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Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Kovo 19-oji, 
antradienis, 
12 savaitė

Iki metų pabaigos liko
287 dienos.
Šv. Juozapas
Kliento diena

Saulė teka 6.28 val., 
leidžiasi 18.28 val. 

Dienos ilgumas 12 val. 
Mėnulis – priešpilnis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Juozapa, Juozapas, 
Juozapota, Juozapotas, 

Juozapina, Juozas, Juozė, 
Juzė, Prutenis, Vilė, Vilys.

Rytoj: Filomena, Filomenas, 
Irma, Irmantas, Irmantė, Irmė, 

Irmgarda, Irmina, Tautvilė, 
Žygimantas, Žygimantė.

Poryt:  Benedikta, 
Benediktas, Benas, Benys, 

Diksas, Liailas, Lingailė, Nadas, 
Reda, Redas, Saulius.

Dienos citata
„Teisingumas mažuose 
dalykuose nėra mažas 

dalykas“ 
(Markas Aurelijus).

Šiandien 
pasaulio 
istorijoje 

1821 m. gimė anglų ke-
liautojas seras Ričardas Ber-
tonas. Persirengęs maldinin-
ku, jis išnaršė šventuosius 
islamo Mekos ir Medinos 
miestus. Jis taip pat išvertė 
pasakų rinkinį „Tūkstantis ir 
viena naktis“.

Šiandien 
Lietuvos 
istorijoje

1972 m. pogrindžio sąly-
gomis pradėta leisti „Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios kronika“.

Post 
scriptum

Be saulės – ne vasara, be 
meilės – ne gyvenimas.

Kapų tvarkymas
wVisi betonavimo darbai
wPaminklų gamyba bei 
statymas
wBortelių, plokščių bei 
kitų granito gaminių 

Tel. 8-624 20487

montavimo darbai
wĮvairių rūšių skalda
wTrinkelių klojimas
wAugalų, kelmų 
šalinimas

DIRBAME VISOJE 
LIETUVOJE

KAPAVIEČIŲ 
TVARKYMAS

qKapaviečių 
tvarkymas ir priežiūra
qPamatų liejimas
qSenų paminklų 
atnaujinimas
qUžpylimas įvairių 
rūšių skaldele

PRIIMAME INDIVIDUALIUS 
NESTANDARTINIUS UŽSAKYMUS

TEL. 8-699 87957

Rokiškietės, pasiryžusios pakeisti studijų kryptį: tema, kuria niekas nekalba

5 p.

Rajono žmonės meru išrinko Ramūną Godeliauską

Ramūno Godeliausko triumfas ir bendražygių sveikinimai suskaičiavus visus Rokiškio rajono rinkėjų balsus.                                                                                                             „Rokiškio Sirenos“ nuotr.

3-4 p.
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Rokiškio rajono mokyklos – 
tarp geriausiųjų, tačiau tobulėti yra kur

Žurnalas „Reitingai“ pristatė 
gimnazijų ir savivaldybių reitingus 
pagal mokinių mokymosi rezulta-
tus. Lietuvos geriausiųjų sąraše 
pasirodė ir Rokiškio rajone esan-
čių gimnazijų pavadinimai.

Geriausiai dalykų mokinančių
mokyklų tarpe – 
Rokiškio rajono gimnazijos
Dar gruodžio mėnesį išleistame 

žurnalo numeryje daugiausia dėme-
sio skiriama 50 geriausiai pasiro-
džiusių švietimų įstaigų – remiantis 
skirtingais rodikliais sudarytas Lie-
tuvos mokyklų TOP50. Sudarytuose 
sąrašuose atskleidžiama, kurios gim-
nazijos geriausiai išmoko lietuvių, 
anglų bei rusų kalbų, istorijos, ma-
tematikos, chemijos, biologijos, ge-
ografijos, informacinių technologijų 
(IT), fizikos mokslų.

Sąraše tarp 50 geriausių gimna-
zijų geriausiai išmokančių lietuvių 
kalbos 26-oje vietoje puikuojasi 
Kamajų Antano Strazdo gimnazija, 
nuo 2017 metų pakilusi iš 84 vietos 
(2016 metais gimnazija buvo 32, 
2015 m. – 19 vietoje). Visų šios gim-
nazijos abiturientų laikiusių lietuvių 
kalbos valstybinį brandos egzaminą 
(VBE) balų vidurkis 2018 metais sie-
kė 59,42 proc. Šiame sąraše įrašytas 
ir Pandėlio gimnazijos vardas, kuri 
TOP’e užėmė 47 vietą (2017 metais 
gimnazija buvo 188, 2016 m. – 36, 
2015 – 118 vietoje). Pandėlio gimna-
zijos mokinių 2018 metų VBE balų 
vidurkis siekė 55,55 proc.

Į gimnazijų 50-tuką, kurios geriau-
siai išmoko istorijos, pateko Obelių 
gimnazija, kuri TOP’e užėmė 32 vietą 
(2016 m. gimnazija buvo 34, 2015 m. 
– 317 vietoje). Visų Obelių gimnazi-
jos abiturientų laikiusių istorijos VBE 
balų vidurkis siekė 60,75 proc.

Sąraše tarp gimnazijų, geriausiai 
išmokančių IT, aukštą poziciją užėmė 
Kamajų A. Strazdo gimnazija – re-
miantis mokyklos abiturientų IT VBE 
balų vidurkiu, kuris siekė net 97 proc., 
gimnazija sąraše užėmė 8 vietą ir pa-
teko į aukštesnįjį lygmenį (nuo 99 iki 
86 balų) kartu su Lietuvos didmiesčių 
gimnazijomis. 2017 metais Kamajų 
A. Strazdo gimnazija buvo 15, 2016 
m. – 124, 2015 m. – 259 vietoje.

Tarp gimnazijų, kurios geriausiai 
išmoko chemijos, vėlgi pateko Obe-
lių gimnazija. Sąraše ji pasidalijo 41-
42 vietą su LSMU gimnazija. Obe-
lių gimnazijos abiturientų, laikiusių 
chemijos VBE, balų vidurkis siekė 
72 proc. Mokyklų sąraše pagal che-
mijos VBE rezultatus 2017 metais 
rajono gimnazija buvo 222, 2016 m. 
– 219, 2015 m. – 263 vietoje.

Nė viena Rokiškio rajono mo-
kykla nepateko į anglų, rusų kalbų, 
matematikos, fizikos, biologijos bei 
geografijos dalykų TOP50.

Pirmą kartą paminėti 
ir iškiliausi mokytojai
Lietuvos gimnazijų VBE balų vi-

durkiai – ne vienintelis įvertintas ir 
įamžintas rodiklis. Žurnalas „Rei-
tingai“ pirmą kartą pristatė ir 200 
iškiliausių Lietuvos pradinių moky-

klų, progimnazijų ir gimnazijų mo-
kytojus. Svarbu paminėti, kad šiuo 
metu Lietuvos mokyklose dirba per 
32,5 tūkst. mokytojų, todėl, kadangi 
toks projektas buvo vykdomas pirmą 
kartą, o Lietuvoje skirtingų mokyklų 
yra per 1100, nuspręsta rinkti po du 
iškiliausius Lietuvos mokyklų mo-
kytojus iš 100 mokyklų. Kaip teigia-
ma žurnale, buvo stengtasi pasirinkti 
kuo platesnę geografiją, nes projekto 
tikslas – parodyti, kad išskirtinių mo-
kytojų yra kone visuose Lietuvos re-
gionuose. Išskirti po 33-is pažangių 
gimnazijų, progimnazijų ir pradinių 
mokyklų mokytojus buvo prašoma 
tų švietimo įstaigų vadovų bei admi-
nistracijos darbuotojų.

Tarp iškiliausių mokytojų pasiro-
dė ir dviejų Rokiškio rajono Pandėlio 
pradinės mokyklos mokytojų vardai. 
Tai pradinių klasių mokytojos Ramu-
tė Vaičėnienė ir Renata Kiburienė.

Olimpiadose – prizinės vietos
Žurnale „Reitingai“ Lietuvos 

švietimo įstaigos reitinguotos ir re-
miantis mokinių pasiekimais olim-
piadose. Rokiškio rajono Kamajų A. 
Strazdo gimnazija pateko ir į progim-
nazijų ir gimnazijų reitingų lenteles. 
Iki 69 vietos reitinguotų progimnazi-
jų sąraše minėtoji gimnazija kartu su 
Jonavos „Neries“, Alytaus Šaltinių 
pagrindinėmis mokyklomis, Kauno 
K. Griniaus, Klaipėdos Tauralau-
kio, Kauno V. Kudirkos progimna-
zijomis, Kretingos rajono Salantų, 
Vilniaus privačia, Trakų Vytauto 
Didžiojo gimnazijomis ir Vilniaus 
J. Lelevelio inžinerijos Licėjumi 
pasidalijo 36-45 vietas. Išvardintose 
švietimo įstaigose besimokantys ir 
olimpiadoje dalyvavę mokiniai už-
ėmė antras vietas. Garbingą antrąją 
vietą užėmė Rokiškio rajono Kamajų 
A. Strazdo gimnazijos mokinė B. So-
kaitė. 2017 metais Kamajų A. Straz-
do gimnazija buvo 34, 2015 m. – 4, 
2014 m. – 5 vietoje.

Rokiškio raj. Kamajų A. Straz-
do gimnazija įvertinta ir Lietuvos 
gimnazijų tarpe. Pagal olimpiadose 
dalyvavusių mokinių pasiekimus 
gimnazija užėmė 18 vietą. Šią vietą 
lėmė olimpiadose iškovotos dvi I ir 
viena III vieta. Mokyklos patekimą 
į šią reitingų lentelę lėmė puikūs S. 
Macijauskaitės, V. Macijausko ir R. 
Mičelytės pasirodymai.

Į gimnazijų reitingų lentelę pagal 
olimpiadų rezultatus pateko ir Ro-
kiškio J. Tumo Vaižganto gimnazija. 
Mokyklos mokinys B. G. Jencius 
olimpiadoje pelnė II vietą. Sąraše 
puikuojasi ir   „Romuvos“ padalinio 
vardas. H. Kišūnui olimpiadoje už-
ėmus III vietą padalinys pasidalijo 
107-139 vietas su kitomis Lietuvos 
gimnazijomis.

Rajono vidurkis – 
vienas prasčiausių
Galiausiai žurnale „Reitingai“ 

pateikiamas ir švietimo įstaigų savi-
valdybių reitingas pagal laikytų VBE 
rezultatus. Jame, surinkusi 35,86 ba-
lus, Rokiškio rajono savivaldybė uži-
ma 49 vietą (2015 metais – 48).

2018 metų reitingų lentelėje ben-
drai pateikti ir visų rajono gimnazijų 
abiturientų laikytų egzaminų rezul-
tatų vidurkiai. Valstybinį lietuvių 
kalbos brandos egzaminą rajone viso 
laikė 207 abiturientai: 36-85 proc. re-
zultatą surinko 45,41 proc. egzaminą 
laikiusiųjų, 86-100 proc. – 9,18 proc.

2018 metais rusų kalbos egzaminą 
laikė 9 mokiniai: 36-85 proc. surin-
ko 77,78 proc., 86-100 proc. – 22,22 
proc. egzaminą pasirinkusių abituri-
entų.

Gali pasirodyti, kad gimtoji mūsų 
kalba visai ne lietuvių, o anglų – šios 
kalbos egzaminą laikė 237 mokiniai, 
kurie pademonstravo ir didesnį ne 
gimtosios, o užsienio kalbos išmany-
mą: anglų kabos VBE rezultatai aki-
vaizdžiai geresni nei lietuvių kalbos 
egzamino. 36-85 proc. surinko 51,48 
proc., 86-100 proc. – 16,88 proc. lai-
kiusiųjų anglų VBE.

Rajono abiturientai praėjusiais 
metais ganėtinai aktyviai rinkosi ir 
matematikos VBE – viso egzami-
ną laikė 223 mokiniai. 36-85 proc. 
surinko 23,77 proc., 86-100 proc. – 
2,24 proc. egzamino dalyvių.

Sparčiai populiarėja ir IT VBE 
– pernai jį rinkosi 25 rajono abituri-
entai. Iš jų 36-85 proc. egzamine su-
rinko 20 proc., 86-100 proc. 28 proc. 
mokinių.

88 abiturientai pasirinko biologi-
jos egzaminą: 36-85 proc. įvertinimą 
gavo 52,27 proc. rajono abiturientų, 
86-100 proc. – 6,82 proc.

27 rinkosi biologijos VBE: 36-85 
proc. įvertinti 70,37 proc. abiturien-
tų, 86-100 proc. – 3,7 proc.

47 rinkosi laikyti fiziką: 36-85 
proc. egzamino rezultatą gavo 40,43 
proc., 86-100 proc. 0 mokinių.

Istorijos VBE pernai laikė 90: 36-
85 proc. surinko 52,22 proc. moki-
nių, 86-100 proc. –  2,22 proc.

Geografijos egzaminą 2018 me-
tais laikė 53 mokiniai: 36-85 proc. 
surinko 26,42 proc. mokinių, 86-100 
proc. –  1,89 proc.

Apie profesines mokyklas – 
trumpai
Žurnale „Reitingai“ taipogi trum-

pai užsiminta ir apie profesines mo-
kyklas. Panevėžio apskritis pagal 
priimtųjų į profesines mokyklas skai-
čių – 6-oje vietoje: apskrityje 2018 
metais priimta 1069 mokinių. Taip 
pat dėmesys skirtas ir paklausiau-
sioms profesijoms. Mūsų apskrityje 
tai pardavėjai, statybininkai, virėjai, 
mėsininkai, žuvų darinėtojai, krautu-
vų operatoriai ir žemės ūkio įrengi-
nių operatoriai.

Deja, konkrečiai apie Kavolišky-
je įsikūrusią Rokiškio technologijos, 
verslo ir žemės ūkio mokyklą nekal-
bėta, tačiau profesinės mokyklos var-
das puikuojasi pirmoje sąrašo vietoje 
pagal įsidarbinimą. Rokiškio techno-
logijos, verslo ir žemės ūkio moky-
klos absolventų įsidarbinimas siekia 
14,05 proc. – Užimtumo tarnyboje 
2018 m. rugsėjo 1 d. užsiregistravę 
buvo tokia dalis 2017 m. profesinę 
mokyklą baigusių absolventų.

Monika MEILUTĖ

nuoširdžiai dėkoju Jums už didžiulį 
pasitikėjimą. Už tai, kad kartu su mumis 
patikėjote, jog Jūs ir mūsų rajonas verti ge-
resnės, gražesnės ateities. Kurią kviečiame 
kurti kartu. 

Nuoširdžiai dėkoju savo komandai, ben-
draminčiams, politiniams partneriams, kie-
kvienam palaikiusiam mus šios nelengvos 
rinkiminės kampanijos metu. Ačiū Jums. Ir 
kviečiu sutelkti jėgas bendram darbui rajo-
no žmonių gerovei. 

Ramūnas Godeliauskas

Gerbiami rajono žmonės,
Politinė reklama

Politinė reklama bus apmokėta iš R. Godeliausko politinės kampanijos sąskaitos. 
Užs. 0794

Mieli rokiškėnai,
Ačiū už Jūsų palaikymą per savi-

valdybių rinkimų antrąjį turą. Dėkoju 
likimui, kad suteikė progą, savo  ketu-
ris gyvenimo metus, padovanoti Jums.  
Niekada nelaikiau savęs politiku, val-
dininku. Visada buvau žmonių meras. 
Šiam darbui atidaviau visą save. Tarsi 
jutau, kad turiu skubėti ir kiek tik ga-
lima daugiau padaryti mūsų rajonui. 
Laužiau stereotipus ir užsisenėjusias 
tvarkas. Kiek galima stengiausi būti 
atviras ir nuoširdus, visada išlikau savi-
mi. Norėjau ne tik pastatyti,  pritrauk-
ti investicijas, bet ir pakeisti žmonių 
mąstymą, kuris dar valdo nuo praėju-
sios santvarkos. Norėjau, kad žmonės 
didžiuotųsi savo darbais, šypsotųsi ir 
būtų laimingi. Norėjau išmokyti Jus 
džiaugtis mažomis pergalėmis ir gebėti 

kovoti su nesekmėmis. Visa tai, dariau taip, kaip mokėjau geriausiai. Ir 
labai daug pavyko. Nuoširdu ačiū Jums visiems. 

Meras Antanas VAGONIS

Gaisrą pirtyje užgesino patys
Kovo 13 d. 8:16 val. gautas 

pranešimas, kad Uljanavos kai-
me kovo 11 d. degė pirtis. 

Kilusį nedidelį gaisrą žmonės 
užgesino patys. Priešgaisrinės 

gelbėjimo tarnybos pagalbos tuo 
metu neprireikė. O vėliau kreipta-
si į ugniagesius, nes  pirtis buvo 
drausta.

Panevėžio apskrities 
gelbėjimo tarnybos inform.

Užs. 0793

Laibgaliuose apvogtos remonto 
dirbtuvės, nuostoliai tūkstantiniai

Kovo 15 d. 13 val. vyras (gim. 
1975 m.), pastebėjo, kad įsibrau-
ta į jam priklausančių remonto 
dirbtuvių patalpas, esančias Ro-
kiškio r., Jūžintų sen., Laibgalių 
k., Kriaunų g.

Pavogtas hidraulinis presas, meta-
lo–gumos įvorių presavimo rinkinys, 
stabdžių remonto rinkinys, 8 vnt. au-
tomobilinių akumuliatorių, angliarūgš-

tės balionas, 500 l krosninio dyzelinio 
kuro, spyruolkių suspaudimo rinkinys, 
automoblių BMW variklių žymių nu-
statymo rinkinys, automobilių padan-
gų pripūtimo rankena su monometru, 
stabdžių valcavimo rinkinys, sankabos 
centravimo rinkinys, kryptinis raktas, 
replės. Sudaužyta GSM signalizacija, 
du judesio davikliai.

Nuostolis – 2 435 eurai.
Panevėžio AVPK inform.

Ieškomą asmenį atpažino per kelias minutes
„Rokiškio Sirena“ kovo 14 d. 14 val. pasidalijo įrašu, kuriame prašo-

ma atpažinti asmenį, kuris kovo 7 dieną apie 17.54 val. prekybos centre 
„Maxima“, Nepriklausomybės a. 26, pagrobė prekių ir pasišalino. Dėl 
įvykio Panevėžio apskrities VPK Rokiškio r. PK pradėtas tyrimas.

Rokiškio rajono policijos komisariatas dėkoja už bendruomeniškumą 
ir praneša, kad nuo nuotraukos paviešinimo „Rokiškio Sirena“ svetainėje 
ieškomas jaunuolis buvo surastas per... 8 minutes.

Panevėžio AVPK  inform.
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Rajono žmonės meru išrinko Ramūną Godeliauską
Rinkimų maratonas baigėsi. Paaiškėjo, kam rajono žmonės ketveriems metams patikėjo rajono vadovo postą. Rajono meru išrinktas 
judėjimo „Vieningi su Ramūnu Godeliausku“ lyderis Ramūnas Godeliauskas. Jo varžovas Antanas Vagonis, pagarsėjęs netradiciniais 
sprendimais, ir rinkimų naktį sulaužė nerašytą rajono politinės kultūros tradiciją. Užuot atvykęs į varžovo štabą pasveikinti jo su pergale, 
Antanas Vagonis pasivijo R. Godeliausko mašiną tiesiog gatvėje, ir ten, lyjant lietui, paspaudė rinkimų laimėtojui ranką. 

Išankstiniai rinkimų rezultatai. Šaltinis: www.vrk.lt

Pirmieji sveikinimai – žmonos Ramunės. Antrasis sveikintojų eilėje – Seimo narys Raimun-
das Martinėlis.

Persvara.
Ramūnas Godeliauskas (kairėje) su savo bendražygiais: Seimo nariu Raimundu Martinėliu, rajono socialdemokratų lyderiu Tadu Barausku bei 
rajono konservatorių lyderiu Andriumi Burnicku. 

Rokiškėnai rinkėjai Eugenijus Stundžia, Anastazija Jakuntavičienė ir Vida Vištajūnienė neslėpė: analizavo rinkimines programas, įvairią agi-
tacinę medžiagą. 

Purvina savaitė
Rajono politikos senbuviai ne-

slepia: tokios aštrios ir purvinos 
rinkiminės kampanijos rajonas jau 
seniai nepamena. Ypač aštri buvo 
jos paskutinioji savaitė. Daugiau nei 
prieš metus rajoną prie tiesioginio 
valdymo ribos atvedę mero Antano 
Vagonio ir rajono tuometinės opozi-
cijos, kurios vienas lyderių – Irman-
tas Tarvydis, nesutarimai, regis buvo 
pamiršti. Nuosekliai merą kritikavęs 
žinomas rajono verslininkas rinkimų 
antrojo turo išvakarėse žiniasklaido-
je labai aštriai pasisakė kandidato 
R. Godeliausko atžvilgiu ir pareiškė 
balsuosiąs už... Antaną Vagonį. Para-
mą A. Vagoniui oficialiai deklaravo 
ir rajono „valstiečiai“ bei šios parti-
jos sąraše daugiamandatėje rinkimų 
apygardoje išrinktas Seimo narys Jo-
nas Jarutis.

Valiaus Kazlausko koalicija „Už 
laisvę augti“ praėjusį penktadienį 
savo facebooko paskyroje pareiškė 
formuojanti rajono tarybos daugu-
mą, kurioje matė save su keturiais 
rajono tarybos narių mandatais, 
„darbiečius“ ir „valstiečius“ (po du 
mandatus atitinkamai). Tačiau rajono 
tarybos daugumai suformuoti reikia 
mažiausiai 13 mandatų. Iš kur imti 
likusiuosius? Paskyroje cituojamas 
Valius Kazlauskas, kuris teigė, kad 
galbūt pavyktų prisikalbinti rajono 
konservatorius. Nors šie oficialiai 
deklaravo palaikymą R. Godeliaus-

kui, kaip ir rajono socialdemokratai.
Ką jau kalbėti apie rajone sklei-

džiamus gandus, kurie užkliudė ir 
tam tikrų rajono įstaigų (buvo sklei-
džiamas gandas, kad esą meru tapęs 
R. Godeliauskas uždarys rajono ligo-
ninę), ir kandidato R. Godeliausko 
šeimos atžvilgiu. Jau nekalbant apie 
aršią kovą žiniasklaidos priemonių 
interneto svetainių komentarų skilty-
se. Kokia aštri tai kova, rodo faktas, 
kad ir A. Vagonio, ir R. Godeliausko 
užsakomieji straipsniai tapo „Rokiš-
kio Sirenos“ skaitomiausiais, prie 
kiekvieno iš jų buvo parašyta dau-
giau nei pusšimtis komentarų.

R. Godeliausko ir jo rinkimų šta-
bo nuostata buvo griežta: kalbėti tik 
apie save, likti oriems, solidiems ir 
neatsakinėti į oponentų išpuolius. 

Rinkėjai: rinktis iš dviejų 
nebuvo sunku
Rinkimai – nelabai ramūsVyriau-

siosios rinkimų komisijos duomeni-
mis, mūsų rajone  iš anksto balsavo 
9,9 proc. rinkėjų – šiek tiek mažiau, 
nei pirmajame ture kovo 3 d. Prieš 
vidurdienį Juozo Tūbelio rinkimų 
apylinkėje – vienoje didžiųjų miesto 
apylinkių – didelio ažiotažo nebuvo, 
prie balsavimo kabinų eilės nesidrie-
kė, tačiau ir komisija be darbo nesėdė-
jo. Rinkėjai ėjo nenutrūkstamu srautu. 
Iki vidurdienio čia balsavo jau apie 
ketvirtadalį rinkėjų – apie 350.

Žmonių nuotaikos smagios. „Ro-

kiškio Sirena“ klausė keletą rinkėjų, 
ar sunku buvo jiems apsipręsti. Štai 
Eugenijus Stundžia neslepia: po pir-
mojo rinkimų turo teko keisti savo 
pasirinkimą. Ar kandidatas nuvylė? 
„Ne. Tiesiog mano favoritas iškrito 
po pirmojo turo. Todėl ir vėl teko 
spręsti, už ką balsuosiu“, – sako jis.  
Kodėl svarbu balsuoti? „Nes turime 
galimybę išsirinkti tokią valdžią, ku-
rios norime. Jei neateisime mes, iš-
rinks tie, kurie atėjo. Ir ta jų valdžia 
mums gali ir nepatikti“, – su šypsena 
pasakojo E. Stundžia.

Anastazija Jakuntavičienė teigė 
balsavusi už tą kandidatą, kurį rinko-
si ir praėjusį kartą. Ji neslepia: prieš 
pirmąjį rinkimų turą teko pagalvoti, 

už ką balsuoti. O dabar – jau papras-
ta: pasirinkimas iš dviejų. Kas pa-
dėjo apsispręsti? Ar daug įtakos tu-
rėjo rinkiminė agitacija? Pašnekovė 
teigė, kad dabar rinktis iš dviejų jau 
gerokai paprasčiau, nei iš daugelio. 
O rinkiminei agitacijai daug dėmesio 
neteikia. „Žinoma, kad domėjausi, 
skaičiau agitacinę medžiagą. Tik ar 
viskuo, kas ten parašyta, galime tikė-
ti? Juk, po kažkurių Seimo rinkimų 
vienas politikas tiesiai šviesiai pa-
sakė, kad agitacija yra viena, o gy-
venimas – kita. Kartais gražių norų 
ir sumanymų įgyvendinti neleidžia 
turimos lėšos“, – sakė ji.

Vidą Vištajūnienę „Rokiškio Si-
rena“ kalbino dar prieš įžengiant į 

rinkiminę apylinkę. Pašnekovė teigė, 
kad po pirmojo rinkiminio turo ji savo 
simpatijų nepakeitė – balsuos už tą 
patį kandidatą. „Geresnio neradau“, – 
šypsojosi ji. Ponios Vidos sprendimą 
lėmė taip pat ne rinkiminiai debatai 
ar agitacija. Ji tiesiog gerai pažįsta 
vieną iš kandidatų. Tai ir lėmė jos ap-
sisprendimą. Pašnekovė ragino rokiš-
kėnus aktyviai dalyvauti rinkimuose. 
„Kodėl svarbu balsuoti?Jei neatei-
sime mes, išrinks valdžią tie, kurie 
nepatingės ateiti. Be to, jei bus mažas 
rinkėjų aktyvumas, tai galbūt prireiks 
ir kitų rinkimų. O tai jau papilldomos 
lėšos. Kam rizikuoti? Ateikime ir bal-
suokime“, – sakė ji.

Į 4 p.
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Smulkiesiems ūkininkams įsitvirtinti padeda parama

Gera žinia ūkininkams: veiklos sričiai skirta daugiau lėšų, o paramą gauti tapo lengviau, mat 
buvo supaprastintos įgyvendinimo taisyklės.                                       Ričardo Pasiliausko nuotr.

Nuo kovo 1 d. priimamos pa-
raiškos pagal Lietuvos kaimo 
plėtros 2014–2020 m. programos 
(KPP) priemonės „Ūkio ir vers-
lo plėtra“ veiklos sritį „Parama 
smulkiems ūkiams“. Gera žinia 
ūkininkams: veiklos sričiai skirta 
daugiau lėšų, o paramą gauti tapo 
lengviau, mat buvo supaprastintos 
įgyvendinimo taisyklės. Paraiškos 
priimamos iki gegužės 31 d. 

Valdos ekonominis dydis –
griežtai apibrėžtas
Žemės ūkio ministerijos 2-ojo 

Europos Sąjungos paramos skyriaus 
vyriausioji specialistė Dalia Rut-
kauskaitė sako, kad minėtoji veiklos 
sritis ypač populiari, ir priduria, jog 
šiuo paraiškų priėmimo etapu smul-
kiesiems ūkininkams skirta 10 mln. 
Eur. 

Į paramą pretenduoti gali ne jau-
nesni kaip 18 metų amžiaus fiziniai 
asmenys, užsiimantys žemės ūkio 
veikla ir iki paramos paraiškos pa-
teikimo dienos įregistravę savo var-
du valdą bei ūkininko ūkį teisės aktų 
nustatyta tvarka. Paramos paraiš-
kos, kurias pareiškėjas teikia kartu 
su partneriais, nepriimamos. 

Svarbus kriterijus – pareiškėjo 

žemės ūkio valdos ekonominis dy-
dis, išreikštas produkcijos standartine 
verte, paraiškos pateikimo dieną turi 
būti ne mažesnis kaip 4 000 Eur ir ne 
didesnis kaip 7 999 Eur. 

Supaprastintos įgyvendinimo 
taisyklės
Didžiausias paramos dydis išlieka 

toks pat kaip ir praėjusiais metais – 15 
000 Eur. Parama mokama dviem da-
linėmis išmokomis. Pirmoji išmokos 
dalis sudaro 80 proc. visos gautos 
paramos ir yra išmokama po spren-
dimo ją skirti. Likę 20 proc. mokami 
kitais metais po verslo plano tinkamo 

įgyvendinimo. Jeigu verslo planas 
įgyvendintas netinkamai, išmoka ne-
mokama, o išmokėta dalis turi būti 
grąžinta.

D. Rutkauskaitė pabrėžia, kad šiais 
metais buvo supaprastintos veiklos 
srities įgyvendinimo taisyklės – atsi-
sakyta tinkamų ir netinkamų išlaidų. 
Specialistė teigia, kad naujoji tvar-
ka smulkiesiems ūkininkams atvers 
daugiau galimybių. „Svarbiausia, kad 
verslo plane suplanuotos išlaidos būtų 
būtinos verslo planui įgyvendinti ir 
numatytai veiklai vykdyti, tiesiogiai 
susijusiai su remiama veikla, ir būtų 
ne mažesnės negu prašoma paramos 

suma“, – sako D. Rutkauskaitė.
Pagal priemonės veiklos sritį re-

miama žemės ūkio produktų gamyba, 
žemės ūkio produktų (pagamintų (iš-
augintų) valdoje) perdirbimas ir tieki-
mas rinkai.

Kaip skiriami balai?
Privalomas mažiausias projektų at-

rankos balų skaičius – 35. 
Jeigu pareiškėjas kuria speciali-

zuotą gyvulininkystės, daržininkys-
tės, uogininkystės, sodininkystės arba 
mišrųjį ūkį, kurio viena iš veiklų yra 
gyvulininkystė ir kurio pajamos iš 
gyvulininkystės veiklos, įgyvendinus 
verslo planą, sudaro ne mažiau kaip 
50 proc. visų veiklos pajamų, pareiš-
kėjui skiriama 15 balų. Tiek pat balų 
skiriama tiems pareiškėjams, kurių 
amžius iki paraiškos pateikimo dienos 
yra iki 40 metų (imtinai). 

Jeigu pareiškėjas įsipareigoja pa-
didinti produkcijos standartine verte 
išreikštą žemės ūkio valdos ekono-

minį dydį nuo 51 proc. ir daugiau, 
skiriami 25 balai. Jeigu nuo 21 iki 
50 proc. imtinai, skiriama 15 balų. 

Balų taip pat gaunama už koope-
racinę veiklą. Jeigu pareiškėjas dau-
giau nei dvejus metus yra pripažinto 
žemės ūkio kooperatyvo narys, jam 
skiriama 15 balų. Jeigu nuo vienerių 
iki dvejų metų, – 10 balų. 

Jeigu pareiškėjo žemės ūkio val-
dos ekonominis dydis, išreikštas 
produkcijos standartine verte, yra 
nuo 4 000 iki 4 999 Eur, skiriama 20 
balų. Jeigu nuo 5 000 iki 5 999 Eur 
– skiriama 15 balų, nuo 6 000 iki 6 
999 Eur – 10 balų, nuo 7 000 iki 7 
999 Eur – 5 balai.

Jeigu verslo planas įgyvendina-
mas vietovėse, kuriose esama gam-
tinių ar kitų specifinių kliūčių, ski-
riama 10 balų. 

Parama finansuojama iš Europos 
žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir 
Lietuvos Respublikos valstybės biu-
džeto.

Užs. 0792

Rajono žmonės meru išrinko Ramūną Godeliauską
Iš 3 p.
Jau laimėjo
Likus valandai iki rinkimų apy-

linkių uždarymo, į R. Godeliausko 
rinkimų štabą, kuris, kaip ir praėju-
siame ture, rinkimų rezultatų laukė 
„Rokiškio Sirenos“ konferencijų 
salėje, pradėjo rinktis kandidato 
į merus šalininkai. Judėjimo šei-
mininkės, nuklojusios stalą savo 
kurtais patiekalais, neslėpė: mais-
to gaminimas leido nors šiek tiek 
užsimiršti nuo tvyrojusios laukimo 
įtampos.

Į štabą laukti rezultatų rinkosi ir 
R. Godeliauskui paramą deklaravu-
sių konservatorių lyderis Andrius 
Burnickas, socialdemokratų lyderis 
Tadas Barauskas. Jie neslėpė dėję 
visas pastangas, kad R. Godeliaus-
ką rinkimuose lydėtų sėkmė. Šalia 
jų ir „Rokvestos“, įmonės, kurioje 
direktoriaus pavaduotoju dirba R. 
Godeliauskas, direktorius Algirdas 
Kazinavičius. Taip pat ir gausiomis 
gretomis, su šeimomis laukti re-
zultatų atvykę judėjimo „Vieningi 
kartu“ žmonės: Seimo narys Rai-
mundas Martinėlis, būsimieji rajo-
no tarybos nariai bei prijaučiantieji 
judėjimui žmonės.

Susirinkus svečiams, R. Gode-
liauskas pasveikino susirinkusiuo-
sius su pergale. „Mes jau laimėjo-
me – parodėme, kad politinė kova 
gali būti solidi, ori. Tai didelė ir 
mūsų,ir rajono pergalė“, – sakė 
kandidatas. Jis padėkojo savo ko-
mandai, kuri dėjo daug pastangų 
ragindama rajono žmones balsuoti 
už judėjimą ir jo kandidatą į merus.

Tendencija aiški
Toliau – nekantrus laukimas. 

Socialdemokratų lyderis T. Baraus-

kas nekantriai žvilgčiojo į laikrodį, 
kurio rodyklės nenoriai slinko už 
20 val. ribos. Prognozuota, kad jau 
apie pusę devynių bus suskaičiuo-
ti balsai mažesnėse rinkiminėse 
apylinkėse. Ir štai skamba telefo-
nas. Salė nuščiūva. Nagi... Pirmieji 
balsai iš Aukštakalnių apylinkės. 
R. Godeliauskas – 67, A. Vagonis 
– 60 balsų. Toliau kas kelios minu-
tės plaukė duomenys iš Salų, Lašų, 
Lukštų. Į priekį nežymiai išsiveržė 
A. Vagonis, bet abu kandidatai žen-
klesnės persvaros neįgijo. 

Kol neatėjo J. Tumo-Vaižgan-
to ir Juodupės miestelio apylinkių 
rinkėjų balsavimo rezultatai Pas-
tarojoje R. Godeliausko persvara 
jau daugiau nei šimtas balsų. R. 
Godeliauskui daugumą balsų ati-
davė ir Jūžintų, Kavoliškio rinkė-
jai. Persvara pamažu auga. Ją pildo 
Panemunėlio miestelis, Kamajai, 
kitos rinkiminės apylinkės. Vieną 
akimirką persvara padidėjo iki 353 
balsų, bet vėliau atotrūkis mažėjo. 
Tačiau jis taip ir neperžengė 200 

balsų ribos. Tad apie 23 val., su-
plaukus išankstiniams duomenims 
iš visų 38 rinkimų apylinkių, nu-
galėtojas jau aiškus. Tada rimtį R. 
Godeliausko štabe pakeičia ploji-
mai. Ir pagaliau iššaunamas perga-
lės šampanas: akivaizdu, kad net ir 
patikslinus išankstinius rezultatus, 
A. Vagonis R. Godeliausko jau ne-
pavys. Visgi persvara labai trapi, 
vos du procentai rinkėjų balsų.

Oficialūs išankstiniai duomenys 
Vyriausiajai rinkimų komisijai iš 
visų 38 rinkiminių apylinkių su-
plaukė porą minučių po vidurnak-
čio. Mat jie pateikiami jau tuomet, 
kai balsavimo biuleteniai kelis kar-
tus perskaičiuoti, patikrinti, į juos 
įtraukti išankstinio balsavimo duo-
menys. 

Ir jie, lyginant su išankstiniais 
duomenimis iš rinkimų apylinkių, 
ne ką tepakito.

Pirmieji sveikinimai
Pirmieji naująjį rajono merą pa-

sveikino žmona Ramunė, Seimo 

Bendražygių ovacijos. Pirmoji iš kairės – Justina Daščioraitė, kuriai atiteko rajono tarybos nario mandatas.

narys Raimundas Martinėlis, ben-
dražygiai: rajono socialdemokratų 
lyderis Tadas Barauskas ir konser-
vartorių lyderis Andrius Burnickas. 
Bei gausi komiteto „Vieningi su 
Ramūnu Godeliausku“ komanda.

Dėkodamas už sveikinimus, R. 
Godeliauskas teigė, kad tai visų di-
džiulė pergalė. Ir sakė, kad dabar ne 
laikas atsipalaiduoti. Reikia telkti 
rajono tarybą ir visas jėgas metas 
skirti darbams rajono žmonių gero-
vei, pildyti judėjimo programą. 

Paaiškėjus rajono mero rin-
kimų rezultatamas, paaiškėjo ir 
paskutiniojo rajono tarybos nario 
mandato likimas. Kadangi rajono 
meru išrinktas R. Godeliauskas, 
sąraše „Vieningi su Ramūnu Gode-
liausku“, atsilaisvino rajono tary-
bos nario mandatas. Pagal eilišku-
mą, jis atiteks Justinai Daščioraitei. 
Dabar judėjimas „Vieningi kartu su 
Ramūnu Godeliausku“ rajono tary-
boje turės keturis atstovus, kaip ir 
rajono socialdemokratai, konserva-
toriai bei Valiaus Kazlausko koali-

cija „Už laisvę augti“. 
Ilgus metus savotišku rajono 

politinės kultūros ir tradicijų žen-
klu, ženklinančiu politinės kovos 
pabaigą, būdavo pralaimėjusiojo 
oponento vizitas į nugalėtojo šta-
bą. Paspausti rankos, įteikti gėlių, 
simboliškai pakelti šampano tau-
rę. Šiuose rinkimuose ši tradicija 
buvo sulaužyta. A. Vagonis taip ir 
nepasirodė R. Godeliausko rinkimų 
štabe. A. Vagonis, Algis Čepulis ir 
Stasys Mekšėnas ranką R. Gode-
liauskui paspaudė tiesiog gatvėje…

Naujasis rajono meras ir naujoji 
taryba, numatoma, prisieks balan-
džio viduryje. Iki to laiko tęsis de-
rybos dėl valdančiosios koalicijos 
formavimo. Kuriai, „Rokiškio Sire-
na“ primena, suformuoti reikia 13 
ir daugiau balsų. Kol kas „Vieningi 
kartu su Ramūnu Godeliausku“ ir 
rajono konservatoriai bei socialde-
mokratai turi 12 balsų ir iniciatyvą 
formuojant daugumą.

„Rokiškio Sirenos“
 inform.

.
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Rokiškietės, pasiryžusios pakeisti studijų kryptį: 
tema, kuria niekas nekalba
Paskutinieji metai mokykloje, tradicija tapusios šventės, „langai“ pamokų tvarkaraštyje, saugi mokyklos aplinka, „pasispardymai“ prieš 
egzaminų virtinę, brandos atestatas rankose ir ramybės neduodantis klausimas: „kur stoti?“ O ką daryti, jei žinau, kur stoti, bet tik vėliau 
suprantu, kad suklydau ir esu „ne savo rogėse“? Šis suvokimas gali smogti lyg perkūnas iš giedro dangaus. Nenuostabu, kad jį gali lydėti 
baimė, nepasitikėjimas savimi, toksiškos „ką pagalvos kiti?“ arba „ką pradėjau, tą ir baigsiu“ mintys. Tai – kita studijų pusė, apie kurią 
dažniausiai nekalbame. Buvusios Rokiškio Juozo Tumo – Vaižganto gimnazijos moksleivės – Martyna Kravčenkaitė, Viktorija Krivickaitė 
ir Martyna Šutaitė, nutraukė savo studijas, nepaisant būgštavimų, aplinkos spaudimo ir naivaus tikėjimo, kad viskam reikia laiko – vėliau 
bus geriau. Merginos pasidalino savo istorijomis ir palinkėjimais abiturientams.

MARTYNA KRAVČENKAITĖ
„Prieš 3 metus, dar mokyklo-

je, buvau užtikrinta, kad puikiai 
žinau, ką noriu veikti gyvenime. 
Visada buvau didelė fizikos, 
kaip dalyko, gerbėja, su malo-
numu spręsdavau uždavinius ir 
su ugnele akyse eidavau į fizikos 
pamokas, už ką turbūt labiausiai 
dėkoti turėčiau fizikos mokytojui 
Zigmantui Meškauskui. Egzami-
nų rezultatai taip pat nenuvylė, 
todėl tai leido laisvai rinktis 
studijų sritį, kurioje galėčiau re-

alizuoti save, todėl pasirinkau Vilniaus universitetą – Fizikos 
bakalaurą. Atrodė logiška ir teisinga.

Jau nuo pat pirmų dienų supratau – sprendimas logiškas, 
tačiau visai neteisingas. Jaučiausi visiškai ne savo vietoje. Ti-
kėjausi sutikti bendraminčių, pažinau tikrai be galo protingus 
ir nuostabius žmones, bet tuo pačiu mačiau, kad mano požiū-
ris kardinaliai skiriasi. Bėgant laikui supratau, kad visgi nieko 
nežinojau apie tai, ką veiksiu po mokslų. Niekada nemačiau 
savęs dienas leidžiančios laboratorijoje, atliekančios moksli-
nius tyrimus ar tuo labiau – dirbančios šiuolaikinių techno-
logijų srityje. Taigi, su baime, nežinomybe, ką daryti toliau, 
bet su didžiuliu artimųjų palaikymu ir užnugariu nutariau, kad 
reikia ieškoti kito kelio.

Negalėčiau teigti, kad laisvi metai buvo lengvi, nes nors 
mokslus ir mečiau, ką daryti toliau net neįsivaizdavau. Nu-
sprendžiau laikyti biologijos egzaminą, nors mokykloje to 
nesimokiau, o tai iš tiesų buvo didelis iššūkis. Tai dariau be 
jokio konkretaus tikslo, tiesiog žinojau, kad privalau kažko-
kiu būdu praplėsti specialybių, kurias galiu rinktis, spektrą. 
Ne kartą rankos sviro, kai mokydamasi viena neturėdavau ko 
pasiklausti ir atsitrenkdavau į sieną. Per metus mintyse pe-
rėjau daugybę sričių – nuo inžinerinių dalykų, iki genetikos, 
odontologijos, kol galiausiai visai netikėtai, į gyvenimą atėjo 
medicina.

Taigi, šiuo metu esu antro kurso medicinos studentė Lietu-
vos sveikatos mokslų universitete. Ir nors būna tiek sunkesnių, 
tiek lengvesnių dienų, esu be galo patenkinta savo pasirinki-
mu. Su džiaugsmu žiūriu į manęs laukiančią ateitį, nes dabar 
jau puikiai žinau, kad ji bus būtent tokia, apie kokią svajoju. 
Žvelgiant į visus savo priimtus sprendimus, nesigailiu nei vie-
no. Jeigu nebūčiau stojusi į fiziką, būčiau atsisakiusi vienos 
didžiausių savo svajonių dar prieš suprantant, kad ta svajonė 
visiškai ne man ir turbūt iki šios dienos gailėčiausi nepaban-
džiusi. O jeigu nebūčiau išdrįsusi drąsiai išsukti iš kelio, ku-
ris ilgą laiką buvo mano vienintelis tikslas, niekada nebūčiau 
atradusi visiško pasitenkinimo ir užtikrintumo tuo, ką darau.

Šiais laikais mes turime prieigą prie begalės informacijos, 
vaizdinės medžiagos, galime savanoriauti, atlikti praktiką tose 
srityse, apie kurias svajojame, o tai leidžia tiksliai pamatyti, 
koks būtų mūsų gyvenimas pabaigus kažkokias konkrečias stu-
dijas. Žinau, kad sunku pasiryžti mesti mokslus ir imtis kažko 
naujo, bet tuo pačiu puikiai žinau jausmą atradus savo sritį.

Mano vienintelis patarimas būtų į savo studijas žvelgti ne 
kaip į atskirų dalykų ryšulį tikintis, kad ,,kitas kursas bus įdo-
mesnis, lengvesnis”, bet susikoncentruoti į galutinį rezultatą. 
Aš iki šios dienos esu visiška fizikos fanatikė ir išsprendus už-
davinį vis dar džiaugiuosi lygiai taip pat kaip mokyklos lai-
kais, tačiau studijų metai prabėgs greitai, o po to laukia visas 
gyvenimas, kuris, kaip kiekvienas tikimės, leis kiekvieną rytą 
į darbą eiti su ugnele akyse bei šypsena veide. Mano atveju, 
užtikrintai žinau, kad tai man suteiks medicina. Ar verta gaišti 
laiką ir tiesiog ,,pabaigti tai, ką pradėjau”, žinant, kad darbas 
netenkina arba tenka dirbti ne pagal specialybę? Kiekvienas 
pasirinks skirtingai.“

MARTYNA ŠUTAITĖ
„Studijų pasirinkimas aktualus 

paskutinius metus mokykloje skai-
čiuojantiems dvyliktokams – aš taip 
pat nebuvau išimtis. Abejonių dėl 
būsimos studijų krypties neturėjau, 
buvau užtikrinta savo pasirinkimu. 
Mokytojų replikos apie artėjančius 
egzaminus įbaugina abiturientus, 
todėl į galvą sau įsikalėme, kad rei-
kia juos išsilaikyti. Mokiausi vidu-
tiniškai, tačiau žinojau – privalau 
išlaikyti egzaminus ir stoti į uni-
versitetą. Nedvejojau savo studijų 
krypties pasirinkimu – istorija (Vil-
niaus universitete). Abejonių kilo 

tik dėl to, ar pavyks įstoti? Juk į šį universitetą patenka tik geriausieji, 
o aš nelaikiau savęs tokia. Netvėriau džiaugsmu, kai mano svajonė 
išsipildė. Negalėjau patikėti, kad taip lengvai gavau pakvietimą – ma-
niau laukia sunkesnis kelias.

Atvykusi studijuoti turėjau tam tikrų lūkesčių. Pirmosiomis savaitė-
mis buvau „stebėtoja“. Mačiau, kad dauguma pirmakursių – šviežiai 
pabaigę mokyklas jaunuoliai, atvykę įgyti tą pačią specialybę. Nepai-
sant šių panašumų, praraja tarp mūsų jautėsi. Bėgant laikui įsidrąsi-
nau, stengiausi įsilieti tarp bendrakursių, juos kalbinti, tačiau supratau, 
kad tai – ne mokykla, kurioje kartu esame nuo pat mažų dienų. Čia, 
universitete, kiekvienas yra už save. Per visą studijų laikotarpį bičiu-
lių fakultete nesusiradau. Kiekvienas studentas kovoja už vietą mokytis 
nemokamai, nepuola dalintis konspektais, kaip mes mokykloje dalinda-
vomės savo rašiniais. Gyvendama bendrabutyje su komunikacijos bei 
anglų filologijos pirmakursėmis pastebėjau, jog laikas bėga, o mano 
studijų programa neduoda tiek žinių, kiek gauna mano kambario drau-
gės, nors mokomės tiek pat laiko.

Darėsi vis sunkiau, nes galvoje pradėjo kirbėti mintis, kad aš taip 
ir nepritapsiu prie „istorikų“, nors mokslo metų pradžioje sakiau įro-
dysianti, kad istorikas gali būti įdomi, charizmatiška asmenybė. Deja, 
„vienas lauke ne karys“ – studijuoti darėsi morališkai sunku. Grįžusi 
per didžiąsias šventes nusprendžiau nutraukti studijas ir ieškoti savęs 
kitoje srityje. Rokiškyje susiradau darbą picerijoje, o padirbusi tris 
savaites išvykau į Jungtinę Karalystę. Šiuo metu dirbu parduotuvėje.

Studijų metimas daugeliui atrodo tik studento reikalas, tačiau aš 
manau, kad šiuo klausimu didelę reikšmę turi ir artimos aplinkos, o 
ypač šeimos požiūris bei palaikymas. Mano ir tėvų ryšys – artimas, 
todėl man buvo svarbu, kaip jie reaguos į mano sprendimą mesti stu-
dijas. Aišku, mamos požiūriu, aš esu suaugusi mergina ir ji man ne-
gali liepti mokytis to, ko aš nenoriu, todėl man buvo žymiai lengviau 
nutraukti studijų sutartį. Šią temą paliečiau ir su draugais, kurie, pa-
sirodo, manęs šioje srityje neįsivaizdavo, tačiau tylėjo – galvojo, kad 
siekiu savo svajonių profesijos. Vis dėlto, nė trupučio nesigailiu, kad 
norėjau, bandžiau, siekiau ir nepavyko.

Visada galvojau, kad laikysiu egzaminus, gausiu atestatą, įstosiu, 
baigsiu universitetą ir kabinsiuosi į gyvenimą. Niekada nekalbėjau 
apie „laisvus metus“, nes maniau, kad prarasiu motyvaciją mokytis, 
tačiau dabar, kai niekur nestudijuoju, be galo laukiu naujų mokslo 
metų. Abiturientui svarbu suprasti, kad mokykla neišmoko, kaip tapti 
suaugusiu žmogumi. Vieną dieną gyveni namuose aprūpintas tėvų ir 
žinodamas, kad didžiausia pareiga – lankyti mokyklą, o kitą dieną jau 
supranti, kad baigėsi tavo „katino dienos“, todėl nebegali prisidengti 
jaunatvišku neišmanymu.

Žinoma, ne kartą galvojau, kad turėčiau pabaigti studijas, tačiau 
tą pačią akimirką kildavo klausimas: „o kam?“. Mokytis ketverius 
metus, baigti tai, kas tau nepatinka tik todėl, kad kažkada svajojai, 
įstojai ir esi viename geriausių Lietuvos universitetų? Mano planas 
– keisti universitetą į kolegiją. Man nėra gėda, nors daugelis sakytų: 
„ko gėdytis?“. Galiu pasakyti, kad ne tik suaugę, bet ir bendraamžiai 
tarsi tave „nurašo“, kai pasakai, kad metei studijas, grįžai į  Rokiškį 
dirbti, o dabar, kai esi užsienyje, tampi išvis „nebeįdomus“. Lieka tik 
patys artimiausi, kurių balse negirdi gailesčio.

Abiturientai, nebijokite rizikuoti, nes mokykloje jūs esate saugūs, 
tačiau šis „saugumo“ jausmas dings, kai jūs patys rinksitės studijų 
programas, pirksite bilietus į užsienį, o gal liksite mūsų gimtajame 
krašte. Užvėrus mokyklos duris jūsų svajonių kalnas taps statesnis nei 
bet kada, tačiau nereikia bijoti rizikuoti. Svarbiausia – viską gerai 
apgalvokite.“

VIKTORIJA KRIVICKAITĖ
„Jau seniai žinojau, kad gyvensiu muzika, todėl po mo-

kyklos baigimo įstojau į universitetą Jungtinėje Karalystėje. 
Deja, iškilo šiokių tokių nesklandumų su pačiu universitetu, 
todėl reikėjo iš naujo viską pergalvoti. Kalbėjau su mama 
ir ji man patarė paieškoti ir pasirinkti kitą studijų kryptį, 
kuri mane galbūt sudomintų. Taigi, per daug negalvodama 
pasirinkau psichologiją. Tiesą sakant, kai tik įsikūriau ir 
pradėjau lankyti paskaitas, viskas ritosi žemyn. Nėra nie-
ko baisiau nei būti ten, kur tu nepriklausai. Su tėvais turė-
jau porą rimtų pokalbių. Jie matė, kad jaučiau labai didelį 
skausmą, todėl kartu nusprendėme, kad geriausia būtų nu-
traukti studijas.

Iš savo patirties galiu pasakyti, kad prieš palikdama 
universitetą jaučiau nenumaldomą baimės jausmą. Nedrį-
sau aiškinti žmonėms, ką veikiu, jausdavau šiokį tokį gėdos 
jausmą, kad nestudijuoju. Susiradau darbą, likau Vilniuje 
ir, nepaisant to, kad darbas neteikė daug džiaugsmo, ga-
liu pasakyti, kad tai buvo vieni geriausių mėnesių. Patirtis, 
žmonės ir savarankiškumas per tuos „laisvus“ metus buvo 
puikus diržas. Žinau, kad labai daug moksleivių nori kuo 
greičiau palikti namus, pradėti gyventi savarankiškai, „pa-
ilsėti” nuo tėvų, bet mano patarimas – pasiruoškit visam 
tam namų palikimo liūdesiui ir norui grįžti atgal. Nežinau, 
ar taip atsitiko tik dėl to, kad mano ir tėvų santykiai labai 
tvirti, ar taip atsitinka visiems, bet namus palikti sunku ir 
skauda visą laiką.

Pavasarį vėl išsiuntinėjau paraiškas į universitetus 
Anglijoje ir galiausiai įstojau (Manchester British and 
Irish Modern Music Institute, Professional Musicianship 
– Vocals). Viskas klojosi labai gerai, tačiau Mančesteryje 
susidūriau su nemalonia situacija, apie kurią niekas nekal-
ba. Tie, kurie planuoja stoti į universitetus užsienyje, būsto 
ieškokite apdairiai ir budriai, nes atsargumo niekada nebū-
na per daug. Džiaugiuosi, kad tiek daug nuostabių žmonių 
padėjo atsistoti ant kojų. Jaučiu, kad niekada negalėsiu at-
sidėkoti.

Atvirai sakant, beprotiškai džiaugiuosi, kad esu čia. 
Žmonės, miestas ir atmosfera – viskas yra nuostabu ir la-
bai skirtinga nuo to, ką turėjau Lietuvoje, ypač muzikantui. 
Žinoma, namų ilgesys yra dar didesnis. Vis dėlto, radu-
si tinkamus žmones ir darydama tai, kas teikia tiek daug 
džiaugsmo, esu dėkinga. Dabar mąstymas po truputį keičia-
si ir „laisvi“ metai labai populiarėja, bet mes vis tiek esame 
linkę klausyti tėvų. Visų pirma, paklauskime savęs, ko mes 
norime, kur jaučiamės laimingi ir tada pamatysime, į kurią 
pusę reikia eiti.

Laisvi metai padeda augti, pažinti save, suprasti, ko no-
rime, leidžia pailsėti nuo mokslų. Nebijokite eiti ne ten, kur 
eina visi ir jeigu jaučiatės blogai – kalbėkite. Tėvai ir drau-
gai visada norės jums geriausio, o jei laisvi metai ar mokslų 
atidėjimas bus viso to sprendimas, tą ir darykite.“

Kalbino Ieva RAKAUSKAITĖ
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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 dviejų kam-
barių butas su visais komunaliniais patogumais. Butai 
su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, du-
šine), 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, investicijų ir viešųjų pirkimų 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, in-
vesticijų ir viešųjų pirkimų skyrius, 414 kab., Respublikos 
g. 94, Rokiškyje.

Paraiškos  pateikimo terminas: iki 2019 m. kovo 28 
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 
2019 m. kovo 28 d. 10.30 val. Rokiškio rajono  savival-
dybės administracijos 203 kab., Respublikos g. 94, Ro-
kiškyje.

Užs. 0785

BALDAI

• Naudotus miegamojo baldus: 2 
durų spintą, dvigulę lovą, veidrodį. 
Kaina 70 Eur. Tel. 8 672 34 042. 
Rokiškis
• Didelį, dėvėtą, geros būklės 
minkštą kampą (kairinis) su 
miegamuoju mechanizmu, 2 
patalynės dėžėmis. Ilgis 2.35 
m, plotis 80 cm. Gulima dalis 
lengvai lankstoma, patogi naudoti. 
Medžiaga praktiška, tamsiai rudos 
spalvos. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 686 78 983. Rokiškis
• Klasikinio stiliaus indaują. 
Aukštis 150 cm, plotis 68 cm, gylis 
41 cm. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 620 55 975. Rokiškis
• Geros būklės naudotą Blue Star 
čiužinį. Ilgis 2 m, plotis 1,8 m, 
storis 16 cm. Tel. 8 615 91 250. 
Rokiškis
• Kėdę, būklė gera. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 688 85 848.  
Rokiškis
• Virtuvės baldus. Naudoti, be 
aiškiai pastebimų nusidėvėjimo 
požymių, su kriauklės mazgu, 
šiukšliadėžės mechanizmu, be 
buitinės technikos. Visi stalčiai, 
durelės darinėjasi be priekaištų. 
Kaina 180 Eur. Tel. 8 686 44 758. 
Rokiškis
• Puikios būklės rašomąjį stalą.  
Be defektų. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 656 28 290. Rokiškis
• Naujus vokiškus ortopedinius, 7 
zonų čiužinius 1,4x2 m. Čiužiniai 
pažeistomis pakuotėmis, 10 cm ir 
14 cm storio . Kaina 65 Eur.  
Tel. 8 682 37 504. Rokiškis
• Mažai naudotą stalą - knygą, 
rudos spalvos. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Naują kostiumą. Švarkelis vyrui, 
jaunuoliui. Vieną kartą dėvėtas, 
pirkta Bos Men Shop parduotuvėje 
užsienyje, mokėta 300 Eur. L (50) 
dydis, maždaug 180 ūgiui. Lynden 
Kay - gera ir kokybiška firma. 
Papildomas tel. +370 67332182 . 
Kaina 70 Eur. Tel. 8 618 86 693. 
Rokiškis
• Mažai devėtus, vyriškus 
natūralaus avikailio  kailinius. 
Dydis 50-IV. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Veikiantį muzikinį centrą 
Samsung. FM radijas, CD, kasečių 
grotuvas. AUX jungtis. Kaina 40 
Eur. Tel. 8 628 37 400. 
Rokiškis
• Puikiai veikiantį busterį. USB, 
Bluetooth, SD jungtys. Kaina 60 
Eur. Tel. 8 675 45 240.  
Kupiškis
• Stiprintuvą Pioneer.  
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis
• Naudotus radijo imtuvus Ural-5 
ir Išim-003. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Žalmargę, veršingą karvę. 
Veršiuosis gegužes 10 d. 6 
veršiukų, pieninga.  
Tel. 8 675 55 191. Rokiškis
• Jauną, negrynaveislį vokiečių 
aviganį. Labai sargus, 7 mėn. 
amžiaus. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Triušius. Steponių k.  
Tel. 8 458 75 274. Rokiškis
• 5 avilius su bitėmis.  
Tel. 8 699 48 063. Rokiškis
• Romanovo veislės avis su 3 
ėriukais (1 savaitės) ir dvi aveles 
10mėn. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 606 95 177. Rokiškis

• Jūrų kiaulytes. Tel. 8 686 20 942. 
Rokiškis
• 10 bičių šeimų su aviliais . 
Kaina 110 Eur. Tel. 8 638 92 946. 
Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Jauna mergina ieško darbo 
Rokiškyje. Turiu darbo su 
sergančiais žmonėmis patirties, 
siūlyti įvairius variantus.  
Tel. 8 662 56 017. Rokiškis
• Ieškau darbo,nepilnai darbo 
savaitei. Turiu B kategorijos 
vairuotojo ir TR1, TR2 
autokrautuvo varuotojo 
pažymėjimą. Tel. 8 692 74 224. 
Rokiškis
• 18-metis ieško darbo. Esu dirbęs 
miške, galiu kapoti, pjauti malkas. 
Siūlykite įvairius variantus.  
Tel. 8 645 60 405. Rokiškis
• Vairuotojas ieško darbo. Turi  
autobusiuko iki 3,5 t vairavimo 
patirties, važinėjęs po Europą.  
Tel. 8 673 47 903. Rokiškis
• Vyras ieško darbo. Turiu TR2, 
B, C, CE kategorijų vairuotojo 
pažymėjimą. Tel. 8 625 81 278. 
Rokiškis
• Tvarkingas, negeriantis vyras 
su antrąja puse ieško darbo 
su apgyvendinimu. Turiu visų 
kategorijų vairuotojo pažymėjimą. 
Siūlyti įvairius variantus.  
Tel. 8 695 71 714. Rokiškis
• 33 m. vyras ieško darbo. Turiu 
automobilį. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 648 89 681. 
Rokiškis
• 35 metų, rimtas, be žalingų 
įpročių, atsakingas, greitai 
besimokantis vyras ieško darbo. 
Turiu TR1, TR2, B, C1, C, CE, 
vairuotojo kategorijas, vairuotojo 
kortelę ir 95 kodą.  
Tel. 8 683 06 559. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Siūlome nuolatinį darbą 
autoservise lengvųjų automobilių 
mechanikams, autoelektrikui, 
padangų montavimo, variklių 
specialistams. Erdvios patalpos, 
draugiškas kolektyvas, aprūpiname 
darbo apranga ir įrankiais, darbas 5 
dienas per savaitę.  
Tel. 8 605 22 105. Rokiškis
• Ieškomas automobilių mechanikas 
(automobilių šaltkalvis) dirbti 
automobilių servise, turinčiame 
nuolatinį klientų srautą. Būtina 
darbo patirtis autoservise: variklių 
remonto išmanymas arba pakabos 
bei stabdžių sistemos išmanymas. 
Tel. 8 608 63 280. Rokiškis
• Reikalingi automobilių techninio 
eksploatavimo specialistai: 
važiuoklės, variklio, elektros, darbų 
meistrai. Geros darbo sąlygos, laiku 
mokamas atlyginimas.  
Tel. 8 646 04 035. Rokiškis
• Siūlome darbą Aukštakalnių k. 
plačiajuosčių pjūklų galąstojui. 
Darbas pamaininis.  
Tel. 8 656 68 612. Rokiškis
• Reikalingas betonuotojas turintis 
patirties. Reikia išbetonuoti 
gyvenamajame name grindis su 
savo betono maišykle.  
Tel. 8 628 24 243. Rokiškis
• Darbo pobūdis: remontuoti 
įvairias transporto priemones: 
žemės ūkio techniką, vilkikus, 
puspriekabes, savivartes. 4-6 
savaites dirbsite Belgijoje ir 2 
savaites atostogausite Lietuvoje. 
Daugiau informacijos nurodytais 
kontaktais. Kaina 3500 Eur.  
Tel. 8 655 67 450. Rokiškis
• Langų įmonei reikalingas 
pagalbinis darbuotojas. Darbo 
patirtis būtina. Tel. 8 605 22 544. 
Rokiškis
• Reikalinga kirpėja ir kirpėja 
manikiūrininkė - visažistė.  
Tel. 8 685 41 483. Rokiškis

• Siūlomas savivarčio su 
manipuliatoriumi vairuotojo darbas 
Rokiškio r. Darbo vieta darbuotojui 
su nedarbingumu (neįgalumu). 
Daugiau informacijos telefonu.  
Tel. 8 679 19 742. Rokiškis
• Reikalingi darbuotojai, turintys 
ventiliuojamų fasadų montavimo 
patirties. Atlyginimas sutartinis. 
Darbas komandiruotėse Lietuvoje. 
Tel. 8 636 67 132. Rokiškis
• Siuloma trumpalaikė darbo vieta 
vyrams Danijoje. Darbo pobūdis - 
Kalėdiniu eglučių formavimas arba 
sodinimas. Atlyginimas apie 2000 
Eur/mėn. Darbas 3 mėnesiams. 
Išvykimas greitas.  
Tel. 8 648 81 832. Skuodas
• UAB Daivida ieškomas sargas 
(-ė). Darbo pobūdis: bendrovės 
gamybinių patalpų, materialinių 
vertybių, gaminių ir teritorijos 
apsauga, dokumentacijos pildymas, 
dėžių skaičiavimas.  
Tel. 8 686 94 750. Rokiškis
• Reikalingas darbutojas žemės 
ūkyje su traktorininko pažymėjimu 
TR1, TR2. Privalumas būtų 
gebėjimas dirbti purkštuvu. Ūkis 
Panemunėlyje. Tel. 8 616 07 494. 
Rokiškis
• Darbo funkcijos: personalo 
dokumentacijos administravimas, 
darbo grafikų sudarymas ir 
kontrolė, naujų darbuotojų paieška 
ir atranka, įmonės dokumentų 
administravimas. Reikalavimai: 
panašaus darbo patirtis, aukštasis 
arba aukštesnysis išsilavinimas. 
Tel. 8 686 94 750. Rokiškis
• Vilniuje reikalingas mūrininkas, 
betonuotojas. Reikalavimai - 
mokėti skaityti brėžinius, naudotis 
nivelyru, suprasti savo darbą. Alga 
mokama kas savaitę, kiekvieną 
penktadienį, grynais. Apgyvendinu 
nemokamai. Kaina 2000 Eur.  
Tel. 8 603 63 036. Rokiškis
• Darbo pobūdis - keleivių ir 
siuntinių pervežimas mašrutu 
Lietuva-Vokietija-Lietuva. 
Mikroautobusą vairuoja du 
vairuotojai. Reisas trunka 2 paras. 
Reikalavimai: tokio pačio ar 
panašaus darbo patirtis.  
Tik nuo 23 metų. Tel. 8 618 30 565. 
Rokiškis

KITA

• 2 kub. m skaldytų sausų beržinių 
malkų (nesmulkios). Tinka 
centrinio šildymo katilui. Kaina 
80 Eur. Galimas keitimas į skystas 
malkas (100 l). Tel. 8 652 04 800. 
Rokiškis
• Geležinkelio bėgius, 2 vnt. po 6 
m ilgio (tinka perdangoms montuoti 
ir pan.). Tel. 8 675 03 048.  
Rokiškis
• Staliuką - stalviršis ąžuolo, 
kojos Singer siuvimo mašinos. 
Senovinius radijo imtuvus Latvija, 
Minsk. Senovines arklines roges, 
arklinį vežimą, senovinį pieno 
separatorių Lavel.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Trifazį diskinį pjūklą (zeimerį) su 
obliavimo funkcija.  
Tel. 8 698 55 357. Rokiškis
• Moteris gali prižiūrėti senjorus, 
turi patirties. Tel. 8 646 10 831. 
Rokiškis
• Suvirinimo aparatą. Vienfazis, 
vokiškas. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 686 70 141. Rokiškis
• Sausas malkas ir medienos 

atliekas. Atvežame.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Šieną rulonais iš pastogės.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Grūdų malūną. Be variklio, kaltai 
apsukti, nauji. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 627 99 820. Rokiškis
• Reikalinga globa (nors laikina) 
šuniukui. Šuniukas draugiškas 
su visais, nejaunas, apie 7 metus, 
nedidelio ūgio, gyvena kambaryje. 
Tel. 8 673 32 345. Rokiškis
• Kietojo kuro, ilgo degimo 
katilą už 550 Eur bei atsparaus 
ugniai plieno šaslykinę už 35 Eur. 
Kaina 550 Eur. Tel. 8 675 38 320. 
Rokiškis
• Labai gražias dirbtines orchidėjas. 
Kaina 23 Eur. Tel. 8 678 05 029. 
Rokiškis
• Skaldytas alksnio, beržo malkas. 
Natūralaus drėgnumo.  
Tel. 8 695 08 688. Rokiškis
• Naujas elektronines cigaretes. 
Juoda ir mėlyna. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 678 05 029. Rokiškis
• Labai gražias dirbtinių gėlių 
puokštes. Papuoš bet kokį jūsų 
namų kampelį. Kaina 18 Eur.  
Tel. 8 678 05 029. Rokiškis
• Šienainio rulonus, 12 vnt.  
Tel. 8 616 89 251. Rokiškis
• 45-50 l bidonus. Geros būklės, 
naudoti vandeniui. Yra 8 vnt. 
Parduodami visi iš karto.Vieneto 
kaina 15 Eur. Tel. 8 674 90 632. 
Vilnius
• Malkas iš malkinės. Sausos, 
trumpai supjautos, smulkiai 
suskaldytos. Dominuoja beržinės. 
Išsivežti patiems. Kaina sutartinė. 
Yra 4 traktorinės priekabos.  
Tel. 8 674 90 632. Vilnius
• Buitinius dujų balionus.  
Kaina 15 Eur. Tel. 8 675 13 781. 
Kupiškis
• Sausas skaldytas malkas įvairiais 
kiekiais. Atvežu. Tel. 8 612 20 251. 
Rokiškis
• 70 l butelį naminio vyno gamybai. 
Galiu atvežti. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 685 06 891. Rokiškis
• Skrynią. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis
• Naudotus avilius ir korių 
rėmelius. Tel. 8 614 32 843.  
Biržai
• Pašarinius grūdus.  
Tel. 8 655 69 167. Rokiškis
• Supjautas, įvairių medžių malkas. 
Vežame po 16 ir 25 kub. m. 
Kaina 23 Eur/kub. m. Rokiškyje 
pristatome į namus.  
Tel. 8 641 74 455. Rokiškis
• Trifazį dviejų tarifų elektros 
skaitiklį Atikas. Galima naudoti ir 
kaip vientarifį. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Kontaktinį manometrą, darbo 
ribos 0–1,6 atm. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Bokštinės vandens siurblinės 
valdymo skydą 380 V iki 20 A. 
Kaina 27 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Du pramoninius dienos šviesos 
šviestuvus. Kaina 6 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Pratekančio vandens šildytuvą 
EVP–2A , 230/380V, 10,5 kW. 
Kaina 27 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• 8 vnt. elektros šildymo lempų po 
500 W galingumo. Patronas E40. 
Tinka viščiukų, paršiukų ir kt. 
pašildymui. Kaina 4 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Elektros apskaitos skydo dėžę , 
išmatavimai 65x50x25cm.  
Kaina 15 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Trifazį, nuolatinės srovės, 
galingą, patikimą suvirinimo 
aparatą VD-306. Pridedu laidus 
su elektrodų laikikliu ir magnetinį 
paleidėją. Kaina 260 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Mažai naudotą, 22 kW kieto kuro 
katilą Viadrus ir 2 akumuliacines 
talpas šildymo sistemai  po 400 l. 
Tel. 8 687 11 710.  
Rokiškis
• Norvegišką, labai geros būklės 
krosnelę-židinį Jotul.  
Kaina 220 Eur. Tel. 8 686 97 344. 
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Nešiojamąjį kompiuterį HP 
Pavilion DV-7. 17 colių ekranas. 
RAM gedimas. Visą arba dalimis. 
Ekranas 20 Eur, kroviklis 15 Eur. 
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Žaidimų vairą. Jungtis 
prie stacionarių ir nešiojamų 
kompiuterių. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 617 54 414. Rokiškis
• Stalinį kompiuterį už simbolinę 
kainą. Komplektą sudaro: 
monitorius, procesorius ir 
klaviatūra. Tel. 8 650 78 391. 
Rokiškis
• Vaizdo kortą: Radeon R9 390 8 
GB už 80 Eur. RAM: DD3 6 GB 
1600 mHz, už 20 Eur. Maitinimo 
bloką 500 W Atx switching power 
supply už 20 Eur. Procesorių: i3 
2100 už 15 Eur. Motininę plokštę 
Asus H81-Plus už 20 Eur.  
Tel. 8 606 14 745. Rokiškis

• Stalinį kompiuterį žaidimams ir 
darbui. Vaizdo plokštė GTX730 
2 GB, 2 GB RAM, procesorius 
Intel Core2 Duo E8400. Atsakau 
į žinutes ir skambučius. Galima 
derėtis . Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 655 12 035. Rokiškis
• Stalinį kompiuterį su monitorium. 
Amd Athlon 64 3500+. RAM 2 GB. 
Kietasis 250 GB. Vaizdo plokštė 
256MB. Windows 7. Monitorius 
skystųjų kristalų, 17 colių. Kaina 
42 Eur. Tel. 8 675 00 301.  
Rokiškis
• Nešiojamą kompiuterį Asus. 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 646 49 930. 
Rokiškis
• Monitorių Acer. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Kepame tradicinę naminę duoną. 
Viskas pagaminta su meile ir iš 
savų produktų. Išskirtinis skonis 
ir kokybė. Kepalo svoris 5 kg. 
Viso kepalo kaina 12 Eur. Duoną 
pristatome Rokiškyje ir Vilniuje. 
Galimas ir didelis užsakymas.  
Tel. 8 695 10 518. Rokiškis
• Maistines bulves augintas savame 
ūkyje. Veislės - Vineta ir Pilkutės. 
Kaina sutartinė. Pandėlio sen.  
Tel. 8 646 81 861. Rokiškis
• 20 kg medaus po 2 Eur.  
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis
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MOBILIEJI TELEFONAI

• Puikiai veikiantį telefoną 
Samsung Galaxy S6, 3GB RAM 
, 32GB vidinė atmintis, visiškai 
sukomplektuotas (kroviklis, 
ausinės, dežutė). Atsakau į sms. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 604 43 280. 
Rokiškis
• Išmaniają apyrankę su laikrodžiu. 
Galima skambinti, dedama SIM 
kortelė. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 623 71 216. Rokiškis
• Laisvų rankų įrangos ausinę. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 623 71 216. 
Rokiškis
• Samsung Galaxy Come Prime 
telefoną . Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Mobilųjį telefoną Huawei i5 2. 
Puikiai veikia, su dėklu.  
Kaina 45 Eur. Tel. 8 672 86 131. 
Rokiškis
• Gerai veikiantį telefoną Huawei 
P8 Lite. Skilęs, naudotis netrukdo. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 628 37 400. 
Rokiškis
• Telefoną LG Q6. Veikia puikiai, 
3GB RAM, 32GB vidinė atmintis. 
Pilnas komplektas, priedo du 
dėklai. Atsakau į sms, kaina 
galutinė. Kaina 85 Eur.  
Tel. 8 647 88 088. Rokiškis
• Telefoną Xiaomi Redmi S2. 
Naudotas, ekranas nepažeistas 
tik nugarėlė truputį apsitrynusi. 
Kaina 199 Eur. Tel. 8 681 95 504. 
Rokiškis

• Nokia 6070. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 629 06 392. Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Tarybinių laikų armoniką.  
Kaina 50 Eur. Tel. 8 640 42 901. 
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Kolektyvinį sodą su mediniu 

nameliu ir šuliniu Rokiškio r., 
Uljanavos k., sodų bendrijoje 
Draugystė. Netoli autobusų stotelė, 
šalia kūdra laistymui, įvesta 

elektros instaliacija (vienfazė), 
yra vaismedžių.  Kaina sutartinė. 
Papildomas tel. nr. +370 62339675. 
Tel. 8 616 32 550. Rokiškis
• Garažą Panevėžio g., Rokiškyje, 
prie Norfos prekybos centro.  
Tel. 8 618 13 406. Rokiškis
• Sodybą-vienkiemį ramiam 
poilsiui, turizmui. 2 km nuo 
Dusetų, prie gero asfaltuoto kelio. 
Sodyba gyvenama, tvarkinga. 
Kaina 36000 Eur.  
Tel. 8 698 55 357. Rokiškis
• 6,29 ha žemės sklypą Kalbutiškių 
k., prie Sartų ežero ir Šventosios 
upės ištakų. Šalia gero kelio, 
galimos statybos. Kaina 36000 Eur. 
Tel. 8 698 55 357. Rokiškis

• 3 kambarių butą Rokiškio mieste, 
P. Širvio g. 3 aukštas iš 5. Plotas 
64,45 kv. m. Butas erdvus, saulėtas, 
su buitine technika ir baldais. 
Rūsyje sandėliukas 2,45 kv. m. 
Yra galimybė kartu įsigyti garažą 
Panevėžio g. (4 200 eurų).  
Tel. 8 609 94 107. Rokiškis
• Garažą prie autobusų stoties 
Panevėžio g. Kaina 4300 Eur.  
Tel. 8 609 94 107. Rokiškis
• Mūrinį namą su ūkiniais pastatais 
ir 6 a žemės Rokiškyje, Birutės g. 
Tel. 8 618 02 641. Rokiškis
• Labai gerą 2 kambarių butą 
miesto centre, Laisvės g. 5B. Butas 
2 aukšte, suremontuotas, su baldais 
ir buitine technika. Kaina 30000 
Eur. Tel. 8 686 78 983.  
Rokiškis
• 120 kv. m medinį gyvenamąjį 
namą su 6,35 a sklypu Respublikos 
g. 41B. Tel. 8 687 27 274.  
Rokiškis
• 2,80 ha ir 0,79 ha žemės ūkio 
paskirties sklypus su viename iš 
jų esančiu senu nedideliu rąstiniu 
namu, šuliniu ir kt. Sklypas 
Jakiškių k., šalia sodų, už valymo 
įrengimų,  2 km nuo Rokiškio. 
Rami, gera vieta. Tiktų statyboms. 
Kaina 10000 Eur.  
Tel. 8 614 92 717. Rokiškis
• 2 kambarių butą Jaunystės g. 16. 
Plastikiniai langai, erdvi virtuvė, 
pietinė pusė. Butui reikalingas 
remontas, 5 aukštas. Kaina 16700 
Eur. Tel. 8 600 98 909.  
Rokiškis
• 2 aukštų namą Juodupėje 
su baldais ir buitine technika. 
Centrinis šildymas (paliekame 
nemažai pakuros). Ūkinis pastatas: 
garažas, malkinė ir pirtis. 12 a 
sklypas su obelimis ir vaiskrūmiais. 
Rami aplinka, kaimynai. Netoli 
miestelio centas. Kaina 13000 Eur. 
Tel. 8 606 59 786. Rokiškis
• Sodybą nuostabioje vietoje su 
1ha žemės sklypu Rokiškio raj., 
Kriaunų sen., Miciūnų k.  
Tel. 8 606 25 534. Rokiškis
• Sodybą su ūkiniais pastatais, 
rūsiu, klėtimi, pirtele ir tvenkiniu 
Rokiškio raj., Mickūnų k. Sodyba 
kraštinė, jai priklauso 0,91 ha 
žemės. Tel. 8 686 74 353.  
Rokiškis
• 3 kambarių butą pirmajame 
aukšte, Panevėžio g. Tinka 
komercijai, yra išėjimas iš gatvės 
pusės. Tel. 8 600 26 451.  
Rokiškis
• Namą Onuškio k.  
Tel. 8 623 71 021. Rokiškis
• Sodą sodų bendrijoje Draugystė, 
Raišių k. 7 a žemės, yra namukas, 
elektra, šiltnamis, vanduo.  
Tel. 8 679 35 608. Rokiškis
• 12,55 ha žemės sklypą Obelių 
sen., Bučiūnų k. Tel. 8 650 70 011. 
Rokiškis
• Tvarkingą 2 kambarių butą 
P. Širvio g., 5 aukšte. Butas 
apšiltintas, paliekami visi baldai, 

buitinė technika. Plastikiniai 
langai. 52 kv. m, tvarkinga laiptinė, 
draugiški kaimynai. Kaina 25900 
Eur. Tel. 8 600 98 909.  
Rokiškis
• Sodą Rokiškio mieste, Upės 
take. Yra ūkinis pastatas, nedidelis 
namukas, elektra, šulinys.  
Tel. 8 611 26 448. Rokiškis
• Namą Obeliuose, Pasubatės k. 
Namas rąstinis, iki ežero 200 m. 
Kaina 2900 Eur. Tel. 8 671 89 808. 
Rokiškis
• Namą Panemunėlio gelž. st. 
Asfaltuotas privažiavimas. 
3 kambariai ir didelė virtuvė 
pirmajame aukšte, antrajame - 2 
kambariai. Namas šildomas 
kietuoju kuru, vonia, tualetas. 
Vandentiekis miestelio, kanalizacija 
vietinė. 21a namų valdos, ūkiniai 
pastatai. Tel. 8 623 96 271. 
Rokiškis
• Sodybą Duokiškio miestelio 
pakraštyje tarp Uosinto ir Bedugnio 
ežerų. Atstumas iki Uosinto ežero 
pakrantės 80 m. Yra didelis sodas, 
mūrinis ūkinis pastatas. Sklypas 
23a, namo plotas 100 kv. m, 
šulinys. Kaina 11500 Eur.  
Tel. 8 608 68 680. Rokiškis
• Brandų 0,4 ha mišką Zarasų raj. 
Kaina 12000 Eur.  
Tel. 8 672 97 568. Zarasai
• Tvarkingą, įrengtą namą su 
baldais ir buitine technika. Yra 
pirtis, rūkykla, 22 a  sklypas. 
Domina keitimas į 2 kambariu butą 
Rokiškyje su jūsų priemoka. Tik 10 
min. iki Rokiškio.  
Kaina 52000 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• 2,43 ha žemės ūkio paskirties 
sklypą Rokiškio raj., Čelkių k. 
Žemės našumo koeficientas - 44.0. 
Kaina 7290 Eur. Tel. 8 687 19 583. 
Rokiškis
• Rąstinį namą 1968 m. statybos. 
Ūkinis pastatas, klėtis, rūsys, 
pirtelė, trifazis. 89 a žemės su namų 
valda. Kaina 4500 Eur.  
Tel. 8 603 55 831. Rokiškis
• Naują medinę pavėsinę 3mx3m. 
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Komercinės paskirties patalpas 
geroje vietoje, miesto centre. Yra 
projektas, įrengta signalizacija. Tel. 
8 622 65 723. Rokiškis
• Dirbanti pora ieško 1-2 kambarių 
buto nuomai. Tel. 8 623 03 589. 
Rokiškis
• 0,42 a žemės sklypą Jakiškių 
k.  Nuo pagrindinio kelio trečias 
sklypas. Kaina 1500 Eur.  
Tel. 8 663 77 699. Rokiškis
• 15a sklypą namo statybai 
Kudirkos kvartale.  
Tel. 8 614 19 528. Rokiškis
• Garažą prie autobusų stoties 
Panevėžio g. Garažų bendrija 
Klevas. Garažas su duobe, yra 
rūsys (pusinis) ir lentynos. Kaina 
4500 Eur. Tel. 8 609 94 107.  
Rokiškis
• Dviejų sklypų žemę 



8 psl. 2019-03-19

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

TR
EČ

IA
D

IE
N

IS
 0

3.
20 06:00 Himnas

06:05 Labas rytas, Lietuva
09:20 Senis 
10:25 Štutgarto 
kriminalinė policija 5 
11:15 Aukštuomenės 
daktaras 3 
12:00 Nacionalinė paieškų 
tarnyba 
13:00 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Ponių rojus
17:30 Žinios. 
18:00 „Kas ir kodėl?"
18:30 Speciali laida 
dėl LR Konstitucijos 9 
straipsnio papildymo 5 
dalimi (Referendumu 
priimti įstatymai keičiami 
tik nauju referendumu)
19:30 Gyvenimas 
20:30 Panorama

21:00 Dienos tema
21:30 Aš – laidos vedėjas
22:30 Dviračio žinios
23:00 Iškyla prie Kabančios 
uolos 
00:00 LRT radijo žinios
00:10 Štutgarto kriminalinė 
policija 5 
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 Ponių rojus 

06:10 Televitrina
06:25 Aladinas
06:55 Simpsonai
07:55 Prieš srovę
08:55 Meilės sūkuryje

10:00 Meilės žiedai
11:00 Meilės žiedai
12:00 Svotai
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 Prakeikti
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Paskutinė riba
00:00 Rezidentas
01:00 Kaulai
01:55 Kvantikas
02:45 Ekstrasensai tiria
04:10 Rezidentas
05:00 Kaulai

06:05 Mano gyvenimo šviesa 
07:35 Tomas ir Džeris 
08:00 Volkeris, Teksaso rein
džeris
09:55 Monikai reikia meilės 

10:25 Namai, kur širdis 
11:00 Nuo... Iki...
11:30 Paveldėtoja 2 
12:00 Mano likimas 
13:00 Svaragini. Amžina draugystė 
14:00 Dvi širdys 
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:00 Yra, kaip yra
18:00 Žinios
19:00 KK2
19:30 Nuo... Iki...
20:00 Paveldėtoja 2 
20:30 Monikai reikia meilės 
21:00 Žinios
22:00 Operacija "Delta farsas"
23:50 Judantis objektas
00:45 Ypatinga užduotis

06:45 Mentalistas 
07:40 Stoties policija 
08:40 Sudužusių žibintų gatvės 
09:40 Nepataisomi 
10:40 Kobra 11 
11:40 Ekstrasensų mūšis 

13:10 Tautos tarnas 
13:45 Stoties policija 
14:50 Sudužusių žibintų gatvės 
15:55 Nepataisomi 
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 
18:30 Mentalistas 
19:30 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius 
20:25 Tautos tarnas
21:00 Akivaizdus ir tikras 
pavojus
23:50 Pinigų kalba
01:35 Juodasis sąrašas 
02:20 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius 

05:20 „Gyvybės langelis“ 
06:10 TV parduotuvė
06:30 „Pasaulis iš viršaus“
07:00 Skinsiu raudoną rožę
07:30 Krepšinio pasaulyje 
08:00 Reporteris
09:00 „Gurovo bylos. 

Trys dienos“ 
10:00 „Širdies plakimas“ 
11:10 „Baimės įlanka“ 
12:20 „Bitininkas“ 
13:30 TV parduotuvė
13:45 „Miškinis“ 
14:55 „Gluchariovas“ 
16:00 Reporteris
16:30 Lietuva tiesiogiai
17:00 „Gyvybės langelis“ 
18:00 Reporteris
18:50 „Mes europiečiai“
18:55 „Jekaterina Didžioji“ 
20:00 Reporteris
20:30 Lietuva tiesiogiai
21:00 Ant bangos
22:00 Reporteris
22:55 „Mes europiečiai“
23:00 Nuoga tiesa
00:00 „Gluchariovas“ 
01:05 „Bitininkas“ 
02:10 „Širdies plakimas“ 
03:00 „Jekaterina Didžioji“ 
03:50 „Žiurkininko fleita“ 
04:35 „Kelrodė žvaigždė“ 
05:20 „Gyvybės langelis“
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06:00 Himnas
06:05 Labas rytas,
 Lietuva
09:20 Senis
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 5 
11:15 Aukštuomenės 
daktaras 3 
12:00 Gyvenimas 
13:00 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, 
Lietuva
16:30 Ponių rojus 
17:30 Žinios. 
18:00 „Kas ir kodėl?"
18:30 Speciali laida dėl LR 
Konstitucijos 9 straipsnio 
papildymo 5 dalimi 
(Referendumu priimti 
įstatymai keičiami tik 
nauju referendumu)

19:30 Specialus tyrimas
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Gimę tą pačią dieną
22:30 Dviračio žinios
23:00 Babilonas Berlynas 
01:00 LRT radijo žinios
01:10 Štutgarto kriminalinė 
policija 5 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Gimę tą pačią dieną 
03:00 LRT radijo žinios

06:10 Televitrina
06:25 Aladinas
06:55 Simpsonai
07:55 Gero vakaro šou
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Meilės žiedai
11:00 Paskutinis iš Magikianų
13:00 Pažadėtoji
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios

16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Farai
20:30 Prakeikti
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Beždžionių planetos 
sukilimas
00:05 Rezidentas
01:05 Kaulai
01:55 Kvantikas
02:45 Ekstrasensai tiria
04:10 Rezidentas
05:00 Kaulai

06:05 Mano gyvenimo šviesa 
07:35 Tomas ir Džeris 
08:00 Volkeris, Teksaso
 reindžeris 
09:55 Monikai reikia meilės 
10:25 Namai, kur širdis 
11:00 Nuo... Iki...
11:30 Paveldėtoja 2 
12:00 Mano likimas 

13:00 Svaragini. Amžina 
draugystė 
14:00 Dvi širdys 
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:00 Yra, kaip yra
18:00 Žinios
19:00 KK2
19:30 Valanda su Rūta
20:30 Monikai reikia meilės 
21:00 Žinios
22:00 Tokarevas
23:55 Judantis objektas 
00:50 Operacija "Delta farsas"
02:25 Alchemija. VDU karta
02:55 RETROSPEKTYVA

06:45 Mentalistas 
07:40 Stoties policija 
08:40 Sudužusių žibintų 
gatvės 
09:40 Nepataisomi 
10:40 Kobra 11 
11:40 Ekstrasensų mūšis 

13:45 Stoties policija 
14:50 Sudužusių žibintų gatvės 
15:55 Paskutinis faras 
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 
18:30 Mentalistas 
19:30 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius 
20:25 Tautos tarnas 
21:00 Mirties angelas
22:40 Akivaizdus ir tikras
 pavojus
01:20 Juodasis sąrašas 
02:05 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius

05:20 „Gyvybės langelis“ 
06:10 TV parduotuvė
06:30 „Pasaulis iš viršaus“
07:00 Vantos lapas
07:30 Kitoks pokalbis
08:00 Reporteris
09:00 Ant bangos

10:00 „Širdies plakimas“ 
11:10 „Baimės įlanka“ 
12:20 „Bitininkas“ 
13:30 TV parduotuvė
13:45 „Miškinis“ 
14:55 „Jekaterina Didžioji“ 
16:00 Reporteris
16:30 Lietuva tiesiogiai
17:00 „Gyvybės langelis“ 
18:00 Reporteris
18:50 „Mes europiečiai“
18:55 „Jekaterina Didžioji“ 
20:00 Reporteris
20:30 Lietuva tiesiogiai
21:00 Ne spaudai
22:00 Reporteris
22:55 „Mes europiečiai“
23:00 Adomo obuolys
00:00 „Gluchariovas“ 
01:05 „Bitininkas“ 
02:10 „Širdies plakimas“ 
03:00 „Jekaterina Didžioji“ 
03:50 „Žiurkininko fleita“ 
04:35 „Kelrodė žvaigždė“ 
05:20 „Gyvybės langelis“ 
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06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
09:20 Senis 
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 5 
11:15 Aukštuomenės 
daktaras 3 
12:00 (Ne)emigrantai
13:00 Vartotojų kontrolė
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Ponių rojus 
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 Sniego traukinys 
01:00 LRT radijo žinios
01:10 Štutgarto kriminalinė 
policija 5
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 Ponių rojus

06:10 Televitrina
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Simpsonai
07:55 Farai
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Meilės miestas

11:00 Meilės miestas
12:00 Paskutinis iš Magikianų
14:00 Pažadėtoji
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Išvirkščias pasaulis
21:20 Ji - šnipė
23:50 Mano geriausio draugo 
mergina
01:45 Paskutinė riba
03:30 Ričardas Liūtaširdis
05:25 Svotai

06:05 Mano gyvenimo šviesa 
07:35 Tomas ir Džeris 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
09:55 Monikai reikia meilės 

10:25 Namai, kur širdis 
11:00 Valanda su Rūta
12:00 Mano likimas 
13:00 Svaragini. Amžina
 draugystė 
15:00 Dvi šeimos 
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:00 Bus visko
18:00 Žinios
19:00 KK2 penktadienis
21:00 Bornas. Sunaikinta tapatybė
23:25 Nakties įkaitas
01:45 Mutantų pasaulis
03:10 Tokarevas

06:45 Mentalistas
07:40 Stoties policija 
08:40 Sudužusių žibintų gatvės 
09:40 Paskutinis faras 
10:40 Kobra 11 

11:40 Ekstrasensų mūšis
13:45 Stoties policija 
14:50 Sudužusių žibintų gatvės 
15:55 Paskutinis faras 
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 
18:30 Mentalistas 
19:30 Amerikietiškos imtynės 
21:30 Kikboksininkas. Agresorius
23:20 Mirties angelas
01:00 Juodasis sąrašas 
01:45 Lemtingi skambučiai

05:20 „Gyvybės langelis“ 
06:10 „Pasaulis iš viršaus“
06:35 Krepšinio pasaulyje 
07:00 Čempionai
07:30 Atliekų kultūra
08:00 Reporteris
09:00 Nuoga tiesa

10:30 10 min iki tobulybės su 
Jurijumi
10:45 Čempionai
11:20 Adomo obuolys
12:20 „Bitininkas“ 
13:30 TV parduotuvė
13:45 „Miškinis“ 
14:55 „Jekaterina Didžioji“ 
16:00 Reporteris
16:30 Kitoks pokalbis 
17:00 „Gyvybės langelis“ 
18:00 Reporteris
18:55 „Deimantų medžiotojai“ 
20:00 Reporteris
20:30 Kitoks pokalbis 
21:00 „Prokuroras“ 
22:00 Reporteris
23:00 Ant bangos
01:25 „Moterų daktaras“ 
02:55 „Tarp meilės ir neapykantos“ 
04:35 Vantos lapas
05:00 „Žiurkininko fleita“

kolektyviniame sode už miškų 
urėdijos. Tel. 8 679 88 055. 
Rokiškis
• Jaukų nedidelį mūrinį namą 
Dariaus ir Girėno g., tinkantį 
gyventi iš karto. Poilsiui įrengta 
pirtis. 65 kv. m, sklypas 6,15a, 
teritorija aptverta. Elektra trifazė, 
vanduo šulinio su hidroforu (galima 
prisijungti miesto), kanalizacija 
miesto. Kaina 37000 Eur.  
Tel. 8 655 31 429. 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 
5500 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 17000 Eur.  
Tel. 8 655 31 429. Rokiškis
• Sodą už miškų urėdijos. Erdvus 
9 a sklypas, mūrinis namukas, 
po namuku sausas rūsys. Yra 
vaismedžių, trifazis.  

Kaina 5500 Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• Jaukų 2 kambarių butą. Geras 
išplanavimas, ilgasis balkonas, 
plastikiniai langai, erdvi virtuvė. 
Mūrinis namas, tvarkinga laiptinė, 
draugiški kaimynai. 5 aukštas. 
Kaina derinama. Kaina 17400 Eur. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Sklypus Bajoruose. Yra atvesta 
elektra. Ežero g. 6C (0,1894 ha) 
7600 Eur; Pušyno g, 21A (0,2252 
ha) 4600 Eur; Pušyno g. 21B 
(0,2733 ha) 5600 Eur; Pušyno 21C 
(0,2708 ha) 5500 Eur.  
Tel. 8 617 57 592. Rokiškis

NUOMA

• Šeima ieško pusantrinio arba 2 
kambarių buto nuomai ilgesniam 
laikui. Tel. 8 621 52 675.  
Rokiškis
• Ieškome žemės ūkio paskirties 
sklypo nuomai Panemunėlio sen. 
Tel. 8 650 97 726. Rokiškis

PASLAUGOS

• Geriausia kaina atvežame: žvyrą, 
smėlį, skaldą, atsijas. Statybinio 
laužo, grunto išvežimas. Vežame 
įvairiais kiekiais, padidinto 

pravažumo transportu.  
Tel. 8 604 86 441. Rokiškis • Atlieku lauko ir vidaus darbus. 

Montuoju gipso kartono plokštes, 
glaistau, dažau, klijuoju plyteles. 
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Dirbu visus kitus darbus.  
Tel. 8 641 65 274. Rokiškis
• Pjauname medieną kilnojamuoju 
juostiniu gateriu kliento namuose. 
Statome rąstinius statinius, angarus. 
Tel. 8 656 51 760. Rokiškis
• Atliekame įvairius vidaus 
apdailos darbus. Tel. 8 683 10 982. 
Rokiškis

PERKA

• Perku Peterburgo armoniką.  
Tel. 8 608 04 630. Rokiškis
• Perku veršingą karvę arba 
veršingą telyčią. Tel. 8 685 65 074. 
Rokiškis
• Pirksiu sėjamąją su salietros 

įterpimu. Tel. 8 650 97 726. 
Rokiškis
• Pirksiu 2 korpusų plūgą.  
Tel. 8 650 97 726. Rokiškis
• Senas monetas, banknotus. 
Medalius, ordinus, ženkliukus. 
Nuotraukas, atvirutes, knygas, 
laikraščius, dokumentus. Žvakides, 
varpelius, ikonas, samovarus, 
sidabrą, durtuvus, uniformas 
ar jų dalis. Senus žaislus. 
Propagandinius plakatus, kitus 
sendaikčius.  
Tel. 8 625 32 533. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Prašau padovanoti 4 skylių dujinę 
viryklę. Tel. 8 693 28 737.  
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Labai geros būklės automobilinę 
kėdutę su padu. Naudota vos 7 
mėnesius. Kas vertina patogumą 
ir žino izofiksų privalumą - tiems 
puikus pasiūlymas. Kaina 120 Eur. 
Tel. 8 666 80 007. Rokiškis
• Mažai naudotas sūpynes.  
Tel. 8 621 52 675. Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Pamesta piniginė su pasu. 
Radusiems atsilyginsime.  
Tel. 8 605 71 862. Rokiškis
• Pamesti 3 raktai.  
Tel. 8 686 31 000. Rokiškis
• Rastas auskaras . Tel. 8 612 94 
806. Rokiškis
• Kovo 8 d. nuo J. Tūbelio 
progimnazijos iki L. Šepkos 
parkelio teritorijos pamestas 
telefonas Xiomi Redmi  Note 5. 
Tel. 8 677 08 977. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Naudotą pjūklą Stihl 029. 3kW, 
geros būklės. Kaina 185 Eur.  
Tel. 8 612 26 521. Rokiškis
• Savaeigę žoliapjovę 
McCULLOCH. 2,1 kW, 56 cm 
darbinis plotis. Nenaudota, tik 
išbandyta, priekis varomas.  
Tel. 8 612 94 820. Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Mažai naudotą dviratį-treniruoklį. 
Tel. 8 646 81 861. Rokiškis
• Labai mažai naudotą 
daugiafunkcinį treniruoklį 
Christopeit Sport.  
Tel. 8 611 20 221. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Storasienį metalinį vamzdį. Storis 
8 mm, skersmuo 630 mm.  
Tel. 8 698 55 357. Rokiškis
• Įvairią pjautą statybinę medieną. 
Atvežame. Tel. 8 671 89 551. 
Rokiškis
• Ketaus radiatorius, sekcijos po 
6, 7, 8, 11, 12, 14, 14, 15. Vienos 
sekcijos kaina 1,8 Eur, visas imant 
po 1,5 Eur, kaina derinama.  
Tel. 8 682 60 643. Rokiškis
• Pjautą spygliuočių medieną 
stogui, tąšus. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Colines lentas, gegnes, tąšus.  
Tel. 8 610 06 145. Rokiškis
• Plokštes 12x3 m. Viso 7 vnt. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 676 37 787. 
Rokiškis
• Pjautą medieną.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Naujus pamatinius blokus. Ilgis 
2,4 m, plotis 0,3 m, aukštis 0,6 m. 
Tel. 8 626 95 551. Rokiškis
• Naują suktuką Hitachi. 18V, 
3Ah. Pakrovėjas, dvi baterijos. 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 672 06 106. 

Rokiškis
• Naudotas duris be staktos 2x0,8 
m. Kaina 20 Eur. Tel. 8 610 49 507. 
Rokiškis
• Trifazį diskinį pjūklą, varikilio 
galingumas 4 kW. Kaina 180 Eur. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Klijuojamą sienų dangą. Smėlio 
spalvos, apie 10 kv. m. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• VW Passat B5 FL 1,9 l, 96 kW, 
6 bėgių, 2002 m., TDI, dyzelis. 
TA iki 2020 m. Lietuvoje važinėta 
metus. Ką tik pakeičiau puikų 
variklį su turbina. Daugiau 
informacijos telefonu.  
Kaina 1350 Eur. Tel. 8 675 42 936. 
Rokiškis
• Mitsubishi Lancer. 1,3 l, 
benzinas, automatinė pavarų dėžė, 
TA iki 2020.08. Kaina 400 Eur.  
Tel. 8 605 69 172. Rokiškis
• Dviratį. Yra amortizatoriai, 15 
bėgių. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 656 69 922. Rokiškis
• Priekabą. TA iki 2020.06, 
draudimas iki 2019.07. Kaina 
derinama. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 687 59 821. Rokiškis
• Tvarkingą Volvo S8 2000 m., 
2,5 l, 103 kW. TA iki 2020.06.17. 
Variklis dirba gerai, automatinė 
pavarų dėžė, bėgius jungia 
sklandžiai, kėbulas tvarkingas. 
Galimas keitimas į ilgintą 
mikroautobusą VW Caravelle 
(pageidautina automatinė pavarų 
dėžė). Kaina 1250 Eur.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• VW Passat B4. 1996 m., 
universalas. 1,9 l, TDI, 97 kW, 
TA iki 2020.07. Odinės šildomos 
sėdynės, borto kompiuteris. Žalia 
perlamutrinė spalva. Kaina 850 Eur. 
Tel. 8 614 63 569. Rokiškis
• Peugeot Expert 2011 m., 2l, 
dyzelinas, 88 kW. Komercinio tipo, 
ilgoji bazė. Kaina 4300 Eur.  
Tel. 8 682 24 679. Rokiškis
• Opel Astra 2005 m. 2 l, 147 kW, 
benzinas. Kaina 3100 Eur.  
Tel. 8 682 24 679. Rokiškis
• Volvo V40 1,9 l, 85 kW. 
Važiuojantis. Visą arba dalimis. 
Kaina 270 Eur. Tel. 8 628 47 947. 
Kupiškis
• Ford Focus. Sedanas, sidabrinės 
spalvos, dyzelis, 1,8 l, TDI. 
Seno tipo variklis, mechaniniai 
purkštukai. El. langai, lieti 
ratlankiai, stoglangis. Turi rūdžių. 
TA iki 2020.05. Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 629 78 083. Rokiškis
• Opel Astra 2003 m., dyzelis, 2 l, 
74 kW. TA iki 2021.01. Centrinis 
užraktas, el. langai, galiniai 
parkavimo davikliai, kėbulas be 
rūdžių. Papildomas tel. 
 +370 61065991. Kaina 1250 Eur. 
Tel. 8 617 93 238. Rokiškis
• Lengvojo automobilio priekabą. 
Kaina 400 Eur. Tel. 8 671 77 754. 
Rokiškis
• Tvarkingą priekabą su TA bei 
draudimu. Audi tiltas su R13 ratais 
ir padangomis (C). Papildomai 
įvirintos spyruoklės, galima vežti 1 
t. Atidaromas bei išimamas galinis 
bortelis. Plotis 1,6 m, ilgis 1,9 m. 
Kaina 320 Eur. Tel. 8 600 65 951. 
Kupiškis
• 1994 m. Audi 100 C4. 2,5 l, 
dyzelis, TA dar ilgam.  
Kaina 650 Eur. Tel. 8 689 05 711. 
Rokiškis
• 2001 m. VW Passat 1,8 l, dujos. 
Kaina 1400 Eur. Tel. 8 677 19 819. 
Rokiškis
• 2012 m. Opel Zafira 2 l, dyzelis. 
Kaina 6100 Eur. Tel. 8 677 19 819. 
Rokiškis
• 2005 m. VW Passat 2 l, dyzelis, 
DSG. Kaina 2400 Eur.  
Tel. 8 677 19 819. Rokiškis
• 2005 m. VW Touran 1,9 l, 

dyzelis. Kaina 2400 Eur.  
Tel. 8 677 19 819. Rokiškis
• 2001 m. Opel Astra 2 l, dyzelis. 
Kaina 800 Eur. Tel. 8 677 19 819. 
Rokiškis
• 2001 m. Opel Astra 1,9 l, dyzelis. 
Kaina 1700 Eur. Tel. 8 677 19 819. 
Rokiškis
• 2001 m. Audi A3 1,9 l, dyzelis. 
Kaina 1700 Eur. Tel. 8 677 19 819. 
Rokiškis
• BMW 318. 85 kW, nėra TA, 
slenksčiai papuvę. Domina 
keitimas. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 624 60 912. Rokiškis
• 3 bėgių, geros būklės dviratį 
160 cm ūgio mergaitei. Kaina 
negalutinė. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 692 74 224. Rokiškis
• Opel Vectra C 2004 m., 110 kW, 
1,9 l, 6 pavaros, ekonomiškas 
universalas, neseniai praeita TA, 
daug dalių pakeista naujomis. 
Kaina 1650 Eur. Tel. 8 677 31 580. 
Rokiškis
• Visureigį Tata Safari. 2001 m, 
2,1l, TA iki 2020.12.  
Tel. 8 686 93 420. Rokiškis
• 15 bėgių dviratį su 
amortizatoriais. Ratai 16CP.  
Kaina 55 Eur. Tel. 8 605 61 087. 
Rokiškis
• Moterišką dviratį Spectrum iš 
Norvegijos. 7 bėgių, labai gerai 
važiuoja. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 612 94 820. Rokiškis
• VW Golf 1,9 l, 55 kW, dyzelis, 
TA iki 2019.09. Kaina 370 Eur.  
Tel. 8 623 20 906. Rokiškis
• 2000 m. Ford Focus 1,8, TDI. 
Kaina 370 Eur. Tel. 8 628 37 400. 
Rokiškis
• VW Passat B5 1,9 l, 81 kW. 
Klimato kontrolė, šildomos 
sėdynės, autopilotas, geros 
žieminės padangos, lieti ratlankiai. 
Ekonomiškas, geras automobilis. 
Rankinis laiko, pečiukas šildo, 
kuriasi, traukia puikiai. Sparnas 
įlenktas, yra rūdžių. Kaina 550 Eur. 
Tel. 8 619 32 390. Rokiškis
• 1999 m. Peugeot 206. 1,4 l, 
benzinas, TA iki 2019.09. Kaina 
600 Eur. Tel. 8 687 80 527. 
Rokiškis
• BMW 525 E39 2,5 l, TDS, 1997 
m. TA dvejiems metams. galiojantis 
draudimas. Lieti ratai, apynaujos 
padangos bei akumuliatorius. 
Automobilis tvarkingas.  
Kaina 760 Eur. Tel. 8 605 31 514. 
Rokiškis
• Tvarkingą ir Lietuvoje 
neeksploatuotą, 7 vietų, 6 pavarų, 
2 l benzininiu varikliu Renault 
Grand Scenic vienatūrį. Kėbulas 
tvarkingas, salonas gražus, 
važiuoklė tvarkinga. Pakeisti 
tepalai bei pagrindinis diržas. Geros 
padangos. Dokumentai tvarkingi. 
Kaina 900 Eur. Tel. 8 628 50 199. 
Rokiškis
• Tvarkingą bei prižiūrėtą 2000 m., 
2 l, 74 kW Opel Vectra automoblį 
su galiojančia TA. Variklis 
užsiveda, dirba ir traukia gerai. 
Važiuoklė nebilda. Salonas gražus. 
Kėbulas nesupuvęs, bet yra kelios 
paviršinės rūdelės. Geros padangos. 
Kaina 600 Eur. Tel. 8 628 50 199. 
Rokiškis
• Geros būklės keturratį 110 kub.
cm. Tel. 8 620 31 551.  
Rokiškis
• Volvo 440 1994 m., TA iki 
2020.11. Važiuojantis, galimybė 
derėtis. Kaina 600 Eur.  
Tel. 8 685 41 586. Rokiškis
• VW Passat 1995 m., 1,9 l, TDI, 
66 kW. Opel Zafira 2l, DTI, 74 kW. 
Abu automobiliai su TA.  
Tel. 8 682 31 989. Rokiškis
• Seat Alhambra 1998 m., TA iki 
2019.09. Kaina 800 Eur.  
Tel. 8 610 40 802. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Vasarines padangas 245/45 R18. 
Kaina 70 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Volvo ratus R18 5/108. Kaina 160 
Eur. Tel. 8 627 71 703.  
Rokiškis
• Lietus R18 ratlankius. Tinka Audi 
A4, A6. Tel. 8 676 27 899.  
Rokiškis

• VW Passat B5 R16 lietus ratus 
už 150 Eur, CD grotuvą už 60 Eur, 
Renault greičių dėžę už 50 Eur.  
Tel. 8 629 61 619. Rokiškis
• VW Passat B5 sedano sėdynes. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 682 58 004. 
Rokiškis
• 2006 m. VW Golf 1,9 l, TDI, 77 
kW dalimis. Tel. 8 629 45 390. 
Rokiškis
• 1996 m. Audi A4 1,9 l, TDI, 66 
kW dalimis. Tel. 8 629 45 390. 
Rokiškis
• Ford Galaxy dalimis. 2 l, 
benzinas. Tel. 8 629 45 390. 
Rokiškis
• Ratlankius su padangomis nuo 
VW Golf 4. 4 vnt. Už visus 20 Eur. 
Tel. 8 609 94 107. Rokiškis
• Audi 80 R15 ir Volkswagen B5 
R16 skardinius ratlankius.  
Kaina 5 Eur. Tel. 8 600 26 446. 
Rokiškis
• R15 Volvo ratlankius.  
Kaina 80 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Vasarines padangas 195/65 R15 
Bridgestone 2018 m. Kaina 120 
Eur. Tel. 8 685 75 884.  
Rokiškis
• Naują Ford Galaxy vairo traukės 
antgalį. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 628 37 400. Rokiškis
• Ford Galaxy rekaro sėdynes. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 628 37 400. 
Rokiškis
• VW Passat B5 padangas su 
ratlankiais R15 185/65 5x112. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 628 37 400. 
Rokiškis
• Audi A4 B5 R15 195/65 lietus 
ratlankius su padangomis. 4 vnt. 
Kaina 85 Eur. Tel. 8 674 33 845. 
Rokiškis
• R13, R14, R15 ratus su 
padangomis, ratlankius.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• VW Golf 3 1998 m., 1,9 l, TD, 
universalą dalimis.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Moskvič 412 mažai naudotą 
variklį. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Naują termostatą. Neišpakuotas. 
Taip pat naujas, neišpakuotas 
stabdžių kaladėles, 4 vnt.  
Tel. 8 679 57 645. Rokiškis
• Subaru Forester metalinius ratus . 
Tel. 8 651 51 222. Rokiškis
• Skardinius ratlankius R15 5/100. 
Kaip nauji . Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• BMW 118 R16 ratlankius su 
geromis padangomis. Kaina 120 
Eur. Tel. 8 685 75 884.  
Rokiškis
• Originalius VW R17 ratlankius. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Įvairaus profilio padangas. 225/55 
R17 2vnt., vasarines 215/65 R16 ir 
M+S 205/60 R16, R14. Vasarines ir 
M+S. Tel. 8 685 75 884.  
Rokiškis
• Toyota Avensis R16 skardinius 
ratlankius. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Padangas 185/65 R15 M+S 2016 
m. Kaina 80 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Vasarines padangas M+S 215/65 
R16. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Geros būklės MAZ V8 variklį. 
Galima užvesti. Taip pat yra 
galimybė pristatyti į vietą. Kaina 
1500 Eur. Tel. 8 682 77 421. 
Kupiškis
• MAZ V6 variklį. Visiškai 
sukomplektuotas, galimybė 

pristatyti. Kaina 1000 Eur.  
Tel. 8 682 77 421. Kupiškis
• 4 vnt. vasarinių Bridgestone 
padangų 195/60 R15. Protektoriaus 
likutis 3mm. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 615 42 952. Rokiškis
• Audi A6 stiklą. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 624 16 875. Rokiškis
• 2002 m. Citroen C5 2,2 l, HDI, 
universalą dalimis: galinį dangtį, 
sparnus, duris, buferius, važiuoklę, 
starterį, dinamą ir kt.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Vasarines padangas Barum. 4 
vnt., 185/65 R14, likutis apie 90 
proc. Tel. 8 612 94 820.  
Rokiškis
• Motobloko priekabą. Nauja, 
savos gamybos. Tel. 8 685 69 733. 
Rokiškis
• Mitsubishi Pajero R15 skardinius 
ratlankius. Nusmėliuoti ir naujai 
perdažyti. Tel. 8 692 23 719. 
Rokiškis
• Dalimis 2000 m. Opel Vectra 
universalą. 2 l, 74 kW.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• VW Transporter starterį. 
Veikiantis. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 606 15 282. Biržai
• Opel dalimis. 2 l, dyzelis, 1997 
m. Kaina 20 Eur. Tel. 8 622 46 671. 
Rokiškis
• Audi 80 dalimis. Benzinas-dujos, 
1,8l, karbiuratorius. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 622 46 671. Rokiškis
• Gerus R15, R16 skardinius 
ratlankius. Tinka Audi A4, A6, 
VW Passat B5, VW Sharan, Ford 
Galaxy. Greičių dėžę Audi A4 81 
kW. Tel. 8 614 87 836.  
Rokiškis
• VW Passat B4 1995 m., 1,9 l, 
TDI, 66 kW, dalimis.  
Tel. 8 671 51 396. Rokiškis
• Du komplektus Saab Aero R17 
ratų. Padangos geros. Kaina 180 
Eur. Tel. 8 627 99 820.  
Rokiškis
• Seat Alhambra vairą. Natūrali oda 
(naujai persiūtas).  
Tel. 8 644 49 927. Rokiškis
• Originalius VW padangų slėgio 
daviklius. Tel. 8 687 30 638. 
Rokiškis
• Originalius Mercedes Benz 
skirtingų pločių ratlankius su 
beveik naujomis Yokohama 
padangomis (pravažiuota 8000 
km). Ratlankiai tiesūs, nevirinti, 
nedažyti. Turi minimalių 
pabraižymų. Kaina 700 Eur.  
Tel. 8 676 15 107. Rokiškis
• 4 UAZ ratus. Geros padangos. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 627 99 820. 
Rokiškis
• Lietus Volvo V40 diskus. Keturių 
skylių, du komplektai. Vienas 
komplektas su geromis padangomis 
R15 185/65 M+S, o kito padangas 
reikia keisti. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 684 18 397. Rokiškis
• Ratlankius R15 4/100. 54,1 
centras. Kaip nauji, su padangomis. 
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• VW Golf, Audi A3 ratlankius 
R17, R16, R15. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Audi ratlankius R16 5/112. 
Padangos vasarinės, žieminės.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• 1999m. Ford Galaxy dalimis. 
1,9 l, 81 kW. Tel. 8 655 08 291. 
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• LG CF20E40 televizorių su 
skaitmeniniu priedėliu TV Star. Du 
pulteliai. Ekrano įstrižainė 51 cm. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 620 64 581. 
Rokiškis
• Geros būklės kambarinę anteną 
žiūrėti nemokamiems kanalams. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 675 14 084. 
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Traktorių MTZ Belarus 80. 
Dviejų tiltų. Kaina derinama. 
Kaina 3200 Eur. Tel. 8 692 27 770. 
Rokiškis
• Kultivatorių, akėčias, kaupiką, 
plūgą. Reguliuojasi pločiai. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 698 55 357. 
Rokiškis
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• Priekabą už 300 Eur, vagotuvą 
(5 vagų) už 300 Eur, plūgus po 
250Eur, kultivatorių už 300 Eur. 
Tel. 8 618 22 056. Rokiškis
• 2,8 m pločio kultivatorių. 
Spyruoklės S formos. Yra 
atsarginių spyruoklių. Kaina 280 
Eur. Tel. 8 675 03 048.  
Rokiškis
• 3 korpusų arimo plūgą. Kaina 250 
Eur. Tel. 8 675 03 048. Rokiškis
• Niva SK-5 smulkintuvą. 1991 m., 
labai geros būklės. Kaina 500 Eur. 
Tel. 8 641 57 036. Kupiškis

• Savadarbį traktoriuką (pupsą) 
su dokumentais. Kaina 1000 Eur. 
Dokumentus galima atskirai už 450 
Eur. Pupsą galima keisti MTZ-50 . 
Tel. 8 641 57 036.  
Kupiškis
• MTZ-82 traktorių. Pilnai 
dirbantis. Kaina 4500 Eur.  
Tel. 8 641 57 036.  
Kupiškis
• Krautuvą. Keliama galia 1 t, 
kėlimo aukštis 2,5 m, prikabinimas 
priekabai, galiu komplektuoti 
priedus. Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 695 29 133.  
Kupiškis
• 1 t LCB trąšų konteinerio rėmus, 
skirtus transportuoti konteineriams. 
Puikiai tinka šiltnamio laistymui, 
avių girdymui bei nedideliam ūkiui. 
Kaina 180 Eur. Tel. 8 695 29 133. 
Rokiškis
• Traktorių LTZ-60A, 1999 m. 
Kaina 3100 Eur. Tel. 8 686 93 436. 
Rokiškis
• Čekišką šieno rinktuvą. Tinka 
priekabos gamybai. Kaina 450 Eur. 
Tel. 8 687 56 508. Rokiškis
• Tvarkingą 4 m pločio kultivatorių 
su voliukais. Kaina 1250 Eur.  
Tel. 8 687 56 508. Rokiškis
• Galingą 20 AG, 156 kW, 3 
cilindrų Kubota firmos traktoriuką. 
4WD, originalus, nedažytas. Yra 
freza, plūgas, traktoriuko būklė 
labai gera. Galimas keitimas į 
savivartį su B arba C kategorija. 
Kaina 3400 Eur. Tel. 8 605 01 656. 

Kupiškis
• Naudotą traktoriaus DT-74 kuro 
baką. Arklinį plūgą. Mažas akėčias, 
22 cm diametro skriemulį.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis

Pieno supirkimo kaina per 
mėnesį nepakito, per metus 
augo 4 proc.

Vidutinė natūralaus pie-
no supirkimo vasarį kaina 
buvo 306,4 euro už toną – 
0,1 proc. didesnė nei sausį 
(306 eurų) ir 4,3 proc. dides-
nė nei pernai vasarį (293,8 
euro), skelbia Žemės ūkio 
ministerija.

Vidutinė bazinių rodiklių 
pieno supirkimo kaina per mė-
nesį padidėjo 1 proc. iki 240,1 
euro už toną. Stambiems pie-
no gamintojams vidutiniškai 
mokėta 343,7 euro – 0,4 proc. 
daugiau nei sausį.

Per vasarį buvo supirkta 
91,3 tūkst. tonų pieno – 1,3 

proc. daugiau nei pernai.
Stambiaisiais žaliavos tie-

kėjais Lietuvoje laikomi tie, 
kurie parduoda daugiau kaip 
40 tonų pieno per mėnesį arba 
500 tonų per metus. Tokie tie-
kėjai parduoda apie 60 proc. 
visos pieno žaliavos.

Lietuvoje pieną perdirba 
apie 20 įmonių, tačiau pen-
kios didžiausios bendrovės – 
„Pieno žvaigždės“, „Rokiškio 
sūris“, „Žemaitijos pienas“, 
„Vilkyškių pieninė“ ir „Ma-
rijampolės pieno konservai“ 
– perdirba apie 94 proc. viso 
pieno.

BNS inform.

Paskirti nauji teritorinių prokuratūrų vadovai
Generalinis prokuroras 

Evaldas Pašilis paskyrė 
naujus Klaipėdos, Kauno, 
Šiaulių ir Panevėžio terito-
rinių prokuratūrų vadovus.

Kaip ketvirtadienį skel-
bia Generalinė prokuratūra, į 
Klaipėdos apygardos proku-
ratūros vyriausiąja prokurore 
penkerių metų kadencijai pa-
skirta Dalia Pocienė, iki šiol 
vadovavusi uostamiesčio 
apylinkės prokuratūrai, Kau-
no apygardos prokuratūrai 

vadovaus Arūnas Bundonis, 
iki šiol dirbęs Alytaus apy-
linkės prokuratūros vyriau-
siojo prokuroro pavaduotoju 
Druskininkuose.

Į Šiaulių apygardos pro-
kuratūros Šiaulių apylinkės 
prokuratūros vyriausiojo 
prokuroro pareigas dar vie-
nai kadencijai paskirta Lai-
ma Mušauskytė-Griciuvienė, 
šias pareigas einanti ir šiuo 
metu.

Panevėžio apylinkės pro-
kuratūros vyriausiojo pro-

kuroro pareigas užims Julius 
Gelumbauskas, nuo 2017-
ųjų iki šiol dirbęs Panevėžio 
apygardos prokuratūros An-
trojo baudžiamojo persekio-
jimo skyriaus vyriausiuoju 
prokuroru.

J. Gelumbauskas proku-
ratūros sistemoje dirba dau-
giau nei aštuonerius metus, 
kiti kolegos turi 16-24 metų 
darbo sistemoje patirtį.

Pareigas prokurorai pra-
dės eiti balandžio pradžioje.

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 atminimą

Ieškokite 
prekybos centruose!

AVINAS. Ir 
šiaip ambicingi 
šio Zodiako atsto-
vai šią savaitę dar 

labiau sužibės. Dalykinėje 
srityje laukia svarbūs susita-
rimai, galite sulaukti perspek-
tyvių pasiūlymų. Siekdami 
savo tikslų mokėsite suderinti 
ir kitų asmeninius interesus. 
Padidėjusios ambicijos gali 
lemti audras asmeniniuose 
santykiuose, tikėtini skanda-
lai. Savaitės pradžioje darbų 
netrūks, tačiau vargins pras-
tesnė savijauta – tausokite 
sveikatą. Savaitės viduryje pa-
lanku tartis, leistis į rimtas de-
rybas – jūsų laukia sėkmė. O 
štai savaitės pabaiga bus sunki 
dėl rimtų finansinių problemų 
sprendimo.

JAUTIS. Ti-
kėtinos svarbios 
permainos asme-
niniame gyveni-

me. Užsimezgę romanai bus 
itin aistringi, nuoširdžiai pa-
sinersite į naujus santykius. 
Savaitės vidurys sėkmingas 
užsiimantiems kūrybine vei-
kla. Palankus metas tolimes-
nėms kelionėms ir komandi-
ruotėms. Sudėtingiausios bei 
konfliktiškiausios dienos bus 
trečiadienis ir penktadienis, 
būsite linkę pernelyg drastiš-
kai ginti savo poziciją. Savai-
tės pabaigoje užgrius buitinių 
rūpesčių lavina, netrūks sudė-
tingų, įtemptų situacijų.

D V Y N I A I . 
Savaitės pradžia 
sėkminga ir kū-
rybinių profesijų 

atstovams, tiek tvirtai ant že-
mės stovintiems praktikams. 
Jei negailėsite jėgų, pavyks 
įgyvendinti savo sumanymus. 
Daugiau dėmesio pareikalaus 
namai, buitiniai reikalai, ar-
timos aplinkos žmonėms pri-
reiks jūsų pagalbos. Savaitės 
viduryje netrūks progų pasi-
džiaugti, ypač mylimais žmo-
nėmis. Tinkamas metas keliau-
ti, plėsti akiratį. Lydės sėkmė 
profesinėje veikloje. Venkite 
kategoriškų pasisakymų, ne-
sivelkite į konfliktus. Savaitės 
pabaigoje tikėtini stipresni iš-
gyvenimai, daugiau dėmesio 
skirkite emocinei būsenai.

VĖŽYS. Lau-
kia įtempta sa-
vaitė. Bus sunku 
kontroliuoti jaus-

mus. Savaitės pradžia itin 
konfliktiška, būsite nesutari-
mų provokatorius. Jus erzins 
net menkiausios smulkmenos, 
nervinsite aplinkinius. Pai-
sykite saiko, neišlaidaukite. 
Prasiverš emocijos, tikėtini 
stipresni ginčai. Reikės apsi-
spręsti, tačiau nebus lengva 
priimti sprendimą, jausite bū-
tinybę pasitarti. Savaitės pa-
baigoje tikėtinos staigmenos, 
romiantiškos pažintys.  Ieško-
kite nestandartinių sprendimų, 
eikite dar nepramintais takais.

Astrologinė prognozė savaitei
LIŪTAS. Sa-

vaitės pradžioje 
tęsite pradėtus dar-
bus. Savaitės vidu-

ryje būsite kupini jėgų, paki-
lios nuotaikos. Gali pavykti 
projektai, svarbūs susitarimai. 
Tinka tvarkyti finansinius rei-
kalus, tačiau stenkitės gyventi 
pagal kišenę. Galimos teisinės 
problemos, neperženkite leis-
tinų ribų. Nerekomenduojama 
teikti svarbius dokumentus, 
kreiptis į valstybines įstaigas. 
Savaitės pabaigoje pasinersite 
į buitinius reikalus. Gali var-
ginti slogios mintys, apimti 
keistos nuojautos – ieškokite 
kokybiškų būdų atsipalaiduoti 
ir nusiraminti.

M E R G E L Ė . 
Savaitės pradžioje 
išaiškės tai, ką ap-
linkiniai nuo jūsų 

slėpė. Tai miglotas laikas, ta-
čiau palankus, užsiimantiems 
menine, kūrybine veikla, vyk-
dantiems slaptus tyrimus, taip 
pat gydytojams. Savaitės vidu-
ryje spręsis svarbūs finansiniai 
klausimai, galite sulaukti pini-
ginės pagalbos. Investicijoms 
tai pernelyg rizikingas metas. 
Sunku susitarti su reikiamais 
žmonėmis, didelė klaidų tiki-
mybė – kreipkitės patarimo, 
konsultuokitės su savo srities 
specialistais. Savaitės pabaiga 
itin judri. Atsargiai vertinkite 
naujai užsimezgusias pažintis 
– pernelyg neatviraukite.

S VA R S T Y -
KLĖS. Įtempta 
konfliktiška savai-
tė. Sunkiai tvardy-

site aistras, emocijos laimės 
prieš sveiką protą. Pirmoji 
savaitės pusė itin miglota, 
galimi didesni sukrėtimai, au-
dringi ginčai su artimaisiais. 
Tinkamas metas kelionėms, 
atostogoms – tai padėtų at-
gauti vidinę pusiausvyrą, rasti 
reikiamus atsakymus. Būsite 
linkę išlaidauti, tad neįklim-
pkite į skolas.  Palankus lai-
kas teisininkams, politikams, 
tarptautinių santykių specia-
listams. Antroji savaitės pusė 
daug palankesnė, situacija 
stabilizuosis, spręsis piniginės 
problemos.

S K O R P I O -
NAS. Likimas bus 
dosnus progomis. 
Tvirtai ir užtikrin-

tai judėsite link užsibrėžtų 
tikslų – aplinkybės jums pa-
lankios, sulauksite palaikymo 
ir pagalbos. Tikėtinos pers-
pektyvios partnerystės, ypač 
savaitės viduryje. Gali nutrūk-
ti nebeperspektyvūs ryšiai. 
Dalykinėje veikloje laukia 
puikūs rezultatai, tad ten ir 
koncentruokite savo dėmesį.  
Nevertėtų pernelyg atvirau-
ti, ypač su mažai pažįstamais 
žmonėmis – galite susidurti su 
klasta, slaptu kenkimu. Savai-
tės pabaigą skirkite tobulėji-
mui, rūpinkitės sveikata.

ŠAULYS. Sa-
vaitės pradžia bus 
sudėtinga dėl jūsų 
elgesio – provo-

kuosite konfliktus. Aplinkiniai 
gali netgi jūsų šalintis. Ne-
tinkamas metas biurokratinei 
veiklai – pridarysite klaidų, 
pamesite dokumentus. Nesu-
sipratimai laukia ir besiilsin-
čiųjų, keliaujančiųjų.  Savai-
tės viduryje situacija gerės, 
bus galimybių išspręsti anks-
tesnius nesusipratimus. Tin-
kamas metas įsilieti į naują 
kolektyvą, dirbti komandoje. 
Savaitės pabaigą skirkite po-
ilsiui.  

OŽIARAGIS. 
Palankus metas 
sutartims. Tvar-
kykite dokumen-

tus, pristatykite savo idėjas, 
vykite į komandiruotes – 
aplinkybės jums palankios. 
Savaitės viduryje netrūks 
įtampos, spręsite reikalus, 
susijusius su užsieniu. Daug 
dėmesio skirsite tarpusavio 
santykiams, galimos konflik-
tinės situacijos. Išlikite di-
plomatiški ir taktiški, venkite 
kraštutinumų. Dažniau reikės 
prisitaikyti, būsite labiau pri-
klausomi nuo kitų žmonių. 
Savaitės pabaigoje laukia 
linksmybės bei pramogos. 

VA N D E N I S . 
Plauksite pasro-
viui, prisitaikysite 
prie aplinkybių.  

Savaitės viduryje bus keistai 
neramu, ims keistos baimės. 
Sunkiai valdysite įsisiautėju-
sias emocijas. Norėsis aiškin-
tis santykius, įrodinėti savo 
tiesas, kritikuoti. Yra tikimy-
bė, kad dėl to įsivelsite į  pai-
nias, keblias situacijas, netgi 
finansiškai nukentėsite. Sa-
vaitės pabaigoje reikalai ims 
taisytis. Tapsite pakantesni, 
ramesni, norėsis romantikos. 
Sena draugystė gali virsti abi-
puse simpatija. Puikus metas 
tarpusavio santykių puoselė-
jimui.

ŽUVYS. Savai-
tė dalykinių reika-
lų: svarbių doku-
mentų tvarkymo, 

dalykinio bendravimo. Tinka-
mas metas sutartims tvirtinti, 
teikti reikiamus dokumentus. 
Intensyviausias savaitės vidu-
rys, netrūks įtampų, tikėtinos 
konfliktinės situacijos. Susi-
dursite su kitų paslaptimis, ir 
patys būsite linkę veikti šešė-
lyje. Gali užsimegzti slapti ro-
manai arba įsiplieksti jausmai 
keliaujant. Itin atsakingai elki-
tės su pinigais, nerizikuokite 
be reikalo – verčiau pataupyti. 
Savaitės gale laukia puikios 
naujienos, turėsite progą įgy-
vendinti savo sumanymą.

Ypatingasis archyvas skelbia partizanų vado 
J. Žemaičio-Vytauto baudžiamąją bylą

Minint partizanų vado 
Jono Žemaičio-Vytauto 
110-ąsias gimimo meti-
nes, Lietuvos ypatingasis 
archyvas internete ke-
tvirtadienį paskelbė jo 
KGB sudarytą baudžia-
mąją bylą.

Byloje yra apklaustų ir 
akistatų protokolai, doku-
mentų bei ginklų ekspertizės 
aktai, originalūs Lietuvos 
partizanų dokumentai ir fo-
tonuotraukos.

Baudžiamąją bylą sudaro 
13 tomų ir septyni priedai.

Byloje tarp daugybės Lie-
tuvos partizanų dokumentų 
yra saugomas vienintelis ži-
nomas Lietuvos Laisvės Ko-
vos Sąjūdžio Tarybos 1949 
metų vasario 16 dienos De-
klaracijos originalas.

Archyvas nurodo, kad 
plačiau supažindinti visuo-
menę su šiais dokumentais 
nuspręsta siekiant „sumažin-
ti galimybę skleisti archyvi-
niais šaltiniais nepagrįstą, 
Lietuvos partizanus šmei-
žiančią ir tendencingai inter-
pretuotą informaciją“.

1909-ųjų kovo 15 dieną 

Palangoje gimęs J. Žemaitis 
tarpukariu baigė Karo moky-
klą Kaune, tarnavo kariuo-
menėje. 

Po antrosios sovietų oku-
pacijos 1945-ųjų birželį jis 
prisijungė prie Lietuvos par-
tizanų, nuo 1946-ųjų vado-
vavo partizanų rinktinei.

1948-1953 metais su ne-
didele pertrauka vadovavo 
visam partizanų pasiprie-
šinimui, sovietų suimtas 
1953-iaisiais, 1954-ųjų lap-
kritį Maskvoje jam įvykdyta 
mirties bausmė.

BNS inform.
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ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

Sumokėjau visus 
mokesčius. Maniau – 
ramiai pagyvensiu. Bet 
klydau: ant plikų grindų 
ramiai net nepamiegosi.

***
– Gerbiamasis 

dvasininke, o per gavėnią 
balsuoti galima?

– Galima, tik rinkitės 
neriebų.

***

Orų prognozė kovo 19-21 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Kovo 19 d. Naktį 2

Dieną 5
V, 
4-9 m/s

Vietomis trumpi lietūs.

Kovo 20 d. Naktį 0
Dieną 6

V,
2-7 m/s

Kovo 21 d. Naktį  3
Dieną 7

ŠV, 
6-11 m/s

DIREKTORIUS
Simonas Tuska
info@rokiskiosirena.lt
ŽURNALISTĖ
Ieva Rakauskaitė
Tel. 8 677 50578

DIZAINERĖ-MAKETUOTOJA
Lina Dūdaitė-Kralikienė
Tel. 8 672 36 089 
lina@rokiskiosirena.lt

REKLAMOS SKYRIUS
Justina Kesylytė
Tel. 8 666 76 777
reklama@rokiskiosirena.lt
BUHALTERĖ
Ramutė Buckuvienė
Tel. 8 618 08 915

Samdomas žudikas į 
šarvojimo salę atnešė vainiką 
su užrašu:

– Atleiskite, apsipažinau.
***

Vaikui, pastatytam į kampą, 
prieinamos net dvi raudų 
sienos.

***
Norėjosi bent jau kaip 

visada, o išėjo – dar baisiau.
***

Du darbuotojai skaito 
įmonės direktoriaus nekrologą.

– Tu matai, – sako vienas, – 
niekaip nesuprantu, kas dar su 
mūsų direktorium numirė.

– Kodėl tu manai, kad su 
juo kažkas numirė?

– O va žiūrėk, kaip 
parašyta: „Kartu su juo mirė 
vienas geriausių mūsų įmonės 
specialistų“.

***

Kalbasi dvi ponios:
– Tu neįsivaizduoji, kokią 

klaidą padariau! Padovanojau 
vyrui nugaros kasytuvą.

– Ir kuo jau čia taip blogai?
– Kai jis gavo tą kasytuvą, o 

aš paprašiau pinigų kirpyklai, 
jis pasakė, kad aš jam dabar 
niekam nebereikalinga.

***
– Sere, ar negalėtumėte man 

laikinai sumažinti algos?
– Loksli, iš kur toks keistas 

prašymas?
– Matote, sere, mano žmona 

sako, kad jei man nepakelsite 
algos, ji paliks mane. Aš tik 
norėčiau būti garantuotas...

***
Kol žmonija sugalvojo 

ipoteką, jos funkciją atliko 
inkvizicija.

***
Bet kuris Baudžiamojo 

kodekso straipsnis turėtų prasidėti 
žodžiais: „Jei pagaus, tai...“

***
– Gerbiamas dvasininke, ar 

aš teisingai gyvenu?
– Teisingai, sūnau mano, bet 

veltui.
***

Gražia būti nesunku. 
Kur kas sunkiau tuo įtikinti 
aplinkinius.

***
Vyruko mašiną pavogė. 

Išlindo iš už kampo benamis, 
ir sako:

– Jei nupirksi man dėžę 

alaus, aš pasakysiu, kas tai 
padarė.

Nupirko vyrukas dėžę alaus. 
Benamis, gerdamas paskutinį 
butelį, sako:

– Niekšai. Vienareikšmiškai 
tai padarė niekšai.

***
Marytės klasėje nemėgo ir 

mergaitės, ir berniukai. Nes jai 
pirmai išaugo ir krūtinė, ir ūsai.

***
Silpnaregė senutė taip myli 

kates, kad tris dienas pienu 
lakino kažkieno pamestą 
kepurę.

***
Tik bendraudamas su kai 

kuriais asmenimis supranti, 
kad tamstai nereikėtų patikėti 
ginklo.

***
Blondinė skambina 

veterinarui:
– Pone, mano Gučis, matyt, 

susirgo.
– Kodėl jūs taip manote?
– Nes jau antra savaitė 

neišlenda iš po sofos ir blogai 
kvepia.

***
Egzaminas.
– Profesoriau, ar 

nepasakytumėt, kiek valandų?
– Nepasakyčiau! Reikėjo 

mokytis!
***

Girtas vairuotojas važiuoja 
prieš eismą. Jį sustabdo 
policininkas ir pasibaisėjęs 

klausia:
– Jūs matote, kur 

važiuojate?
– Šiaip tai nežinau, kur 

aš važiuoju. Bet atrodo, kad 
pavėlavau – visi jau važiuoja 
atgalios.

***
– Ar jūs domitės 

spiritizmu?
– Ne. Aš geriu tik alų.

***
Mokykloje. 
– Petriuk, įmink mįslę: turi 

akis, bet nemato, turi snapą, 
bet nelesa, turi sparnus, bet 
neskraido.

– Nudvėsusi varna.
***

Kirpykloje:
– Man labai slenka plaukai. 

Kaip juos išsaugoti?
– Paprastai, dėkite į 

kartoninę dėželę.
***

Civilizacija – kai namuose 
nepakanka kištukų.

***
Keičiu knygą „Sveikas ir 

skanus maistas“ į „Pirmoji 
pagalba apsinuodijus maistu“.

***
Ivanas caraitis slapta nuo 

Varlės karalienės vaikščiojo 
pas rupūžes.

***
– Kur geriausi kursai 

„Kaip išmokti sakyti NE“? 
– Civilinės metrikacijos 

skyriuje.

AUGALAI

• Naujus, dirbtinius bonsai 
medelius po 6 Eur, citrinuką už 10 
Eur. Tel. 8 678 05 029. 
 Rokiškis
• Tabaką. Siunčiu.  
Tel. 8 695 78 132. Rokiškis
• Žieminius kviečius.  
Tel. 8 620 31 551. Rokiškis

• Kviečių, grikių, žirnių sėklą. 
Sėkla išvalyta, švari, nėra 
priemaišų. Tel. 8 627 34 750. 
Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Puikiai veikiantį vokišką 
šaldytuvą Honor be šaldymo 
kameros, bet galima naudoti kaip 
šaldiklį ar šaldytuvą. Kaina 85 Eur. 

Tel. 8 617 54 414. Rokiškis
• Dujinę viryklę. Orkaitė taip pat 
dujinė. Viskas veikia. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 617 54 414. Rokiškis
• Šviestuvą vaiko kambariui. 11 
W. Kaina 7 Eur. Tel. 8 609 94 107. 
Rokiškis
• Veikiantį, geros būklės, 120 l 
talpos vandens šildytuvą.  
Kaina 70 Eur. Tel. 8 686 78 983. 

Rokiškis
• Automatinę skalbimo mašiną 
Ignis. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 605 69 172. Rokiškis
• Naudotą, prieš 3 metus pirktą 
parduotuvėje šaldiklį. Bešerkšnis, 

194 cm aukšcio, 7 stalčiū, A++, 
atitirpinimas automatinis. Be 
defektų, pasiimti patiems.  
Tel. 8 674 90 632. Vilnius
• Šaldytuvą Snaigė. Šaldiklis trijų 
stalčių, aukštis 180 cm. Kaina 70 

Eur. Tel. 8 601 71 758.  
Rokiškis
• Veikiantį 1988 m. rusišką 
šaldytuvą. Tel. 8 620 31 551. 
Rokiškis
• Miele C3 dulkių siurblį. Labai 
geros būklės. Siunčiu. Kaina 170 
Eur. Tel. 8 603 15 948.  
Kupiškis
• Automatinę skalbimo mašiną 
Whirpool, 4 kg talpos.  
Kaina 60 Eur. Tel. 8 605 25 460. 
Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanojame dvi spintas ir dvi 
sofas. Išsivežti patiems.  
Antanašės k. Tel. 8 645 23 991. 
Rokiškis
• Dovanoju 10 mėn. amžiaus 
katinuką. Tvarkingas, reikalus 
atlieka į kraiką. Nebegaliu laikyti, 
nes vaikui pasireiškė alergija.  
Tel. 8 670 59 890.  
Rokiškis


