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Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Spalio 23-oji, 
antradienis, 
43 savaitė

Iki metų pabaigos liko 69 dienos.
Molekulės diena.

Saulė teka 8.01 val., 
leidžiasi 18.05 val. 

Dienos ilgumas 10.04 val. 
Mėnulis – pilnatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Doloresa, Lolita, Odilija, Ramvyda, 
Ramvydas, Ramvydė, Sanginas.

Rytoj: Audra, Daubara, Daubaras, 
Daubarė, Dauga, Daugailas, Daugė, 

Gilbertas, Rapolas.
Poryt: Darija, Darijus, Inga, 
Ingeborga, Ingė, Krizantas, 

Krizas, Švitrė, Švitrigaila, Švitrys, 
Vaigedė.

Dienos citata
„Nelaimės mums siunčiamos, 

kad atidžiau pažvelgtume
 į savo gyvenimą“ 

(N. Gogolis).

Dienos skaičius
4

Tiek skundų dėl adatų maisto 
produktuose per savaitę sulaukė 
Valstybinė maisto ir veterinarijos 
tarnyba.  

9 p. 

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1911 m. lėktuvas pirmą 
kartą dalyvavo karo veiksmuo-
se - per Italijos ir Turkijos karą 
italų pilotas iš Libijos atskrido 
iš oro apžiūrėti turkų fronto 
pozicijų.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1925 m. iš Maskvos į Kau-
ną pargabenti 126 iš Lietuvos 
išvežti bažnyčių varpai. Vien iš 
Žemaičių vyskupijos į Rusiją jų 
buvo išgabenta apie 800.

Post 
scriptum

Dėl vienos žuvies nieks 
į vandenį nešoks.

Juozo Tūbelio progimnazijos 
stadionas pasikeitė neatpažįstamai – 
sportuoti čia kviečiami visi

Vilniaus rokiškėnų klubo dvidešimtmečio šventėje – 
sveikinimai, poezija ir paskaita apie lyderystę

Apie „Pragiedrulių“ veiklą – „Rokiškio Sirenoje“.                                                                                      M. Meilutės nuotr.

2 p. 5 p.
Progimnazijos direktorius Zenonas Pošiūnas sveikina šventinių varžybų 
dalyvius.                                                                                      M. Meilutės nuotr.

Ilgai lauktas Rokiškio baseinas 
galiausiai oficialiai atvėrė duris

3 p.
Pro langus „ciochinti“ nebereikės – Rokiškio baseinas oficialiai atidarytas.                                                                                                                                                                                    M. Meilutės nuotr.
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Rokiškėnų rinktas Seimo narys nepritarė sprendimui 
skirti dotaciją Lietuvos socialdemokratų darbo partijai

Seimas priėmė pataisas dėl 
partijų finansavimo – rinki-
muose nedalyvavusiai valdan-
čiajai Lietuvos socialdemo-
kratų darbo partijai (LSDDP) 
turės būti skiriama biudžeto 
dotacija.

Už socialdarbiečių inicijuotas 
pataisas, kurios joms lemia vals-
tybės finansavimą, ketvirtadienį 
balsavo 72 Seimo nariai, po vieną 
buvo prieš ir susilaikė. Prieš balsa-
vo ekspremjeras Algirdas Butkevi-
čius, o susilaikė Sėlos vienmanda-
tėje rinkimų apygardoje išrinktas 
Seimo narys Raimundas Martinėlis 
(nuotr.).

Už pataisas balsavo valdantieji 
„valstiečiai“ su socialdarbiečiais, 
koaliciją remianti „Tvarkos ir tei-
singumo“ frakcija. Taip pat patai-
sas parėmė du Seimo narių Mišrios 
grupės atstovai. Opoziciniai kon-
servatoriai, liberalai, taip pat Lie-
tuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikš-
čioniškų šeimų sąjungos frakcijos 
atstovai balsavime nedalyvavo.

Pagal socialdarbiečių Andriaus 
Palionio ir Juozo Bernatonio pa-
rengtą pataisų variantą, po Seimo 
rinkimų registruotai naujai politi-
nei partijai, kuri yra parlamentinė, 
lėšų iš biudžeto skirtų Vyriausybė.

Priimtos pataisos dėl partijų fi-
nansavimo numato, kad po rinkimų 
įkurtos, bet parlamentinę frakciją 
turinčios partijos dotacijos dydis 

būtų lygus mažiausiems parlamen-
tinei partijai tuo metu skirtiems 
valstybės biudžeto asignavimams, 
padaugintiems iš naujos parlamen-
tinės partijos ir mažiausiai finan-
suojamos parlamentinės partijos 
frakcijų narių skaičiaus santykio.

Seimas jau anksčiau bandė pri-
imti valdančiųjų inicijuotą pro-
jektą, bet tąkart nebuvo kvorumo 
– opozicijai blokuojant, balsavime 
dalyvavo mažiau kaip 71 Seimo 
narys.

Toliau Seimas priėmė pataisas, 
iš kur paimti lėšų socialdarbie-
čiams, – leista Vyriausybei skolin-
tis gynybos įsipareigojimams vyk-
dyti bei naujai įsteigtoms partijoms 
finansuoti. Tokia pataisa buvo pri-
imta 70 Seimo narių balsavus už ir 
dviem prieš.

Šias pataisas opozicija aštriai 
kritikavo argumentuodama, kad ne-

korektiška šalies gynybą susieti su 
lėšų skyrimu partijai, taip pat vadi-
no pataisą korupcine. Po balsavimo 
opozicijos atstovai protestuodami 
paliko posėdžių salę.

Socialdemokratas Julius Saba-
tauskas sprendimą pavadino „biu-
džeto falsifikacija“, nes įstatymo 
pataisa priimta be Vyriausybės iš-
vados.

„Gal jūs norite, kad būtų Kons-
titucinio Teismo nutarimas dėl 
procedūros pažeidimo įstatymo 
pripažinimas prieštaraujančių 
Konstitucijai? Gėda“, – sakė J. Sa-
batauskas

„Neeilinė diena, po to, kai Eti-
kos ir procedūrų komisijos pirmi-
ninkė aiškiai susako, kad būsimas 
balsavimas yra pažeidimas, posė-
džiui pirmininkaujantis veda toliau 
posėdį. Kviečiu opozicijos atsto-
vus, palikim salę, eikim pasitarti, 
ir vienas iš veiksmų, kuriuos siūly-
čiau daryti, būtų išbandymas vice-
pirmininkui, skelbti nepasitikėjimą 
juo“, – teigė konservatorių vadovas 
Gabrielius Landsbergis.

Etikos ir procedūrų komisi-
ja buvo priėmusi sprendimą, kad 
anksčiau buvo padaryta pažeidimų 
svarstant minėtas pataisas ir reko-
mendavo grįžti į priėmimo stadiją. 

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

Vilniaus rokiškėnų klubo 
dvidešimtmečio šventėje – 
sveikinimai, poezija ir 
paskaita apie lyderystę

Juozo Keliuočio premija – Venantui Mačiekui.                                           M. Meilutės nuotr.

„Pragiedrulių“ vadovas Algis Narutis svečiams pristatė pulkininka leitenantą Liną Idzelį. 
Jo paskaita apie lyderystę sužavėjo susirinkusiuosius.

Vilniaus rokiškėnų klubas 
„Pragiedruliai“ spalio 20 dieną 
rinkosi Vilniaus įgulos karininkų 
ramovėje. Šįkart susirinkimas 
buvo neeilinis - klubas atšventė 
savo 20-tąjį gimtadienį.

Nuo pat ankstyvo ryto susirin-
kę klubo nariai šiltai šnekučiavosi 
tarpusavyje, dalijosi prisiminimais, 
vartė rajono leidinius bei malo-
niai sutiko atvykusius svečius. Su 
gražiu dvidešimtmečiu Vilniaus 
rokiškėnų pasveikinti atvyko Ro-
kiškio rajono meras Antanas Vago-
nis, muziejaus, kultūros centro bei  
Juozo Keliuočio bibliotekos dar-
buotojai, rokiškėnų klubų kituose 
Lietuvos miestuose atstovai.

Į salę oficialiajai daliai susirin-
kę svečiai vieni kitiems negailėjo 
nei sveikinimų, nei dovanų. Pa-

sveikinti aktyvistai bei šviesuoliai 
vietoj paprastos padėkos deklama-
vo mylimas savo kūrybos eiles. Ne-
eilinę padėką renginio metu gavo 
Venantas Mačiekus - jam buvo 
įteikta Juozo Keliuočio literatūrinė 
premija. 

Didelio dėmesio sulaukė prane-
šėjo pulkininko Lino Idzelio paskai-
ta apie lyderystę – žiūrovai įdėmiai 
klausėsi kiekvieno pranešėjo žodžio 
bei negailėjo plojimų. Pasinaudo-
kite unikalia proga šią paskaitą 
pamatyti „Rokiškio Sirenos“ sve-
tainėje.

Renginį vainikavo folkloro an-
samblio „Gastauta“ koncertas, po 
kurio klubo nariai bei svečiai vai-
šinosi karštais gėrimais bei suneš-
tinėmis vaišėmis, kuriomis nukrauti 
buvo net keli didžiuliai stalai.

Monika MEILUTĖ

Andriaus Burnicko kvietimas į pirminius 
kandidato į LR prezidentus rinkimus

Rokiškio rajono savivaldybėje 
lapkričio 3-4 dienomis vyks TS-
LKD partijos vykdomi pirminiai 
kandidato į Lietuvos Respublikos 
prezidentus rinkimai, kuriuose 
varžydis Ingrida Šimonytė ir Vy-
gaudas Ušackas. Į rinkimus kvietė 
rajono konservatorių lyderis An-
drius Burnickas.

Rinkimuose balsuoti gali visi LR 
piliečiai nuo 16 metų, nepriklausan-
tys jokioms partijoms bei judėji-
mams. Norintieji dalyvauti privalo 
užsireguosti https://tsajunga.lt/ iki 
spalio 25 dienos. Išsamiau apie rin-
kimus – „Rokiškio Sirenos“ tinklala-
pyje esančiame vaizdo siužete.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Gyventojų skundai nesibaigia – kelius žadama sutvarkyti jau šią savaitę
Duobėtų kelių problemos atsi-

radusios po šilumos tinklų tvar-
kymo, pėsčiųjų bei dviratininkų 
takų įrenginėjimo miestelėnus 
neramina jau senokai. Įsukimas 
iš Jaunystės gatvės į Panevėžio 
„pažymėtas“ skersai per kelią nu-
sidriekusiu tramplinu, o įsukimas 
į Jaunystės gatvės kiemus – gilia 
kirstine duobe.

Nors apie įsukimą į Panevėžio ga-
tvę jau rašėme rugpjūtį, o duobę už-
taisyti buvo žadėta iki rugsėjo 30 d., 
šiandien situacija nė kiek nepasikeitusi 
– išpjauto asfalto duobė profilaktiškai 
užpildoma žvyru, kurį išplauna lietus 

arba “išnešioja” automobilių padan-
gos. Pakartotinai gautame nusiskundi-
me apie “trampliną”, Panevėžio gatvės 
gyventojas rašė: “Labai esu ne tik aš 
bet ir daugelis kitų pasipiktinę, kad 
savo automobilius turime daužyti per 
griovį, kurį kartais tik apipila žvyreliu, 
o po to ji išplauna lietus Panevėžio ga-
tvėje.. Nejaugi niekam tai nepabodo..“ 
(kalba netaisyta). Kaip patikino staty-
bos ir infrastruktūros skyriaus vedėja 
Vida Paukštienė, asfalto dangos išfre-
zavimas buvo reikalingas dėl bordiūrų 
įrengimo. Duobėtų kelių problemos 
atsiradusios po šilumos tinklų tvar-
kymo, pėsčiųjų bei dviratininkų takų 
įrenginėjimo miestelėnus neramina jau 

senokai. Įsukimas iš Jaunystės gatvės 
į Panevėžio „pažymėtas“ skersai per 
kelią nusidriekusiu tramplinu, o įsuki-
mas į Jaunystės gatvės kiemus – gilia 
kirstine duobe.

„Šiuo metu vykdomas projektas 
„Urbanistinės teritorijos Rokiškio 
mieste plėtra. III etapas“. Šio projek-
to įgyvendinimas pratęstas iki 2019 m. 
sausio 31 d. dėl šilumos tinklų rekons-
travimo Rokiškio mieste. Telefonu su-
sisiekus su darbus vykdančiu rangovu 
UAB „Alfa idėjos“ buvo patikinta, kad 
jau šią savaitę nuotraukose nurodytos 
duobės bus sutvarkytos,“ – sakė sky-
riaus vedėja V. Paukštienė.

Monika MEILUTĖ
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Ilgai lauktas Rokiškio baseinas galiausiai oficialiai atvėrė duris
Spalio 19 dieną Rokiškio padangę nušvietė istorinis įvykis. 
Pažadais, neatliktais darbais bei skundais apipinta Rokiškio 
baseino statybų istorija oficialiai baigta – naujutėlaitės 
baseino durys galiausiai buvo atvertos lankytojams.
Nors šią dieną buvo planuota tik minimali atidarymo šventė, 
arba kitaip tariant, oficialus pastato pridavimo paminėjimas, 
viskas išsirutuliojo kiek kitaip – visus planus „sujaukė“ 
higienos paso gavimas, kurio tik ir trūko iki tikrosios baseino 
atidarymo ceremonijos. 10 valandą ryto keitėsi visi planai 
– rajono merui Antanui Vagoniu iš Panevėžio nacionalinio 
sveikatos centro vežant tą svarbiausią, trūkstamą detalę – 
higienos pasą, direktorius Vitalijus Jocys suskubo rūpintis 
baseino paruošimu tikrajai atidarymo šventei: kartu su 
darbuotojais rūpinosi baseino puošyba, jaukiu svečių 
priėmimu.
Į Rokiškio baseino šventę atvyko daugybė kviestinių 
svečių, kurie prisidėjo prie baseino atsiradimo. Tarp jų ir 
ne kartą baseine lankęsis Algirdas Butkevičius, Vytautas 
Saulis, baseino idėjos iniciatoriai, rajono meras Antanas 
Vagonis, Seimo narys Raimundas Martinėlis, vicemeras 
Stanislovas Darmbrauskas, dministracijos direktorė Nataša 
Aleksiejeva, visuomenės sveikatos biuro direktorė Agnė 
Šapokaitė, Vytautas Vilys, Valerijus Rancevas. Visiems 
svečiams pasisakius, prisiminus baseino statybų istoriją, 
kuri dabar skamba lyg tikras anekdotas, dekanas Eimantas 
Novikas visus pakvietė bendrai maldai bei pašventino 
pastatą. „Nors tam prireikė dešimtmečio – galiausiai 
Rokiškyje turime baseiną. Jo statybų istorija kiek primena 
ir šildymo bažnyčioje įrengimą – to laukiame jau pusantro 
šimto metų,“ – papokštavo Rokiškio dekanato dekanas.
Svečius pasitiko Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos 
mokyklos pučiamųjų orkestras, šokiais džiugino 
choreografijos mokyklos merginų šokių grupė „Fiesta“ 
bei gyvai dainavo Jūratė Garnelienė. O renginį vainikavo 
kaspino... perdavimas Rokiškio kūno kultūros ir sporto 
centro direktoriui Augučiui Kriukeliui su linkėjimais galiausiai 
įgyvendinti seną svajonę ir įsirengti modernų, multifunkcinį 
sporto centrą. „Kuomet visos svajonės bus išpildytos, 
kaspiną kirpsime naujoje sporto salėje,“ – vyniodamas 
žydrą kaspiną sakė rajono meras Antanas Vagonis.

Monika MEILUTĖ
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Mūsų visų baseinas
Nepaprastai gražus yra mūsų 

baseinas. Mes jį pastatėme kar-
tu. Kartu su savivaldybės speci-
alistais, statybininkais ir žinoma 
su ankstesniais politikais, kurie 
norėjo, kad Rokiškyje būtų ba-
seinas.

Norėti ir gebėti – du skirtingi da-
lykai. Kai pasakiau Rokiškio maši-
nų gamyklos generaliniam direk-
toriui Rimgaudui Kilui, kad 2018 
metais Rokiškyje turėsime baseiną, 
jis nusijuokė ir paprašė tai parašyti 
raštu. Parašiau, o išeidamas labai 
abejojau tuo, kadangi Kūno kultū-
ros ir  sporto departamente buvo 
paaiškinta, kad iki 2024 metų ne-
sitikėčiau įgyvendinti šio tikslo 
pagal esamą finansavimą. Nuo tos 
dienos, baseinas buvo prioritetas 
Nr.1.

Kartą į savaitę, kartais net du 
kartus važiuodavau pas visus, kas 
tik gali nors kuo padėti. Net ir pas 
LR seimo narį Petrą Gražulį teko 
būti. Buvau ir pas verslininkus 
prašyti finansinės paramos, tačiau 
visur atsimušdavau į taisykles, kad 
to padaryti negalima. Norėjau pa-
statyti baseiną, o pinigus atsiimti 
pagal duodamą VIP finansavimą, 
tačiau taip negalima. Tuometiniam 
Premjerui Algirdui Butkevičiui 
manau įkyrėjau iki gyvo kaulo... 
Žinoma, kad kartais dalyvauda-
vo ir rajono Seimo narys Vytautas 
Saulis, tačiau, jis geras žmogus, jo 
pozicija daugiausiai rėmėsi nuolan-
kumu. Tuo metu geriausia kovotoja 
iš seimūnų buvo Seimo narė Milda 
Petrauskienė. Man Ji buvo pavyz-
dys ir nenuilstanti įkvėpėja.

Projekto atskyrimo darbai buvo 
labai prasti, todėl reikėjo daug ko-
regavimų, tačiau kai pateikėme 
statybas viešajam pirkimui, gavo-
me per 100 pastabų ir paklausimų. 
Sporto departamento pavaduotojas 
Arūnas Aidukas primygtinai pata-
rinėjo atidėti ir nestatyti baseino 
su tiek daug klaidų, nes statybos 
metu, jų atsiras dar daugiau. Su-
laukiau net grasinimų, kad tik nu-
traukčiau pirkimą. Kai nupirko sta-
tybos darbus svetima kompanija, 
buvo labai neramu dėl mūsų rajo-
no statybininkų, tačiau Rokiškėnų 
jungtinis tandemas, tikri šaunuo-
liai, gebėjo įrodyti, kad yra prana-
šesni. Kai susitikome pirmą kartą 
su statybininkais maniau, kad jau 
darbas baigtas. Tik reikia pastatyti 
ir viskas, tačiau, pasirodo, kad tai 
buvo tik pradžia. Už įplaukiančias 
į rajoną investicijas reikia kovoti, o 
nepranešinėti kiek gausime pinigų. 
Mačiau, kaip nervinau tuometinį 
mūsų rajono Seimo narį. Būdavo, 
kad savaitėmis neatsako į telefono 
skambučius, tuomet jį surasdavo-
me Laimos Keraitienės dėka,  per 
jo žmoną ir prašydavau suderinti 
susitikimus su ministrais. Seimo 
nariui tai padaryti paprasčiau.

Pamenu, kai 2015 metais buvome 
gavę 144 tūkstančius lėšų baseino 
statybai, tai mano prašymas mili-
jono eurų, departamento direktorių 
prajuokino. Jis paprašė parodyti iš 
kurios savivaldybės atimti, kad duo-
ti mums. Parodžiau, savo nelaimei… 

o gal laimei, nes 2016 metais gavo-
me 1 000 090 eurų. Tai buvo šventė 
ir nepaprastas džiaugsmas. Net pats 
tuo nebetikėjau, nes laikmetis buvo 
sunkus, visi Lietuvoje norėjo darbų, 
lobistai šėlo, artėjo LR Seimo rinki-
mai. Iškilo pagrindinis klausimas:  
kodėl Rokiškiui!!!??? Kiek žinau, 
V. Saulį net tarnybos už tai tampė. 
Labai džiūgavau už statybininkus, 
kad 2016 metais jie nebadaus, nors 
mūsų statybininkai vis tiek sugebė-
davo verkti per mūsų susitikimus. 
Net mano patarėja Regina Adomo-
nienė nesugebėdavo tų ašarų su-
stabdyti, remdamasi  profesionaliais 
argumentais. Kartu su savivaldybės 
biudžeto pinigais 2016 metais turė-
jome darbų už 1 760 000 eurų.

Kai jau pakvipo darbų užbaigi-
mu, Auksės Kontrimienės iniciaty-
va atsivežiau Ministrą Pirmininką 
A. Butkevičių parodyti rezultatų ir 
tuo metu buvo pastebėta, kad ba-
seinas trumpesnis negu turėtų būti. 
Jis informaciją turėjo ir bedė pirš-
tu į mūsų trūkumus. Tačiau, kada 
pamatė kiek daug padaryta, pritarė 

idėjai užbaigti baseiną. Dar reikė-
jo 1 234 000 tūkstančių eurų. Tuo 
metu duoti savivaldybei iš sporto 
departamento, kartu su ledo užden-
gimo projektu, buvo visiška nesą-
monė. Pamenu, kai į vizitus pas 
Ministrą Pirmininką nustojo lan-
kytis V. Saulis. Tikriausiai kažkas 
darė įtaką. Negaliu žinoti. Kartą 
net vežiausi kartu tarybos narį Algį 
Čepulį, kad pažiūrėtų kaip viskas 
vyksta, nes Rimantas Velykis pa-
reiškė, kad baseinas bus per didelė 
našta rajonui, bet aš buvau tos nuo-
monės, kad reikia statyti ir viskas. 
Juk tai sveikata mūsų žmonėms.

Kai pasakodavau savivaldybėje 
rytais nuotykius, įvykusius Vyriau-
sybėje, niekas netikėjo.  Įsivaiz-
duokite: sutariame Vyriausybėje, 
kad į biudžetą 2017 metais  bus 
įtraukta apie milijoną eurų, o biu-
džeto projekte 480 000 eurų,  prie 
mūsų akių A. Butkevičius paskam-
bina departamento direktoriui, 
kad padidintų sumą, pasako iš kur 
paimti pinigus, o kai nuvažiuoja-
me už valandos pas departamento  

direktorių, tas nieko nežino, apie 
jokį Ministro Pirmininko skam-
butį… Tačiau, vėliau atsirado ir 
pinigų, nes Kėdainių savivaldy-
bėje vyko teismas ir pripažino, 
kad darbai buvo atlikti neteisėtai. 
Tuomet, mums paskyrė papildomai 
milijoną. „Ant svetimos nelaimės, 
nepastatysi savosios laimės“ – ži-
nojau šia patarlę, bet galvojau, kad 
praslysiu. Tačiau sulaukiau Arū-
no Aiduko (sporto departamento 
direktoriaus pavaduotojas staty-
boms) skambučio: „Mere, būkite 
žmogus, supraskite mus, nors jūs 
turite sutartį, kad gaunate milijoną, 
Kėdainiuose aukštesnės instancijos 
teismas pripažino, kad departa-
mentas visgi privalo jiems mokėti 
pinigus“. Buvo minutės tyla. Per tą 
minutę, turėjau priimti sprendimą, 
kaip pasielgti: ar turėti baseiną Ro-
kiškyje, ar pasielgti žmogiškai? At-
sisakiau pinigų ir liepiau perrašyti 
sutartį. Kokiomis akimis į mane 
tuomet žiūrėjo savivaldybės speci-
alistai? Manau, kad kaip į bestuburį 
veršiuką.

Tačiau, kad tuomet pasielgiau 
žmogiškai, mano gerumas nebu-
vo užmirštas ir štai rezultatas: ba-
seinas pastatytas ir priduotas. O 
kai Pavlius Gaigalas pasakė, kad 
visuomenės sveikatos centro pa-
žyma bus tik reikia registrų centre 
registruoto adreso ir patikėjimo tei-
sės, kuri taip pat turi būti registrų 
centre registruota ir šio dalyko dar 
tikrai 10 dienų negausim ir baseiną 
atidarysime tik lapkritį.  Valstybi-
nė Įmonė registrų centras, iš meilės 
Rokiškiui viską padarė per dvi va-
landas. Ar suprantate, kiek žmonių 
myli mūsų miestą? Tada ir daviau 
nurodymą atidaryti baseiną 19 die-
ną 13 val. ir pakviečiau Algirdą 
Butkevičių, sporto departamento 
vadovą ir net dabartinį Premjerą 

Saulių Skvernelį. Taip daviau nu-
rodymą, tai kas man ir priklauso. 
Nors pirmas nurodymas buvo ati-
daryti baseiną rugsėjo pirmą die-
ną. Tie kas nesugeba turi prisiimti 
atsakomybes. Ai, kas buvo, pražu-
vo,  šiandien turime labai gražų 
baseiną, tai tiesiog puošmena iš 
mikrorajono pusės. Šiuolaikiškas ir 
vidus, nuostabus statinys. Džiaugs-
mas veržiasi per kraštus... Ir noriu 
patikinti visus, tai ką parašiau, tai 
tik  maža dalelė darbo. Tai ne mano 
baseinas, tai mūsų visų baseinas. Ir 
pastatėme jį visi. Ne Vagonis!

Manau, kad dar įdomesnę isto-
riją galėtų papasakoti savivaldybės 
finansų skyriaus vedėja Reda Dū-
dienė, tuometinis administracijos 
direktorius Valerijus Rancevas, 
Strateginio planavimo ir investici-
jų skyriaus vadovė Jurgita Blaže-
vičiūtė, Statybos ir infrastruktūros 
plėtros skyriaus vedėjos pavaduo-
toja Aušra Vingelienė ir daug kitų 
specialistų, kurie prisidėjo prie šio 
neeilinio reiškinio mūsų miestui 
atsiradimo. O ką jau kalbėti  apie 
visas tris statybines kompanijas: 
UAB „Henvidą“ (šviesios atmin-
ties vadovą Henriką), UAB „Al-
dmą“, UAB „Rokiškio apdaila“ ir 
UAB „Alfa Idėjos“. Vidas Laguc-
kas tiesiog gyveno baseinu. Ten 
kiekvienas darbininkas galėtų pa-
pasakoti savo istorijas vertas ne tik 
straipsnio, bet ir kino filmo. Tokia 
yra tiesa apie baseino statybą.

Manau, dabar kiekvienas gy-
ventojas supras, kodėl pamatęs už-
baigtus darbus šokau stačia galvą 
į baseiną. Tai padariau, ne dėl to, 
kad mane išrinktumėte ar neišrink-
tumėte kitai kadencijai, o dėl to, 
kad džiaugiuosi už visą savo sta-
tytojų komandą ir džiaugiuosi už 
savo rajoną. Neslėpsiu – buvo ir 
tų, kurie mane už maudynes basei-
ne smerkė, bet tuo laiku, kai gavau 
palaikymą iš Rokiškio Juozo Tumo 
– Vaižganto gimnazijos Romuvos ir 
Senųjų rūmų buvusių moksleivių, 
kurie studijuoja jau kituose mies-
tuose, sakydami, kad „šaunu, per 
visą Lietuvą nuskambėjo garsas dėl 
ilgai laukto baseino“, džiaugiau-
si, kad mūsų ateitis jaunų žmonių 
rankose, kurie jau kitaip mąsto, at-
sikratę buvusios santvarkos klišių. 
Tad  ačiū Jums visiems, kad mes 
turime baseiną!

Meras Antanas VAGONIS

Užs. 0701
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Vietoj pigių kilovatvalandžių Bronis Ropė rokiškiečiams 
siūlo rinktis mažas sąskaitas už šildymą

Rokiškio rajono gyventojus 
savivaldybė kviečia teikti paraiš-
kas daugiabučių namų renovaci-
jai, tačiau dalis žmonių dvejoja, 
ar verta renovuoti savo namą. 
Skelbiama, kad daugiabučio gy-
ventojams, norintiems dalyvauti 
renovacijos programoje tereikia 
daugumos namo gyventojų su-
tikimo. O visus organizavimo ir 
priežiūros darbus atliktų Rokiš-
kio butų ūkis. Jeigu viskas taip 
paprasta, tai kodėl gyventojai 
abejoja?

„Ignalinos rajone, kuriam vado-
vavau du dešimtmečius, visiškai už-
baigtas daugiabučių ir viešųjų pastatų 
renovacijos procesas, pilnai atnau-
jintas šilumos ūkis. Ankstyvojoje 
projekto stadijoje į namų renovaciją 
Ignalinoje žmonės taip pat žiūrėjo pe-
simistiškai. Tik aktyvaus ir tiesiogi-
nio bendravimo su gyventojais dėka 
pavyko pakeisti jų požiūrį, o pirmieji 
įvykdytos renovacijos pavyzdžiai, 

suteikė pasitikėjimo ir leido pasiek-
ti dabartinį rezultatą. Prieš sutinkant 
renovuoti namą, žmonės nori žinoti, 
ką tai reiškia. Pagrindinis gyventojų 
klausimas buvo labai logiškas – kokia 
bus šilumos kaina po namo renovaci-
jos? Ar galite garantuoti, kad šiluma 

komfortiškai gyvena tvarkinguose 
namuose ir už šilumą sumoka mažiau. 
Žiūrėti reikia ne į kilovatvalandės kai-
ną, o į tai, kiek šeimai tų kilovatvalan-
džių tenka nusipirkti ir kiek sumokėti 
už šildymą, kad namuose būtų šilta“.

Europarlamentaras konsultuoja ne 
tik Lietuvos savivaldybes ir gyven-
tojus dėl sėkmingos renovacijos, bet 
dalinasi savo ekspertine patirtimi ir su 
kitomis šalimis. Pasinaudokite proga 
iš paties „renovacijos tėvu“ vadinamo 
Bronio Ropės išgirsti patarimus, ko 
reikia norint atlikti sėkmingą namo 
renovaciją, kaip išvengti renovacijos 
klaidų ir tiesiogiai užduokite Jums rū-
pimus klausimus.

Susitikimas su Europos Par-
lamento nariu Broniu Rope vyks 
Rokiškio savivaldybės salėje (I-ame 
aukšte) spalio 26 d., nuo 16:00 val. 
Susitikime taip pat dalyvaus valstie-
čių ir žaliųjų frakcijos pavaduotojas, 
Seimo narys Jonas Jarutis bei Seimo 
Socialinių reikalų ir darbo komiteto 
pirmininkės pavaduotojas, Seimo na-
rys Tomas Tomilinas. 

Visi susirinkusieji gaus dovanų 
elektroninę B. Ropės knygą „Savo 
ateities šeimininkai“. Knygoje aprašo-
ma B. Ropės sukurto renovacijos mo-
delio esmė, o skaitytojai ras naudingų 
patarimų, ką daryti, kad renovacijos 
reikalai sėkmingai pajudėtų kiekvie-
name name.

nebrangs?“, – pasakoja sėkmingos re-
novacijos modelio „architektas“, Eu-
ropos Parlamento narys Bronis Ropė, 
kuris Rokiškyje lankysis spalio 26 d.

B. Ropės teigimu, iš pradžių su 
žmonėmis buvo sunku kalbėti apie ši-
lumos taupymą, nes tik retas domėjosi, 

kas parašyta jo gautoje sąskaitoje. Be-
veik visi žinojo, kiek kilovatvalandžių 
elektros energijos sunaudoja per mėne-
sį, bet niekas negalėjo atsakyti, kiek tas 
pats butas sunaudoja kilovatvalandžių 
šilumos ir kokia tos šilumos kaina. 
Kai gyventojai pradėjo analizuoti ir 
skaičiuoti savo išlaidas, jau po keleto 
susitikimų buvo pradėta daugiabučių 
renovacijos programa. 

Žmones neretai klaidina ir vadina-
mosios „Kainų komisijos“ skelbiami 
duomenys. Savivaldybė, kurioje šeima 
už paprasto 2 kambarių buto šildymą 
renovuotame name šalčiausiais mėne-
siais moka tik 30–60 eurų, atsiduria 
„mažiausios kainos reitingo“ gale. Ko-
dėl? Nes ši komisija vertina tik kilova-
tvalandės kainą, nežiūrint į tai, kiek tų 
pigių kilovatvalandžių per kiauras dau-
giabučių sienas, stogus, langus išlei-
džiama į lauką ir kokios nežmoniškos 
galutinės sąskaitos už to lauko šildymą 
pasiekia gyventojus.

„Man tenka išgirsti priekaištų, esą 
Ignalinoje šilumos kaina yra viena di-
džiausių Lietuvoje. Taip, pas mus kilo-
vatvalandė šiek tiek brangesnė, bet juk 
tų kilovatvalandžių mano kraštiečiams 
tenka pirkti perpus mažiau nei kitų 
savivaldybių gyventojams! Taip yra 
todėl, kad Ignalinos gyventojai pirmi 
Lietuvoje pilnai renovavo visą šilumos 
ūkį, sutaupo per sezoną apie 50 proc. 
kuro (t. y. apie 40 hektarų miško), 

Užs. 0699

Juozo Tūbelio progimnazijos stadionas pasikeitė neatpažįstamai – 
sportuoti čia kviečiami visi

Juozo Tūbelio progimnazijoje 
šventė – ketvirtadienio popietę ati-
darytas rekonstruotas mokyklos 
stadionas skirtas visai Rokiškio 
miesto bendruomenei.

Net 35 metus jokių renovavimo 
darbų nepajutęs stadionas pakeistas 
neatpažįstamai. Vietoj „tarybinių“ 
treniruoklių puikuojasi ryškūs, vi-
soms amžiaus grupėms pritaikyti 
lauko treniruokliai, vietoj ištrupė-
jusios bėgimo takelių dangos – spe-
ciali bėgiojimui skirta danga net 
trimis juostomis juosianti dirbtinės 
žolės danga išklotą futbolo aikštelę, 
kurioje žaisti bus galima ir naktį – 
tamsiu paros metu aikštelę žadama 
apšviesti. Moderniame švietimo 
įstaigos stadione taipogi įrengta 
kvadrato bei multifunkcinė aikšte-
lė. Pastarojoje sportuoti galės tiek 
krepšinio, tiek tinklinio, tiek lauko 

teniso entuziastai.
Į iškilmingą stadiono atidarymą 

susirinko visas būrys kviestinių sve-
čių – Rokiškio sportininkai, tėveliai, 
švietimo skyriaus bei savivaldybės 
atstovai – kurie mokyklai dovanojo 
krepšinio bei futbolo kamuolius. Ta-
rus sveikinimo žodžius bei palinkė-
jus kompiuterius iškeisti į kamuolius 
visi suskubo prie glėbio raudonų ba-
lionų, kurie, paleisti į dangų, vaini-
kavo stadiono atidarymą.

Atidarymo šventės metu visi su-
sirinkusieji bėgo ratą aplink stadio-
ną, jėgas išbandė kiekvienoje naujai 
įrengtoje sporto erdvėje: futbolo aikš-
tėje spardė kamuolį, multifunkcinėje 
– žaidė krepšinį. Iškilmėms pasibai-
gus stadioną perėmė mokiniai – pa-
sipuošę ryškiomis sportininkų apran-
gomis skirstėsi į komandas ir puolė 
žaisti visus sportinius žaidimus.

Monika MEILUTĖ
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• 2003 m. Opel Zafira. 2 l, DTI, 
74 kW, dalimis. Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
• 4 vnt. M+S padangų. 195/65 R15. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 635 14 729. 
Rokiškis
• Dvi padangas Torque M+S 195/55 
R15. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 635 14 729. Rokiškis
• Lietus ratlankius R15 su geromis 
Nokiana žieminėmis padangomis 
195/65. Likutis 70 proc.  
Komplekto kaina 120 Eur.  
Kaina 30 Eur. Tel. 8 605 09 113. 
Rokiškis
• 4 žiemines padangas R15 65/195. 
Likutis 95 proc. Komplekto kaina 
60 Eur, 2017 m. K 
Tel. 8 605 09 113. Rokiškis
• VW Golf 4 sankabos komplektą, 
variklio viršdangtį.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• 2008 m. Opel Zafira bagažinės 
galinę užuolaidą (storkę).  
Kaina 35 Eur. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• 2004 m. VW Polo benzininį 1,2 l, 
variklį Sbore su kompiuteriu, dėže. 
Kaina 550 Eur. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• 4 vnt. 195/65 R15 VW ratlankių 
su žieminemis Royal Passenger 
padangomis. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 635 14 729. Rokiškis
• Naudotus Opel R16 ratlankius. 
Yra matomų naudojimo žymių - 
įbrėžimų. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 635 14 729. Rokiškis
• Įvarius, skardinius ir lietus, VW 
ir Audi ratlankius. 5x110 ir 5x112. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 628 87 687. 
Rokiškis
• Audi, VW automobiliai dalimis. 
Audi A6, Audi A4, VW Passat, VW 
Golf, VW Sharan. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 628 87 687. Rokiškis
• Audi 80 B4. 1.9 l, 66 kW, 
sedanas, yra kablys.  
Tel. 8 624 90 330. Rokiškis
• 2005 m. Ford Fiesta, 2 durų, 
hečbekas, 1,4 l, TDi. Ir 1999 m. 
Renault Laguna, universalas,  
1,9 l, TDi. Tel. 8 645 87 075. 
Rokiškis
• Žiemines padangas visureigiui 
235/75 R15 M+S, 205/65 R16 
M+S. Tel. 8 645 87 075.  
Rokiškis
• Žiemines padangas 215/55 R16, 
225/55 R16, 205/60 R16.  
Tel. 8 645 87 075. Rokiškis
• Žiemines, dygliuotas padangas 
195/70 R15, 195/65 R15, 205/55 
R16. Tel. 8 645 87 075. 
 Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480.  
Rokiškis
• VW R15 originalius gaubtus. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Itališką, sportinį BMW vairą.  
Tel. 8 621 65 223. Rokiškis
• MAZ V6 variklį. Visiškai 
sukomplektuotas. Yra galimybė 
pristatyti. Kaina 1000 Eur.  
Tel. 8 682 77 421. Kupiškis
• MAZ V8 ir V8 turbo 
variklius. Varikliai yra visiškai 
sukomplektuoti, galima užvesti, bei 
pristatyti į reikiamą vietą.  
MAZ V8 kaina 1500 Eur, MAZ V8 
turbo kaina 1800 Eur.  
Tel. 8 682 77 421. Kupiškis
• Priekinį bamperį, skirtą 2002 m. 
- 2004 m. SAAB 9 5. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 600 52 867. Rokiškis
• Padangas Michelin 205/55 R16. 
Likutis 7,5 mm. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• R16 ratlankius nuo VOLVO V50 
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IEŠKO DARBO

Ieškokite  
prekybos centruose!

2018 m. spalio 26 d. (penkta-
dienį) 10 val. Rokiškio rajono sa-
vivaldybės 1 a. salėje šaukiamas 
rajono savivaldybės tarybos po-
sėdis.

Tarybos posėdžio darbotvarkė 
ir komitetų pasėdžio laikas skelbiamas interneto 
svetainėje www.rokiskis.lt (žr. ,,Naujienos“).
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2009m. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• R16 ratlankius nuo VW Sharan. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• 1998 m. Volvo V40 universalą 
dalimis. Duslintuvą, duris, 
vairo kolonėlę, dinamą, turbiną, 
važiuoklę, vairo kolonėlę ir kt.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• 1997 m. Audi A4 sedaną. Kablys, 
1,8 l, benzinas. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• Audi A4 B5 vairo kolonėlę, 
greičių dėžę, sankabos komplektą, 
81 kW. VW Sharan, Ford Galaxy 
galinį dangtį, baltas duris.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• VW Golf lietus ratus su 
padangomis R14. Kaina 65 Eur. 
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Žiemines, dygliuotas R15 195/65 
padangas su ratlankiais. Perdažyti 
ratlankiai, padangų likutis 7-8 mm. 
Kaina 110 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• R13, R14, R15 ratus su 
padangomis, ratlankius.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• 1998 m. VW Golf 1,9 l, TD, 
universalą dalimis.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Tvarkingus BMW ratus su 
geromis padangomis R16 225/55. 
Kaina 160 Eur. Tel. 8 621 89 438. 
Rokiškis
• Audi A4 B5. Benzinas, sedanas, 
dalimis. Atsakau į žinutes.  
Tel. 8 647 88 088. Rokiškis
• Originalius BMW R15, geros 
būklės lietus ratus su geromis R15 
65/195 dygliuotomis, žieminėmis 
padangomis. Be padangų 
komplekto kaina 55 Eur. Atsakau į 
sms. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 647 88 088. Rokiškis
• Geros kokybės Opel Zafira 
automobilio sėdynių komplektą. 
Skambinti po pietų. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 603 65 944. Rokiškis
• 4 vnt. gerų M+S padangų su 
lietais ratlankiais. 5 skylės, tarpai 
tarp skyliu 114 mm.  
Tel. 8 621 65 223. Rokiškis
• Skardinius ratlankius nuo 
VW Passat B5. Yra 5 vnt. Su 
padangomis, bet jau prastomis. 
Kaina 8 Eur. Tel. 8 628 44 696. 
Rokiškis
• Dunlop SP Winter Sport M3 
žiemines padangas 245/45 R18. 
Nusidėvėjimas 50 proc., 4 vnt. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 687 30 638. 
Rokiškis
• Audi 100 C4 Avant. 2.5 l, TDi, 
85 kW, 1994 m., dalimis, 6 bėgių. 
Dėžę, lęšinius žibintus, klimato 
kontrolės mechanizmą.  
Tel. 8 671 51 396. Rokiškis
• Originalius Opel lietus 
ratlankius R15, su geromis 
padangomis 195/65 R15 M+S, 
4 vnt. Gamintojas – Vokietija 
MICHELIN. 2016 m., likutis 6,5 
mm. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• Žiemines padangas 205/55 R16 
4vnt. Tel. 8 618 13 432.  
Rokiškis
• 2003 m. Opel Zafira. 2 l, DTI, 
74 kW, dalimis. Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
• Audi 80 B4 dalimis. Benzinas/
dujos, 2 l, 85 kW. Ir VW Golf 3 1.9 
l, 66 kW., dalimis.  
Tel. 8 612 74 047. Rokiškis
• Kuro purkštukus, tinkančius 
Hyundai Santa Fe 2.0d  / Kia 
Sportage 2.0d . Restauruoti. Nauji 
Bosch išpurškėjai. Atitinka visus 
parametrus. Analogai 0445110290, 
0445110729, 0986435174. 3 vnt. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 636 00 696. 
Rokiškis
• Kuro purkštuką, tinkantį Fiat 1.9 
/ Alfa 1.9, 2.4 / Lancia 1.9, 2.4. 
Kodas 0445110119. Atitinka visus 
parametrus. Analogai 0445110068, 
0445110088, 0986435083.  
Kaina 50 Eur. Tel. 8 636 00 696. 
Rokiškis
• Kuro purkštuką, tinkantį Citroen 
2.0 ,2.2 / Fiat 2.0  / Peugeot 2.0, 
2,2. Kodas 0445110062. Atitinka 
visus parametrus. Analogai 
0445110076, 0445110077.  

Kaina 50 Eur. Tel. 8 636 00 696. 
Rokiškis
• Nissan Almera 2003 m., 2.2 l, 
DCi, 82 kW, mechaninę pavarų 
dėžę dalimis. Dėžės kodas 
RS5F50A. Tel. 8 636 00 696. 
Rokiškis
• 1998 m. VW Sharan dalimis ir 
Ford Galaxy galinį dangtį, duris. 
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• 1997 m. Audi A4 sedaną ir 1998 
m. Opel Vectra 2 l, 74 kW., sedaną, 
universalą. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
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• 1992 m. Audi 100 C4. 2,5 l, 
85 kW, dyzelis. TA iki 2020.07. 
Kaina 700 Eur. Tel. 8 648 60 971. 
Rokiškis
• Nebrangiai Motociklą Suzuki. 
600 kub. Žiedinis. Užsiveda, 
važiuoja gerai. Yra dokumentai. 
Tel. 8 683 06 559. Rokiškis
• Geros būklės motorolerį Honda 
Balli. 49 kub. Dokumentai 
tvarkingi, važiuoja.  
Tel. 8 683 06 559. Rokiškis
• Vežimą (lineiką) ir roges (važį). 
Reikalinga restauracija.  
Kaina 140 Eur. Tel. 8 600 08 772. 
Rokiškis
• Geros būklės VW LT50. Priekaba 
4,6-2,20 m, dvigubi ratai, beveik 
naujos padangos C, pakeistas 
pagrindinis diržas, filtrai. Bortinis. 
Nesupuvęs. Kaina 1050 Eur.  
Tel. 8 609 71 387. Rokiškis
• Sėdimąjį neįgaliojo vežimėlį.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• Mopedą Ryga su naujesnės laidos 
varikliu arba keičiu į elektrinį 
dviratį. Tel. 8 695 78 132.  
Rokiškis
• 2007 m., tvarkingą Toyota Corolla 
Verso su D4D dyzeliniu, 100 kW 
varikliu. Juodos spalvos, Lietuvoje 
neeksploatuota, atlikta TA, galima 
registruoti. Kaina 3300 Eur.  
Tel. 8 611 47 542. Anykščiai
• Seat Altea Sport. Iš Vokietijos, 2 
l, TDi, 103 kW. Kaina 2650 Eur. 
Tel. 8 628 87 687. Rokiškis
• VW Cross Touran. Iš Vokietijos, 
2 l, TDi, 103 kW. Rida 170000 km. 
Kaina 4950 Eur. Tel. 8 628 87 687. 
Rokiškis
• 2004 m. Peugeot 407. 2 l, 100 
kW, universalas. Pigiai ir skubiai. 
Daugiau informacijos telefonu. 
 Tel. 8 682 60 637. Rokiškis
• Ford Galaxy 1,9 l, 66 kW, TA 2 
metai. Kaina 900 Eur.  
Tel. 8 621 36 133. Rokiškis
• 1999 m. Mazda 626.  2 l, dyzelis, 
universalas, yra kablys, TA iki 
2019.07. Kaina 265 Eur.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Ford Galaxy. Visą arba dalimis. 
1.9 l, 66 kW. Kaina 99 Eur.  
Tel. 8 628 47 947. Kupiškis
• Citroen Picasso 2000m., TA iki 
2019.06. Kaina 950 Eur. Tel. 8 618 
35 439. Rokiškis
• 1995 m. Fiat Ducato. 
Važiuojantis, parūdijęs, nėra TA. 
Daugiau informacijos telefonu. 
Automobilis Dusetose.  
Kaina 450 Eur. Tel. 8 603 76 267. 
Rokiškis
• 1987 m. Audi 80. 1,8 l, benzinas/
dujos, TA, tvarkinga.  
Kaina 620 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• 1997 m. Audi A4 B5 universalą. 
Yra TA, tvarkinga.  
Kaina 1450 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• 1986 m. Audi 80 B2. 1,8 l, 
benzinas/dujos, TA, tvarkinga. 

Kaina 520 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• Mažai naudotą plastikinę valtį, 
2.9 m ilgio. Yra irklai. 
Kaina 285 Eur. Tel. 8 687 16 357. 
Rokiškis
• VW Golf 4 hečbeką. 1,9 l, TDI. 
Prižiūrėtas ir mylėtas automobilis. 
Reguliariai keisti tepalai, filtrai. 
Neseniai pakeista važiuoklė, 
stabdžių kaladėlės, guoliai.  
Šviesus salonas. Yra kėbulo 
defektų. TA iki 2019.05.24.  
Kaina 1100 Eur. Tel. 8 629 38 855. 
Rokiškis
• Citroen C2 2008 m., hečbekas, 
rida 139000 km., 2/3 durų, 1,4 l, 50 
kW,  Lietuvoje vienos šeimininkės. 
Purkštuko (forsunkės) gedimas. 
Kaina 600 Eur. Tel. 8 698 19 678. 
Zarasai
• 1997 m. Peugeot 406. 2,1, TD, 
TA iki 2020.09. Važiuoja puikiai. 
Kaina 750 Eur. Tel. 8 686 50 220. 
Rokiškis
• 1998 m. VW Passat B5.  
Kaina 950 Eur. Tel. 8 694 54 854. 
Rokiškis
• 1996 m. VW Golf. 81 kW,  
TA iki 2019.06 . Kaina 500 Eur. 
Tel. 8 687 23 089. Rokiškis
• 1993 m. Audi 80 B4. 2 l, 
benzinas/dujos, TA iki 2019.09. 
Kaina 400 Eur. Tel. 8 624 40 834. 
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Nenaudotą traktoriaus kuro baką. 
Kaina 55 Eur. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• Traktoriaus Belarus naudotas 
priekines padangas 13,6x20  
Bel-17, su ratlankiais arba be jų. 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 671 89 551. 
Rokiškis
• MTZ 12V starterį.  
Kaina 50 Eur. Tel. 8 629 65 277. 
Rokiškis
• Srutovežį. Talpa 3000 l. 
Vakuminis siurblys. Kaina 1400 
Eur. Tel. 8 615 19 401.  
Kupiškis
• Traktorių MTZ-50 turbo. 
Techniškai tvarkingas, įdėta 
turbina, siurblys - dozatorius 
(danfosas), naujos padangos, 
priekyje svoris. Kaina 2100 Eur. 
Tel. 8 641 57 036. Kupiškis
• Įvairius cilindrus. Priekabos 
4t. po 60 Eur, pakroviklio PKU 
0,8, ilgis 95 cm, po 45 Eur/vnt. ir 
trumpus po 20-30 Eur/vnt.  
Tel. 8 641 57 036. Kupiškis
• Kombainą Claas Europa visą arba 
dalimis. Ką tik po darbinio sezono. 
Trūkumas - nėra  pirmojo bėgio,  
bet tai netrukdo dirbti.  
Tel. 8 622 69 546. Rokiškis
• Keičiu traktorių (pupsą) T-25 į 
MTZ-50 traktorių. Galima rinktis  
iš dviejų. Tel. 8 641 57 036. 
Kupiškis
• Traktoriaus MTZ-80 paleidimo 
varikliuko reduktorių (sankabėlę). 
Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 610 19 607. Rokiškis
• Traktorinių variklių A-41, A-01 
purkštuvus. Nauji purkštukai, 
sureguliuoti, 6 vnt. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis

• Moteris gali prižiūrėti senjorus, 

turi patirties. Tel. 8 646 10 831. 
Rokiškis
• Moteris ieško darbo.  
Tel. 8 672 95 439. Rokiškis
• Vyras ieško darbo.  
Tel. 8 672 95 439. Rokiškis
• 41 m. vyras ieško darbo.  
Skaldau malkas . Tel. 8 645 49 558. 
Rokiškis
• Ieškau auklės darbo, galiu 
prižiūrėti bet kokio amžiaus vaiką. 
Turiu patirties. Esu punktuali, be 
žalingų įpročių. Tel. 8 673 59 331. 
Rokiškis
• Moteris ieško nekvalifikuoto 
darbo. Tel. 8 620 81 862.  
Rokiškis
• 20 metų, mergina ieško darbo 
Rokiškyje arba aplink Rokiškį. 
Turiu praktikos dirbant su pinigais 
bei maisto pramonėje. Turiu B 
kategorijos vairuotojo pažymėjimą. 
Galiu prižiūrėti vaikus ir senyvo 
amžiaus žmones. Tel. 8 619 13 423. 
Rokiškis
• Ieškau bet kokio darbo.  
Tel. 8 672 90 519. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• S. Jasinevičiaus ūkis siūlo 
darbą pieno perdirbimo gamybos 
ceche. Privalumai: atsakingumas, 
darbštumas, motyvacija darbui.  
Tel. 8 614 72 446. Rokiškis
• Ieškome vairuotojo, turinčio D 
vairavimo kategoriją.  
Tel. 8 655 06 608. Rokiškis
• Siūlome darbą skerdikui/-
ei. Darbo užmokestis 800 Eur. 
atskaičiavus mokesčius. 
Tel. 8 686 54 931. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Žaislą vaikui. RC mašinėlė. 
Didelė, viskas veikia.  
Tel. 8 683 06 559. Rokiškis
• Vaikišką lovytę su grikių 
čiužinuku ir lovytės apsaugomis . 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 621 93 633. 
Rokiškis
• Sauskelnes. 72 vnt., 5 ir +5 
dydžio. Kaina 15 Eur.  

Tel. 8 621 93 633. Rokiškis
• Geros buklės automobilinę kėdutę 
kūdikiams iki 10kg. Nuimamas 
stogelis, diržu tvirtinama trijose 
vietose - labai greitai galima atsegti 
ir užsegti. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 635 14 729. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Galingą, geros būklės pjūklą 
Jonsered. Yra dokumentai.  
Viskas veikia. Tel. 8 683 06 559. 
Rokiškis
• Naudotą benzininę žoliapjovę 
Briggso Stratton 3,5 HP Jonsered J 
600 SD, peilio plotis 51 cm.  
Kaina 45 Eur. Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
• Naują Husqvarna 450 pjūklą. 2,4 
kW, tik pameginta pjauti. Kaina 
260 Eur. Ir Husqvarna 40. 2,2 kW, 
dirba kaip laikrodis. Kaina 150 Eur. 
Kupiškis, galiu siųsti paštu.  
Tel. 8 684 20 231. Kupiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Naujas žvejybos bridkelnes, 43 
dydžio. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 600 52 867. Rokiškis
• Naujus žvejybos tinklus.  
Kaina 40 Eur. Tel. 8 678 66 028. 
Rokiškis
• Dviratį - treniruoklį. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 682 47 090. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Įvairių matmenų pjautą medieną. 
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Įvairias dailylentes.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• Uosinių dailylenčių likutį.  
Kaina 55 Eur. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• Šiltnamio lankus.  
Kaina 55 Eur. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• Didelį, rusišką spaustuvą.  
Tel. 8 620 66 284. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Jorkšyro terjeriuką. Labai 
laukiame naujo šeimos nario. 
Esame atsakingi ir pasiruošę priimti 
į šeimą naują narį. Geriausia, kad 
būtų patinėlis. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 626 33 218. Rokiškis

BALDAI

• Sekciją. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 645 81 169. Rokiškis
• Miegamąjį fotelį. Ištiesiamas 
ir sudedamas puikiai. Baldas 
yra kokybiškas ir geros būklės. 
Vienintelis defektas yra apdraskyti 
keli kampai. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 683 15 125. Rokiškis
• Didelę, nestandartinę, geros 
būklės vonią. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
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Rokiškio rajono savivaldybės kultūros centre, (Res-
publikos g. 96, Rokiškis) 2018 m. spalio 26 d.  (penk-
tadienį) nuo 11 val. visų rajono ūkininkų, žemės ūkio 
įmonių ir juos aptarnaujančių įstaigų atstovų  laukia-
me  tradicinėje rajono žemdirbių šventėje. 

Programoje numatoma:  koncertas,  konkurso ,,Pa-
žangiausi metų ūkiai – 2018” laimėtojų apdovanoji-
mas, vakaronė. Renginį veda akt. Džiugas Siaurusaitis.  

Šventės rengėjai

Kviečiame į tradicinę 
žemdirbių šventę

Užs. 0697

Nuo 2018 m. spalio 8 d. yra likviduojama aso-
ciacija Panemunio jaunimo centras „Nemunėlis“,  
į.k. 302925780, esanti adresu Urbakonio g. 1, Pane-
munis, Rokiškio raj.

Užs. 0700

• Baltą, odinį komplektą 3+1. 
Kaina 280 Eur. Tel. 8 612 92 740. 
Rokiškis
• Geros būklės dvigulę lovą su dar 
geresniu čiužiniu. Kaina 175 Eur. 
Tel. 8 612 92 740. Rokiškis
• Minkštą kampą su miegamaja 
dalimi. Pilkas, mažai naudotas. 
Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 612 92 740. Rokiškis

• Naudotą odinį komplektą 3+2. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 612 92 740. 
Rokiškis
• Baltą rašomąjį stalą, puikios 
kokybės, mažai naudotas, tvirtas, 
patvarus. Matmenys: ilgis 145 cm 
ir 100 cm, plotis 55 cm ir 45 cm. 
Kaina 65 Eur. Tel. 8 698 31 704. 
Rokiškis
• Minkštą, rusvos spalvos kampą 

su dviviete ištiesiama miegamąja 
dalimi (ištraukiama)  ir atskira 
talpia patalynės dėže (atidaroma), 
gobelenas lengvai valomas, vienas 
atlošo šonas reguliuojamas. 
Matmenys: ilgis 210 ir 280 cm; 
aukštis 37 cm; su atlošu 58 cm. 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 698 31 704. 
Rokiškis
• Rusvos spalvos sekciją, be 

trūkumų, jokių įbrėžimų. Visas ilgis 
265 cm, aukštis: apatinės dalies 
42 cm, viršutinės 40 cm, šoninės 
(keturių durų) 112 cm. Ilgis: 
atitinkamai 165 cm, 119 cm, 100 
cm, (lentynos 75 cm.). Plotis: 58 
cm, 30 cm, 30 cm. Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 698 31 704. Rokiškis
• Medžio masyvo, šviesų, apvalų 
stalą be defektų. Tel. 8 620 20 762. 
Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Gerai veikiančią, senovinę 
siuvimo mašiną. Tel. 8 683 06 559. 
Rokiškis
• 85 cm aukščio DEA šaldytuvą. 
Geros būklės, naudotas dvejus 
metus. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 646 29 286. Rokiškis
• Naudotus, veikiančius dulkių 
siurblius. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 692 49 480. Rokiškis
• Skalbimo mašiną Whirpool su 
džiovykle. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 698 31 924. Rokiškis

DOVANOJA

• Jūrų kiaulytes. Tel. 8 698 86 190. 
Rokiškis
• Pašarines bulves.  
Tel. 8 613 48 093. Rokiškis
• Draugišką, 9 mėn. amžiaus 
šuniuką. Vidutinio ūgio.  
Tel. 8 624 01 986. Rokiškis
• Meilią, tvarkingą, trispalvę 
katytę. Tel. 8 624 01 986.  

Rokiškis
• Du baltus, mielus kačiukus 
(katytę ir katinuką). Ieškome jiems 
atsakingų šeimininkų.  
Tel. 8 617 82 300. Rokiškis
• Po remonto likusias statybines 
atliekas. Pasiimti patiems (viskas 
maišuose) . Tel. 8 627 30 452. 
Rokiškis
• Dvi nuostabios kalytės ieško 
naujų namų. Juodos, augs nedidelio 
ūgio, mergaitės norėtų turėti 
puikius šeimininkus. Jei ieškote 
draugo, skambinkite.  
Tel. 8 628 63 811. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Gražų, Olmeka laikrodį, juodos 
+ aukso spalvų derinio, teikiančių 
solidumo, plienine ir odine 
apyrankėmis. Laikrodžių dydis: 
ciferblatas 43 mm, storis 10 mm, 
plieninės apyrankės ilgis 24cm., 
plotis 22 mm, odinio dirželio ilgis 
23 cm. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 616 15 320. Kaunas
• Crocs žieminius batukus 
berniukui. Būklė labai gera.  
Pirkti firminėje parduotuvėje,  
buvo nešioti tik vieno vaiko ir tik 
vieną sezoną. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 672 29 449. Rokiškis
• Baltus 38 dydžio batus.  
Kaina 8 Eur. Tel. 8 626 40 488. 
Rokiškis
• Sidabrinę grandinėlę. Vyriška, 
masyvi, 925. Tel. 8 681 55 002. 
Rokiškis
• Motociklininko batus. Pirkau pats 
dėvėtus, teisių laikymui, naudojau 
vieną kartą. 45 dydis, bet tinka 
nešiojantiems 43 dydį.  
Kaina 60 Eur. Tel. 8 628 44 696. 
Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Kolonėles Edifier M2280. 
Naudotos maždaug mėnesį, todėl 
jokių defektų nėra. Atrodo kaip 
naujos. Kaina 20 Eur. 
• Tel. 8 603 38 303. Rokiškis
• Kolonėles Edifier S330D, 
naudotos apie dvejus 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

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Triušius mėsai ar veislei.  
Tel. 8 624 01 986. Rokiškis
• Šių metų gaidžiukus, 5 mėnesių 
amžiaus. Yra maranų, bramų 
veislės ir keletas gražių kaimietukų. 
Kaina 1 Eur. Tel. 8 601 68 099. 
Rokiškis
• Mėsinius kalakutus.  
Tel. 8 670 06 514. Rokiškis
• 10 bičių šeimų su aviliais.  
Šeimos kaina su aviliu 100 Eur.  
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis
• 16 mėn. žalmargę telyčią.  
Kaina sutartinė. Tel. 8 659 25 045. 
Rokiškis
• Avis su ėriukais ir ėringas  
avytes. Tel. 8 610 19 607.  
Rokiškis
• Prancūzų buldogų šuniukus, 
gimusius rugpjūčio 5 dieną. 
Šuniukai skiepyti, 2 kartus 
nukirminti. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 604 17 830. Biržai
• Skubiai 3 zebrinius amadinus. 
Paukšteliai išsirito gegužės mėn. 
Kaina 18 Eur. Tel. 8 682 30 079. 
Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Pašarines bulves.  
Tel. 8 674 22 216. Rokiškis
• Ekologiškas, maistines bulves 
Melody. Surūšiuotos po 30 kg. 
Rokiškyje atvežimas nemokamas, 
perkant daugiau galime atvežti ir 
Rokiškio rajone. Kaina 6 Eur.  
Tel. 8 674 22 216. Rokiškis
• Ėrieną po 4,5 Eur/kg.  
Tel. 8 675 79 364. Rokiškis
• Ekologiškus džiovintus obuolius, 
traškučius. Saldžiarūgščiai.  
Tel. 8 624 30 118. Rokiškis
• Bulves po 6 Eur/25kg.  
Tel. 8 652 82 907. Rokiškis
• Šviežią medų, sufasuotą po 1kg. 
Kaina 4 Eur. Tel. 8 458 33 083. 
Rokiškis
• 4 maišus pašarinių bulvių.  
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06:00 Himnas
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 Premjera. 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 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė ekspedicija 
„Dniepru per Ukrainą". 
05:00 Seserys 

05:10 Rouzvudas
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 Adrenalinas 2. Aukšta įtampa
23:55 Apsukrios kambarinės
00:50 Nusikalstami protai. Kitapus 
sienų
01:40 Gražuolė ir pabaisa
02:25 Ekstrasensai tiria
03:55 Paskutinis žmogus Žemėje
04:20 Apsukrios kambarinės
05:10 Gražuolė ir pabaisa

06:05 Mano gyvenimo šviesa 
07:30 Madagaskaro pingvinai 
07:55 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
08:55 Rimti reikalai 
09:55 KK2
10:25 Nuo... Iki...
10:55 Kaip Liveta pasakys
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 Įkaitų krizė
00:20 Akloji zona 
01:20 Pagirios 3: 
velniai žino kur

07:00 Didžiojo sprogimo teorija 
07:30 Žiniuonis 
08:30 Paskutinis faras 
09:30 Šuo
10:35 Kobra 11 
11:40 Muchtaro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas 
12:45 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius 
13:45 Žiniuonis 

14:45 Paskutinis faras 
15:45 Šuo 
16:50 Kobra 11 
18:00 Muchtaro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas 
19:00 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius 
20:00 DELFI dėmesio centre su 
Edmundu Jakilaičiu
20:30 Info diena
21:00 Didvyriai
23:45 Bėglys
02:20 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai 

05:35 Kaimo akademija
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 „Gluchariovas“ 
14:55 „Mentų karai: Kijevas. 
Operacija „Trojos arklys“ 
16:00 Reporteris
16:30 Lietuva tiesiogiai
17:00 „Kelrodė žvaigždė“ 
18:00 Reporteris
18:50 „Renovacija. Tikrai verta“
18:55 „Mentų karai: Kijevas. 
Operacija „Trojos arklys“
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 „Mentų karai: Kijevas. 
Sidabrinis durklas“ 
03:00 „Moterų daktaras“ 
03:50 „Pasirenkant likimą“ 
04:45 „Mentų karai: Kijevas. 
Sidabrinis durklas“ 
05:35 Krepšinio pasaulyje 
05:55 Programa
05:59 TV parduotuvė

PE
N

K
TA

D
IE

N
IS

 1
0.

26 06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
09:15 Senis 
10:20 Štutgarto kriminalinė 
policija 1 
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 Robotas policininkas 
00:45 Klausimėlis.lt

01:00 LRT radijo žinios
01:10 Štutgarto kriminalinė policija 1 
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 s
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba 
05:00 Seserys 

05:15 Gražuolė ir pabaisa
06:10 Televitrina
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Simpsonai
07:55 Farai
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 Pokahonta
21:05 Vienišas klajūnas
00:05 Ambicinga blondinė
01:50 Adrenalinas 2. Aukšta įtampa
03:25 Paskutinis raganų 
medžiotojas
05:15 Nusikalstami protai. Kitapus sienų

06:00 Dienos programa
06:05 Mano gyvenimo šviesa 
07:30 Madagaskaro pingvinai 
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris 
08:55 Rimti reikalai 
09:55 KK2
10:25 Valanda su Rūta
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 Operacija "Y" ir kiti Šuriko 
nuotykiai
23:05 Porininkai
01:05 Pinigų traukinys
03:05 Skvoteriai

07:00 Didžiojo sprogimo teorija 
07:30 Žiniuonis 
08:30 Paskutinis faras 
09:30 Šuo 
10:35 Kobra 11 
11:40 Muchtaro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas 
12:45 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius 
13:45 Žiniuonis 
14:45 Paskutinis faras 
15:45 Šuo 
16:50 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 Požemių ugnis
23:10 Tarptautinis turnyras "BUSHIDO 
KOK 2018 Kaunas". II dalis
02:15 "Delta" būrys 3. Žudymo 
žaidynės

05:35 Kitoks pokalbis 
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 Čempionai
11:15 „Ant bangos“
12:20 „Bitininkas“
13:30 TV parduotuvė
13:45 „Mentų karai: Kijevas. 
Operacija „Trojos arklys“ 
14:55 „Legenda apie pilotą“ 
16:00 Reporteris
16:30 Kitoks pokalbis
17:00 „Kelrodė žvaigždė“ 
18:00 Reporteris
18:50 „Renovacija. Sužinok 
daugiau“."
18:55 „Mentų karai: Kijevas. 
Operacija „Trojos arklys“ 
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. Australija“
04:50 „Iššūkis“ 
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25 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 
00:00 LRT radijo žinios
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 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Specialus tyrimas
05:00 Seserys 

05:10 Gražuolė ir pabaisa
06:10 Televitrina
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Simpsonai
07:55 Gero vakaro šou
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 Farai
20:30 Moterys meluoja geriau

21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Paskutinis raganų 
medžiotojas
00:05 Apsukrios kambarinės
01:00 Nusikalstami protai. Kitapus 
sienų
01:50 Gražuolė ir pabaisa
02:40 Ekstrasensai tiria
04:00 Paskutinis žmogus Žemėje
04:25 Apsukrios kambarinės
05:15 Gražuolė ir pabaisa

06:05 Mano gyvenimo šviesa 
07:30 Madagaskaro pingvinai 
07:55 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
08:55 Rimti reikalai 
09:55 KK2
10:25 Nuo... Iki...
10:55 Kaip Liveta pasakys
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 Skvoteriai
00:50 Akloji zona 
01:50 Įkaitų krizė
03:25 Alchemija XXXIV. Meno 
kolonija
03:55 RETROSPEKTYVA

07:00 Didžiojo sprogimo teorija 
07:30 Žiniuonis 
08:30 Paskutinis faras 
09:30 Šuo 
10:35 Kobra 11 
11:40 Muchtaro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas 
12:45 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius 
13:45 Žiniuonis 
14:45 Paskutinis faras 
15:45 Šuo 
16:50 Kobra 11 

18:00 Muchtaro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas 
19:00 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius 
20:00 DELFI dėmesio centre su 
Edmundu Jakilaičiu
20:30 Info diena
21:00 "Delta" būrys 3. Žudymo 
žaidynės
23:05 Didvyriai
01:35 Kortų namelis 
02:35 Nusikaltimų miestas 

05:35 Krepšinio pasaulyje 
05:59 TV parduotuvė
06:15 Lietuva tiesiogiai
06:50 Kaimo akademija
07:20 Kitoks pokalbis 
07:50 „Gluchariovas“ 
09:00 „Ant bangos“
10:00 10 min iki tobulybės su 
Jurijumi
10:10 „Širdies plakimas“ 
12:20 „Bitininkas“ 
13:30 TV parduotuvė

13:45 „Mentų karai: Kijevas. 
Operacija „Trojos arklys“ 
14:55 „Legenda apie pilotą“ 
16:00 Reporteris
16:30 Lietuva tiesiogiai
17:00 „Kelrodė žvaigždė“ 
18:00 Reporteris
18:50 „Verslo genas“
18:55 „Mentų karai: Kijevas. 
Operacija „Trojos arklys“ 
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 „Mentų karai: Kijevas. 
Sidabrinis durklas“ 
03:00 „Moterų daktaras“ 
03:50 50 „Pasirenkant likimą“ 
04:45 „Mentų karai: Kijevas. 
Sidabrinis durklas“ 
05:35 Kitoks pokalbis 
05:58 „Pasaulis iš viršaus“
05:59 TV parduotuvė

AUGALAIKaina sutartinė. Tel. 8 688 41 212. 
Rokiškis
• Svarainius. Kaina 2 Eur.  
Tel. 8 616 48 186. Rokiškis
• Medų. Supiltas į 0,5 l ir 0,7 l 
stiklainius. Kaina 2,5 Eur/kg.  
Tel. 8 679 95 266. Rokiškis
• Medų. Perkant daugiau  
nei 50 kg, kaina 2 Eur.  
Tel. 8 638 92 946. 
• Rokiškis
• Įvairių veislių valgomąsias 
bulves. Galiu atvežti.  
Tel. 8 647 29 272. Rokiškis
• Ekologiškus svogūnus po  
0,6 Eur/kg. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis

• Tabaką Virginija Gold. Siunčiu 
į kitus miestus. Tel. 8 695 78 132. 
Rokiškis
• Dvi senovinės rūšies slyvaites, 
vaisiai mėlynos spalvos. Du 
krūmelius svarainių, patiems 
išsikasti. Tel. 8 686 49 301. 
Rokiškis

KITA

• Naudotus, gerus roletus. 2 vnt. 73 
cmx120 cm., ir 240 cmx120 cm. 
Kaina 18 Eur. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• Stiklo lapus, išimtus iš lango 
rėmų. Tel. 8 685 21 400.  
Rokiškis
• Parduodu 6 m sausų malkų 
kaladėmis. Liepos, pušys.  
Kaina 20 Eur/m. Tel. 8 623 53 389. 
Rokiškis
• Sauskelnes Tena Slip Maxi Large 
(100-150cm.). Didelis dydis ir 
didžiausias sugeriamumas.  
Kaina 10 Eur. Tel. 8 616 13 735. 
Rokiškis
• KONWEI 830 skaito 
kodus, ištaiso klaidas. Tinka 
amerikietiškiems automobiliams 
nuo 1996 m., europietiškiems 
nuo 2007 m.,  ir azijietiškiems 

nuo 2008 m. Automobilio 
diagnostika. Kaupia duomenis 
vidinėje atmintyje, kuriuos galima 
spausdinti. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 611 31 647. Rokiškis
• Butelius (ne stiklainius) sultims, 
vynui rudos spalvos. Yra 3 ir 5  
litrų talpos. Kaina 3 Eur.  
Tel. 8 692 49 480. Rokiškis
• Maglite 3D prožektorius.  
Kaina 37 Eur. Tel. 8 645 47 976. 
Rokiškis
• Naujas, skaitmenines, juvelyrines 
svarstykles. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 600 52 867. Rokiškis
• Cirkuliacinį siurblį. Yra 3 
greičiai. Kaina 16 Eur.  
Tel. 8 681 55 002. Rokiškis
• Labai mažai naudotą separatorių. 
Skirtas atskirti pieną nuo 
grietinėlės, tuo pačiu išvalant jį 
nuo nešvarumų. Indo talpa 5,5 l, 
našumas 55 l/val., separuojamo 
pieno temperatūra 40-45 C, 
nominali naudojama galia 100 W. 
Kaina 55 Eur. Tel. 8 641 83 586. 
Rokiškis
• Naujus prietaisus nuo kurmių ir 
kurklių . Kaina 18 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujus prietaisus žiurkėms, 

pelėms baidyti. Kaina 12 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujus klausos aparatus ir 
kraujospūdžio matuoklius.  
Kaina 40 Eur. Tel. 8 678 66 028. 
Rokiškis
• Medžio apdirbimo stakles.  
Visa informacija telefonu.  
Tel. 8 688 72 462. Rokiškis
• Mišrias lapuočių medžių malkas. 
Kaina 170 Eur. Tel. 8 662 25 859. 
Rokiškis
• Ragus. Parduosiu daugiausiai 
pasiūliusiam. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 622 01 869. Rokiškis
• Sausas malkas. Tel. 8 612 38 237. 
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Galingą, gerai veikiantį 
kompiuterį Lenovo L430. Baterija 
laiko gerai. Tel. 8 683 06 559. 
Rokiškis
• Nexus NX-6000 R3. Naudotas, 
bet veikia tvarkingai.  
Kaina 20 Eur. Tel. 8 603 38 303. 
Rokiškis
• Nexus Hoc-9000. Naudotas, bet 
veikia tvarkingai. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 603 38 303. Rokiškis
• Monitorių Thinkvision L171P. 

Veikia gerai ir nėra jokių defektų. 
Kaina 17 Eur. Tel. 8 603 38 303. 
Rokiškis
• Veikiantį PlayStation.  
Kaina 50 Eur. Tel. 8 646 46 378. 
Rokiškis
• HP kompiuterį dalimis.  
Tel. 8 645 49 558. Rokiškis
• Mažai naudotą Canon Pixsma 
Mp 2080 spalvotą spausdintuvą. 
Nenaudotas trejus metus.  
Kaina 30 Eur. Tel. 8 611 31 647. 
Rokiškis
• Kompiuterį DELL Inspiron 6000. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 645 49 558. 
Rokiškis
• Naują belaidį maršrutizatorių. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 600 52 867. 
Rokiškis
• Naują išmaniąją apyrankę - 
laikrodį. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 600 52 867. Rokiškis
• Naują Lenovo planšetinį 
kompiuterį. Kaina 155 Eur.  
Tel. 8 626 40 488. Rokiškis
• Nešiojamąjį kompiuterį HP.  
Kaina 10 Eur. Tel. 8 605 25 460. 
Rokiškis
• Nenaudotą spalvinį lazerinį 
spausdintuvą Samsung Xpress 
C430. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
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• Mėšlo kratytuvą 4-12 tonų. 
Vandens cisternas. BDT-3  
diskų sekciją ( 7 diskai).  
Kaina 777 Eur. Tel. 8 620 18 784. 
Rokiškis

PASLAUGOS

MOBILIEJI TELEFONAI

• Naują tefoną Xiomi Redmi Note 
5A. Tel. 8 683 06 559. Rokiškis
• Nokia 6100 telefoną. Veikiantis. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 681 55 002. 
Rokiškis
• Originalų LG G3 apsauginį, 
grūdintą ekrano stiklą. Kaina 6 Eur. 
Tel. 8 600 52 867. Rokiškis
• Naują, originalų LG G3 dėklą - 
knygutę. Kaina 9 Eur.  
Tel. 8 600 52 867. Rokiškis
• Nokia C2-06. Veikiai puikiai, 
dedamos dvi SIM kortelės. Yra 
kroviklis. Atsakau į žinutes, kaina 
galutinė. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 647 88 088. Rokiškis
• Sony Xperia Z2. Puikios b8klės, 
veikia gerai. Komplekte kroviklis, 
USB laidas, dėklas, magnetinis 
pakrovėjas (stovas), atsarginiai 
dangteliai USB ir SD lizdų 
uždarymui. Atsakau į žinutes, kaina 
galutinė. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 647 88 088. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Naują, medinę pavėsinę, 3 mx3 
m. Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• 2 kambarių butą (53,53 kv. 
m) Rokiškyje, Vilties g., su 
visais patogumais. Kambariai 
nepereinami. 4 aukštas. Balkonas, 
rūsys. Vonia ir tualetas atskirai. 
Neturi skolų, neįkeistas bankui, 
galimas greitas pardavimas.  
Kaina 14900 Eur.  
Tel. 8 698 88 903. Vilnius
• 2 kambarių butą Rokiškio 
senamiestyje. Renovuotas,  
saulėtas, 2 aukšte. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 621 30 924. Rokiškis
• Nebrangiai sodybą Mickūnų km. 
su ūkiniais pastatais, klėtimi,  
rūsiu, yra tvenkinys. Sodyba 
kraštinė, jai priklauso 0.91 ha 
žemės. Rami ir saugi vieta.  
Tel. 8 686 74 353. Rokiškis
• Mūrinį namą Stoties g. Pusė namo 
suremontuota, miesto vandentiekis 

ir kanalizacija, šildymas vietinis. 
Galima iš karto gyventi. Kita pusė 
neremontuota, tinka komercinei 
veiklai. Smulkiau telefonu.  
Tel. 8 611 47 542. Rokiškis
• Rąstinę šuns būdą.  
Tel. 8 699 61 320. Rokiškis
• Dviejų kambarių butą, 35 
kv. m, Kauno g., su daliniais 
patogumais (šaltas, karštas vanduo, 
kanalizacija, šildymas - kietuoju 
kuru). Dalinai suremontuotas - 
įrengta virtuvė (su naujais virtuvės 
baldais), vonios kambarys. 
Kambariai be remonto, pereinami. 
Kaina 8500 Eur.  
Tel. 8 629 17 167. Rokiškis
• 19 a, 21 a, 24 a, 39 a, 42 a namų 
valdos sklypus už miškų urėdijos, 
prieš kolektyvinius sodus. Sklypai 
atidalinti, atlikti geodeziniai 
matavimai, įvesta elektra, vanduo, 
servitutinis kelias.  
Tel. 8 657 75 999. Rokiškis
• Žemės skypą sodybai prie Sartų 
ežero. Plotas 60,9 a, projektuojamo 
namo plotas 113,2 kv. m. Sklypas 
vos už 500 m. nuo Sartų ežero. 
Su parengtais namo projektais ir 
išduotu statybos leidimu. Kaina 
7900 Eur. Tel. 8 655 31 429. 
Rokiškis
• Namą su sklypu Respublikos g. 
Galima gyventi iš karto. Du kitus 
tvarkingus sklypus, tinkančius 
naujo namo statybai ir komercinei 
veiklai. Sklypų plotas 14,32 a, 
teritorija aptverta, su visomis 
komunikacijomis.  
Kaina 20000 Eur. Tel. 8 655 31 
429. Rokiškis
• 2005 m. mūrinį 114 kv. m namą 
su 18 a sklypu Rokiškyje: du 
aukštai su rūsiu, vandentiekis, 
kanalizacija miesto, asfaltuotas 
privažiavimas, su ūkiniais pastatais. 
Yra brandus vaismedžių sodas. 
Kaina 58000 Eur. Tel. 8 655 31 
429. Rokiškis
• Trijų kambarių namą Dariaus 
ir Girėno g., tinkantį gyventi iš 
karto. Poilsiui įrengta pirtis. Namo 
plotas – 65 kv. m., sklypas 6,15 a, 
teritorija aptverta. Elektra trifazė, 
vanduo šulinio su hidroforu (galima 
prisijungti miesto), kanalizacija 
miesto. Kaina 39000 Eur.  
Tel. 8 655 31 429. Rokiškis
• Namą Rokiškio raj., Onuškio 
km. Prie namų 0,3 a žemės. 
Kelias asfaltuotas, iki Rokiškio 
25 km Netoliese yra du ežerai, iki 
Ilzenbergo dvaro 6 km.  
Tel. 8 657 35 750. Rokiškis
• Namą Juodupėje, Darbininkų g. 
Yra garažas, pirtis, ūkinis  
pastatas ir kt. Tel. 8 686 20 472. 
Rokiškis
• Žemės sklypą 1,44 ha, šalia 
Bajorų k. į Juodupės pusę.  
Tel. 8 685 41 743. Rokiškis
• Garažą prie buvusio DNB banko. 
7 korpusas, pietinė pusė.  
Tel. 8 614 66 272. Rokiškis
• Sodą Vėtrungės bendrijoje. 
Dviejų kambarių namelis,  
rūsys po nameliu, elektra,  
šiltnamis, lauko tualetas,  
tvenkinys, vaismedžiai. Sodas 
kraštinis, visai prie miesto.  
Tel. 8 620 20 762. Rokiškis
• Dvieju aukštų,  penkių kambarių 
namą Aukštakalnių k., Rokiškio 
r. Plotas 163 kv. m. Po namu yra 
rūsys. Šildymas kietuoju kuru. 
Sklypo plotas 25 a namų valdos. 
Už 600 m. ežeras. Kaina derinama. 
Kaina 15000 Eur.  
Tel. 8 696 98 821. Rokiškis
• Mūrinį namą Juodupės gatvėje. 
Penki kambariai, du garažai, 9 a 
žemės. Už 100 m miesto centras. 
Yra miesto vanduo ir kanalizacija. 
Reikalingas remontas.  
Kaina 25500 Eur.  
Tel. 8 682 61 758. Rokiškis
• Medinį namą su dideliu 27 a 
sklypu Rokiškyje, šalia Juodupės 
g. Namas gyvenamas, kūrenamas, 
įdėti plastikiniai langai. Galima 
sklypą dalinti ir statyti dar vieną 
namą. Puiki vieta, miestas, ramūs 
ir geri kaimynai. Kaina 35000 Eur. 
Tel. 8 670 97 023. Rokiškis
• 27 arų skypa su gyvenamu 
mediniu namu, šalia Juodupės 
g. Nuo pagrindinio kelio puikiai 

matomas ir pasiekiamas. Sklypą 
galima dalinti ir statyti dar vieną 
namą,  taip pat galima naudoti 
komercinei veiklai.  
Kaina 35000 Eur.  
Tel. 8 670 97 023. Rokiškis

NUOMA

• Butą arba namą Juodupėje.  
Tel. 8 626 31 293. Rokiškis
• Vieniša mama skubiai ieško 1-2 
kambarių buto Rokiškyje.  
Tel. 8 663 64 925. Rokiškis
• Jaunas dirbantis vaikinas, dviejų 
kambarių butą. Tel. 8 625 08 546. 
Rokiškis

PERKA

• Taksi paslaugos visą parą. 
Važiavimas mieste nuo 8 val.  
iki 20 val. – 2 Eur, nuo 20 val. iki 
8 val. – 3 Eur. Tel. 8 600 36 474. 
Rokiškis

Dėl adatų maisto produktuose – 
4 skundai per savaitę

Šią savaitę pirkėjai Lietuvoje 
skundėsi dėl rastų adatų maisto 
produktuose. Trys adatos rastos 
bananuose, viena – atvėsintoje 
mėsoje. 4 skundus gavusi Valsty-
binė maisto ir veterinarijos tarny-
ba (VMVT) mano, jog produktai 
buvo sugadinti prekybos centruo-
se ar sandėliuose. 

„Tokie piktybiniai atvejai nusta-
tyti keliuose skirtinguose prekybos 
centruose, piktavalių taikiniu tapo 
bananai. Šie vaisiai atvežti iš skir-
tingų įmonių ir tiekiami kelių im-

portuotojų, tad įtariame, kad jie gali 
būti sugadinami prekybos centrų 
prekybos salėse arba sandėliuose“, – 
pranešime sakė tarnybos direktorius 
Darius Remeika.

Tarnyba ragina prekybininkus 
stiprinti kontrolę, ypač daržovių 
skyriuose, stebėti, kas vyksta pre-
kybos salėse, o į tyrimą įtraukti ir 
teisėsaugos ar apsaugos pareigūnus.

Vienas bananas su adata pirktas 
prekybos centre „Lidl“ Šiauliuose, 
antrasis – Kauno „Iki“ ir trečiasis – 
Marijampolės „Maximoje“.

BNS inform.



Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

10 psl. 2018-10-23

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

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

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

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

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

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

Pirkimo dokumentus galima gauti Strateginio pla-
navimo 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, Rokiš-
kyje.

Paraiškos  pateikimo terminas: iki 2018 m. spalio 31 
d. 10.00 val.

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

nurodomas parduodamo buto adresas, kontaktinio as-
mens vardas, pavardė ir telefono nr.

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

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

Komisijos posėdis, kuriame atplėšiami vokai, vyks 
2018 m. spalio 31 d. 10.30 val. Rokiškio rajono  savi-
valdybės administracijos 203 kab., Respublikos g. 94, 
Rokiškyje.

Užs. 0692

Lietuvos kariuomenės „Geležinio Vilko“ 
brigada priskirta Vokietijos daliniui

Sutarties pasirašymo ceremonija.                                                                                                                 M. Lysenko nuotr.

Įgyvendinant Lietuvos 
ir Vokietijos gynybos mi-
nistrų šių metų vasarį pasi-
rašytą ketinimo protokolą 
dėl Lietuvos ir Vokietijos 
kariuomenių vienetų afilia-
cijos, Lietuvos kariuomenės 
mechanizuotoji pėstininkų 
brigada „Geležinis Vilkas“ 
oficialiai priskirta Vokietijos 
divizijai. Tai liudijantį susi-
tarimą spalio 21 d. Krašto 
apsaugos ministerijoje pa-
sirašė Lietuvos ir Vokietijos 
kariuomenių Sausumos pa-
jėgų vadai brigados gene-
rolas Valdemaras Rupšys ir 
generolas leitenantas Jorgas 
Vollmeris (Jörg Vollmer) . 
Šis susitarimas leis užtikrinti 
brigados „Geležinis Vilkas“ 
pasirengimą veikti aukštes-
niojo vieneto sudėtyje.

„Brigados „Geležinis Vil-
kas“ afiliacija su Vokietijos 
divizija atvers platesnes ga-
limybes per mokymus ir pra-
tybas užtikrinti tinkamą mūsų 
brigados pasirengimą veikti 
divizijos sudėtyje. Tai padės 
užtikrinti ir geresnį sąveiku-
mą su Vokietijos vadovauja-
mu NATO priešakiniu pajėgų 
batalionu. Vokietija yra mūsų 
patikima sąjungininkė saugu-
mo ir gynybos srityje“, - sakė 
Sausumos pajėgų vadas brg. 
gen. V. Rupšys.

„Šis susitarimas – tai dar 
vienas akmuo į sieną, kurią 
bendrai statome. Brigados 
„Geležinis Vilkas“ priskyri-

mas Vokietijos kariuomenės 
divizijai kaip niekad anksčiau 
sustiprins mūsų bendradarbia-
vimą“, - pasirašius susitarimą 
sakė Vokietijos kariuomenės 
Sausumos pajėgų vadas.

Lietuvos sausumos pajėgų 
vadas brg. gen. V. Rupšys pa-
dėkojo gen. ltn. J. Vollmeriui 
už asmenines pastangas sti-
printi Vokietijos ir Lietuvos 
sausumos pajėgų bendradar-
biavimą, Lietuvos gynybinius 
pajėgumus.

Lietuvos kariuomenės me-
chanizuotoji pėstininkų briga-
da „Geležinis Vilkas“ jau šiais 
metais pradėjo vykdyti bendrą 
karinį rengimą su Vokietijos 
sausumos pajėgų vienetais. 
Vienetų afiliacija leis užtikrinti 
Mechanizuotosios pėstininkų 
brigados „Geležinis Vilkas“ 

štabo pasirengimą veikti aukš-
tesniojo vieneto sudėtyje. Lie-
tuvos kariuomenės brigados 
turi gebėti veikti aukštesniojo 
vieneto sudėtyje, tačiau jų ren-
gimo galimybes gali užtikrinti 
tik užsienio valstybių kariuo-
menės, turinčios divizijas.

Vokietijos vadovaujamas 
NATO priešakinių pajėgų ba-
taliono kovinė grupė Lietu-
voje yra integruota į Mecha-
nizuotąją pėstininkų brigadą 
„Geležinis Vilkas“, tačiau mo-
kymų ir pratybų metu įgytos 
žinios padės brigados štabui 
užtikrinti dar geresnę briga-
dos sąveiką su Vokietijos va-
dovaujamu NATO batalionu 
Lietuvoje. 

Bendradarbiavimo su Vo-
kietija intensyvėjimas, ypač 
Vokietijos vadovaujamo 

NATO priešakinių pajėgų ba-
taliono dislokavimas Lietu-
voje, pat ginkluotės ir karinės 
technikos, tokios kaip pėsti-
ninkų kovos mašinų „Vilkas/
Boxer“ ar savaeigių artilerijos 
sistemų „PzH2000“ įsigiji-
mas, ir Lietuvos kariuome-
nės struktūros plėtra sąlygojo 
Lietuvos kariuomenės vienetų 
afiliacijos su užsienio valsty-
bių kariniais vienetais peržiū-
rą ir adaptaciją.

Mechanizuotoji pėstininkų 
brigada „Geležinis Vilkas“ 
iki šių metų mokymo tikslais 
buvo daugiau nei dešimtme-
tį priskirta Danijos divizijai. 
Nuo šių metų ilgametį bendra-
darbiavimą su danais perėmė 
Motorizuotoji pėstininkų bri-
gada „Žemaitija“.

KAM inform.

Sudaryta Mecenavimo 
taryba rinks pirmuosius 
kultūros mecenatus

Kultūros ministrė Liana 
Ruokytė-Jonsson sudarė Me-
cenavimo tarybą. Ši pirmą 
kartą sudaryta taryba Vyriau-
sybei ir savivaldybių taryboms 
padės atrinkti nacionalinius 
bei savivaldybių mecenatus.

Mecenavimo tarybos nariais 
paskirtas kultūros viceministras 
Gytis Andrulionis, Lietuvos vers-
lo konfederacijos viceprezidentė 
Laura Blaževičiūtė, Nacionalinio 
muziejaus Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės valdovų rūmų 
direktorius Vydas Dolinskas, Sa-
vivaldybių asociacijos patarėjas 
švietimo ir kultūros klausimais 
Jonas Mickus, Lietuvos mokslo 
tarybos narė Giedrė Mickūnaitė, 
Pramonininkų konfederacijos vi-
ceprezidentė Evalda Šiškauskie-
nė, Lietuvos kultūros tarybos 
narių susirinkimo narys Dainius 
Vaitiekūnas, Švietimo ir mokslo 
ministerijos Mokymosi visą gy-
venimą departamento patarėjas 

Rolandas Zuoza, pranešė Kultūros 
ministerija. Pagal įstatymą, kad 
nacionalinio mecenato vardas gali 
būti suteikiamas asmeniui, skyru-
siam ne mažiau kaip 1 mln. eurų 
paramą kultūros, švietimo projek-
tui ar projektams. Savivaldybės, 
kurioje nuolatinių gyventojų yra 
25 tūkst. ar mažiau, mecenato 
vardas gali būti suteikiamas as-
meniui, skyrusiam ne mažiau kaip 
150 tūkst. eurų dydžio paramą 
mecenuojamam projektui. Dides-
nėse ir kurortinėse savivaldybėse 
mecenatais gali būti pripažintas 
asmuo, skyręs ne mažiau kaip 250 
tūkst. eurų dydžio paramą.

Numatyta, kad nacionalinio 
mecenato ženklus iškilmingoje 
aplinkoje įteiks ministras pirmi-
ninkas ar jo įgaliotas ministras 
sausio 25-ąją – Vilniaus pagar-
sinimo (Gedimino laiškų) dieną. 
Savivaldybės mecenato ženklus 
įteiks meras savivaldybės tarybos 
parinktą atmintiną dieną.

BNS inform.

Užsieniečių įvaikinti lietuvių vaikai galės išlaikyti Lietuvos pilietybę
Užsieniečių įvaikinti lietu-

vių vaikai galės išlaikyti Lietu-
vos pilietybę.

Seimas priėmė pataisas, kad 
gimę Lietuvos piliečiais, bet 
dėl įvaikinimo užsienyje kitos 
šalies pilietybę įgiję asmenys 
suaugę galės išlaikyti Lietuvos 
pilietybę. Analogiškai dvigubą 
pilietybę galėtų turėti lietuvių iš 

užsienio įvaikinti asmenys.
Iki šiol Lietuvos piliečiai, 

įvaikinti būdami vaikais ar kū-
dikiais ir taip įgiję kitos šalies 
pilietybę, sulaukę 21 metų turi 
rinktis, kurią pasilikti. Tokia 
tvarka galioja ir lietuvių šeimose 
iš užsienio įvaikintiems asme-
nims.

Seime buvo registruoti du 
panašūs projektai dėl pilietybės 

išlaikymo įvaikintiems asme-
nims, juos teikė socialdemokra-
tai Julius Sabatauskas ir Juozas 
Olekas bei „valstietis“ Robertas 
Šarknickas.

Pasak iniciatorių, įstatymas 
būtų aktualus nedideliam skai-
čiui žmonių, bet svarbu užtikrin-
ti galimybę ir įvaikintiems asme-
nims išlaikyti ryšį su valstybe, 
kad jie galėtų grįžti į šalį, jei taip 

nuspręstų.
Aiškinamajame rašte Seimo 

nariai pateikia duomenimis, kad 
remiantis dabartinėmis įstatymo 
nuostatomis pernai trys asmenys 
neteko Lietuvos pilietybės, 2016 
ir 2015 metais – po du.

Pernai užsieniečiai įsivaikino 
43 be tėvų globos likusius vai-
kus, užpernai – 58 vaikus.

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. Pa-

vyks išvengti nema-
lonumų, jei susitai-
kysite su savo ir kitų 

trūkumais bei išliksite tolerantiš-
ki. Nesivelkite į beprasmius gin-
čus. Savaitės pradžia bus aktyvi 
– tai produktyviausias periodas. 
Jmkitės svarbiausių darbų. Jūsų 
įvaizdis daug lems šiuo metu. 
Tikėtini galvos skausmai, būti-
nas kokybiškas poilsis, darykite 
pertraukėles tarp darbų. Nuo sa-
vaitės vidurio visos mintys suk-
sis apie finansus, tai geras laikas 
spręsti piniginius klausimus, gali 
nusišypsoti sėkmė. O savaitės 
gale laukia smagios pažintys ir 
nemažai veiksmo. 

JAUTIS.  Sta-
bilizuosis finansinė 
padėtis, o santykių 
sferoje bus nema-

lonumų. Pirmosiomis savaitės 
dienomis bus sunku išreikšti 
savo valią, regis, aplinkybės 
klostysis ne jūsų naudai. Šis 
laikas tinkamesnis apmąsty-
mams ir strategijos kūrimui nei 
aktyviems veiksmams. Savaitės 
viduryje taps aiškesnė piniginė 
situacija. Palanku investuoti į 
kokybiškus, praktiškus daiktus. 
Puikus metas puoselėti išvaiz-
dą ar atnaujinti įvaizdį. Galimi 
sveikatos sutrikimai. Savaitės 
gale tikėtinos romantinio pobū-
džio pažintys. 

DVYNIAI. Šią 
savaitę jausis tvir-
tai, ypač savaitės 
pradžioje. Gali tekti 

dalyvauti įtemptose derybose ar 
tvarkyti reikalus, susijusius su 
stambiais projektais ar dideliais 
pinigais – sulauksite reikiamo 
palaikymo. Palankus metas 
kreiptis finansinės paramos, 
tvarkyti reikalus, susijusius su 
draudimu, mokesčiais. Gali tekti 
susidurti su teisėsauga. Savaitės 
viduryje ims dar labiau sektis. 
Drąsiai rodykite iniciatyvą, iš-
naudokite savo komunikacinius 
ir derybinius sugebėjimus. Teks 
veikti slapta, akylai saugokite 
paslaptis. Savaitgalis bus itin 
aktyvus ir linksmas, puikus lai-
kas švęsti, lankytis renginiuose, 
plėsti pažinčių ratą.

VĖŽYS. Išsau-
gokite savitvardą 
ir pasitikėjimą sa-
vimi. Neišvengsite 

skaudžios kritikos, savaitės pra-
džioje teks nusivilti. Pasistenki-
te nepriimti visko asmeniškai, 
nenuleiskite rankų ir bandykite 
iš naujo. Savaitės viduryje aktu-
aliausia taps asmeninių santykių 
tema. Gali tekti priimti ne vieną 
sudėtingą sprendimą. Norėsis 
bėgti nuo įsipareigojimų ir savo 
darbus užkrauti kitiems. Nepik-
tnaudžiaukite artimų žmonių ge-
raširdiškumu. Savaitgalį skirkite 
laiko kokybiškam poilsiui. Bū-
site linkę atsiriboti, užsisklęsti 
savyje.

 LIŪTAS. Nors 
aplinkybės dėliosis 
palankia linkme, 

Astrologinė prognozė savaitei
savaitės pradžioje nepavyks iš-
vengti įtampos asmeniniuose 
santykiuose. Konfliktai ir nesu-
sipratimai piką pasieks savai-
tės viduryje – per pilnatį. Bus 
sunku suvaldyti situaciją, įvy-
kiai rutuliosis pašėlusiu greičiu. 
Nepalankus metas kelionėms 
ar teisiniams reikalams pradėti. 
Galite išgirsti nemalonių naujie-
nų, netinkamas laikas svarbiems 
pokalbiams su autoritetais. Ne-
bėkite nuo problemų asmeninių 
santykių fronte. Išsakykite arti-
mam žmogui tai, kas guli ant šir-
dies, ir patys įsiklausykite į kitų 
prašymus. Savaitės gale apmąs-
tykite ateities planus, susidėlio-
kite prioritetus – puikiai pavyks 
nujausti ilgalaikes perspektyvas. 

M E R G E L Ė . 
Rizikingų projektų 
ir rimtų susitarimų 
metas. Savaitės 

pradžia bus itin įtempta, tačiau 
seksis įgyvendinti savo tikslus. 
Verta spręsti klausimus, susiju-
sius su paskolomis, skolomis ir 
draudimu. Būtina susitvarkyti 
visus reikalus, susijusius su mo-
kesčiais. Savaitės vidurys pui-
kiai tiks kelionėms, juridiniams 
klausimams spręsti. Palanku 
kreiptis į autoritetus. Itin seksis 
teisininkams, dėstytojams, dir-
bantiems turizmo sektoriuje. Ti-
kėtinos įspūdingos pažintys, ga-
lite sulaukti kvietimų į renginius, 
prezentacijas, pastebimai išaugs 
jūsų autoritetas ir populiarumas. 
Savaitgalis puikiai tiks saviug-
dai, dvasiniam tobulėjimui, tikė-
tinos nuostabios įžvalgos.

S VA R S T Y -
KLĖS.  Laukia sė-
kmė piniginiuose 
reikaluose. Gali at-

eiti ilgai laukti pinigai, gražintos 
senos skolos. Savaitės pradžia 
tiks deryboms, susitarimams, 
sutartims tvirtinti. Būsite puikūs 
tarpininkai ir taikdariai. Savaitės 
viduryje seksis reikalai, susiję su 
nekilnojamuoju turtu. Fortūna 
šypsosis ir profesinėje sferoje. 
Tačiau tai gana rizikingas metas, 
visi šiuo metu priimti sprendimai 
turi būti gerai apgalvoti ir pasver-
ti. Būkite santūresni tarp mažai 
pažįstamų žmonių – galite sukelti 
apkalbas ir gandus. Palanku užsi-
imti saviugda, savianalize, dva-
siniu tobulėjimu. Savaitės gale 
laukia smagus nuotykis, puikus 
metas leistis į kelią. 

S K O R P I O -
NAS. Labai svarbi 
savaitė. Jos viduryje 
įvyksianti Mėnulio 

pilnatis sutaps su Saulės įžengi-
mu į jūsų ženklą – seni, užstri-
gę reikalai gali pagaliau pradėti 
spręstis, realizuosis reikšmingi 
projektai. Turėsite priimti svar-
bius sprendimus, tai ypač pasa-
kytina apie finansų ir santykių 
temą. Savaitės pradžioje galimi 
sveikatos sutrikimai. Visas peri-
odas tinkamas reikalams, susi-
jusiems su nekilnojamuoju turtu 
tvarkyti, piniginiams klausimams 
spręsti. Gali pasiteisinti didesnės 

investicijos. Savaitgalis bus sun-
kiai prognozuojamas, mažai kas 
priklausys nuo jūsų valios. Tai 
painus metas, venkite avantiūrų. 

ŠAULYS. Pui-
kus metas intelek-
tualiai ir kūrybinei 
veiklai, dalykiniams 

susitikimams planuoti. Venkite 
skubotų veiksmų, neapgalvotų 
žodžių. Dėmesio skirkite vai-
kams, puoselėkite tarpusavio 
santykius. Netrūks romantiškų 
pasimatymų ir flirto. Savaitės 
viduryje teks surimtėti ir pasi-
nerti į buitinius reikalus, spręsti 
praktines problemas. Pavyks 
atsiriboti nuo kitų nuomonių ir 
komentarų, visiškai susikoncen-
truoti į svarbius reikalus. Savait-
galį tikėtinas kivirčas su jums 
svarbiu žmogumi. Jei stengsitės 
tramdyti įsikarščiavusias emo-
cijas ir vadovausitės racionaliu 
protu – pavyks susitarti.

OŽIARAGIS. 
Laukia daugybė ga-
limybių susitvarkyti 
užvilkintus reikalus. 

Būkite aktyvūs ir išmintingi, iš-
naudokite palankias aplinkybes. 
Perspektyvūs pasiūlymai, svar-
būs kontaktai, tolesnės koman-
diruotės ir originalūs sumany-
mai. Savaitės pradžioje tikėtina 
daugiau buitinių reikalų. Savai-
tės vidurys – itin geras metas 
profesinei veiklai ir reikalams, 
susijusiems su nekilnojamuoju 
turtu tvarkyti. Šiuo metu gali-
mos perspektyvios romantinio 
pobūdžio pažintys. Drąsiai tvar-
kykite piniginius reikalus. O štai 
savaitgalis bus kiek sudėtinges-
nis, galima prastesnė savijauta. 

VA N D E N I S. 
Atsiras vilčių dėl 
materialinės padė-
ties pagerėjimo. Ne-

apsieisite ir be praradimų – teks 
sąmoningai ką nors paaukoti. 
Laukia daug komunikacijos, 
derybų, nemažai laiko teks pra-
leisti kelyje. Venkite neapgalvotų 
veiksmų,. Savaitės viduryje visa 
galva pasinersite į šeimyninius 
rūpesčius, gali spręstis svarbūs 
reikalai, susiję su nekilnojamuo-
ju turtu. Tikėtina, kad realizuosis 
svarbūs projektai.Gali aplanky-
ti puikios įžvalgos, originalūs 
sprendimai. Savaitgalį puikus 
laikas naujoms pažintims megzti. 

ŽUVYS. Au-
toriteto, aukštojo 
mokslo, juridinių 
reikalų ir užsienio 

temos bus labai svarbios. Pa-
sistenkite nuveikti kuo daugiau. 
Puikiai seksis tvarkyti finansinius 
reikalus, paskolas, investuoti į 
verslą, tvarkyti reikalus, susiju-
sius su mokesčiais, taip pat kreip-
tis į valstybines įstaigas. Savaitės 
viduryje bus labai daug bendravi-
mo, teks tvarkyti svarbius doku-
mentus, galite sulaukti reikiamų 
leidimų ar kitų svarbių raštų. Ge-
ras metas trumpoms išvykoms, 
komandiruotėms. Susikoncen-
truokite ties namais: tvarkykite 
aplinką, interjerą, gerinkite buitį.
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ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

• Televizorių Gold Star. 52 cm 
įstrižainės, yra pultelis.  
Kaina 10 Eur. Tel. 8 624 40 834. 

– Jei negelbėsi –nuskęs. O jei 
gelbėji ir darai dirbtinį kvėpavi-
mą, tai dar ir į snukį gauni...

***
Kalbasi vyrai:
– Mano žmona labai myli 

gyvūnus: ir kates, ir šunis.
– Mano irgi myli. Audines, 

sabalus.
***

Mama klausinėja Petriuką:
– Iš ko tu išmokai šitą baisų 

žodį?
– Iš Kalėdų Senelio.
– Nemeluok. Jis negalėjo taip 

pasakyt!
– O va ir pasakė! Kai Joniukas 

jam sniego gniūžtę į akį įsegė!
***

Sklando legenda, kad egzis-
tuoja moterys, kurios atvėrę spintą 
žino, kuo apsirengs.

***
Parduotuvėje madingas vaiki-

nas prašo:
– Duokite man raudonas 

languotas kelnes.
– O kam jums jos?
– Kaip kam, aš gi škotas!
– O škotai vyrai sijonus 

nešioja!
– O gal aš gėjus, pavyzdžiui!

***
Merginos, atminkit: jei vyras 

myli, jis neleis skriausti savo 
moters. Jis skriaus ją pats!

***
Kaimyninėje valstybėje dvasi-

ninkas buvo pakviestas pašventin-
ti raketą „Šėtonas“.

***
Skelbimas prie tilto, ant kurio 

turėklų jaunavedžiai kabina spy-
nas: „Jei nusprendėte išsiskirti, 
nebrangiai visrakčiu atrakinsime 
jūsų spyną. Kioskelyje prie 
stoties teirautis Šmirgelio“.

***
Ekonomikos naujienos: ritu-

alinių paslaugų sferoje juntamas 
pagyvėjimas.

***
Beviltiškas nemokša stu-

dentas laiko fizikos egzaminą. 
Dėstytojas iš paskutiniųjų jį 
gelbėja:

– Ar žinote bent vieną garsų 
fiziką?

– Tai aišku. Jus, profesoriau!
***

Teismas. Pokerio žaidėjo 
klausia:

– Kodėl medžioklėje jūs dar 
kartą šovėte į Petraitį? Jis juk 
rėkė, kad ne šernas!

– O aš maniau, kad blefuoja.
***

Skelbimas: „Dovanojamas 
rotveileris. Ėda viską. Mėgsta 
vaikus“.

***
Mėgstamiausias vairavimo 

instruktoriaus posakis: „Velnias 
slypi pedaluose“.

***
Mūsų šeima kaip pasakoje:  

aš – kvailys, o žmona – rupūžė.
***

Po grožio konkurso jo daly-
vės skirstomos taip: pralaimėju-
siosios ir ta gyvatė.

***
Padėties be išeities nėra tik 

Kamasutroje.

Orų prognozė spalio 23-25 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos

Spalio 23 d. Naktį +1
Dieną +8

P, 
6-14 m/s

Rytą numatoma šalna. 
Bus smarkiai vėjuota. 
Vakare palis.

Spalio 24 d. Naktį +3
Dieną +7

ŠV,
7-15 m/s

Protarpiais lis, vėjuota.

Spalio 25 d. Naktį  +2
Dieną +7

ŠV, 
5-10 m/s

Vietomis truputį palis.

Kadangi saugumiečių moky-
loje per stojamuosius egzaminus 
kandidatas Petraitis neatsakė nė į 
vieną klausimą, jis iš karto buvo 
priimtas į antrąjį kursą.

***
Filmukas „Alisa stebuklų 

šalyje“ Olandijoje priskirtas doku-
mentinių kategorijai.

***
Kuo vyresnė archeologo žmo-

na, tuo labiau ji jam patinka.
***
Kaimyninės šalies vadovas ką 

tik pareiškė, kad jo šalyje Rojus 
gali atsirasti nebent po branduoli-
nio sprogimo.

***
Barasi dviejų šunų šeiminin-

kai:
– Jūsų šuva maniškį uždusins!
– Bet mano šuo – mažytė 

bolonė, o jūsų – rotveileris!
– Traukit greičiau tą savo bolo-

nę! Ji maniškiam gerklėje įstrigo!
***

Močiutė, žiūrėdama į vestuvi-
nį kortežą, garsiai atsiduso:

– Na va, dar vieną išveža indų 
plaut!

***
Psichologo kabinete:
– Pats geriausias būdas išsigy-

dyti depresiją – iki ausų panirti į 
darbus. 

– Bet, pone, aš gi ginekologas. 
***

Žurnalistas klausia paplūdimy-
je dirbančio gelbėtojo:

– Kas sunkiausia jūsų darbe?
– Gelbėti vyrus.
– Kodėl?

VAIZDO TECHNIKA Rokiškis
• Plokščiaekranį televizorių Philips, 
19 colių įstrižainės. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis
• Dvi BT racijas. Kaina 35 Eur.  

Tel. 8 645 47 976. Rokiškis
• Kineskopinį, 82 cm įstrižainės 
televizorių Panasonic Tx32PS11F. 
Su pulteliu, veikia gerai.  
Kaina 20 Eur. Tel. 8 614 34 974. 
Rokiškis
• Televizorių Griundig 70. 54 cm 
įstrižainės yra pultelis. 

Kaina 15 Eur. Tel. 8 624 40 834. 
Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Rasti raktai. Tel. 8 699 41 821. 
Rokiškis
• Pamestas angliškas vairuotojo 
pažymėjimas. Radusiam 

atsilyginsiu. Tel. 8 670 06 778. 
Rokiškis
• Ieškome šuns šeimininko. Jau visą 
savaitę prie Aukštaičių g. 3 namo 
gyvena šuo ir niekur nesitraukia. 
Be perstojo loja ir staugia, puola 
vaikus bei mažesnius šunis.  
Tel. 8 666 76 777. Rokiškis


