eivenis, Eivė, Eivyda, 

Eivydas, Mąstautas, Mąstautė, 
Mąstvilas, Pranciškus (Pranas).

Dienos citata
„Protingi žmonės - geriausia 

enciklopedija“ (J. V. Gėtė).

Dienos skaičius
180 tūkst.

Tiek Eur siektų Kriaunų baž-
nyčios stogo rekonstrukcijos 
projekto vertė. 2 p. 

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1870 m. Italijos sostinė iš Flo-
rencijos buvo perkelta į Romą.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1413 m. Lietuvos Didžioji 
Kunigaikštystė ir Lenkija sudarė 
Horoldės uniją. Pagal ją Vytauto 
mirties atveju Lietuvos didysis 

kunigaikštis būtų renkamas lenkų 
pritarimu, po Jogailos, Lenkijos 

karaliaus, mirties - lietuvių 
pritarimu. Lietuvos bajorams 

leista suteikti lenkiškus herbus. 
Juos gavo 47 bajorų šeimos.

Post 
scriptum

Kalbų ir vėjų nesugaudysi.

Gerbiami 
policijos pareigūnai, 
darbuotojai, veteranai 
ir policijos rėmėjai,

dėkoju, kad kasdien 
sunkiai dirbote ir dirbate 
Tėvynės labui, esate stiprūs 
ir ryžtingi, nuoširdžiai lai-
kotės misijos, atsispindin-
čios Lietuvos policijos šū-
kyje „Ginti. Saugoti. Padėti“ 
– mus ginate, rūpinatės 

visuomenės saugumu, padedate sunkiausiomis aki-
mirkomis. Tai nelengva pareiga, reikalaujanti didžiu-
lės atsakomybės. Angelų sargų – Policijos dienos  
proga Jums linkiu puikios profesinės kloties, laimės 
asmeniniame gyvenime bei didžiausios sėkmės!

Seimo narys Jonas JARUTIS

Su Angelų sargų diena, bičiuliai!
Dėkojame už ilgametį sė-

kmingą bendradarbiavimą, 
gerbiami policijos pareigūnai. 
Už didžiules kasdienes pastan-
gas užtikrinant visuomenės 
saugumą, už kartu nuveiktus 
darbus. Sėkmingos profesinės 
veiklos, gražių iniciatyvų ir ra-
mios tarnybos Tėvynės labui!

Krašto apsaugos savanorių pajėgų
Vyčio apygardos 5-osios rinktinės

506-osios kuopos kariai savanoriai

Kitados man teko garbė vilkėti Lietuvos 
policijos uniformą, su Jumis dalintis 
tarnybos džiaugsmais ir rūpesčiais. 
Kas geriau apibūdina policijos 
pareigūno darbą nei šios dienos 
globėjai – Angelai sargai? Jūs esate tie, 
kurie pirmieji ištiesia pagalbos ranką 
žmogui ir visuomenei sunkiausiomis 
akimirkomis. Lai Jūsų tarnybos dienos 
būna ramios, lai namuose nepritrūksta 
laimės ir džiaugsmo.  

Ramūnas Godeliauskas,
judėjimas „Vieningi kartu“

Gerbiami draugai, 
kolegos, bičiuliai,

Rokiškio kariai savanoriai pratybų
metu juto didelę visuomenės paramą

4-5 p.

Gerbiami policijos žmonės!
Į solidžią ir garbingą šimto metų 
Lietuvos policijos istoriją ir Jūs 
įrašėte ne vieną garbingą puslapį. 
Sveikinu Jus, mūsų visuomenės 
angelai sargai! Kad Jūsų darbus, 
tikslus ir siekius visada lydėtų 
sėkmė, kad Jūsų žingsnius lydėtų 
visuomenės pagarba ir pasitikėjimas! 
Gražios ir džiugios Jums šventės ir 
ramios tarnybos!

Seimo narys
 Raimundas Martinėlis

Rajono tarybos 
nariai narstė 
AB „Rokiškio 
komunalininkas“ 
nuostolius

2 p.
Papuošalų 
kūrėja Vita 
Stravinskienė: 
„Noriu, kad 
kūriniuose būtų 
kuo daugiau 
manęs“

3 p.
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Rajono tarybos nariai narstė AB „Rokiškio komunalininkas“ nuostolius
Rugsėjo 28 dienos rajono  ta-

rybos posėdis (Nr. TP-9), kurį 
vedė vicemeras Stanislovas 
Dambrauskas, vyko sklandžiai, 
visi posėdžio dalyviai elgėsi san-
tūriai, patvirtinti visi 30 darbo-
tvarkės klausimų. Gražia gaida 
prasidėjusio tarybos posėdžio 
dalyvių diskusiją sukėlė tik vie-
na darbotvarkėje pateikta infor-
macija.

Gėlės ir baltų chrizantemų 
vainikas
Šalia pasisakančiųjų pakylos 

posėdžio dalyvių dėmesį atkreipė 
kelios geltonos rožės bei didžiulis 
baltų gėlių vainikas, kuris jokių 
klausimų nekėlė. Buvo aišku – 
posėdis prasidės ir sveikinimais, 
ir liūdna gaida. Beveik dvidešimt 
minučių vėluojančio tarybos po-
sėdžio pradžią „paskelbė“ naujo 
tarybos nario Arūno Augučio prie-
saika, po kurios šis prisijungė į 
rajono tarybos narių gretas – jam 
įteiktas tarybos nario pažymėjimas 
bei gėlės nuo naujų kolegų. Gėlė-
mis, padėka ir kitomis dovanomis 
už aukštus nuopelnus pasaulio 
jėgos trikovės čempionate apdo-
vanotas septyniolikmetis Nojus 
Konstantinas Čypas – varžybose 
jis pelnė sidabro medalį.

Po S. Dambrausko prašymo 
tylos minute pagerbti Rokiškio 
krašto garbės piliečio Andriaus 
Dručkaus atminimą, ant pastarojo 
kapo iškeliavo baltų chrizantemų 
vainikas.

Baseino paslaugų kainos ir 
AB „Rokiškio komunalininkas“ 
auditas
Pristatytas ir taip visų laukia-

mo baseino mokamų paslaugų ir 
įkainių patvirtinimas. Teigta, kad 
moksleivių grupėms bus taikomos 
nuolaidos, mėnesinis mokestis 
šiems sieks 25 Eur. Pakeitimų su-
laukė ir nuolaidos moksleiviams, 
studentams ir senjorams – nors 
nuolaidas planuota taikyti tik šio-
kiadieniais, pakeitime nuspręs-
ta, kad tikslinės grupės baseine 
lankysis pigiau visomis savaitės 
dienomis. Klausimą pristatyti tu-
rėjusio Vitalijus Jocio nebuvo – 
baseino direktorius priiminėja ko-
misiją. Klausimo pranešėja teigė, 
kad baseine bus vedamos plauki-
mo pamokos, prekiaujama baseino 
atributika. Kainų pakeitimams pri-
tarta beveik vieningai – 17 tarybos 
narių pasisakė už, 4 susilaikė.

Dijanos Meškauskienės pri-
statytas klausimas dėl Rokiškio 
butų ūkio veiklos audito susilau-
kė Irmanto Tarvydžio dėmesio ir 
rajono tarybos narių klausimų dėl 
audito tikslingumo. Diskusijoms 
pasibagus klausimas buvo patvir-
tintas šešliolikos narių pritarimu.

Rajono savivaldybės Kontrolės 
ir audito tarnybos vadovės Dan-
guolės Namajūnienės informacija 
apie AB „Rokiškio komunalinin-
kas“ atliktą auditą sukėlė išskirtinę 
diskusiją. Po pastarosios teiginio, 
jog atliekų tvarkymas buvo pel-
ningas iki šių metų, o dabar tai – 

Rajono taryboje prisiekė naujas jos narys – Arūnas Augutis.

Ir apdovanotas jėgos trikovės Pasaulio čempionate sužibėjęs Nojus Konstantinas Čypas.

Kriaunų bažnyčios rekonstrukcijos galimybes pristatė Gediminas Rainys. 

nuostolis, sulaukta klausimo ar ne 
laikas paskirti įmonės vadovą, nes 
įmonės veikla grimzta į dugną… 
Pareikalavo atsakymo iš buvusio 
AB „Rokiškio komunalininkas“ 
valdybos pirmininko I. Tarvydis: 
jo klausimas lietė išlaidas trans-
portui. „Anksčiau buvo teigiama, 
kad transportui išleidžiama apie 0, 
nors lentelėje matome kitaip – da-
bartinis minusas siekia net 54000 
Eur.,” – teigė I. Tarvydis. Buvęs 
bendrovės valdybos pirmininkas 
Albinas Urbonas į šį klausimą 
atsakyti negalėjo teigdamas, jog 
klausimas turėtų būti skirtas ne 
jam. Kiti tarybos nariai taipogi ne-
sibodėjo užduoti klausimų D. Na-
majūnienei, tačiau klausimai nea-
titiko pastarosios kompetencijos. 
„Atsakyti negaliu, tuo domiuosi ne 
aš – tai ne mano kompetencijai,“ 
– sakė D. Nemajūnienė. Tolesnė 
diskusija tęsėsi ilgai, tačiau trūkus 
Stasio Mekšėno kantrybei diskusi-
ja buvo baigta: „Komunalininkas 
dabar dirba gerai, ačiū, kad viską 
pastebėjote laiku, diskusija tęsia-
si per ilgai, gal judėkime į priekį 
– mūsų dėmesio nekantriai laukia 
kriauniškiai“.

Sakralioji posėdžio dalis – 
Kriaunų varpas
Viena įdomiausių posėdžio in-

formacijų – apie projektą, kurio 
dėka Kriaunų varpas iš Laisvės 
kovų muziejaus Obeliuose grįžtų į 
Kriaunų bažnyčios varpinę. Kriau-
nų varpo problema jau keletą metų 
skaido šios gyvenvietės bendruo-
menę, parapiją. Nemažai parapi-
jiečių piktinosi Obelių, Kriaunų ir 
Aleksandravėlės parapijų klebono 
Laimono Nedvecko sprendimu 
varpą deponuoti Laisvės kovų is-
torijos muziejuje Obeliuose, nors 
tam buvo gautas ir vyskupo prita-
rimas.

Dalis tikinčiųjų jau senokai rei-
kalavo, kad dvasininkas sugrąžin-
tų istorinį varpą į Kriaunas. Ku-
nigas gi įvairiuose susitikimuose 
kalbėjo atvirai: Obeliuose varpas 
atsidūrė dėl jo paties saugumo. 
Juk iš nesaugomos varpinės vos 
80 kg sveriantis varpas bet kurią 
naktį galėtų iškeliauti Viešpaties 
nežinomais keliais, kaip jau nuti-
ko ne vienam Lietuvos bažnyčios 
varpui.

O Kriaunų varpas yra ypatinga 
vertybė, manoma, kad jis nulietas 
XIII-XIV a. Rytinėse Lietuvos di-
džiosios kunigaikštystės žemėse ir 
yra vienas seniausių ir vertingiau-
sių Baltijos šalių regiono varpų.

Tad projektas, kuris galėtų būti 
atliktas Europos ekonominės er-
dvės šalių, o konkrečiai – Norve-

gijos lėšomis, galėtų pasitarnauti 
varpo grįžimui į Kriaunas. Kaip 
teigė galimybes dalyvauti šioje 
paramos programoje pristatęs Lie-
tuvos pramonės, prekybos ir ama-
tų rūmų konsultantas Gediminas 
Rainys, bendra programos vertė 
bus 8,2 mln Eur, o jau dabar pa-
teikta apie 60 paraiškų. Apie 20 iš 
jų galėtų tikėtis finansavimo. Tarp 
jų ir Kriaunų bažnyčios stogo re-
konstrukcijos projektas.

Projekto preliminari vertė siek-
tų apie 180 tūkst. Eur. Apie 15 
proc. jo vertės būtų projekto ren-
gėjų indėlis. Iš rajono savivaldy-
bės tikimasi, kad ji padės rengti 
projektą ir tam skirs reikiamų iki-
projektinių lėšų, paskirs atsakin-
gus asmenis.

Projekto esmė: rekonstruoti 
Kriaunų bažnyčios stogą, išple-
čiant jo plotą maždaug ketvir-
tadaliu, taip užtikrinant geresnę 
bažnyčios apsaugą nuo kritulių. 
Remontuojant stogą reiktų su-
tvarkyti ir bokštelį, kuriame būtų 
eksponuojamas varpas. Varpinės 
bokštelis būtų iš trijų pusių perma-
tomas, kad norintieji galėtų įsiam-
žinti su varpu. Varpinės viduje ke-
tinama įrengti apsaugos sistemą. 
Be to, jei projekto lėšos leistų, 
galbūt būtų diegiama skambinimo 
varpu nuotolinė sistema, varpinės 

interjeras būtų papuoštas žinomo 
dailininko, žemiečio Šarūno Sau-
kos paveikslo reprodukcija.

Ką tai duotų Kriaunoms, be grį-
žusio varpo ir pagaliau sutaikinto 
miestelio? Ir turistų srautus. Mat 
Kriaunų bažnyčia taptų turistinių 
maršrutų Sartų apylinkėmis pa-
trauklia dalimi.

Atsiprašė už anglų kalbą
Paskutinę posėdžio informaciją 

„Dėl akcinių bendrovių įstatymo 
37 straipsnio 2 dalies nuostatų įgy-
vendinimo“ pristatė juristė Regina 
Strumskienė. Pristatytame klausi-
me pasitaikė ir angliškų žodžių, 
kurie sukėlė nepatogumų klausimą 
pristačiusiajai. Netaisyklingai iš-
tartus angliškus žodžius palydėjo 
vieno tarybos nario juokas. „At-
siprašau, mokykloje mokiausi vo-
kiečių kalbą, o juoktis iš žmonių, 
dėl neteisingai ištartų žodžių – ne-
etiška. Prašau, ponas tarybos nary, 
pataisykite mane, jei toks puikus 
anglų kalbos žinovas esate,“ – pa-
sipiktino neslėpė R. Strumskienė 
taip nutildžiusi besišaipantįjį.

Tarybos posėdyje dalyvavo dvi-
dešimt vienas tarybos narys. Tarp 
jų nebuvo matyti didelio žinias-
klaidos dėmesio pastaruoju metu 
susilaukiančio Stasio Meliūno.

Monika MEILUTĖ

Rajono tarybos nariai juokavo, kad vicemero Stanislovo Dambrausko vedamas posėdis 
vyko labai sklandžiai.                                                                                           M. Meilutės nuotr.
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Papuošalų kūrėja Vita Stravinskienė: 
„Noriu, kad kūriniuose būtų kuo daugiau manęs“

Rankų darbo kūriniai – visuo-
met madingi, unikalūs, padedan-
tys išsiskirti. Iš skirtingų spalvų 
polimerinio molio bei kitų detalių 
papuošalus kurianti rokiškietė 
Vita Stravinskienė savo pomėgiui 
laiko niekuomet nestokoja: į mo-
kyklą išlydėjusi pirmokėlį sūnų 
Matą, dėmesiu apglobusi vyrą Ar-
tūrą, dvynukes mergaites pilvelyje 
nešiojanti moteris kimba į kūrybi-
nius procesus, kurie kartais nuste-
biną ir pačią menininkę.

Kūrybinį kelią 
atrasti lengva nebuvo
V. Stravinskienės kūrybinis ke-

lias prasidėjo visai netikėtai – kaip 
pirmąjį savo kūrinį pastaroji įvardija 
vaikišką penalą. „Prisimenu, buvo 
vėlus sekmadienio vakaras, pribėga 
sūnus ir sako, jog rytojui į darželį 
penalo reikia... Namuose jokio nera-
dau, parduotuvės nebedirbo. Na ir ką 
– susiradau reikalingų medžiagų ir 
kibau į darbą. Galiu pasakyti tik tiek 
– pirmasis mano kūrinys tikrai nebu-
vo prisvilęs: tiek autorė, tiek sūnus 
liko patenkinti,“ – juokėsi moteris.

Nors sūnui siūtą penalą Vita įvar-
dijo kaip jos kūrybos pradžią, mo-
teris pridūrė, jog atrasti sau artimą 
kūrybinį kelią pasirodė ne taip ir pa-
prasta. „Jog noriu kurti, žinojau jau 
seniai, tačiau niekaip nesupratau ką. 
Vis ieškojau savęs išbandydama įvai-
rius kūrybinius procesus, tačiau ju-
tau, kad vis kažko trūksta, jog mano 
kūriniai turėtų kuo daugiau atspindė-
ti mane pačią,“ – atviravo moteris. 
Vita teigė, jog per visą savo, kaip 
kūrėjos, kelią siuvo drabužius ir ran-
kines, kūrė papuošalus iš karoliukų, 
tačiau nė viena veikla kūrėjos sielai 
nepasirodė artima.

V. Stravinskienė pasakojo, jog 
kurdama papuošalus iš karoliukų vis 
žavėdavosi jų formomis, spalvomis, 
raštų margumais ir visuomet mąs-
tydavo, kaip norėtų tuos margumus 
bei figūras sukurti pati – taip įgy-
vendintų norą į papuošalus įlieti kuo 
daugiau savęs. „Naršydama internete 
visai netikėtai pastebėjau dar visai 
negirdėtą ir naują dalyką – polime-
rinį molį. Labiau juo pasidomėjusi 
suvokiau, jog galiausiai radau tai, 
ko norėjau – kurdama moliu galėsiu 
kurti tiek norimas formas, tiek no-
rimus raštus, – džiugiai kalbėjo V. 
Stravinskienė, - Taip nuo 2016 metų 
prasidėjo mano kitoks, naujų potyrių 
pilnas kūrybos kelias”.

Papuošalai tiek minimalizmo
 tiek maksimalizmo mėgėjams
„Esame skirtingi: vieni puošiasi 

labai minimaliai, kiti – daug ir kie-
kvieną dieną. Todėl stengiuosi kurti 
tokius papuošalus, kurie būtų įdomūs 
kuo platesnei auditorijai,” – kalbėjo 
V. Stravinskienė. Pastaroji taip pat 
teigė, jog į kūrinius bando įlieti ir 
jaunatviškumo, ir santūrumo, kad 
kiekvienas papuošalas patrauktų tiek 
jauno, tiek vyresnio žmogaus akį.

Moteris pasakojo, kad jos kuriami 
darbai išsiskiria spalvų gausa, neti-
kėtomis formomis. „Mano kuriami 

papuošalai – skirtingi, įvairių raštų 
bei formų, o dažniausiai ir vieneti-
niai, nes kartą sukūrus tam tikrą raštą 
ar formą, to atkartoti nebepavyksta,“ 
– šypsojosi papuošalų kūrėja.

Visus savo darbus menininkė de-
monstruoja Facebook socialiniame 
tinkle. „Savo kūrybos kampelį vadinu 
ViHobby. Čia demonstruoju ir parda-
vinėju savo sukurtus papuošalus, kad 
galėčiau įsigyti reikiamų priemonių 
ir kurti toliau, nes tai – man svarbiau-
sia,“ – kalbėjo Vita. Moteris pridūrė, 
jog nors kūrybos keliu ji eina dar visai 
neilgai, tačiau jau debiutavo parodoje. 
„Mano pusbrolis Gediminas Kostik – 
tapytojas, jau ne kartą rengęs savo pie-
šinių parodas. Kartą prie jo prisijungti 
garbė teko ir man – dar pernai metų 
vasario mėnesį Kriaunų muziejuje de-
biutavau su savo papuošalų paroda,“ – 
džiaugėsi moteris.

Neskuba išmesti seno daikto
Kūrėja pasakojo, kad pati ne tik 

kuria, bet ir perdirba senus, ar iš 
pirmo žvilgsnio nereikalingus daik-
tus: „Esu tas žmogus, kuris nieko 
neskuba išmesti – viską stengiuosi 
perdaryti. Bandau vieną, antrą kartą, 
na, o jei perdaryti ar kažko reikiamo 
sukurti nepavyksta – tik tuomet lekiu 
į parduotuvę dairytis nepavykusio 
užgimti prietaiso“. Pati Vita ne tik 
perdirba, bet ir kviečia taip pat elg-
tis ir kitus sukurtoje socialinio tinklo 
Facebook bendruomenėje „Išmest 
suspėsi visada, perdaryk“.

V. Stravinskienė pasakojo, jog 
skaudu žiūrėti kai žmonės išmeta dar 
gyvybingus, nereikalingus ar kiek 
pasenusius daiktus ir nesistengia jų 
atnaujinti taip į juos įnešdami naujos 
gyvasties, suteikdami naują paskirtį 
ar funkciją. „Juk išmesti visuomet 
spėsime, o pabandyti perdaryti tikrai 
verta – juk taip galbūt sukursite vi-
sai kitokį, išskirtinį, naują daiktą,“ 
– kalbėjo moteris. Vita Stravinskienė 
tikisi, kad užsiimdama tokia veikla 
žmonėms taps pavyzdžiu.

Pirmame plane – šeima
V. Straviksienės kūrybinis kelias 

– dar ne ilgas, tačiau pastaroji tei-
gia, jog „stačia galva“ į kūrybą nerti 
neskuba, nes visada į pirmą vietą iš-
kelia šeimą. „Labai mėgstu kurti, tai 
man kaip savirealizacija, meditacija, 
atotrūkis nuo kasdienės rutinos. Ta-
čiau kadangi esu ir žmona, ir mama, 
nuo tos rutinos ne visuomet galima 
pabėgti: visų pirma rūpinuosi šei-
ma, namais, o po to kiekvieną laisvą 
minutę stengiuosi skirti kūrybai,“ – 
atviravo moteris. Papuošalų kūrėja 
pasakojo, jog kiekvienas kūrybinis 
procesas yra menas, todėl norint su-
kurti kažką gražaus visuomet reika-
lingas įkvėpimas, tyla ir susikaupi-
mas. „Kūryba yra menas, todėl visų 
pirma reikia įkvėpimo, ramios aplin-
kos, susikaupimo, tylos... Čia po visų 
dienos darbų lieku tik aš ir mano kū-
ryba,“ – pokalbį užbaigė menininkė.

Monika MEILUTĖ
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Rokiškio kariai savanoriai pratybų metu juto didelę visuomenės paramą
Rugsėjo pabaiga – tradiciškai karštas metas Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 506-ajai kuopai. Jau 
gražia tradicija tampa, kad paskutinį rudenį mūsų rajone vyksta didelės pratybos. Ne išimtis ir šiemet: savaitgalį rajono miškuose aidėjo 
šūviai, važinėjo karinė technika. Rokiškėnai kariai išbandė Krašto apsaugos savanorių pajėgų naujovę – motociklus ir keturračius. Tačiau 
labiau už naujoves, už sėkmingai įvykdytas užduotis karius džiugino didžiulis rajono visuomenės dėmesys ir parama saviesiems gynėjams.

Ieškojo įsibrovėlių
Šių pratybų legenda: 506-ąją kuo-

pą ėmė pasiekti signalai apie rajono 
kaimuose, miesteliuose pasirodžiu-
sius neaiškiomis uniformomis vil-
kinčius ginkluotus asmenis. Penk-
tadienį rajono policija esą sulaikė 
asmenį, kuris turėjo nedraugiškos 
Lietuvai valstybės Ūdijos pažymė-
jimą. Atsižvelgiant į šiuos faktus, 
buvo aktyvuota 506-oji kuopa: kariai 
savanoriai iš darbų, studijų civiline 
apranga, civilinėmis transporto prie-
monėmis kaip įmanoma greičiau rin-
kosi į sutartas specialias slaptavietes, 
į kurias buvo atvežti ginklai ir kita 
reikalinga įranga, ten kariai persiren-
gė uniformomis, apsiginklavo ir ne-
delsiant ėmė vykdyti jiems paskirtas 
užduotis. 

Tai – kariams savanoriams įpras-
ta mažų padalinių taktika: kariai su-
siburia sutartoje vietoje užduočiai, 
ją įvykdo ir išsiskirsto laukti naujų 
įsakymų. Netrukus prie jų prisijun-
gė pagalbininkai – kaimynai ir kuo-
pos draugai Latvijos Zemessardzes 
56.kājnieku bataljons kariai. Jiems 
vadovo kapitonas Guntars Rožlapa. 

Kartu su latviais rokiškėnai kariai 
savanoriai visą penktadienio naktį ir 
šeštadienį aktyviai veikė. Pirmiau-
sia buvo pasiruoštos slaptavietės, iš 
kurių kariai vyko vykdyti užduočių: 
pasirūpinta jų šviesos ir garso mas-
kuote, kad jos nepatrauktų Ūdijos 
piliečių (kurių vaidmenį atliko Biržų 
kariai savanoriai) bei jų talkininkų 
dėmesio. Po to – metas, atsižvel-
giant į plaukiančią informaciją apie 
priešus, pradėti jų irštvos bei veiklos 
vietovių paiešką. Kariai išžvalgė ne 
tik vietovę, kurioje įsikūrusi priešų 
grupė, bet ir kelius, kuriais atvyksta 
jos pamaina, transporto, žmonių ju-
dėjimą, aprūpinimo priemonių tieki-
mą. Šeštadienio naktį slaptoje vieto-
je susirinkę 506-osios kuopos skyrių 
vadai apibendrino gautą informaciją 
ir parengė priešų nakinimo planą. 

Jis pradėtas įgyvendinti sekma-
dienio paryčiais. Maždaug tuo pat 
metu rokiškėnai kariai su kaimynais 
latviais surengė tris atakas. Jos buvo 
sukoordinuotos idealiai, tarp jų buvo 
vos kelių sekundžių skirtumas. Pir-
miausia į bendrą mūsiškių ir latvių 
pasalą pateko Ūdijos karius vežęs 
unimogas. Kariai savanoriai patyko-
jo priešus tuomet, kai į savo irštvą jie 
vežė pamainą. Taigi, irštvoje likusios 
negausios jų pajėgos, tolumoje išgir-
dusios granatsvaidžio šūvius ir G-36 
automatų bei kulkosvaidžių kaleni-
mą, suprato, kad pastiprinimo nebe-
sulauks. Jiems padėti nebegalėjo ir 
tie Ūdijos kariai, kurie buvo palikti 
atokesniame sargybos poste. Juos 
irgi „sutvarkė“ jungtinės rokiškėnų 
ir latvių pajėgos. Vos po akimirkos 
ir irštvos prieigose pasidarė karšta. 
Vienas po kito krito ją saugantys sar-
gybiniai: juos nukovė mūsiškiai snai-
periai bei nepastebėti prislinkę latvių 
kariai. Netrukus nuo taiklių šūvių 
krito ir apleisto pastato langus ir du-
ris saugoję Ūdijos kariai. Jei koks ir 

Kelios sekundės iki puolimo: priešų irštvoje tylu.

O štai ir šturmo grupė.

Latvijos kariai savanoriai pasirengę padėti.

buvo likęs gyvas, jį turėjo sunaikinti 
pro pastato duris įmesta granata. O 
netrukus į pastatą įsiveržė lietuvių 
ir latvių šturmo grupė: ji rūpestingai 
patikrino kiekvieną patalpą. Sunai-
kinę priešą, mūsiškiai greitai dingo 
priešaušrio rūke į sutartas vietas, 
laukti naujų užduočių.

Latvijos kariams – 
įdomus iššūkis
Kuo buvo ypatingos ir vertingos 

šios pratybos mūsų kaimynams – la-
tvių kariams savanoriams? Latvijos 
Zemessardzes 56.kājnieku bataljons 
kapitonas G. Rožlapa „Rokiškio 
Sirenai“ sakė, kad šios pratybos jo 
kariams buvo kitokios, nei įprastai. 
506-oji lengvoji pėstininkų kuopa ir 
Latvijos Zemessardzes 56.kājnieku 
bataljons bendradarbiauja jau se-
nokai. Šiose pratybose latvių būrys 
buvo išdalintas į grandis ir paskirsty-
tas po mūsų kuopos karių vadovauja-

mus skyrius. „Taigi, mūsų kariai ne 
tik turėjo rasti būdų, kaip aiškiai ir 
suprantamai susikalbėti su rokiškė-
nais kariais, teisingai suprasti jiems 
skirtas užduotis, teikti pasiūlymus, 
bet ir  prisitaikyti prie jiems tekusių 
kovos draugų, prie skyriaus vado, jo 
vadovavimo stiliaus ir taktikos, kū-
rybingai žvelgti į jiems tekusias už-
duotis ir jas sėkmingai įgyvendinti“, 
– sakė kapitonas G. Rožlapa.

Jam antrino ir 506-osios kuopos 

vadas kapitonas Sergejus Afanasje-
vas. Pasak jo, kuopos skyrių kariai 
gerai pažįsta vienas kitą, tarnybos 
metu veikia darniai. O kaip greitai 
į skyriaus sudėtį įtraukti naujokus? 
Kaip juos integruoti taip, kad skyrius 
veiktų sklandžiai ir koordinuotai? To 
ir mokomasi bendrų pratybų metu. Ši 
patirtis bus labai vertinga.

Pratybos – ne žaidimas
Kai kurie „sofos riteriai“ mėgsta 

papriekaištauti, kad pratybose ka-
riai „šaudo ir gaudo“, ar tik „žaidžia 
karą“. Tokiems ir lietuvių, ir latvių 
kariai turi vieną atsakymą: pratybos 
– ne žaidimas. Netgi šalies įstaty-
muose aiškiai apibrėžta: karių sava-
norių rengimas – valstybinės svarbos 
uždavinys. Todėl į pratybas karius 
privalo išleisti ir darbdaviai, ir mo-
kymo įstaigos. 

Pratybos – labai vertinga įgūdžių 
treniruotė. Juk kur kitur, jei ne praty-
bose, juos ugdyti ir tobulinti? Kovos 
lauke mokytis bus per vėlu. Ir klai-
dos kaina bus ne smerkiamas draugų 
žvilgsnis ar griežtas vado žodis. Kie-
kvienos klaidos kaina ten bus vieno 
ar kelių žmonių gyvybė. Todėl kariai į 
pratybas žiūri labai rimtai. Tai – jų įgū-
džių ir žinių patikrinimas modeliuojant 
realiais situacijas. Todėl nenuostabu, 
kad į pratybas 506-osios kuopos kariai 
renkasi itin gausiai. Į pratybas kariai 
specialiai atvyko ne tik iš didmiesčių, 
kur nemažai jų dirba ir studijuoja, bet 
ir iš užsienio valstybių.

Tarp pratybose dalyvaujančių karių 
savanorių ir eilinis Deividas Daukas, 
kuris šiemet dalyvavo Jungtinių tautų 
taikos palaikymo misijoje MINUSMA 
tolimajame Malyje. O dabar jaunasis 
karys, ką tik baigęs specialius Lietuvos 
kariuomenės kursus, savo žinias turėjo 
progą pritaikyti praktikoje – jam pra-
tybose patikėta vadovauti vienam iš 
keturių mūsų kuopos skyrių. Savo sky-
riaus veikla jis buvo patenkintas: kariai 
sėkmingai įgyvendino visas jiems pa-
tikėtas užduotis. Pašnekovas neslėpė: 
motyvacija tarnauti visuomenės labui 
labai aukšta. 

Dėkingi rajono žmonėms
Kariai savanoriai džiaugiasi: jie 

junta rajono visuomenės pagarbą ir 
palaikymą. Būti gerbiamu ir vertina-
mu tų, už kuriuos pasirengęs atiduoti 
gyvybę – kariams didžiulė motyvaci-
ja. Ir šios pratybos ne išimtis: kariai 
juto nuoširdų Kazliškio ir Panemu-
nėlio bendruomenių dėmesį, aktyvią 
Kazliškio seniūno Algio Kulio bei 
Panemunėlio seniūnės Dalios Duben-
čiukienės paramą. Už pagalbą organi-
zuojant pratybas, kariai savanoriai dė-
kingi pilietiškiems rajono žmonėms: 
Redai ir Gintarui Avižieniams, Vi-
dmantui Veiveriui, Virginijui Kumš-
čiui, Virginijui Degsniui. „Mes labai 
vertiname jūsų palaikymą, paramą ir 
supratingumą. Esame už tai jums la-
bai dėkingi“, – rajono karių savanorių 
vardu dėkojo 506-osios kuopos vadas 
kapitonas S. Afanasjevas.

 Į 5 p.
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Užduotis įvykdyta. Metas trauktis.

Puolimo niuansus aptarė ir karių vadai, ir pratybų vertintojai.

Gausios 506-osios kuopos pajėgos žygiuoja į kuopavietę.   „Rokiškio Sirenos“ nuotr.

Rokiškėnas karys ant plieninio žirgo.                                                    

Iš 4 p.
Techninės naujovės
Krašto apsaugos savanorių pa-

jėgų kariai junta ir šalies valdžios 
dėmesį jų veiklai, vis gerėjantį 
aprūpinimą. Šiose pratybose ro-
kiškėnai kariai savanoriai išbandė 
didžiausią pastarųjų mėnesių nau-
jieną: motociklus ir keturračius. 
Juos Krašto apsaugos savanorių 
pajėgos nuomojasi iš tiekėjų ir, re-
miantis kitų šalių gerąja praktika 
bando, kaip ši naujovė pasiteisins 
pas mus. Motociklai ir keturračiai 
buvo bandomi pritaikyti ir Vyčio 
apygardos 5-osios rinktinės Biržų 
ir Utenos kuopų pratybose. O šį 
savaitgalį juos bandė ir kariai ro-
kiškėnai.

Kapitonas S. Afanasjevas pa-
neigė prielaidą, kad, kaip veiksmo 
filmuose, važiuodami keturračiais 

ir motociklais, kariai šaudo į prie-
šą. Iš tiesų ši technika naudoja-
ma greitai priartėti prie „priešo“, 
įvykdyti užduotis ir greitai atsi-
traukti. Technika kariams paliko 
gerą įspūdį. O ir profesionalų, 
mokančių geriausiai išnaudoti jos 
galimybes, mūsų kuopoje netrūks-
ta: savo gretose kariai turi ir šalies 
motokroso čempionatų laimėtoją, 
ir įvairių varžybų nugalėtojų bei 
prizininkų. Kapitonas S. Afanas-
jevas pabrėžė: tokia technika pati-
kima tik geriausiai ją valdantiems 
kariams, tad jie teikiamas galimy-
bes išnaudojo maksimaliai efekty-
viai. Tai – puikus pavyzdys, kaip 
kuopoje kūrybingai pritaikomi ir 
bendram gėriui išnaudojami kie-
kvieno jos nario asmeniniai įgū-
džiai, žinios, charakterio savybės, 
netgi hobiai.

Civilio ir kario patirtis – 
neatsiejama 
Pasak kapitono S. Afanasjevo, 

karys savanoris ir yra ypatingas 
tuo, kad jis, tarnaudamas savo ra-
jono žmonių labui, moka kūrybin-
gai ir išradingai panaudoti civilinė-
je veikloje įgytus įgūdžius. Čia yra 
vietos kiekvienam: nepriklausomai 
nuo jo amžiaus, socialinės padė-
ties, profesijos. Juk jauniausiam 
gausios ir aktyvios kuopos nariui 
dabar vos 18-ka, vyriausiajam – 
52-eji.

Kiekvienas karys gali ir yra ska-
tinamas kelti savo kvalifikaciją 
įvairiausiuose kursuose, išbandyti 
įvairias „profesijas“: granatsvai-
dininko, kulkosvaidininko, tai-
kliojo šaulio ir kitas. Kuopa daž-
nai dalyvauja įvairiose pratybose, 
įskaitant ir tarptautines, taigi įdo-

mios veiklos čia netrūksta. Be to, 
kiekvienas karys, kuris turi noro 
ir galimybių, gali save išbandyti 
ir tarptautinėse taikos palaikymo 
misijose. 506-oji kuopa didžiuoja-
si, kad jos kariai dalyvavo visose 
taikos palaikymo misijose, kuriose 
plevėsavo Lietuvos kariuomenės 
Sausumos pajėgų vėliava. Taigi, 
tarnyboje kariai savanoriai nepati-
ria rutinos, 

Nė vienas karys neturi išskirti-
nių sąlygų, kiekvienas gerbiamas 
už jo gebėjimus, norą ir motyvaciją 
tobulėti, drąsą. Kiekvienas rajono 
žmogus čia laukiamas, kiekvienam 
atviros durys. Netgi tie, kurie ka-
riuomenę ir karius įsivaizduoja 
pagal savo stereotipus, gali užeiti, 
susipažinti, pabendrauti. „Nė vie-
no mumis besidominčiojo neišva-
rysime. Atvirkščiai – mes vertina-

Petys į petį. Prie pastato durų vienas kitą dengia rokiškėnas ir latvis kariai. 

Nors pratybų vertintojai šiuos į pasalą patekusius ir joje žuvusius Ūdijos karius „atgaivino“, 
savo kovos draugams jie jau nebegalėjo padėti... 

me visuomenės dėmesį“, – šypsosi 
kuopos vadas. 

Jis pabrėžia, kad kuopa gins kie-
kvieną žmogų, nepriklausomai nuo 
jo pažiūrų. „Mes priešų neieškome. 
Mūsų užduotis – ginti savąjį rajo-
ną, jo žmones. Esame atviri kie-
kvieno pasiūlymams, bendriems 
projektams ir veikloms“, – sakė 
kapitonas. O prasmingų visuome-
ninių iniciatyvų, prie kurių prisi-
jungia veiklūs rokiškėnai kariai, 
netrūksta. 

Atviri visuomenei
Kaip jau minėta, pratybų metu ka-

riai sulaukė didelio visuomenės dė-
mesio. Bendraudami su gyventojais, 
jie pastebėjo, kad žmonės aktyviai 
domisi karių veikla, yra gerai infor-
muoti apie pratybas, pasirengę pagal 
savo galimybes talkinti gynėjams. 
Kariai vis labiau junta visuomenės 
supratimą ir pagarbą: ne tik kariams 
reikia rokiškėnų paramos, bet ir Ro-
kiškiui reikia savo karių gynėjų. 

Kariai pabrėžia: jie yra gynėjai. 
Visi jų apmokymai, pratybos skirti 
tam, kad kuo efektyviau gintų savo 
rajoną ir žmones. Kuopoje tarnauja 
mūsų rajono žmonės: čia dirbantys, 
besimokantys, išvykę į didmiesčius 
ar užsienį, bet maždaug kartą per 
mėnesį grįžtantys į Rokiškį daly-
vauti kuopos pratybose. Jų metu ne 
tik tobulinami asmeniniai bei ko-
mandinio darbo įgūdžiai, bet ir vis 
geriau pažįstamas rajonas, jo kraš-
tovaizdžio teikiamos galimybės ir 
iššūkiai. O ir visuomenė kariuose 
mato ne tik „kažkokius uniformuo-
tus žmones“, o savojo miesto gy-
nėjus: savo kaimynus, pažįstamus, 
bendradarbius. 

„Rokiškio Sirenos“ inform.
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Perkančioji organizacija: Rokiškio ra-
jono savivaldybės administracija (kodas 
188772248, Respublikos g. 94, 42136 Ro-
kiškis).

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

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

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

tatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos 
ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo, patvir-
tinto 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 plana-
vimo 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. spalio 11 d. 
10.00 val.

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

rodomas 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 as-

meniui teikti paraišką ir derėtis dėl buto pardavimo (jei 
paraišką teikia ne pats savininkas arba kai butas nuosa-
vybės teise priklauso keliems asmenims).

Komisijos posėdis, kuriame atplėšiami vokai, vyks 
2018 m. spalio 11 d. 10.30 val. Rokiškio rajono  savival-
dybės administracijos 203 kab., Respublikos g. 94, Ro-
kiškyje.

Užs. 0678

Spalio 5 ir 6 dienomis Vilniuje vyks Adolfo Ramanausko-Vanago 
valstybinių laidotuvių ceremonija

Spalio 5-6 d. Vilniuje vyks 
Lietuvos Laisvės Kovos Sąjū-
džio (LLKS) ginkluotojų pajė-
gų vado, LLKS Tarybos 1949 
m. vasario 16 d. deklaracijos 
signataro, LLKS Tarybos pre-
zidiumo pirmininko pirmojo 
pavaduotojo, nuo 1953 m. – 
aukščiausiojo LLKS ir dėl ne-
priklausomybės kovojančios 
Lietuvos pareigūno, brigados 
generolo Adolfo Ramanaus-
ko-Vanago valstybinių laido-
tuvių ceremonija.

Lietuvos Respublikos Seimas 
2018 metus yra paskelbęs Adol-
fo Ramanausko-Vanago metais, 
o Vyriausybė patvirtino 100-ųjų 
gimimo metinių minėjimo pla-
ną. Parengta plati kultūrinė, edu-
kacinė, mokslinė programa, kuri 
padės plačiau atskleisti šią iškilią 
asmenybę, parodys kovos kelią 
už Lietuvos laisvę.

Adolfas Ramanauskas-Vana-
gas buvo mokytojas, sovietams 
okupavus Lietuvą, įsijungė į 
partizaninę kovą už Lietuvos 
nepriklausomybę, tapo vienu 
iškiliausių partizanų vadų, jam 
buvo suteiktas brigados genero-
lo laipsnis.

A. Ramanauskas-Vanagas 
kartu su kitais septyniais partiza-
nų vadais 1949 vasario 16 d. pa-
sirašė Lietuvos Laisvės Kovos 
Sąjūdžio deklaraciją. Seimas 
įstatymu pripažino deklaraciją 
Lietuvos valstybės tęstinumui 
itin reikšmingu teisės aktu. Šiuo 
dokumentu Lietuvos Laisvės 
Kovos Sąjūdis paskelbė, kad pri-
siima atsakomybę vadovauti ne-
priklausomos bei demokratinės 
Lietuvos valstybės atkūrimui.

A. Ramanauskas-Vanagas 

1956 m. buvo suimtas, kankin-
tas, o 1957 m. lapkričio 29 d. 
Vilniuje sušaudytas.

A. Ramanausko-Vanago 
palaikai šiais metais buvo rasti 
Našlaičių kapinėse Antakalnyje. 
Palaikų autentiškumas nustaty-
tas atlikus teismo antropologinę 
analizę, kaukolės ir asmens fo-
tografijų sugretinimus bei DNR 
tyrimus.

VALSTYBINĖS LAIDO-
TUVĖS 2018 M. SPALIO 5–6 
D. VILNIUJE, ANTAKAL-

NIO KAPINĖSE
Spalio 5 d., penktadienis
10 – 20 val. Visuomenės at-

sisveikinimas su velionio palai-
kais Vilniaus universiteto Šventų 
Jonų bažnyčioje

18 val. Šventosios Mišios 
Vilniaus universiteto Šventų 
Jonų bažnyčioje

Spalio 6 d., šeštadienis
10 – 12val. Visuomenės at-

sisveikinimas su velionio palai-
kais Vilniaus universiteto Šventų 
Jonų bažnyčioje

12 val. karsto išnešimas iš 
Vilniaus universiteto Šventų 
Jonų bažnyčios.

Atsisveikinimo su Lietuvos 
kariuomene ceremonija vidi-
niame Šventų Jonų bažnyčios 
kieme. Po ceremonijos – gedu-
lingos procesijos vykimas į Ar-
kikatedrą baziliką

13 val. Šventos Mišios Vilniaus 
Šv. vyskupo Stanislovo ir Šv. Vla-
dislovo arkikatedroje bazilikoje. 
Mišias aukoja J.E. arkivyskupas 
metropolitas Gintaras Grušas

14 val. Laidotuvių procesijos 
vykimas į Antakalnio kapines.

15 val. Laidotuvės Antakal-
nio kapinėse.

KAM inform.

Projekto tikslas- pagal-
ba maisto produktais ir hi-
gienos prekėmis labiausiai 
skurstantiems asmenims 
(higienos prekės dalija-
mos birželio, lapkričio arba 
gruodžio mėn.).

Dėl minėtos paramos į 
seniūnijas gali kreiptis as-
menys, kurių pajamos vie-
nam šeimos nariui neviršija 
1,5 VRP (183 eurai), išimties 
atveju (ligos, nelaimės ir 
kt.) neviršija 2,2VRP (268,40 
eurai) ir pateikti prašymą, 
atitinkamas pažymas ir do-
kumentus.

Kitas maisto produktų 
dalinimas labiausiai skurs-
tantiems asmenims nuo 
spalio10-tosios dienos 
(spalio 9-tąją seniūnijos 
maisto produktus pasiims 
iš sandėlio ):

Vieno paketo svoris 5,6 
kg.

Rajono savivaldybės 
inform.

Parama 
maisto produktais

Ieškokite  
prekybos centruose!
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Nepriklausomas rajono laikraštis

LAISVALAIKIS

 2018-10-02

Žemdirbių dėmesiui
Š. m. spalio 5 d. į Rokiškio rajono savivaldybę at-

vyks Žemės ūkio ministras Giedrius Surplys.  Susi-
tikimas su žemdirbiais numatomas nuo 13 val. 30 
min. savivaldybės 1 a. salėje. Susitikime dalyvaus 
Lietuvos Respublikos Seimo narys Jonas Jarutis. 
Kviečiame dalyvauti žemdirbius ir visus kaimo rei-
kalais besidominčius asmenis.

Užs. 0679

AB „Rokiškio grūdai“ akcininkų
 dėmesiui

Spalio 8 d. 10 val. Pramonės g. 5 (elektros tinklai) 
II aukšte įvyks AB „Rokiškio grūdai“ akcininkų susi-
rinkimas. Registracija 9 val. 30 min.

Norėdami susipažinti su ataskaita, pelno ir nuos-
tolių paskirstymu prašome iki susirinkimo dienos 
apsilankyti tuo adresu ir susipažinti su susirinkimo 
duomenimis.

Akcininkas Vytautas ŠLIKAS

2018.10.12 12.30 val. Šetekšnų k., Panemunė-
lio sen., Rokiškio raj., numatomi žemės sklypo 
Nr.7390/0007:118 geodeziniai matavimai. Kviečiame 
dalyvauti gretimo žemės sklypo Nr.7390/0007:304 
paveldėtojus. 

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.

2018.10.12 10 val. Apaščios k., Pandėlio sen., Rokiš-
kio raj., numatomi žemės sklypo Nr.7307/0005:228 
geodeziniai matavimai. Kviečiame dalyvauti greti-
mo žemės sklypo proj.Nr.86 paveldėtojus. 

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.

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 
valoma. 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-ajame 
aukšte. Tel. 8 601 63 739.  
Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Mikrobangų krosnelę Vido.  
Tel. 8 648 41 007. 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 
pultelis, 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 1.70 m. 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 
vakaru Sibiro laikos jaunikliai. 
2 mėnesių amžiaus. Abu tevai 
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 
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06:05 Labas rytas, Lietuva
09:15 Senis 
10:20 Štutgarto kriminalinė 
policija 1 
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 1 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Stilius. 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 „Kas ir kodėl?" 
03:30 Dviračio žinios 
04:05 Gyvenimas 
05:00 Seserys 

06:10 Televitrina
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Simpsonai
07:55 Prieš srovę
08:50 Meilės sūkuryje
09:50 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 12 galimybių 2. Perkrauta
23:55 Nuodėmių daktaras
00:55 Kaulai
01:45 Rouzvudas
02:35 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba
03:25 Kaip išsisukti įvykdžius 
žmogžudystę
04:15 Paskutinis žmogus Žemėje
04:40 Nuodėmių daktaras
05:30 Naujokė

06:05 "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 Kaip Liveta pasakys
21:00 "Rimti reikalai" 
21:30 Žinios
22:30 Menas vogti 
00:20 "Akloji zona" 
01:15 Skubi siunta

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. Šiauliai - 
Skycop. 
21:00 Teisingumo misija 
23:05 Gyvatės lėktuve  
01:05 "Strėlė" 
02:00 "Velniški Stivo Ostino 
išbandymai" 

05:35 „Neprijaukinti. Jukonas“
05:59 TV parduotuvė
06:15 Lietuva tiesiogiai
06:50 Vantos lapas
07:20 Krepšinio pasaulyje 
07:50 „Gluchariovas“ 
09:00 „Patriotai“
10:00 „Neišsižadėk“ 
12:20 „Bitininkas“ 
13:30 TV parduotuvė

13:45 „Mentų karai. Kijevas. 
Užpuolikai“ 
14:55 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“ 
16:00 Reporteris
16:30 Lietuva tiesiogiai
17:00 „Moterų daktaras“ 
18:00 Reporteris
18:50 Renovacija. Tikrai verta“
18:55 „Mentų karai. Kijevas. 
Užpuolikai“ 
20:00 Reporteris
20:30 Lietuva tiesiogiai
21:00 „Ant bangos“
22:00 Reporteris
22:55 „Renovacija. Tikrai verta“
23:00 „Patriotai“
00:00 „Gluchariovas“ 
01:05 „Bitininkas“ 
02:10 „Baudėjas“ 
03:00 „Moterų daktaras“ 
03:50 „40 plius, arba jausmų 
geometrija“ 
04:45 „Baudėjas“ 
05:35 „Neprijaukinti. Afrika“
05:59 TV parduotuvė
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05 06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
08:50 Adolfo Ramanausko-
Vanago valstybinės 
laidotuvės
10:30 Nematomas frontas 
12:00 (Ne)emigrantai 
13:00 Vartotojų kontrolė 
14:00 Žinios
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 Rokis Balboa 
00:30 Klausimėlis.lt 

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

05:20 Naujokė
06:10 Televitrina
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Simpsonai
07:55 Farai
08:50 Meilės sūkuryje
09:50 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 Karališka drąsa
21:15 Bėgantis labirintu
23:35 1303 butas
01:15 12 galimybių
03:10 12 galimybių 2. Perkrauta
04:50 Rouzvudas
05:35 Naujokė

06:05 "Mano gyvenimo šviesa" 
07:30 "Madagaskaro pingvinai"  
07:55 "Volkeris, Teksaso 
reindžeris" 
08:55 Rytas su LNK
10:55 KK2 (k)
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 Ugnies žiedas 
23:30 Absoliutus blogis. 
Išnykimas 
01:20 Naktinis pasivažinėjimas 
03:00 Vidury vandenyno 

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 Trintukas 
23:20 Aukšta įtampa 
01:15 "Kortų namelis" 
02:10 "Reali mistika" 

05:35 „Neprijaukinti.
 Norvegija“
05:58 Pasaulis iš viršaus“
05:59 TV parduotuvė
06:15 Lietuva tiesiogiai
06:25 „Nuostabūs pojūčiai“.
06:50 10 min iki tobulybės su 
Jurijumi
07:50 „Gluchariovas“ 
09:00 Nuoga tiesa
10:30 10 min iki tobulybės su 
Jurijumi

10:40 Gyvenimo būdas
11:20 „Ant bangos“
12:20 „Bitininkas“ 
13:30 TV parduotuvė
13:45 „Mentų karai. Kijevas. 
Užpuolikai“ 
14:55 „Mesingas. Aplenkiantis 
laiką“ 
16:00 Reporteris
16:30 Kitoks pokalbis 
17:00 „Moterų daktaras“ 
18:00 Reporteris
18:55 „Mentų karai. Kijevas. 
Klusnūs kareivėliai“ 
20:00 Reporteris
20:30 Kitoks pokalbis 
21:00 „Adomo obuolys“
22:00 Reporteris
23:00 „Ant bangos“
01:15 „Moterų daktaras“ 
03:05 „Baltoji vergė“ 
04:30 „Neprijaukinti. Afrika“
04:50 „Iššūkis“ 
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04 06:00 Himnas

06:05 Labas rytas, Lietuva
09:15 Senis 
10:20 Štutgarto 
kriminalinė policija 1 
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 
00:10 Štutgarto 
kriminalinė policija 1 

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 
04:05 Specialus tyrimas 
05:00 Seserys 

05:30 Naujokė
06:10 Televitrina
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Simpsonai
07:55 Gero vakaro šou
08:50 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 Farai
20:30 Moterys meluoja geriau
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 12 galimybių 3. Padėtis be 
išeities
23:45 Nuodėmių daktaras
00:40 Kaulai
01:35 Rouzvudas
02:25 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba
03:15 Kaip išsisukti įvykdžius 
žmogžudystę
04:05 Paskutinis žmogus Žemėje
04:30 Nuodėmių daktaras
05:20 Naujokė

06:05 "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 Valanda su Rūta
21:00 "Rimti reikalai" 
21:30 Žinios
22:30 Vidury vandenyno 
00:50 "Akloji zona" 
01:40 Menas vogti  
03:15 Alchemija XXXI. Visa tiesa 
apie vamzdį. 
03:45 RETROSPEKTYVA. Ciklas 
"Menininkų portretai"

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. Dzūkija - 
Neptūnas. 
21:00 Aukšta įtampa 
22:55 Teisingumo misija 
00:55 "Strėlė" 
01:50 "Reali mistika" 

05:35 „Neprijaukinti. Afrika“
05:59 TV parduotuvė
06:15 Lietuva tiesiogiai
06:50 Kaimo akademija
07:20 Gyvenimo būdas
07:50 „Gluchariovas“ 
09:00 „Ant bangos“
10:10 10 min iki tobulybės su Jurijumi
10:20 „Širdies plakimas“
12:20 „Bitininkas“ 
13:30 TV parduotuvė
13:45 „Mentų karai. Kijevas. 

Užpuolikai“ 
14:55 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“ 
16:00 Reporteris
16:30 Lietuva tiesiogiai
17:00 „Moterų daktaras“ 
18:00 Reporteris
18:50  „Verslo genas“
18:55 „Mentų karai. Kijevas. 
Užpuolikai“ 
20:00 Reporteris
20:30 Lietuva tiesiogiai
21:00 „Ant bangos“
22:00 Reporteris
22:55 „Verslo genas“
23:00 „Ant bangos“
00:00 „Gluchariovas“ 
01:05 „Bitininkas“ 
02:10 „Iššūkis“ 
03:00 „Moterų daktaras“ 
03:50 „40 plius, arba jausmų 
geometrija“ 
04:45 „Iššūkis“ 
05:35 „Neprijaukinti. Norvegija“
05:58 Pasaulis iš viršaus“
05:59 TV parduotuvė

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 žiūrintis 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 
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

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Vokišką akordeoną 
„Weltmeister-80", kaina sutartinė. 
Tel. 8 656 21 455. Rokiškis

AUGALAI

• Garstyčių sėklą. 1 kg – 1 Eur.  
Tel. 8 670 37 379. Rokiškis

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

KITA

• 3 . talpos stiklainius po 0,3 Eur. 
Tel. 8 676 14 303. Rokiškis
• Labai pigiai naudotus: kieto kuro 
katilą Nevėžis, skysto kuro katilą 
Beržas. Tel. 8 610 16 309.  
Rokiškis
• 20 vnt., 3-4 m., naudotų saulės 
kolektorių. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 686 03 947. Rokiškis
• Įvairaus uždarymo tipo 0,5 litro 
stiklainiukus. 50 vnt., 0,1 Eur už 
vieną. 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, kapotas 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.  
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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. 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. m, 
380 V. Malūną – daužyklę – 380 V, 
3 kW. Lentų brusavimo stakles – 
380 V, 2,2 kW. Kainos sutartinės. 
Tel. 8 650 19 310. 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
• Nešiojamąjį kompiuterį ASUS 
F3E$.  Naudotas, tačiau labai  
geros būklės. Viskas veikia.  
Kaina 85 Eur. Tel. 8 616 38 688. 
Rokiškis
• Puikiai veikiantį nešiojamąjį 
kompiuterį SAMSUNG NP300V3a. 
Intel i3 core procesorius su 8 GB 
RAM atmintimi. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 616 38 688. Rokiškis
• Monitorių Samsung.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• „Acer“ bateriją. Ilgai laikanti.  
Yra naujas įkroviklis.  
Tel. 8 671 74 606. Rokiškis
• Nešiojamąjį 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 nešiojamąjį 
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

MAISTO PRODUKTAI

•  Šviežią medų išpilstytą į 
stiklainius Rokiškyje. 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

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, 
pirmajame 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
• Alytuje pagamintą 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, 8,5 a žemės, šiltnamis, 
ūkinis pastatas, garažas.  
Tel. 8 616 82 418. Rokiškis
• Pusė namo Respublikos g., su 
ūkiniu pastatu, garažu, 5 a žemės 
arba keičiu į 2 kambarių butą 
renovuotame name, arba  į pusę 
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 
Rokiškyje, 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 tvenkinio  
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. T 
el. 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, Ulianavos 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 Rokiškyje.  
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
• HR vartų pultelius. Automatiškai 
programuojasi prie skirtingų 
gamintojų automatikos, kurie 
palaiko nuotolini programavimą. 
Pvz.: FAAC, Ditec, Hormann, 
Came, JMA, Nice, BFT, Beninca, 
V2, Silca, RIB, Marantec, WHY 
EVO, Roger, Genius. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 610 67 116. Vilnius

• 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

• 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 už žemesnę kainą.  
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

PERKA

• Perku javų kombainą. Senuką, bet 
geros techninės būklės ir veikiantį. 
Mokėsiu iki 1500 Eur. Siūlyti 
įvairius variantus.  
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 
Rokiškyje ar šalia jo. Garažą 
Jaunystės gatvėje.  
Tel. 8 628 03 070. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Sterilizatorių ir šildyklę.  
Kaina 20 Eur. Tel. 8 684 13 285. 
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 drabužėlius. 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 – 
60 cm. Marškinių rankovės ilgis 47 
cm., kaklas 35 – cm.  
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 naudotas, 
4,4 AG. Kaina 230 Eur.  
Tel. 8 630 53 487. Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO-
PREKĖS

• Geros būklės dviratį-treniruoklį. 
Yra ekranas, rodantis kalorijas, 
numintą atstumą, laiką. Rankena ir 
mynimo sudėtingumas reguliuojasi. 
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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Parduodamas geros būklės 
Volkswagen Touran:Metai 2005-01, 
1,9l, 74 kW dyzelinis variklis, 
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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
• 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 vairuotojo pusės priekinė 
spyruoklė. 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 dviejiems 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
• Parduodu 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, 
66kW, 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“. 2 l, 
DTI, 74 kW. Visą arba dalimis.  
Yra variklio defektas.  
Kaina 700 Eur. Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
• VW Passat B4 1.9 l, 81 kW. 
dalis: kablį, oro kondicionavimo 
sistemą ir kitas. VW Golf 2 TD, 1.6 
l, 51 kW variklį už 50 Eur., ratus 
5x100 57.1 su geromis žieminėmis 
padangomis už 65 Eur.  
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 1.9 l, TDi, 66 kW 
dalimis. Tel. 8 677 58 314.  
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, nė 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. Nauja, nenaudota.  
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
• Lengvojo 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
• Naudotas padangas.  
Kaina 10 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• R17 lietus ratus su padangomis. 
Tel. 8 621 06 202. Rokiškis
• Audi 80 B4 Avant. 1.9, 66 kW, 
TDI. Tel. 8 671 51 396.  
Rokiškis
• „Minsk“ motociklą.  
Tel. 8 652 06 737. Rokiškis
• Audi B4. 1.9, 66 kW, TDI, 
universalas. Tel. 8 671 51 396. 
Rokiškis
• Naudotas T-40 galines padangas. 
Tel. 8 680 93 374. Rokiškis
• Audi 80. Benzininis variklis.  
Tel. 8 680 93 374. 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 pultelis.  
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. Gali 
atvežti. 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 talpos 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
• Nedidelę (apie 600 l talpos) 
cisterną. Galima prikabinti prie 
lengvojo automobilio. Kaina 150 
Eur. Tel. 8 612 09 194. Rokiškis

Centrinės valdžios perteklius 
šiemet – 469,5 mln. eurų

Centrinės valdžios 
perteklius šių metų sau-
sio–rugpjūčio mėnesiais 
buvo 469,5 mln. eurų ir 
sudarė 1,05 proc. pro-
gnozuojamo šių metų 
bendrojo vidaus produk-
to (BVP).

Šiemet centrinės valdžios 
balansas yra 174 mln. eurų 
geresnis nei pernai sausį–
rugpjūčio mėnesiais, kai jis 
buvo 295,5 mln. eurų (0,7 
proc. BVP), pranešė Finan-
sų ministerija.

Centrinės valdžios pa-
jamos šiemet buvo 8,417 
mlrd. eurų, išlaidos – 7,723 

mlrd. eurų. Sandorių su ne-
finansiniu turtu balansas 
buvo teigiamas – 224,5 mln. 
eurų.

Mokesčiai sudarė 47,7 
proc. sausio–rugpjūčio mė-
nesių centrinės valdžios pa-
jamų, 43,9 proc. – socialinės 
įmokos. Didžiausią išlaidų 
dalį šiemet sudarė sociali-
nės išmokos – 58,9 proc., 
darbo užmokestis ir sociali-
nis draudimas – 13,8 proc., 
dotacijos – 11,8 procento.

Prognozuojamas 2018 
metų BVP – 44,6 mlrd. 
eurų.

Centrinės valdžios sek-
torius apima valstybės biu-

džetą, socialinės apsaugos 
fondus („Sodrą“, Privalo-
mojo sveikatos draudimo 
fondo biudžetą, Garantinį 
fondą ir Ilgalaikio darbo 
išmokų fondą), nebiudžeti-
nius Rezervinį (Stabilizavi-
mo) ir Ignalinos AE užda-
rymo fondus, Žemės ūkio 
paskolų garantijų fondo lė-
šas laikomas valstybės iždo 
sąskaitoje, taip pat Turto 
banką.

Naujienų agentūros BNS 
informaciją atgaminti vi-
suomenės informavimo prie-
monėse bei interneto tinkla-
lapiuose be raštiško UAB 
BNS sutikimo draudžiama.

Prasideda sutrumpintas 
Nobelio premijų sezonas 
be literatūros premijos

Šiemetinis sutrumpintas 
Nobelio premijų sezonas, kai 
dėl „#MeToo“ skandalo pir-
mą kartą per 70 metų nebus 
paskirta literatūros premija, 
prasidėjo medicinos premi-
jos laureato paskelbimu.

Kaip ir kasmet, Nobelio 
premijų entuziastai įnirtingai 
spėliojo dėl medicinos, fizi-
kos, chemijos, taikos ir eko-
nomikos premijų galimų lai-
mėtojų.

Medicinos premijos komi-
tetas Stokholmo Karolinskos 
institute pirmasis paskelbė 
savo išrinktą laureatą.

Bet šį pranešimą bent iš da-
lies galėjo užtemdyti maždaug 
tuo pačiu metu laukiamas 
Stokholmo teismo sprendi-
mas dėl išžaginimu kaltinamo 
prancūzo Jeano-Claude'o 
Arnault. Jo glaudūs ryšiai su 
Nobelio literatūros premijas 
skiriančia Švedijos akademi-
ja sukėlė skandalą ir smarkiai 
suskaldė šią instituciją, kuri 
buvo priversta metams atidėti 
šiemetinio laureato paskelbi-
mą. Nobelio literatūros pre-
mija atidėta pirmą kartą nuo 
to laiko, kai Williamo Faul-
knerio 1949-ųjų premija buvo 
paskirta 1950-aisiais.

Kadangi šiemet literatūros 

premijos laureatas nebus pa-
skelbtas, labiausiai laukiama 
taikos premijos paskyrimo šį 
penktadienį Osle.

Tačiau iki jo bus išdalytos 
mokslo premijos, tarp kurių 
laureatų tradiciškai dominuo-
ja vyrai, dirbantys JAV insti-
tucijose.

Tačiau Švedijos visuome-
ninis radijas SR užsiminė, 
kad šiemet Nobelio medicinos 
premija galėtų atitekti dviem 
moterims už genų redagavimo 
technologiją CRISPR-Cas9, 
kai tam tikromis genetinėmis 
„žirklėmis“ mutavęs genas 
„iškerpamas“ iš žmogaus em-
briono genomo ir pakeičiamas 
į jo vietą „įklijuojant“ pakore-
guotą versiją.

Vis dėlto skirti Nobelio 
premiją šiam atradimui dar 
gali būti ankstoka, nes nese-
niai atliktas tyrimas rodytų, 
kad CRISPR-Cas9 gali labiau 
nei manyta pakenkti DNR. 
Taip pat vyksta teisinis ginčas 
dėl to, kas atrado šią techno-
logiją.

Iš vienos pusės į autorius 
pretenduoja prancūzės ir ame-
rikietės duetas Emmanuelle 
Charpentier ir Jennifer Dou-
dna, o iš kitos – Kinijoje gimęs 
amerikietis Feng Zhangas.

BNS inform.

Aktyvumas: Zanavykų 
apygardoje Seimo narį rinko 
beveik 27 proc. gyventojų

Vienmandėje Zanavykų 
apygardoje rinkimų į laisvą 
Seimo nario vietą antrame 
ture sekmadienį balsavo dar 
mažiau rinkėjų, negu jų prie 
balsadėžių atėjo prieš porą sa-
vaičių – per pirmą turą.  

Vyriausioji rinkimų komisija 
(VRK) skelbia, kad iki 20 val., 
kada užsidarė apylinkės, savo 
sprendimą pareikšti atėjo 19,49 

proc. rinkėjų. Per pirmą turą tuo 
pačiu metu į balsadėžes biule-
tenius su savo balsais jau buvo 
įmetę  22,5 proc. rinkėjų.  

Iš viso savo balsus atidavė 
26,98 proc. apygardoje registruo-
tų rinkėjų – beveik trimis procen-
tiniais punktais mažiau nei per 
pirmą turą. Išankstinio balsavimo 
aktyvumas siekia 7,49 proc., o 
pirmame ture buvo 7,3 proc.

BNS inform.
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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. Laukia 

intriguojanti savaitė. 
Iki pat ketvirtadie-
nio seksis pritraukti 

tai, ko norite. Tačiau lengvai pa-
siduosite aistroms ir iliuzijoms. 
Viskas, kas šiuo periodu ateis į 
jūsų gyvenimą, turi būti verti-
nama itin atsargiai. Verčiau su-
silaikyti nuo svarbių sprendimų 
priėmimo ar radikalių permainų. 
Nepavyks išvengti įtampų santy-
kių sferoje – sunkumų priežastis 
bus partnerio valdingumas, noras 
kontroliuoti kiekvieną jūsų žings-
nį. Nuo savaitės vidurio prasidės 
nesusipratimai darbo aplinko-
je, tikėtini didesni konfliktai su 
moterimis. Palankiausia savaitės 
diena – penktadienis. Savaitgalį 
užgrius buitiniai rūpesčiai, tikėti-
na prastesnė savijauta.

JAUTIS.Tai gali 
būti lemtinga savai-
tė. Paprastai praktiš-
ki ir tvirtai ant žemės 

stovintys Jaučiai visą savaitę 
jausis tarsi nesvarumo būsenoje. 
Aplinkybės taps itin miglotos, o 
stiprios įtampos santykių sferoje 
kels nemažai streso. Savaitės pra-
džia ir vidurys tinkami kancelia-
rinei veiklai, sutarčių tvirtinimui, 
reikalams, susijusiems su nekil-
nojamuoju turtu, tvarkyti, kraus-
tymuisi. Ketvirtadienis bus viena 
sudėtingiausių šios savaitės die-
nų, venkite bet kokių rizikų, konf-
liktinių situacijų – šią dieną galite 
smarkiai nukentėti. Savaitės gale 
prasidės įvykių retrospektyva, 
koncentracija į vidinį pasaulį, gali 
atsinaujinti senos problemos.

DVYNIAI. Sa-
vaitė bus įdomi ir 
dinamiška, tačiau 
aplinkybės nebūtinai 

klostysis taip, kaip norėtumėte. 
Konfliktai ir įtampos – nuolati-
niai palydovai. Galite susidurti 
su priespauda, sunku bus išreikšti 
savo valią. Nuo pat savaitės pra-
džios užgrius darbų lavina – turė-
site apdoroti daug naujo informa-
cijos, o bendravimas kels daugiau 
streso nei malonumo. Nepalan-
kus laikas svarbiems pokalbiams 
planuoti, kreiptis į valstybines 
institucijas. Būtina rasti sveiką 
balansą tarp darbo ir poilsio, ki-
taip tikėtini nervinio pobūdžio 
persitempimai. Savaitės vidurys 
bus produktyviausias. O savaitės 
gale viso jūsų dėmesio pareika-
laus šeimyniniai rūpesčiai.

VĖŽYS. Pirmoje 
savaitės pusėje teks 
įrodinėti, jog mokate 
ne tik kalbėti, bet ir 

daryti. Pirmadienis – tuštoka die-
na, visos pastangos bus bevaisės. 
Savaitės viduryje susidursite su 
daugiausią sunkumų ir konflik-
tų, ypač darbo aplinkoje. Šiomis 
dienomis būsite itin emociškai 
pažeidžiami, lengvai išmušami 
iš vėžių – neprisiimkite daugiau 
įsipareigojimų nei jau turite. 
Savaitės gale tikėtina finansinė 
sėkmė, tai palankus laikas pinigi-
niams reikalams tvarkyti. Meilės 
fronte atsivers naujos galimybės 

Astrologinė prognozė savaitei
– tikėtinos romantinio pobūdžio 
pažintys, galima slapto romano 
pradžia. Fortūna šypsosis keliau-
jantiems, palankus metas tarptau-
tiniams santykiams megzti. Sa-
vaitgalis – kupinas bendravimo, 
sulauksite svarbių žinių.

LIŪTAS. Vos 
išsprendus vieną 
problemą, tuoj susi-
dursite su kitu sun-

kumu. Ši savaitė primins sunkų 
kopimą į kalno viršūnę, kai kie-
kvienas judesys reikalauja milži-
niškų pastangų. Ne kartą norėsis 
nuleisti rankas ir viską mesti, 
tačiau į viską vertėtų žvelgti iš 
ilgalaikės perspektyvos. Turėsite 
progą pademonstruoti stipriau-
sias savo prigimties savybes 
– valią ir ryžtą. Iki pat savaitės 
vidurio kamuos slogi vidinė bū-
sena, tačiau energijos atsargos 
bus didelės. Penktadienį tikėti-
na didžiulio konflikto pradžia 
– nenuvertinkite savo oponentų. 
O štai, savaitės gale nuotaikos 
bus giedresnės, tai puikus laikas 
dvasinėms praktikoms, vidiniai 
transformacijai.

M E R G E L Ė . 
Netrūks darbų, bui-
tinių reikalų bei rū-
pesčių. Iki savaitės 

vidurio sunku bus viską suspėti. 
Nukelti terminai, ne laiku pri-
statytos jums pavestos užduotys 
kels nemenką stresą. Kartais 
taisyklės yra tam, kad jas sulau-
žytume. Savaitės viduryje gali 
nustebinti pažįstami ar draugai 
– sulauksite pagalbos tuomet, kai 
mažiausiai to tikėsitės. Periodas 
tinkamas reikšmingos dokumen-
tacijos tvarkymui, reikšmingų 
sutarčių sudarymui, dalykiniams 
susitikimams rengti. Svarbios 
detalės gali lengvai praslįsti pro 
jūsų akis, tad visą gautą infor-
maciją tikrinkite po kelis kartus. 
Savitgailis bus itin pasyvus – ne-
planuokite nieko svarbaus.

S VA R S T Y -
KLĖS. Leisite laiką 
malonioje draugijo-
je, džiaugsitės inty-

miomis akimirkomis su mylimu 
žmogumi. Nerūpės darbiniai rū-
pesčiai ar profesiniai pasiekimai. 
Didžiausios ir drastiškiausios 
permainos tikėtinos jūsų soci-
alinėje aplinkoje. Praeityje iki 
galo neišspręsti konfliktai, vėl 
iškils į paviršių. Savaitės vidu-
rys – produktyviausias laikas. Tai 
tinkamas metas viešiems pasisa-
kymams, prezentacijoms, savo 
veiklos ar paslaugų reklamai. 
Daugiau dėmesio reikės skirti 
vaikams. Savaitės gale susidursi-
te su finansinėmis problemomis 
– nesivelkite į avantiūras.

S K O R P I O -
NAS. Laukia rūpes-
čiai, susiję su svar-
biais dokumentais. 

Reikalingi raštai bei leidimai gali 
imti ir pasimesti, sunku bus gauti 
reikiamus patvirtinimus, sutiki-
mus. Atrodys, jog neįmanoma 
susitarti su reikiamais žmonėmis. 
Būtina atkreipti dėmesį į visas 

detales, po kelis kartus tikrinti pas 
jus ateinančią informaciją. Ne-
tinkamas metas juridiniams rei-
kalams tvarkyti, galimos proble-
mos, susijusios su šeimos nariais. 
Tai avaringas laikas, tad kelyje 
būtinas ypatingas budrumas. Pa-
lanku keliauti, megzti kontaktus 
su užsienio šalių atstovais, tačiau 
būkite pasiruošę netikėtumams.

ŠAULYS. Jausi-
tės pavargę nuo mo-
notonijos ir rutinos. 
Net trumpa išvyka, 

aplinkos pakeitimas ar smagus 
nuotykis su draugais jus įkvėps, 
suteiks jėgų toliau vykdyti prisi-
imtus įsipareigojimus. Daugiau-
sia įtampų tikėtina pirmoje savai-
tės pusėje – atsisakykite rizikingų 
pasiūlymų, nereikalingų rizikų 
šiomis dienomis. Tinkamas lai-
kas finansinėms problemoms 
spręsti, kreiptis pagalbos į vals-
tybines institucijas, tvarkyti rei-
kalus, susijusius su mokesčiais, 
draudimu, paskolomis. Antroji 
savaitės dalis daug produktyves-
nė ir perspektyvesnė. 

OŽIARAGIS. 
Sunkiai seksis pel-
nyti reikiamų žmo-
nių palankumą. 

Aplinkybės vers aktyviai veikti. 
Tačiau bergždžiai iššvaistysite 
daug jėgų. Neapsikraukite už-
duotimis, kurios ne jūsų jėgoms, 
kitaip neišvengsite persitempimų 
ir sveikatos sutrikimų. Savaitės 
viduryje norėsis surizikuoti, ta-
čiau situacija atrodys geriau nei 
yra iš tikrųjų, bus lengva apsigau-
ti, nukentėti finansiškai. O štai sa-
vaitgalis jau visai kitoks – netrūks 
smulkių rūpesčių, bet aplinkybės 
dėliosis jums palankia linkme, 
nusišypsos sėkmė.

VA N D E N I S . 
kardinalių permainų 
nebus. Daugiausią 
problemų sulauksi-

te dėl atsainaus požiūrio į savo 
įsipareigojimus. Laukia nemažai 
konfliktinių situacijų. Savaitės vi-
duryje daugiausia dėmesio reikės 
skirti namams ir šeimos nariams. 
Tikėtini rūpesčiai, susiję su gyve-
namąja vieta. Šalite susidurti su 
sveikatos sutrikimais. Savaitės 
gale norėsis pokyčių, esama pa-
dėtis jūsų nebetenkins – visgi bus 
daugiau kalbų negu darbų.

ŽUVYS. No-
rai pildysis vos tik 
apie tai pagalvojus. 
Labiausiai fortūna 

šypsosis pirmoje savaitės dalyje. 
Panuokite tai, kas svarbiausia – 
reikalai spręsis jūsų naudai, už-
teks jėgų ir pasitikėjimo savimi 
įveikti net sudėtingiausias užduo-
tis. Meilės fronte galimos per-
mainos, tikėtini slapti romanai, 
naujai įsiliepsnoję seni jausmai. 
Šiuo metu jausitės pakylėti, len-
gvai leisitės į nuotykius. Pavojus 
– pasiklysti savo iliuzijose, pa-
saulį matyti pro rožinius akinius. 
Savaitės gale tikėtina prastesnė 
savijauta, persitempimai darbe. 
Savaitgalį būsite apsupti žmonių, 
galimos naujos pažintys.
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ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

***
Futbolo rungtynių pertrau-

ka. Komanda pralaimi 0:13. 
Treneris žaidėjams:

– Nepagalvokite, kad aš – 
prietaringas, bet kažkodėl aš 
netikiu mūsų pergale.

***
Dvi blondinės kalbasi tele-

fonu. Pirmoji:
– Klausyk, mano kompiu-

teris rašo, kad jis spausdintuvo 
nemato. Aš į spausdintuvą 
monitorių atsukiau, vis tiek 
nemato.

Antroji:
– O tu pirštu į tą spausdintu-

vą parodyk.
***

Vairuotoją stabdo policinin-
kas ir sako:

– Jūs greitį viršijote.
Vairuotojas:
– Tai neįmanoma. 
– Kodėl?
– Nes aš pas uošvienę 

važiuoju!
***

Kalbasi du draugai:
– Tikriausiai po to, kai tu 

gatvėje radai piniginę su 1000 
Eur ir nunešei ją į policiją, tėvai 
labai tavimi didžiuojasi?

– Aha. Tėvas tris dienas 
verkė.

***
Mokytoja:
– Aš verdu, tu verdi, jis, ji 

verda. Koks tai laikas?
Petriukas:
– Prieššventinis.

***

Jei jums sako, kad jūs gyve-
nate didžiausioje ir galingiau-
sioje visų laikų imperijoje, 
neskubėkite džiaugtis. Panašu, 
kad jūs – tiesiog vergas.

***
Įdomu, ar tik pas mus 

šeimos pinigus, kuriuos taupo 
„juodai dienai“ paprastai 
išleidžia vestuvėms?

***
Santechniką Petrą praminė 

Kačiuku: nes jį dažnai rasdavo 
gatvėje ir parnešdavo namo.

***
Kadangi mūsų įmonės 

naujametinį vakarėlį filmavau 
aš, manau, kad kai prašysiu 
pakelti algą, kolegos neprieš-
taraus. O ypač šefas. 

***
Naujojo lietuvio vaikas 

grįžta iš mokyklos:
– Tėti, tu gi sakei, kad toj 

mokykloj bus pirmoji klasė. 
O kėdės tai medinės.

***
Skambutis telefonu:
– Alio, ar čia Avalynės 

namai?
– Taip, čia.
– Tai pakvieskite, prašau, 

Avalynę.
***

Šeimyninė situacija. Mūsų 
vaikai – organizuota nusi-
kaltėlių grupė. Seneliai – jos 
„stogas“. Tėvas – politinis 
lyderis. Katinas – teroristas 
diversantas. Ir tik mama ne-
apsisprendė: ar ji baudžiamoji 
institucija, ar – chaoso auka.

Orų prognozė spalio 2-4 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Spalio 2 d. Naktį +6

Dieną +13
PV, 
2-6 m/s

Vietomis palis.

Spalio 3 d. Naktį +5
Dieną +11

PV,
2-7 m/s

Dieną protarpiais 
palis.

Spalio 4 d. Naktį  +3
Dieną +10

V, 
7-15 m/s

Protarpiais palis.
Vėjuota.

Ieškokite  
prekybos centruose!

Policininkas sustabdo jauną 
vairuotoją, važiavusį be diržo. 
Ir išrašo baudą už greičio virši-
jimą. Jaunuolis pasimetęs:

– Bet gi diržas?
Policininkas:
– O diržo tamsta namie 

gausi.
***

Gydytojas ligoninės priima-
majame teiraujasi paciento:

– Gerbiamasis, ir kaip jūs 
lygioje vietoje susilaužėte 
koją?

– O aš bandžiau aplenkti 
juodą katę, kuri taikėsi man 
kelią perbėgti!

***
Uošvienė žentui:
– Ženteli, na niekaip nesu-

prantu, už ką tave mano dukra 
taip myli?

Žentas:
– Na neimsiu gi, mama, aš 

rodyti.
***

Suvalkietis Petras išlipda-
mas iš taksi automobilio graibo 
kišenes:

– Atrodo, aš jūsų automobi-
lyje piniginę būsiu palikęs. 

Taksi bemat nuskriejo. 
Petras krapšto pakaušį:

– O kaimynas Jonas ne-
melavo: šitas pokštas iš tiesų 
veikia.

***
Marytės tėvas bara Petriuką:
– Aš tau parodysiu, kaip 

mano dukrą bučiuoti!
– Geriau nereikia. Aš ir pats 

moku!

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

MOBILIEJI TELEFONAI

• Root Samsung Galaxy A3 
SM-A300FU 6.0.1. Telefonas be 
defektų, su dokumentais, visiškai 

sukomplektuotas, metalinis 
korpusas. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 623 25 944. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Ieškome, kas galėtų pirmokui 
padovanoti rašomąjį stalą.  

Kaina 10 Eur. Tel. 8 609 65 954. 
Rokiškis


