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Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Birželio 15-oji, 
penktadienis, 

24 savaitė
Iki metų pabaigos liko 199 dienos.

Okupacijos ir genocido diena
Pasaulinė kovos prieš blogą elgesį 
su pagyvenusiais žmonėmis diena 

Saulė teka 4.42 val., 
leidžiasi 21.57 val. 

Dienos ilgumas 17.15 val. 
Mėnulis – jaunatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Bargailas, Bargailė, Barinta, Barintas, 
Barintė, Barys, Barkinta, Barkintas, 

Barkintė, Jolanta, Kirstautas, 
Kirstautė, Krescencija, Krescentas, 
Modesta, Modestas, Vidas, Vitas.
Rytoj: Aurimas, Bena, Benadas, 

Benas, Benė, Julita, Jūra, Jūratė, Jūris, 
Jūrius, Tolmina, Tolminas, Tolminė.

Poryt: Adolfa, Adolfas, Adolfina, 
Adolis, Dauganta, Daugantas, 
Daugantė, Laura, Rimvydas, 

Vilmantė.

Dienos citata
„Visų naudingiausia 

gyvenime – sava patirtis“  
(V. Skotas).

Dienos skaičius
126,43

Tiek tūkst. tonų  pieno gegužę 
supirkta Lietuvoje.  2 p. 

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1520 m. popiežius Leonas X 
už erezijas nuo Bažnyčios atskyrė 
reformacijos lyderį ir protestan-
tizmo pradininką Martiną Liuterį.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1940 m. vyko Lietuvos Vyriausybės 
posėdis, svarstęs Sovietų Sąjungos 

pateiktą ultimatumą. Antano 
Merkio vadovaujama Vyriausybė 

atsistatydino. Prezidentas Antanas 
Smetona pasitraukė į Vokietiją.

Post 
scriptum

Darbo nesišalinsi – vargas 
pasišalins.

Kas vilioja jaunimą į Rokiškį 
iš didmiesčių bei užsienio?

506-osios kuopos pratybose – gausu jaunimo. Į pratybas kariai savanoriai noriai vyksta ne tik iš didmiesčių, bet ir iš užsienio.                                                                                 „Rokiškio Sirenos“ nuotr.

4-5 p.

Rokiškio krašto muziejuje vyko Kūno kultūros ir sporto 
centro baigimo pažymėjimų įteikimo ceremonija

3 p.
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KRIMINALAI
Apiplėšimas: grasino 
daiktu, panašiu į pistoletą
Birželio 11 d. 10.16 val. 
vyras (gim. 1945 m.), gyv. 
Rokiškio r., pranešė, kad 
birželio 8 d. 9 val. Rokiškio 
r. sav., Obelių sen., 
Dvartiškių k., Kukninio 
ežere, pasigedo dvivietės 
medinės žalios spalvos 
valties, kuri buvo metaliniu 
lynu ir pakabinama spyna 
prirakinta prie pakrantės 
medžio. Nuostolis – 250 
eurų.

Smurtavo sugyventinis...
Birželio 12 d. 22.48 val. 
moteris (gim. 1981 m.), gyv. 
Rokiškio r., pranešė, kad tą 

vakarą, 22.30 val. prieš ją 
smurtavo sugyventinis (gim. 
1987 m.). 

... ir sūnaus 
sugyventinė
Birželio 13 d. 10.08 val. 
moteris (gim. 1948 m.), 
gyv. Rokiškio r., pranešė, 
kad birželio 12 d. 21 val. 
prieš ją smurtavo sūnaus 
sugyventinė.

Panevėžio VPK ir 
Panevėžio apskrities 

priešgaisrinės 
gelbėjimo valdybos

Rokiškio priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos 

inform.

2018 m. gegužės 14 d. Lietuvos žemės ūkio ministerijos sprendimu 
Juodupės miestelio bendruomenei buvo skirta 1339 eurų parama. Pa-
rama skirta pagal III veiklos sritį (renginių organizavimas). Skirtos 
paramos dėka Juodupės miestelio bendruomenės aktyvas  2018 m. 
birželio 9-10 dienomis surengė  Juodupės miestelio Antaninių šventę. 
Šventės metu vyko edukacinės programos, pramogos vaikams, au-
tomobilių ralis jaunimui, vietos bendruomenės, rajono muzikantų, 
vietinių profesionalių atlikėjų pasirodymai. Paramos dėka buvo ap-
mokėtos koncerto išlaidos, įgarsinimo paslaugų nuoma. 

Juodupės miestelio bendruomenė 
nuoširdžiai dėkoja 

pagrindinei šventės rėmėjai – 
Lietuvos Žemės ūkio ministerijai.

Sveikiname
Mes linkim tau turėti tikslą,
Ir plaukt svajonių vandenuos.
Žmogus kol jaunas – gali viską!
Taigi gyvenk, mylėki ir svajok!

Andrių GEČIŪNĄ 30 - ojo 
jubiliejaus proga  sveikina 

TPA LS Rokiškio poskyrio 
nariai

Kviečia į šalies čempionatą
Birželio 16-ąją 9.30 val. Rokiškio kultūros centre pra-

sidės jėgos trikovės štangos spaudimo atvirojo Lietuvos 
čempionato varžybos. Jų metu rokiškėnai galės pamatyti 
daugelį stipriausių šios sporto šakos atstovų bei palaikyti 
rokiškėnus jėgos trikovininkus.

Mūsų rajoną atstovaus „Grizlio“ komanda. Daugiausia 
vilčių teikia jos jaunių ir jaunimo grupių sportininkai. Tarp 
jų – daug tituluotų, svarias pergales Europos ir Pasaulio 
čempionatuose iškovojusių atletų. 

Žiūrovai kviečiami ne tik stebėti ir palaikyti sportininkų, 
bet ir patys dalyvauti įvairiose rungtyse ir užduotyse. Juk 
ne veltui pats populiariausias klausimas sporto klubuose 
yra „Kiek spaudi“?

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Balsavime vieninga rokiškėnų nuomonė: 
kameros Liongino Šepkos parke – būtinos!

Rokiškio Liongino Šep-
kos parkas – turbūt labiau-
siai vandalų pamėgta siau-
tėjimo vieta. Parke jau ne 
kartą buvo išrauti suolai, 
šiukšlių dėžės, dar šiais me-
tais iš visai neseniai įkurtos 
jaunimo zonos pavogti tin-
klai. 

Taip pat  vandalams L. 
Šepkos parko nepavyko apeiti 
ir pirmą vasaros dieną – bir-
želio 1-osios naktį vandalai ne 
tik nuniokojo parką, bet ir iš-
griovė specialiai Vaikų gyni-
mo dienos šventei pastatytas 
indėnų palapines–vigvamus, 
kurie džiuginti vaikus turėjo 
ne vieną  dieną.

Norėdami išsiaiškinti Ro-
kiškio rajono gyventojų nuo-
monę „Rokiškio Sirena“ Fa-
cebook paskyroje paskelbėme 
balsavimą „Ar reikia vaizdo 

stebėjimo kamerų L. Šepkos 
parke?“. Viso balsavime daly-
vavo 694 žmonės iš kurių net 
638 žmonės (92% balsavusių-
jų) pritarė, jog L. Šepkos par-

ke kameros yra reikalingos, o 
priešingą nuomonę turėjo tik 
56 žmonės (8% balsavusiųjų). 

Balsavimo komentarų sek-
cijoje daugybė „Rokiškio Si-

rena“ skaitytojų taipogi prita-
rė, jog parke kameros turi būti 
įrengtos. Pirešingos nuomo-
nės komentatorių neatsirado.

Monika MEILUTĖ

Vilties gatvėje „išdygo“ greičio mažinimo kalnelis

Rokiškio krašto muziejus kviečia atsikvėpti nuo vasaros kaitros
Rokiškio krašto muziejus birže-

lio 16 d. 12 val. kviečia atsikvėpti 
nuo vasaros kaitros.

„Ledo meistrai“ Rokiškio mies-
tui dovanoja net 14 ledinių gėlių 
kompozicijų „Sustingę laike“. 150 
kilogramų ledo luituose įšalusios 
puokštės ar jau seniai soduos 
nužydėjusios vyšnios tebežydi 
lede. Paroda itin trumpalaikė – 
12 valandų – Jus džiugins vėsa ir 
grožis. Skubėkite pamatyti ledinę 
parodą!

Rokiškio krašto muziejaus 
inform.

Pieno kainos gegužę vėl krito žemyn
Pieno supirkimo kainos 

po balandžio augimo, nu-
traukusio penkis mėnesius 
trukusį kainų smukimą, 
gegužę vėl krito. 

Gegužę vidutinė natūra-
laus pieno supirkimo kaina 
buvo 259,7 euro už toną – 
3,2 proc. mažiau nei balandį 
ir 3 proc. mažiau nei pernai 
gegužę. Vidutinė bazinių ro-
diklių kaina per mėnesį ma-

žėjo 0,9 proc. iki 220,3 euro, 
pranešė Žemės ūkio ministe-
rija.

Praėjusį mėnesį supirkta 
126,43 tūkst. tonų pieno – 5 
proc. daugiau nei prieš metus.

Gamintojams, parduodan-
tiems daugiau kaip 40 tonų 
pieno per mėnesį, didžiausi 
perdirbėjai už natūralų pieną 
gegužę mokėjo vidutiniškai 
304,5 euro – 2,9 proc. ma-
žiau nei balandį.

„Pieno žvaigždės“ už toną 
pieno gegužę vidutiniškai 
mokėjo 267,4 euro (stam-
biems gamintojams – 308 
eurus), „Marijampolės pie-
no konservai“ – 276,1 euro 
(311 eurų), „Rokiškio sūris“ 
– 271,9 euro (311 eurus), 
„Žemaitijos pienas“ – 278,1 
eurus (309 eurus), Vilkyškių 
pieninė – 257,8 euro (308 
eurų).

Europos Komisija (EK) 

prognozuoja, jog gegužę 
vidutinė Europos Sąjungos 
(ES) šalių pieno supirkimo 
kaina bus 324,4 euro už toną 
– 0,5 proc. mažiau nei ba-
landį. Pieno kaina visoje ES 
mažėtų šeštą mėnesį iš eilės.

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

generaliniam direktoriui 
Rimgaudui Kilui

Gyvenimas rodo, kad dažniausiai tikrasis savo krašto pa-
triotas yra ne tas, kuris iš tribūnos rėžia ugningas kalbas ir 
nieko naudinga nenuveikia, o tas, kuris kukliai ir nuoširdžiai 
daro kraštą šlovinančius darbus.

2018 metų birželio mėnesį Vokietijoje, Bad Kotztingo sa-
vivaldybėje, atidengtas į tarptautinę ,,Douzelage“ organiza-
ciją įstojusio Rokiškio krašto ženklas. Šį ženklą padėjo su-
kurti ir be atlygio pagamino AB Rokiškio mašinų gamyklos 
generalinis direktorius Rimgaudas Kilas.  

Nuoširdžiai dėkoju šiam verslininkui už puikų bendra-
vimą su kultūros srities žmonėmis ir paramą gražinant ir 
populiarinant mūsų Rokiškio rajoną.

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos
 Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis 

skyriaus vedėjas Petras BLAŽEVIČIUS

Padėka
Iš Rokiškio rajono į Lietuvos šimtmečio dainų šventę lie-

pos 2– 6 dienomis išvyksta 16 meno kolektyvų, 319 dalyvių 
(prisiminkime: 2014 m. dainų šventėje iš Rokiškio rajono 

dalyvavo 11 kolektyvų, 242 dalyviai). Meno kolektyvai daug 
dirbo, repetavo ir labai gerai pasirodė atrankose. Šventės 
išvakarėse nuoširdžiai dėkojame į šventę vyksiančių kolek-

tyvų vadovams ir dalyviams:
Rokiškio kultūros centro folkloro ansambliui ,,Saulala“

 (vadovė Dalia Deksnienė);
Rokiškio kultūros centro vaikų folkloro ansambliui ,,Bitula“ 

(vadovė Jūratė Garnelienė);
Rokiškio turizmo ir tradicinių amatų informacijos ir ko-

ordinavimo centro folkloro ansambliui ,,Gastauta“
(vadovė Nida Lungienė);

Rokiškio rajono Žiobiškio kaimo kultūros namų folkloro 
ansambliui ,,Vengerinė“

( vadovė Aušra Kežutienė);
Rokiškio rajono Pandėlio universalaus daugiafunkcio 

centro kultūrinės veiklos  folkloro ansambliui  ,,Sadulala“
(vadovė Jūratė Bagužienė);

Rokiškio Rudolfo Lymano  muzikos mokyklos kanklių ansambliui 
(vadovė Deimantė Baranauskienė); 

Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos tradicinių 
kanklių ansambliui ,,Radastėlė“                                     

    (vadovė Emilija Repšienė);
Rokiškio choreografijos mokyklos liaudiškų šokių ansam-

bliui ,,Nemunėlis“
 (vadovai : Arūnas Skardžius, Rima Belovienė, 

Snieguolė Skardžiuvienė);
Rokiškio rajono Kriaunų  liaudiškos muzikos kapelai ,,Kriauna“

(vadovas Alvydas Fijalkauskas);
Rokiškio rajono Obelių ir Juodupės jungtinei liaudiškos 

muzikos kapelai ,,Malūnas“ 
(vadovas Zenonas Žėkas);

Rokiškio kultūros centro liaudies teatrui
(režisierius Eligijus Daugnora);

Rokiškio kultūros centro vaikų ir jaunimo teatrui 
(režisierė Svetlana Artemjeva);

Rokiškio rajono Bajorų kaimo lėlių teatrui ČIZ 
(režisierė Nijolė Čirūnienė);

Rokiškio kultūros centro moterų chorui
(vadovė Giedra Markevičienė);

Rokiškio kultūros centro mišriam chorui ,,Vėtrungė“
 (vadovė Jurgita Raugienė);

Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos jaunių chorui ,,Re do“ 
(vadovė Reda Kazlauskienė).

Mieli mūsų meno atstovai! Linkime Jums sėkmės atsto-
vaujant mūsų Rokiškio kraštą jubiliejinėje, dvidešimtojoje, 
dainų šventėje!

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos
 Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis 

skyriaus vedėjas Petras BLAŽEVIČIUS

Rokiškio krašto muziejuje vyko Kūno kultūros ir sporto centro 
baigimo pažymėjimų įteikimo ceremonija

Birželio 13 d. Rokiškio 
krašto muziejuje vyko ne-
eilinė šventė - iškilminga 
Kūno kultūros ir sporto 
centro baigimo pažymėjimų 
įteikimo ceremonija (nuo-
tr.). Nors šventėje dalyvauti 
pavyko ne visiems sportinin-
kams, tačiau tai nesutrukdė 
šventėms svečiams dalintis 
geromis emocijomis.

Sportininkams bei sve-
čiams sugužėjus į Rokiškio 
krašto muziejaus salę, iškil-
mingą ceremoniją pradėjo 
muzikinis Rokiškio Rudolfo 
Lymano mokyklos sveikini-
mas, po kurio sekė nuoširdi 
Kūno kultūros ir sporto centro 
direktoriaus Augučio Kriuke-
lio kalba. Joje vyravo ne tik 
sveikinimai sportininkams, 
bet ir gyvenimiškos pamokos, 
raginimas neužmiršti gimto-
jo krašto bei trumpa istorijos 
pamokėlė apie sporto pradžią 
mūsų krašte.

Kuomet kiekvienas sporti-
ninkas buvo apdovanotas bai-
gimo pažymėjimais, gėlėmis, 
atminimo medaliais bei rėmėjų 

dovanomis, ceremoniją vaini-
kavo „Sūrio kelias“ bei šaudy-
mo iš lanko varžybos.

Rokiškio rajono kūno kultū-
ros ir sporto centro metodinin-

kas Romas Kundelis nepraleido 
progos įamžinti akimirkos su 
jaunaisiais sportininkais, ku-
riuos ragino ne tik pozuoti  ro-
dant pergalės ženklą (iškelti du 

pirštai), bet ir įlipti į Rokiškio 
krašto muziejaus gėlyno vidurį, 
nes anot pastarojo „Ši nuotrau-
ka privalo būti dinamiška“.

Monika MEILUTĖ

Kūrybiškumas ir inovacijos mokyklos suole
Juozo Tūbelio progimnazi-

ja –šiuolaikiniu mokymo sti-
liumi bei taikomomis ugdymo 
priemonėmis išsiskiria ne tik 
iš Rokiškio rajono, bet ir visos 
Lietuvos mokyklų. Skaitmeni-
nius pokyčius progimnazijoje 
bei informacinių technologijų 
panaudojimą ugdymo procese 
progimnazijoje „įsuko“ direk-
torius Zenonas Pošiūnas kartu 
su trimis mokytojais, siekdami 
šiuolaikinius vaikus mokslu su-
dominti per kūrybiškumą bei 
inovatyvumą.

Įdiegti įdomybes
Istorijos mokytoja Limina 

Kraskauskienė, anglų kalbos 
mokytojas Ovidijus Freitakas, 
progimnazijos direktorius Zeno-
nas Pošiūnas, bei, anot pastarojo, 
didžioji projektų aktyvistė infor-
macinių technologijų mokytoja 
Vilma Krasauskaitė nusprendė 
pamokose naudoti naujausias 
Lietuvos bei užsienio moky-
klose taikomas technologijas, 
mokymąsi padaryti patrauklesnį 
bei įdomesnį, o į pradinių klasių 
mokinukams dėstomus dalykus 
įdiegti informacines technologi-
jas. Tai Erasmus+ KA1 progra-
mos organizuojamų seminarų 
metu pedagogų pažinti, tačiau 
daugeliui dar negirdėti „Micro:-
Bit“ kompiuteriukai, „Ozobot“ 
robotukai, interaktyvūs kubai ir 
lentos, 3D spausdintuvai, 3D aki-
niai bei begalė kitų priemonių, 
kurios naudojamos progimnazi-
jose vykdomų projektų dėka.

Įprasti vadovėliai -
 jau praeitis?
Pedagogai, matydami kitokius 

mokinių ugdymosi poreikius, 
stengiasi įgyti šiuolaikiniam mo-
kytojui reikalingų kompetencijų. 
Todėl „Samsung mokykla atei-
čiai“ kursuose išmoko, kaip pa-

sitelkus skaitmeninius įrankius 
organizuoti darbą klasėje, atrado 
kaip teisingai pateikti turinį, kad 
vaikas patirtų mokymosi džiaugs-
mą.

„Samsung mokyklos ateičiai“ 
kursuose dalyvavusi Juozo Tūbe-
lio progimnazijos istorijos moky-
toja L. Kraskauskienė teigė, jog 
ėmus naudoti skaitmenines prie-
mones, mokiniai tapo jos pačios 
mokytojais. Tačiau išmokusi tei-
singai pritaikyti visas priemones 
mokymuisi, pedagogė pastebėjo, 
jog viskas vyksta greičiau, pa-
prasčiau, o vaikai į darbus įsitrau-
kia daug aktyviau. Mažesniųjų 
klasių mokiniams mokyti peda-
gogė naudojasi filmukų kūrimo 
programėle, kurioje pagal duotą 
temą mokiniai kuria filmukus, 
įgarsina dialogus ir tokia forma 
įsisavina reikalingą informaciją.

Kalbėdama apie vyresnių mo-
kinių ugdymą, mokytoja pastebė-
jo, jog vyresnių klasių mokslei-
viams technologijos naudojamos 
kaip pagalbinė priemonė surasti 
informacijai ar daryti pristatymus. 
Juozo Tūbelio progimnazijoje 
naudojami istorijos vadovėliai 
turi nuorodas, kurias susivedus į 
plašetę ar išmanųjį telefoną gau-
nama daug daugiau informacijos. 
„Mokiniams susiskirsčius į gru-
peles, užduodu užduotį, moki-
niai atsakymų ieško nagrinėdami 
tekstą ir taip įgusdami atrasti jo 
prasmę. Atlikę pavestą užduotį 
ją pristato klasei naudodamiesi 
programėlėmis, kurios pristaty-
mą padaro įdomesnį, bei įtraukia 
daugiau mokinių,“ – pasakojo L. 
Kraskauskienė.

Vyresniems vaikams progim-
nazijoje taipogi vykdomas  pro-
jektas  „Šiuolaikinė mokymo(si) 
aplinka-individuali moksleivių 
pažanga“, kurio tikslas tobulinti 
8 klasėje besimokančių mokinių 
matematikos dalyko pasiekimus 

taikant šiuolaikinę mokymosi 
aplinką. Elektroninė mokymosi 
aplinka pedagogams leis stebė-
ti mokinius, individualizuoti jų 
mokymosi procesus, suteiks inte-
raktyvią motyvavimo sistemą, o 
įsigytos planšetės, greitas bevie-
lis internetas bei interaktyvi lenta 
mokiniams leis įdomiau bei pato-
giau mokytis ir atlikti užduotis.

Programuoja jau 
pirmoje klasėje
Į projektą „Informatika pra-

diniam ugdyme“ Juozo Tūbelio 
progimnazija pateko konkurso 
būdu, kuomet iš 69 paraiškas 
pateikusių mokyklų į projektą 
pateko 10 Lietuvos mokyklų. 
Projekto lėšos panaudotos įsigyti 
ugdymo procesui reikalingų mo-
kymo priemonių. Iš jų pradinių 
klasių mokinukams labiausiai 
patiko robotukai-boružėlės. Pas-
tarieji skirti pradinukus supažin-
dinti su programavimo specifika 
– mokytojams pateikus užduo-
tį, vaikai, spaudydami prietaiso 
mygtukus, turi sudaryti boružėlės 
žingsnių seką, kurios dėka robo-
tukas pasiektų kelionės tikslą. Jos 
metu vaikai mokytųsi skaičiavi-
mo, raidžių ir kitų svarbių dalykų.

Deja, pradinių klasių mokinu-
kams informacinės technologijos 
negali būti mokomos atskirai, to-
dėl stengiamasi jas įdiegti į visus 
jau pradinukams dėstomus daly-
kus. Norint vaikus mokyti pasi-
telkus technologijas, ugdyme taip 
pat naudojamos „Bebro kortelės“, 
kuriose pateiktos užduotys lavina 
vaikų loginius ir kitus įgūdžius; 
interaktyvūs kubai, kurie leidžia 
užduotis atlikti žaidžiant ir spor-
tuojant, moko suprasti erdvines 
figūras; „Ozobot“ golfo kamuo-
liuko dydžio robotukai vaikus 
moko programavimo – keturias 
spalvas atpažįstantį robotuką 
valdyti gali skirtingomis spalvo-

mis popieriaus lape ar planšetėje 
nupiešti keliai, o pritaikius tam 
tikras spalvų koduotes robotukas, 
atpažinęs spalvas, gali eiti atbu-
las, sustoti, eiti greičiau ar lėčiau, 
pasukti į dešinę arba kairę.

Tikslas - gerinti 
mokymosi rezultatus
Progimnazijos pedagogai ne 

tik mokosi naudotis moderniomis 
mokymosi programomis bei skai-
tmeninėmis priemonėmis, tačiau 
ir vyksta į įvairius seminarus nau-
dodamiesi Erasmus+ KA1 pro-
grama. Kaip pasakojo mokyklos 
direktorius Z. Pošiūnas – mokyto-
jai iš kitų mokyklų semiasi įvairių 
idėjų, kurias stengiasi pritaikyti 
savoje mokykloje. „Juk taip mūsų 
mokykloje atsirado ir „Micro:Bit“ 
kompiuteriukai – išvykusios mo-
kytojos pamatė šį prietaisą, susi-
domėjo ir parvežė į mūsų moky-
klą. Nors prieš kelis mėnesius jie 
buvo išdalinti visoms mokykloms, 
mes juos išbandėme pirmieji,” – 
džiaugėsi direktorius.

Progimnazija gali didžiuotis 
ne tik novatoriškais ugdymo prie-
taisais, bet ir begaline pedagogų 
drąsa bei aktyvumu, kuris pro-
gimnazijai padėjo patekti jau ne į 
vieną projektą, kurių metu Juozo 
Tūbelio progimnazijos vardas ri-
kiuojasi šalia didžiausių Lietu-
vos miestų mokyklų pavadinimų. 
„Stengiamės vaikus mokyti pasi-
telkę kūrybinius, inovatyvius bei 
šiuolaikiniam vaikui įdomius pro-
cesus. Per pamokas vaikai kons-
truoja bei programuoja judančius 
robotus, vieni su kitais dalijasi 
patirtimi. Tačiau didžiausi mūsų 
tikslai – skatinti mokinių tobu-
lėjimą ir išmanymą bei gerinti jų 
mokymosi rezultatus,“ – pokalbį 
užbaigė Juozo Tūbelio progimna-
zijos diektorius Zenonas Pošiūnas.

Monika MEILUTĖ
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Kas vilioja jaunimą į Rokiškį iš didmiesčių bei užsienio?
Rokiškėnai skundžiasi: mažėja jaunimo mūsų mieste ir rajone. Jaunus žmones vis didmiesčiai, užsienis vilioja. Tačiau viena organizacija 
sugeba prisikviesti į gimtąjį miestą ir studentus, ir dirbančiuosius. Ir netgi išvykę dirbti ir gyventi į užsienį, jos uniformos nusivilkti nesiruošia. 
Kas ši organizacija? Ogi Lietuvos kariuomenė, o tiksliau – Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 506-oji 
kuopa. Pratybos – puikus metas ne tik detaliau susipažinti su kuopos veikla, bet ir su joje tarnaujančiais įvairių kartų, patirčių kariais. Ir 
pajausti, kokios vertybės vienija ir jungia šią, rajone bene pačią gausiausią, visuomeninę organizaciją.

Gyvenimas 
pratybų ritmu
Paskutiniosios savaitės – 

gausios pratybų. Jos kuopoje 
vyksta faktiškai nenutrūks-
tamai nuo gegužės pabaigos: 
kuopos vienas skyrių gegužę 
dalyvavo pratybose Vokieti-
joje, o jiems grįžus, kuopos 
kariai įgūdžius tobulino vieną 
savaitgalį – Rokiškyje bei La-
tvijoje, kitą – Biržuose, paskui 
vėl dvejos pratybos Rokiškio 
rajono miškuose: vienos tru-
ko savaitę, kitos – pastarąjį 
savaitgalį. Į pratybas kuopos 
kariai renkasi gausiai. Tiesa, 
paskutiniosiomis dienomis 
dėl svarbių priežasčių – šalies 
aukštosiose mokyklose vyksta 
egzaminų sesijos bei balakau-
ro ir magistro darbų gynimai 
– jaunimo gretos kiek retes-
nės. Tačiau netgi studentai įsi-
gudrina ištaikyti laisvo laiko 
grįžti į gimtąjį miestą. Ir ne 
tiesiog pašvęsti kur prie ežero 
su draugais, o užsiimti kur kas 
svarbesniais, įdomesniais ir 
prasmingesniais dalykais. 

Motyvacija
Apie tai, kodėl kuopa tam-

pa svarbia gyvenimo dalimi, 
kalba patys kariai. Viena jau-
na karė išvyko dirbti į Olandi-
ją. Tačiau kario uniformos ji 
nusivilkti nežada: per daug ji 
brangi. Tad į pratybas ir mo-
kymus žada vykti iš užsienio. 
Aukštos kvalifikacijos specia-
listė neslepia: darbą užsienyje 
ir tarnybą suderinti pavyks. 
Juk toks įtemptas pratybų 
maratonas pasitaiko nedaž-
nai: įprastai kariai pratyboms 
šaukiami kartą per mėnesį sa-
vaitgalį. Ir į Lietuvą ji atvyko 
specialiai šioms pratyboms.

Kita karė atvirai kalba apie 
tai, kodėl gimtasis miestas 
jaunimui dažnai tampa ne mo-
tina, o pamote. Jaunoji karė 
dar studijuoja, tačiau, kaip 
dabar patariama studentams, 
neketina apsiriboti vien tik 
aukštosios mokyklos auditori-
jomis, bet ir kaupti darbo pa-
tirtį. Maža to, ji nori tą daryti 
gimtajame rajone. Juolab, kad 
taip dažnai skundžiamasi, kad 
čia taip trūksta jaunų, pers-
pektyvių, motyvuotų darbuo-
tojų. Tačiau skaudi realybė 
visiškai kitokia. Viena rajono 
įmonių merginai pasiūlė dar-
bą pakankamai įtemptu grafi-
ku, o alga „į rankas“ nesiekia 
nė... 400 Eur. Nepaisant to, 
kad mergina jau turi tokio dar-
bo patirties, įgijusi reikiamus 
įgūdžius, ir darbdaviui jos ne-
bereiks mokyti, kaip sakoma, 
nuo nulio. Jaunuolė skaičiuo-
ja: įskaitant buto nuomą, ko-
munalines bei maisto išlaidas, 

ji turėtų dirbti... tik už maistą 
ir stogą virš galvos. Ir visa 
tai – už darbą įtemptu grafiku. 
Kai mergina įspėjo darbdavį, 
kad ji turės darbą derinti su 
tarnyba Krašto apsaugos sava-
norių pajėgose, darbdavys jai 
pasiūlė... mesti tarnybą. Nors 
pagal galiojančius teisės ak-
tus, karį išleisti į pratybas bei 
mokymus yra privaloma. Ką 
nusprendė jaunoji karė? „Man 
uniforma brangesnė“, – it kir-
viu nukerta ji. Kyla retorinis 
klausimas – ar šį jauną žmogų 
bepavyks išlaikyti mūsų rajo-
ne? O gal ji, kaip ir daugelis, 
iškeliaus ieškoti skalsesnės 
duonos į didmiesčius ar užsie-
nį?  Ir, be artimųjų, vieninte-
le stipria jungtimi, rišančia ją 
su mūsų rajonu, liks tarnyba 
506-ojoje kuopoje. 

Motyvacija būdinga ne tik 
jauniesiems kuopos kariams, 
bet ir tiems, kurie uniformą 
nešioja daugiau nei dešimtme-
tį. Antai, tarnybos penkiolik-
tuosius metus skaičiuojantis 
karys į savaitgalio pratybas 
atvyko, kaip sakoma, „tiesiai 
nuo konvejerio“, tiksliau, tie-
siai iš šaldytuvo: vienos rajo-
no gamybos įmonių sandėlyje 
atidirbęs dvylikos valandų 
trukmės naktinę pamainą. Į 
namus užsuko tik užsivilkti 
uniformą ir pasiimti kuprinę. 
Vyras neslepia: faktiškai be 
miego teks ištverti daugiau 
nei dvi paras. Kodėl jis sku-
ba į pratybas, užuot ramiai 

ilsėjęsis po intensyvaus ir sun-
kaus darbo? „Nes man, kaip 
ir daugumai karių, tai svarbu 
ir įdomu“, – nedaugžodžiauja 
karys.

Savanoriai, studijuojantys 
šalies aukštosiose mokyklose, 
dalinosi savo patirtimi, kaip 
spėti ir egzaminus išlaikyti, ir 
kuopos pratybose dalyvauti. 

Ir džiugios, 
ir liūdnos žinios
Pastaruoju metu 506-ojoje 

kuopoje – nemažai pokyčių. 
Neseniai į atsargą išėjo kuo-
pininkas vyresnysis seržantas 
Ramūnas Lavinskas. O šešta-
dienio rytą kuopos rikiuotėje 
buvo paskelbta dar viena liū-
dna žinia – į atsargą išlydimas 
kuopos simboliu laikomas in-
tendantas vyresnysis seržantas 
Gintaras Katelė. Jis – vienas il-
giausią tarnybos stažą 506-ojo-
je kuopoje turinčių karių sava-
norių, tarnaujantis faktiškai 
nuo tuometinės Savanoriško-
sios krašto apsaugos tarnybos 
pradžios. Tarnyba įkurta 1991 
m. sausio 17-ąją, pirmieji ro-
kiškėnai kariai savanoriai tė-
vynei prisiekė 1991 m. kovą, 
o G. Katelė priesaiką tėvynei 
davė tų pačių metų rudenį. 
Jis – gyvoji kuopos legenda, 
žinantis jos istoriją ir žmones 
nuo pat kuopos sukūrimo iki 
šių dienų. Tad nenuostabu, 
kad šio kario, skaičiuojančio 
27-uosius tarnybos metus, pa-
lydos į atsargą buvo kariškai 

lakoniškos, bet labai šiltos. 
Kuopos draugai žino: inten-
dantas kolekcionuoja žiebtu-
vėlius. Todėl 506-ąją kuopą ir 
jos žmones jam primins dova-
na, kurioje išgraviruotas Kraš-
to apsaugos savanorių pajėgų 
ženklas. Ją kuopos vardu įteikė 
jos vadas kapitonas Sergejus 
Afanasjevas.

Į atsargą išlydėti kuopinin-
kas ir intendantas jau turi pa-
mainą. Kuopininko pareigas 
nuo gegužės pradžios eina 
seržantas Tautvydas Matuze-
vičius, o intendanto – vyres-
nysis eilinis Mantas Griške-
vičius. 

Džiugi žinia – rokiškėnai 
kariai savanoriai turi naują 
tarnybos draugą: 506-osios 
kuopos gretas papildė priva-
lomąją karinę tarnybą atli-
kęs karys Vytautas Kuveikis. 
Kuopa, kaip ir įprasta, šiltai 
priėmė naujoką.

Po trumpos rikiuotės – pa-
sirengimas pratyboms: su-
sikrauti ir pasitikrinti kario 
kuprinę, išklausyti saugumo 
instruktažą ir pasirašyti tą 
liudijančioje knygoje, pasi-
imti ginklą, papildyti vandens 
atsargas. O kieme jau laukia 
kariuomenės Unimogas vykti 
į pratybų vietą.

Kartojimas – 
mokslų motina
Lydimi seržanto T. Matu-

zevičiaus, kariai išvyko į pir-
mąją pratybų vietą – apleistą 

aerodromą Panemunėlio se-
niūnijoje. Pakeliui ties nedide-
liu miškeliu Unimogas sulėti-
no greitį: kariai išžvalgė, kad 
čia apsigyvenusi lapių šeimy-
na ir smalsūs jaunikliai dažnai 
išlenda ant kelio pažaisti ar 
pasišildyti saulėje. Jų kariai 
suskaičiavo tris ar keturis. Ne-
norėdami, kad kuris lapiukas 
pakliūtų po ratais, kariai va-
žiavo itin atsargiai. 

Aerodrome – vėl rikiuotė. 
Seržantas T. Matuzevičius ne-
gailėjo kariams patarimų, kaip 
patogiau prisitaikyti amuni-
cinę liemenę, racionaliau pri-
segti jos kišenėles, gertuvę, 
apžiūrėjo, kaip kariai dėvi lie-
menes. Ne mažesnis dėmesys 
ir ergonomiškam ginklo – au-
tomatinio šautuvo G36 – pa-
rengimui. Kaip kairiarankiui 
ar dešniarankiui prisitaikyti jo 
diržą, kaip pasikabinti ginklą 
ant krūtinės, kad jis netrukdy-
tų žygyje, bet prireikus užtek-
tų vieno judesio jį nutaikyti. 
Visa tai – kariams gerai žino-
mi dalykai. Tačiau kartojimo 
nebūna per daug, o ir prakti-
niai patarimai – pravartūs.

Kita užduotis: iš parankinių 
medžiagų –„Stop“ juostų ir 
plytgalių – pagaminti pastato 
maketą. Kam jis? Šių praty-
bų tema – patrulio rengimas 
ir pastato šturmas. Tad kariai, 
prižiūrimi seržanto, tobulino 
asmenininius bei komandinius 
darbo įgūdžius. Plieskiant kai-
trai, jie kantriai šlifavo puo-

limo detales, atsižvelgdami 
į seržanto T. Matuzevičiaus 
patarimus ir pastabas. Pastato 
šturmo pamoką iš toliau ste-
bėjęs kapitonas S. Afanasje-
vas atviras: neapdairumas ar 
klaida mūšyje kariui kainuoja 
gyvybę.

Kol kariai trumpai ilsė-
josi ir valgė pietus, kartu su 
kuopos vadu S. Afanasjevu 
skubėjome į Sartų medžioto-
jų klubo šaudyklą. Pasirodo, 
mūsų kuopa ne vientintelė, 
kurios pratybos vyko mūsų ra-
jone. Lašų šaudykloje ginklus 
prišaudė Biržų kariai savano-
riai. Pasisveikinus ir paben-
dravus su biržiečiais, vėl sku-
bama pas savuosius karius: jie 
apleistame statinyje tobulins 
individualius pastato valymo 
įgūdžius. Po intensyvių mo-
kymų – vėl neilga pertrauka. 
Kariai buriasi draugėn: kas 
lukštena moliūgų sėklas, kas 
užkandžiauja sausuoju davi-
niu, kas siūlo kovos draugui 
sumuštinį, iš rankų į rankas 
keliauja vieno kario atsineštas 
limonado butelis. Ši ramybės 
akimirka daug pasako apie 
kuopos mikroklimatą: visi 
susibūrę draugėn, pasakoja 
praėjusių pratybų įdomiausias 
patirtis, laido juokus. Netru-
kus visagalio interneto dėka 
sužino aktualiausią naujieną 
– rungtynių tarp Kauno „Žal-
girio“ ir Vilniaus „Lietuvos 
ryto“ rezultatą.

Į 5 p. 
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Pratybų akimirkos: nuo pasirengimo iki ginklų valymo.                                                                  „Rokiškio Sirenos“ nuotr.
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Iš 4 p.
Vietinių dėmesys
Nors kaimas, kuriame 

mokosi kariai, Panemunėlio 
seniūnijos jau senokai pripa-
žintas „mirusiu“ – čia nebė-
ra nė vieno gyventojo,  nėra  
sodybų, o pievose – galvijų, 
netoliese – nė vieno ežero 
ar kitos iškylų vietos, tačiau 
judėjimas kaimo keliuku 
atrodo gana aktyvus. Kaip 
sakė seržantas T. Matuzevi-
čius, per pratybas paprastai 
matomas vietinių gyventojų 
suaktyvėjimas. Nors artintis 
prie karių jie vengia, tačiau 
dėl to, kad iš toliau pasižiū-
rėtų į neįprastus svečius Pa-
nemunėlio seniūnijos gyven-
tojai, ypač jaunimas, netingi 
nuvažiuoti kelis kilometrus. 
Karių toks dėmesys netrik-
do, atvirkščiai – tai jiems 
naudinga: rajono žmonės turi 
žinoti, kad čia yra jų gynėjai.

Bazė miške
Vakarop kariai kyla žy-

giui į mišką. Ten jie ketino 
įrengti bazę, iš kurios or-
ganizuos reidą į apleistąjį 
pastatą. Jame, pagal pratybų 
legendą, priešas įkūrė aukš-
tos vertės taikinį – kuro tie-
kimo bazę, kurią aptarnauja 
du specialistai. Tikslas – nu-
kauti tuos specialistus ir su-
naikinti kuro atsargas bei 
jų papildymo įrangą. Pagal 

legendą, mūsų kariai veikia 
priešo dalinai užimtoje teri-
torijoje: didžiuosius kelius, 
gyvenvietes jau kontroliuoja 
priešas, o štai šio miško jis 
išvalyti dar nespėjo, tad ka-
riai čia įkurs bazę, iš kurios 
vykdys savąjį išpuolį.

Pasiekus mišką, kariai iš-
laipinami iš Unimogo, ir maža 
jų grupelė nuskuba žvalgytis, 
ar saugi yra bazei numatytoji 
vieta. Žvalgams patvirtinus, 
kad pavojaus nėra, kariai žy-
giuoja mišku į mažytę aikšte-
lę. Kulkosvaidininkas užima 
poziciją jos centre, o aplink 
ratu slenka kariai užimti pa-
togių pozicijų stebėti aplinką 
ir, prireikus, gintis. Visa tai 
vyksta mirtinoje tyloje. Apie 
penketą minučių kariai guli 
miško aikštelėje įtempę akis 
ir ausis – klauso menkiausio 
miško garso. Bendraujama tik 
ženklais. Po to, kai būrio vadas 
eilinis Regimantas Karpavi-
čius duoda ženklą, kad gali-
ma kilti, kariai išvalo aikštelę 
nuo sausų šakų. Būrio vadas 
R. Karpavičius su būrio vado 
pavaduotoju Algirdu Milakniu  
keliais pagalbininkais ruošia-
si užduočiai: jie iš pagalbinių 
priemonių kuria šturmuojamo 
pastato ir jo aplinkos maketą. 
Būrio vado ir jo pavaduotojo 
užduotis – parengti šturmo pla-
ną. Kol jis kuriamas, kiti kariai 
kloja kilimėlius ir miegmaišius 

trumpai, vos trijų valandų na-
kvynei miške. Čia jau visu pa-
jėgumu vyksta kita kova – su 
įkyriais kraujasiurbiais. Kariai 
noriai puošiasi specialiais, bi-
tininkų kepures primenančiais 
galvos apdangalais, purškiasi 
vabzdžius atbaidančiais purš-
kalais. Itin naudingas patyrusio 
kario patarimas – nepamiršti 
purškalu papurkšti ir kareiviš-
ko miegmaišio užtrauktuko, 
kad kokių erkių į miegmaišį 
neprilįstų.

Pratybų metu visi kariai 
yra apdrausti: jei kuriam įsi-
siurbė erkė, tereikia nuvykti 
į gydymo įstaigą, kad gyvis 
būtų ištrauktas. Tačiau, žino-
ma, geriau apsisaugoti nuo 
tokių nemalonumų. 

Žvalgyba, žvalgyba 
ir dar kartą žvalgyba
Kol jaunesni kariai dar tik 

rengia savo vietas poilsiui, 
vyresnieji jau pasirengę veik-
ti: atsiklausę būrio vado ir 
seržanto T. Matuzevičiaus, du 
kariai išėjo į žvalgybą. Nors, 
pagal legendą, šiame miške 
kariams priešo puolimas ne-
gresia, tačiau patyrę kariai 
įpratę tikrinti juos supančią 
aplinką. Jiems grįžus iš žval-
gybos, jau ir maketas pareng-
tas. Būrio vadas pasidalino 
mintimis apie puolimą, pri-
minė kariams jų pareigas bei 
užduotis, ženklus bei signa-

lus. Jis įsitikino, kad kiekvie-
ną sakinį kariai suprato taip, 
kaip reikia: planuojant tokią 
informaciją negali būti jo-
kių „informacijos perdavimo 
trukdžiųׅ“. Po to nuskamba 
įsakymas ilsėtis. O šturmo 
grupės kariai renkasi skyrium 
nuo kovos draugų: jie dar il-
gokai derins puolimo detales. 
Apie maždaug 23 val. aikšte-
lėje budėti lieka tik sargybi-
niai. Jie keisis paeiliui kas va-
landą. Likusiems – trumpos 
miego valandos iki tol, kol 
prašvis. O švinta anksti – ka-
riai kelsis 3.30 val. Paryčiais 
budėti tenka ir kariui, kuris į 
pratybas atėjo tiesiai iš nak-
tinės pamainos. Ar pavyks 
neužmigti? „Žinoma“, – nė 
neabejoja jis. 

Valanda X
Kodėl kariai keliasi vos 

švintant? Kad puolimas pra-
sidėtų vadinamąją „X valan-
dą“: paryčiais žmogaus orga-
nizmas dirba „lėčiausiomis 
apsukomis“. Ne veltui visi 
karai, visos svarbios ope-
racijos prasideda būtent šią 
valandą. Būtent ji apdainuota 
laisvės gynėjų dainose.

Kariai teisūs – apie 4 val. 
Rokiškyje tylu. Mikrorajone 
tylą drumsčia vos vienas ki-
tas pravažiuojantis automobi-
lis, kažkur tolumoje pragysta 
gaidys. O tuo tarpu miške jau 

verda gyvenimas: susirinkę 
svarbiausius reikmenis, ka-
riai kyla į žygį.

Priešaušrio metą gam-
ta kariams dovanojo puikią 
priedangą – pamiškėmis ir 
palaukėmis driekėsi rūkas. 
Slepiamos spalvos uniformos 
susilieja su peizažu ir kariai 
šturmuoti pastato slenka ne-
pastebėti, meistriškai išnau-
dodami kiekvieną gamtos ar 
žmogaus sukurtą priedangą.

Vertingi patarimai
Pastato šturmą stebėjo 

kuopos vadas kapitonas S. 
Afanasjevas bei seržantas T. 
Matuzevičius. „Priešo speci-
alistų“ vaidmenį atliko keli 
kuopos kariai. Ir puolėjai, ir 
„priešai“ ginkluoti šratasvy-
džio ginklais. Prieš puolimą 
– būtina patikra: ar visi užsi-
dėjo apsauginius akinius bei 
kaukes, mat kario saugumas 
– svarbiausia. 

Ir štai, vos pastebimi tarp 
aukštos žolės ir krūmynų, at-
slenka pirmieji puolėjai: pa-
ramos grupė. Kad „priešai“ 
nedingtų iš pastato, pasirū-
pino kelios atkirtimo grupės, 
užtvėrusios galimus atsitrau-
kimo kelius. Puolimo scena-
rijų paįvairino į pastato kiemą 
įsukusi „priešo karinė techni-
ka“, tad kariams jau šturmo 
eigoje reikia keisti scenarijų. 
Suvijus „priešus“ į pastatą, jų 

paliktas Unimogas tapo puikia 
priedanga. Kelios minutės – ir 
šturmo grupė jau pastate. Gir-
dėti tylus plastikinių šratelių 
caksėjimas. „Priešai“ nukauti, 
užduotis įvykdyta.

Nors šturmas ir pastato va-
lymas pavyko, visgi jį stebėję 
kuopos vadas bei kuopininkas 
negailėjo kariams patarimų. 
Kuopininkas aiškina: paramos 
grupės kariai per arti priartė-
jo prie pastato: šaudyti gali-
ma pradėti gerokai iš toliau. 
Kuopos vadas S. Afanasjevas, 
priėjęs prie kulkosvaidininko, 
kuris savo priedanga pasirin-
ko šulinį, aiškino, kad tokia 
pozicija – ne pati geriausia. 
Mat šulinio rentinio plytos 
nestabilios: užteks priešui 
pataikyti į šulinį, ir plytų ske-
veldros sužalos veidą. Kariai 
atidžiai klausėsi patarimų: jie 
labai pravers. Ypač rengiantis 
rudenį vyksiančioms verti-
namosioms pratyboms, kurių 
metu kuopa turės pademons-
truoti visas įgytas žinias bei 
įgūdžius.

Po pastato šturmo kariai 
grįžo į kuopą. Ten laukė ne 
mažiau svarbus darbas – iš-
valyti ginklus. Kariai negai-
li tam laiko ir pastangų: juk 
būtent nuo ginklo priežiūros 
priklauso, ar jis bus patiki-
mas mūšyje. 

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.
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Žemdirbių dėmesiui!
LŽŪKT Rokiškis rajono biuras organizuoja lauko 
dieną tema „Integruota augalų apsauga (augalų 
ligos ir kenkėjai)“, pagal įgyvendinamą projektą

 ,,Ekonominių rezultatų gerinimas 
augalininkystės ūkiuose taikant  

Integruotos augalų apsaugos metodus‘‘ 
(projekto Nr.14PA-KK-16-1-02965-PR001).

Trukmė – 4 akad. val. 
Dalyvavusiems lauko dienoje bus išduodami 
kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

Jūsų lauksime birželio 22 d., 
renginio pradžia 10.00 val., VšĮ LŽŪKT biuras, 

Kauno g. 7, Rokiškis (lauko diena vyks
ūkininko V. Švežiko ūkyje). 

Būtina išankstinė registracija tel. 8 650 73 391 
arba el. paštu. vaclovas.ticka@lzukt.lt

Prekyba braškėmis, užaugintomis 
mūsų ūkyje, tausojant aplinką
Prie PC Norfa, šalia autobusų stoties
Didesnius kiekius pristatysime.
Tel. (8-610) 12653

DARIAUS & AGNĖS UOGOS

               
                             
            
 
 
 

         Jus į krikščionišką susitikimą – 
banketą su Veikliųjų Žmonių Bendrijos 

nariais. Renginio metu išgirskite 
liudijimus kaip Dievas keičia žmonių           
gyvenimus, tarpusavio santykius, išgydo    
nuo ligų ir priklausomybių. Šie liudijimai 
atgaivins, įkvėps ir padrąsins kiekvieną ! 

 
   Birželio 17d. 15val. lauksime Jūsų Rokiškyje „Seno 
grafo“ kavinėje Nepriklausomybės a. 6 (prie bažnyčios) 

Išgirsite liudijimus bei pasivaišinsite vaišėmis. 
 
 

Renginys nemokamas! 
 

Daugiau informacijos: www.vzb.lt  
  Tel.nr. 861847584 
 
      Remėjas:   

  
Rokiškio rajono savivaldybės 
administracijos direktorės 2018 m. 
birželio 11 d. įsakymu Nr. AV-571, dėl 
didelio gaisrų pavojaus uždraustas 
fizinių asmenų lankymasis Rokiškio 
rajono savivaldybės teritorijoje 

esančiuose miškuose nuo 2018 m. birželio 11 d. iki 
atskiro šio draudimo galiojimo atšaukimo.

Užs. 0657

BALDAI

• Naudotą didelę, talpią lentyną. 
Matmenys: 170x155x46.  
Kaina 100 Eur. Tel. 8 670 27 733. 
Rokiškis
• Naudotą natūralaus medžio 
dviaukštę lovą su kopetėlėmis (be 
čiužinių). Matmenys: 200x90. 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 670 27 733. 
Rokiškis
• Stalą ir du suolus, 2 m ilgio 

(ąžuolas). Tel. 8 687 98 710. 
Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo. Moku anglų, rusų 
kalbas, dirbu kompiuteriu.  
Tel. 8 618 60 125. Rokiškis
• Man 18 metų turiu darbo patirties 
sandėlyje, gamyboje. Esu fiziškai 
stiprus, atsakingas.  
Tel. 8 619 11 341. Rokiškis
• 32 metų vyras ieško darbo, siūlyti 
įvairius variantus. Turiu automobilį. 
Tel. 8 617 81 662. Rokiškis
• Ieškau medvežės vairuotojo 
darbo. Tel. 8 629 57 699.  
Rokiškis
• Esu 16-metė, sąžininga, darbšti, 
nebijanti sunkesnio darbo mergina, 
įpratusi dirbti ūkinį darbą. Galiu 
padėti tvarkytis namuose, ravėti 
daržą, krauti malkas ir atlikti 
panašius darbus. Tel. 8 601 49 181. 
Rokiškis
• Moteris su 7 m. sūnumi gali 

prižiūrėti senyvo amžiaus moterį. 
Būtų gerai darbas Rokiškyje, su 
gyvenamuoju plotu.  
Tel. 8 672 99 068. Rokiškis
• 17 metų komunikabili, sąžininga, 
sugebanti darbą atlikti kruopščiai ir 
greitai mergina ieško darbo vasarai. 
Tel. 8 621 96 254. Rokiškis
• 41 m vyras ieško bet kokio darbo 
žemes ūkio srityje. Dirbt moku, 
vairuotojo pažymėjimo nebeturiu. 
Tel. 8 688 79 899. Rokiškis
• Ieškau vairuotojo darbo, BC 
kategorijos, 95 kodas, vairuotojo 
kortelė, patirtis. Tel. 8 618 33 854. 
Rokiškis
• Iniciatyvi, pareiginga, kūrybinga 
ir atsakinga anglų kalbos mokytoja 
ieško darbo Rokiškio rajone.  
Tel. 8 623 72 277. Rokiškis

KITA

• Nerūdijančio plieno lakštą 3 mm 
storio, matmenys: 1,50x1,50.  
Tel. 8 615 55 734. Rokiškis
• Buitinius dujų balionus. 
 Kaina 15 Eur. Tel. 8 675 13 781. 
Kupiškis
• Apie 10 ha pievos nusišienauti 

Obelių seniunijoje.  
Tel. 8 681 41 755. Rokiškis
• Aerodinaminę bagažinę ir 
skersinius VW automobiliui, 
laikiklius dviračiams vežti.  
Tel. 8 611 27 116. Rokiškis
• Kilimą. Matmenys 160×220. 
Švarus, išplautas. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 620 42 106. Rokiškis
• Šulinio ritinius ir dangčius.  
Tel. 8 600 74 519. Rokiškis
• Metalinę 15 kub. m talpą.  
Kaina 290 Eur. Tel. 8 698 72 865. 
Rokiškis
• Plastmasines statines 150 l su 
dangčiais. Tel. 8 616 93 529. 
Rokiškis
• Droną T3. Tik pabandytas, naujas.  
Filmuoja. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 663 78 043. Rokiškis
• Parduodama 2 kub. m uosio.  
Tel. 8 625 93 989. Rokiškis
• Šiltnamio rėmą iš vamzdelių . 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 674 22 216. 
Rokiškis
• Kilimą. Tel. 8 611 52 763. 
Rokiškis
• Šviestuvą. Tel. 8 687 98 710. 
Rokiškis
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Ieškokite
prekybos centruose!

Ieškokite
prekybos centruose!

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Vieno kambario butą bendrabutyje su atskira virtuve. Kaina 6000 Eur. Tel. 8 678 27 165. 
Rokiškis
• Butą Pandėlyje, P. Širvio g. 3. 

Dviejų kambarių, antrajame namo 
aukšte iš dviejų. 1975 m. statybos 

name, bendras plotas 46,4 kv. m. 
Šildymas kietuoju kuru. Tvarkinga 
aplinka, draugiški kaimynai.  
Kaina derinama. Kaina 9000 Eur. 
Tel. 8 614 61 443. Rokiškis
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16 05:15 Misija Sibiras'17: 

iš mokyklos suolo į 
ekspedicijos traukinį
06:00 Himnas
06:05 Beatos virtuvė
07:00 Pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai 
07:20 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai 2 
07:30 Detektyvė Miretė 
07:45 Stebuklingoji 
Boružėlė 
08:10 Karinės paslaptys
09:00 Labas rytas, 
Lietuva
11:45 Gyvūnų išgyvenimo 
strategija 
12:40 Gyvūnų jaunikliai 
13:35 Puaro 
15:20 Gamtos inspektoriai
15:45 Žinios. 

16:00 Sveikinimų koncertas
17:30 Žinios. 
17:45 „Editos šou"
18:45 Pasaulio futbolo 
čempionatas. C grupė. Peru – 
Danija. 
21:00 Panorama
21:45 Pasaulio futbolo 
čempionatas. D grupė. Kroatija – 
Nigerija. 
00:00 Koketės 
01:30 Šnipas, kuris mane 
mylėjo 
03:35 Gyvūnų išgyvenimo 
strategija 
04:25 Gyvūnų jaunikliai

05:15 Elementaru
06:15 Televitrina
06:30 Aladinas
07:00 Ančiukų istorijos
07:30 Vėžliukai nindzės

08:00 Aladinas
08:30 Kobra 11
09:30 Ilgo plauko istorija
10:00 Virtuvės istorijos
10:30 Skaniai ir paprastai
11:00 Svajonių ūkis
11:30 Gnomeo ir Džiuljeta
13:05 Beždžionėlė ekstremalė
14:55 Džordžas ir drakonas
16:45 Ekstrasensai tiria
18:30 TV3 žinios
19:30 Vakaro pasakojimai
21:20 Iksmenai. Žūtbūtinis mūšis
23:35 Grėsmingasis aštuonetas
00:50 Prometėjas
03:05 Iksmenai. Žūtbūtinis 
mūšis
04:55 Amerikiečiai

06:30 Peliukas Stiuartas Litlis
06:55 Neramūs ir triukšmingi 
07:20  Žuviukai burbuliukai 

07:45 Kiaulė, Ožka, Bananas ir 
Svirplys 
08:10 Kempiniukas Plačiakelnis 
08:35 Tomo ir Džerio šou 
09:00 Saugokis meškinų 
09:30 Drakonų kova. Super 
09:55 Monstrų namai
11:40 Šnipų vaikučiai 2. Prarastų 
svajonių sala
13:40 Girtas meistras. Pradžių 
pradžia
15:50 Policijos akademija 2. 
Pirmoji užduotis
17:30 Geriau vėliau negu niekada 
18:30 Žinios
19:30 Kaip prisijaukinti slibiną
21:25 Bjauri tiesa
23:20 Didingiausias filmas
01:05 Pasaulių karas

06:15 Viena už visus 
08:45 Sveikatos ABC televitrina

09:00 Brydės
09:30 Apie žūklę
10:00 Pavariau 
10:30 Blogas šuo! 
11:30 Laukiniai maištautojai 
12:40 Džekas Hana kviečia
 į gamtą 
13:40 Vanity Fair. Visiškai slaptai 
14:45 Kas žudikas? 
16:00 Detektyvų istorijos 
17:00 LKL čempionatas. 4-osios 
finalo serijos rungtynės
19:30 Muzikinė kaukė
22:05 International
00:25  Mirties motelis
02:00 Įkaitai
03:25 Muzikinė kaukė

06:00 „Pasaulio turgūs. Tailandas“
06:30 „Nuostabūs pojūčiai“
07:04 TV parduotuvė
07:20 „Nuostabūs pojūčiai“

07:55 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje. Žibutė-Rozalija Preibytė“. 
08:30 10 min iki tobulybės su 
Jurijumi
08:45 „Skinsiu raudoną rožę“. 
09:30 „Vantos lapas“. 
10:00 Grilio skanėstai
10:30 Gyvenimo būdas
11:00 „Iššūkis“ 
13:00 „Baltoji vergė“ 
15:00 „Tarptautinis MMA turnyras 
„King of the Cage Baltic Tour 3“ 
16:00 Žinios
16:20 „Neišsižadėk“ 
18:00 Žinios
18:30 „Neišsižadėk“ 
20:00 Žinios
20:25 „Svarbiausia - įstatymas“ 
22:30 Žinios
23:00 „Iššūkis“ 
01:00 „Pražūtingi smaragdai“
02:40 „Baltoji vergė“ 
04:10 „Geriausios nardymo vietos“
04:30 „Iššūkis“

10:15 „Neišsižadėk“
11:20 „Merdoko paslaptys“ 
12:25 „Miškinis“ 
13:35 TV parduotuvė
13:50 „Gluchariovas“ 
14:55 „Delta“ 
16:00 Reporteris
16:30 Lietuva tiesiogiai
17:00 „Moterų daktaras“ 
18:00 Reporteris
18:55 „Išmanus kaimas“
19:00 „Iššūkis“ 
20:00 Reporteris
20:30 Lietuva tiesiogiai
21:00 Patriotai
22:00 Reporteris
22:55 „Išmanus kaimas“
23:00 „Miškinis“ 
00:05 „Gluchariovas“ 
01:05 „Delta“ 
02:00 „Merdoko paslaptys“ 
02:45 „Žmogus be praeities“ 
03:35 „Vienišas vilkas“ 
04:20 „Merdoko paslaptys“
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19 05:00 Seserys
06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, 
Lietuva
09:05 Senis 
10:05 Štutgarto kriminalinė 
policija 6 
10:50 Komisaras Reksas 
11:40 Beatos virtuvė
12:35 „Kas ir kodėl?"
13:05 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, 
Lietuva
16:30 Seserys 
17:30 Žinios. 
17:45 Pasaulio futbolo 
čempionatas. H grupė. 
Lenkija – Senegalas. 
20:00 Panorama
20:45 Pasaulio futbolo 

čempionatas. A grupė. Rusija – 
Egiptas. 
23:00 Aukštuomenės daktaras 5
23:45 Štutgarto kriminalinė 
policija 
00:30 „Kas ir kodėl?" 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Beatos virtuvė 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Gimę tą pačią dieną. 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Emigrantai

05:30 Virtuvė
06:10 Televitrina
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Simpsonai
07:55 Pasmerkti 4
08:25 Paskutinis iš Magikianų
08:55 Meilės sūkuryje

10:00 Tai - mano gyvenimas
12:00 Gyvenimo išdaigos
13:00 Pažadėtoji
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Paskutinis iš Magikianų
20:00 Gyvenimo išdaigos
21:00 Pasmerkti 4
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Įsibrovimas
00:50 Elementaru
01:40 Kvantikas
02:30 Amerikiečiai
03:25 Aferistas
04:15 Ekstrasensai tiria

06:15 Mano gyvenimo šviesa
07:30 Neramūs ir triukšmingi 
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris 
08:55 Rytas su LNK

10:55 KK2
11:25 Policijos akademija 
12:25 Gyvenimiškos istorijos
13:25 Gyvenimo daina 
14:25 Dvi širdys
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Gyvenimiškos istorijos
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Juodosios našlės 
21:00 Tamsoje
21:30 Žinios
22:30 Pasmerktieji 2
00:20 Judantis objektas 
01:15 Svetimas

06:15 Viena už visus 
07:25 Prokurorų patikrinimas 
08:35 44-as skyrius 
09:35 Tokia tarnyba 
10:30 Kobra 11 
11:30 Reali mistika 

13:35 Prokurorų patikrinimas 
14:50 44-as skyrius 
15:55 Tokia tarnyba 
16:50 Kobra 11 
18:00 Pavariau 
18:30 Numatomos LKL čempionato 
rungtynės
21:00 Apsupti ir sunaikinti
22:50 Nežinomas
00:35 Įkaitai 
01:25 Blogas šuo!
02:15 Detektyvų istorijos

05:05 „Pasaulis iš viršaus“
05:35 „Baltoji vergė“ 
06:24 TV parduotuvė
06:40 Vantos lapas
07:10 Patriotai
08:10 10 min iki tobulybės su 
Jurijumi
08:25 Skinsiu raudoną rožę
09:10 „Rojus“ 
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18 05:00 Seserys 
06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
09:05 Senis
10:05 Štutgarto kriminalinė 
policija 6 
10:50 Komisaras Reksas 
11:40 Nacionalinė paieškų 
tarnyba
12:35 „Kas ir kodėl?"
13:05 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Seserys 
17:30 Žinios. 
17:45 Pasaulio futbolo 
čempionatas. G grupė. 
Belgija – Panama. 
20:00 Panorama
20:35 Sportas

20:45 Pasaulio futbolo čempionatas. 
G grupė. Tunisas – Anglija. 
23:00 Aukštuomenės daktaras 5 
23:45 Štutgarto kriminalinė policija 
00:30 „Kas ir kodėl?" 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Nacionalinė paieškų tarnyba 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Beatos virtuvė 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 „Editos šou" 

05:05 Elementaru
06:10 Televitrina
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Simpsonai
07:55 Svajonių sodai
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Tai - mano gyvenimas

12:00 Kobra 11
13:00 Pažadėtoji
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Paskutinis iš Magikianų
20:00 Gyvenimo išdaigos
21:00 Pasmerkti 4
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Paskutinis legionas
00:15 Elementaru
01:15 Kvantikas
02:05 Amerikiečiai
02:55 Aferistas
03:45 Ekstrasensai tiria
04:45 Elementaru

06:15 Mano gyvenimo šviesa 
07:30 Neramūs ir triukšmingi 
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris 

08:55 Rytas su LNK
10:55 Ponas Bynas 
11:25 Geriau vėliau, negu niekada 
12:25 Nuo... Iki...
13:25 Gyvenimo daina 
14:25 Dvi širdys 
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Gyvenimiškos istorijos
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Juodosios našlės 
21:00 Tamsoje
21:30 Žinios
22:30 Svetimas
00:25 Judantis objektas 
01:20 Pagirios Las Vegase

06:15 Viena už visus 
07:25 Prokurorų patikrinimas 
08:35 44-as skyrius 
09:35 Tokia tarnyba 

10:30 Kobra 11 
11:30 Ekstrasensų mūšis 
13:35 Prokurorų patikrinimas 
14:50 44-as skyrius 
15:55 Tokia tarnyba 
16:50 Kobra 11 
18:00 Gelbėtojai - 112 
18:30 LKL čempionatas. 5-osios 
finalo serijos rungtynės
21:00 Nežinomas
22:45 International
01:05 Juodasis sąrašas 
01:55 Išbandymų diena

05:05 „Pasaulis iš viršaus“
05:35 „Baltoji vergė“ 
06:24 TV parduotuvė
06:40 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje. Lazdynų Pelėda“
07:10 Ant bangos
08:10 „24/7“. 

09:10 „Rojus“ 
10:15 „Neišsižadėk“ 
11:20 „Merdoko paslaptys“ 
12:25 „Miškinis“ 
13:35 TV parduotuvė
13:50 „Gluchariovas“ 
14:55 „Delta“ 
16:00 Reporteris
16:30 Lietuva tiesiogiai
17:00 „Moterų daktaras“ 
18:00 Reporteris
19:00 „Iššūkis“ 
20:00 Reporteris
20:30 Lietuva tiesiogiai
21:00 Patriotai
22:00 Reporteris
23:00 „Miškinis“ 
00:05 „Gluchariovas“ 
01:05 „Delta“ 
02:00 „Merdoko paslaptys“ 
02:45 „Žmogus be praeities“ 
03:35 „Vienišas vilkas“
04:20 „Merdoko paslaptys“

SE
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17 05:30 Klausimėlis.lt 
06:00 Himnas
06:05 Klausimėlis.lt
06:35 Gimę tą pačią dieną
07:30 Šventadienio mintys
08:00 Gimtoji žemė
08:30 Ryto suktinis 
09:00 Brolių Grimų pasakos 
10:00 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:00 Kačių ABC 2 
11:45 Salų gamtos slėpiniai 
12:40 Nepažinti 
Indokinijos kampeliai 
13:35 Puaro 
15:20 Gamtos inspektoriai
15:45 Žinios. 
16:00 Istorijos detektyvai. 
16:45 Misija Sibiras'17. 
Iš mokyklos suolo į 
ekspedicijos traukinį

17:30 Žinios. 
17:45 Pasaulio futbolo čempionatas. 
F grupė. Vokietija – Meksika. 
20:00 Panorama
20:45 Pasaulio futbolo 
čempionatas. E grupė. Brazilija – 
Šveicarija. 
23:00 Kapitonas Alatristė 
01:20 Salų gamtos slėpiniai 
02:15 Nepažinti Indokinijos 
kampeliai 
03:10 Kačių ABC 2 
03:55 Istorijos detektyvai. 
04:45 Karinės paslaptys 

06:15 Televitrina
06:30 Aladinas
07:00 Ančiukų istorijos
07:30 Vėžliukai nindzės
08:00 Aladinas
08:30 Kobra 11
09:30 Penkių žvaigždučių būstas

10:00 Pasaulis pagal moteris
10:30 Svajonių sodai
11:30 Septintasis nykštukas
13:10 Daktaras Dolitlis 4. 
Prezidento šuo
15:00 Evermoras
16:45 Ekstrasensai tiria
18:30 TV3 žinios
19:30 Gelbėtojas
22:25 Nesunaikinami 3
00:35 Elementaru
01:25 Kvantikas
02:20 Amerikiečiai
03:15 Detektyvas Bekstriomas
04:05 Ekstrasensai tiria

06:30 Peliukas Stiuartas Litlis 
06:55 Neramūs ir triukšmingi 
07:20 Žuviukai burbuliukai 
07:45 Kiaulė, Ožka, Bananas ir 
Svirplys 
08:10 Kempiniukas Plačiakelnis 

08:35 Tomo ir Džerio šou 
09:00 Saugokis meškinų 
09:30 Drakonų kova. Super
10:00 Lego Skūbis-Dū. Holivudo 
vaiduokliai
11:30 Haris Poteris ir paslapčių 
kambarys
14:40 Tėčio dienos stovykla
16:30 Miško karys
18:30 Žinios
19:30 Teleloto
20:35 Asteriksas ir Obeliksas prieš 
Cezarį
22:50 Pagirios Las Vegase
00:55 Tikra istorija
02:40 Didingiausias filmas

06:30 Galiūnų Čempionų lygos 
rungtynės. Kiurasao
07:30 Sveikatos kodas
08:30 Tauro ragas
09:00 Vilkikų čempionatas. 

Jordanija
10:00 Pavariau 
10:30 Blogas šuo! 
11:30 Laukiniai maištautojai 
12:40 Džekas Hana kviečia į gamtą 
13:40 Ekstrasensų mūšis 
16:00 Reali mistika 
17:00 Numatomos LKL 
čempionato rungtynės
19:30 Daktaras Richteris 
21:45 Juodasis sąrašas 
22:45 Išbandymų diena
23:45 Ekstrasensų mūšis 
01:50 Mirties motelis

05:10 „24/7“. 
05:50 „Pasaulio turgūs. Akas“
07:04 TV parduotuvė
07:20 „Nuostabūs pojūčiai“
08:20 „Išmanus kaimas“
08:30 „Kaimo akademija“. 
09:00 „Šiandien kimba“. 

10:00 „Pavojingiausios kelionės. 
Madagaskaras“
10:35 „Pavojingiausios kelionės. 
Mongolija“
11:10 „Ekovizija“. 
11:20 „Svarbiausia - įstatymas“ 
13:30 „Laiptai į dangų“
16:00 Žinios
16:20 Krepšinio pasaulyje 
16:50 „Pasaulis iš viršaus“
17:30 „Neprijaukinti. Naujoji 
Zelandija“
18:00 Žinios
18:30 „Neprijaukinti. Naujoji 
Zelandija“
19:00 „Žmogus be praeities“ 
20:00 Žinios
20:30 „Rasputinas“ 
21:30 „24/7“. 
22:30 Žinios
23:00 „Svarbiausia - įstatymas“ 
01:00 „Laiptai į dangų“ 
02:50 „24/7“. 
03:30 „Kapitonas Gordejevas“

• 1 kambario butą, antrame aukšte, 
Panevėžio g. Buto plotas – 36 kv. 
m. Reikalingas remontas.  
Kaina sutartinė. Tel. 8 618 13 406. 

Rokiškis
• Keičiu 2 kambarių butą (47,80 
kv. m) su daliniais patogumais į 1 
kambario butą su patogumais. Gali 

būti bendrabučio tipo.  
Tel. 8 676 92 819. Rokiškis
• Namą Lailūnuose. Klijuoto tašo 
langai su stiklo paketais. Yra 20 kv. 

m rūsys, medinė klėtis, ūkiniame 
pastate įrengtas garažas su 
pakeliamais vartais, voljeras šuniui, 
yra trifazė elektra. Namas labai 

šiltas ir tvarkingas. Namas rąstinis, 
apmūrytas. Kaina 15000 Eur.  
Tel. 8 600 72 303. Rokiškis
• Respublikos g. netoli centro 3 

kambarių butą. Ne kampinis su 
buitine technika bei signalizacija 
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Mini ekskavatoriaus paslaugos
Įvairūs              žemės kasimo
bei lyginimo         darbai

Nuotekų valymo įrengimai
Tel. 8 606 02944

PASLAUGOS

ir baldais, didelis balkonas, maži 
mokesčiai, butas 3 aukšte.  
Kaina 29000 Eur.  
Tel. 8 675 01 075. Rokiškis
• 0,57 ha žemės sklypą  Kamajų 
seniūnijoje, prie Nemeniūnų 
tvenkinio.  Sklypas ribojasi su 
tvenkiniu, dirbama žemė sudaro 
0,42 ha. Kaina 1900 Eur.  
Tel. 8 610 15 381. Rokiškis
• Parduodamas sodas Velniakalnyje, 
Medžių gatvėje, kraštinis sklypas, 
žemės plotas - 717 kv. m. Su sodo 
nameliu, jame du kambariai, rūsys 
po namu, palėpė, elektra. Ūkinis 
pastatas, šiltnamis, šulinys. Yra 
vaismedžių, vaiskrūmių. 
Tel. 8 614 12 354. Rokiškis
• Mūrinį namą, statytą 2005m. 114 
kv. m, dviejų aukštų, su rūsiu ir 18 
a sklypu Rokiškyje. Vandentiekis/
kanalizacija – miesto. Asfaltuotas 
privažiavimas.Su ūkiniais statiniais. 
Brandus vaismedžių sodas. 
Kaina 64000 Eur.  
Tel. 8 655 31 429. Rokiškis
• Mūrinį namą 240 kv. m, su 30 
a sklypu Rokiškyje. 2 aukštai, 
6 kambariai, didelis rūsys. Yra 
židinys, vandentiekis, kanalizacija 
– miesto. Ūkinis pastatas, kuriame 
garažas 2 automobiliams bei 
paruošta vieta pirčiai. Asfaltuotas 
privažiavimas. Kaina 75000 Eur. 
Tel. 8 655 31 429. Rokiškis
• Naujai įrengtą, mūrinį namą 
Žiobiškyje. Namo plotas - 112 kv. 
m, 3 kambariai. Sklypo plotas - 30 
a. Yra mūriniai ūkiniai pastatai, 
garažas. Nauja elektros instaliacija, 
vandentiekis miesto, kanalizacija 
- vietinė (Traidenis). Asfaltuotas 
privažiavimas. Kaina 35000 Eur. 
Tel. 8 655 31 429. Rokiškis
• Namą, tinkantį gyventi iš karto. 
Poilsiui įrengta pirtis. Namas 
trijų kambarių. 65 kv. m. Sklypas 
yra 6,15 arų, o teritorija aptverta. 
Elektra trifazė, vanduo šulinio 
su hidroforu (galima prisijungti 
miesto), kanalizacija miesto.  
Kaina 43000 Eur. Tel. 8 655 31 
429. Rokiškis
• Medinį gyvenamąjį namą,  
kitus pastatus. Tel. 8 610 10 342. 
Rokiškis
• Namų valdos sklypus. Už miškų 
urėdijos, prieš kolektyvinius sodus, 
19, 21, 24, 39, 42 arų. Sklypai 
atidalinti, atlikti geodeziniai 
matavimai, atvesta elektra, vanduo, 
servitutinis kelias. Tel. 8 657 75 
999. Rokiškis
• 3 kambarių butą Rokiškyje, 
Vilties g. Su baldais ir buitine 
technika.. Tel. 8 657 75 999. 
Rokiškis
• Namą Kooperatininkų g. 4-oji, 
už miškų urėdijos. Įrengtas 
naujas židinys, plastikiniai langai, 
palydovinė antena. Palėpėje 
sandėliukai ir miegamasis su 
balkonu. Šulinys, pavėsinė, 
šiltnamis, voljeras, pirtyje įrengta 
vandens kanalizacija. Namas 
parduodamas su baldais.  
Kaina 15000 Eur. Tel. 8 699 09 
713. Rokiškis
• 2 kambarių butą (53,53 
kv.m.) Rokiškyje Vilties g, su 
visais patogumais. Kambariai 
nepereinami. 4 aukštas. Balkonas, 
rūsys. Vonia ir tualetas atskirai. 
Šalia maisto prekių parduotuvė, 
Senukai. Kaina derinama 

priklausomai nuo apmokėjimo 
sąlygų. Kaina 17500 Eur.  
Tel. 8 698 88 903. Rokiškis
• Nedidelį namuką  su 15 arų 
žemės, bei ūkiniais pastatais  
miesto  centrinėje gatvėje . 
Skambinkite, ir tarsimės.  
Tel. 8 628 16 200. Rokiškis
• 1 kambario butą, esantį P. Širvio 
g. 7, ketvirtajame aukšte. Įdėti 
plastikiniai langai bei šarvo durys. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 682 85 030. 
Rokiškis
• Tvarkingą vieno kambario butą 
Obeliuose, kurio bendras plotas 
30,47 kv. m. Patalpų kvadratūra: 
koridorius 4,64 kv. m, svetainė 
14,54 kv. m, virtuvė 8,79 kv. m, 
vonia 2,50 kv. m, rūsys 7,60 kv. m. 
Kaina 10000 Eur.  
Tel. 8 682 45 623. Rokiškis
• 5 kambarių rastinį namą-sodybą 
su 0.24 ha sklypu. Rokiškio r. 
Panemunėlio gelež. st. Šetekšnų g. 
Vandentiekio nėra tik šulinys, name 
negyvenama maždaug penkerius 
metus, reikalingas remontas.  
Kaina derinama. Kaina 5500 Eur. 
Tel. 8 629 66 624. Rokiškis
• 2 kambarių butą Panevėžio g., 
devynaukštyje, penktame aukšte. 
Bendras plotas 51.87 kv. m, yra 
rūsys. Plastikiniai langai, įstiklintas 
balkonas, šarvo durys. Reikalingas 
remontas, bet butas tvarkingas. 
Gera  ir patogi vieta, šalia – 
autobusų stotis. Kaina 17000 Eur. 
Tel. 8 699 80 291. Rokiškis
• Namą Jūžintuose, Utenos g. 
Rąstinis namas, statytas 1971 m., 
apie 81 kv. m ploto. Bendras sklypo 
dydis apie 20 a. Tel. 8 624 10 171. 
Rokiškis

NUOMA

• Išsinuomuosiu 1 kambario butą.. 
Tel. 8 685 69 153. Rokiškis
• Jauna šeima ieško pirkti sodybą 
išperkamąja nuoma.  
Tel. 8 648 20 132. Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti palapinės ir 
stalų su suolais pobūviui.  
Tel. 8 699 43 030. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Stacionarųjį kompiuterį su 
monitoriumi, 7 WIN.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• 44 cm įstrižainės monitorių 
Samsung. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• Droną, mažai naudotas.  
Kaina 45 Eur. Tel. 8 618 82 446. 
Rokiškis
• Naujas Windows 10 su licencija. 
Procesorius: Intel Pentium 
3,5GhzSSD diskas: 128 GB Kietas 
diskas: 1TB Darbinė atmintis: 4GB 
Vaizdo plokštė: Nvidia MSI 1060 
3G Maitinimo šaltinis: 700 W. 
Kaina 1134 Eur.  
Tel. 8 681 60 435. Rokiškis
• Geros būklės planšetinį 
kompiuterį iPad A1337. Ekranas 
10 colių. Dedama sim kortelė, yra 
dėkliukas. Baterija laiko gerai. 
Domina keitimas. Kaina 65 Eur. 
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują 
planšetinį kompiuterį SAMSUNG 
GALAXY TAB A SM-T585. 
Vieta SIM kortelei. Visiškai 
sukomplektuotas. Garantija. 
Dėkliukas. Pirktas kovo mėn. 
pabaigoje. Domina keitimas. 
Kaina 180 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Stacionarųjį kompiuterį processor 
AMD Athlon dviejų branduolių 
2,70GHZ RAM 2gb windows7 
-64bit. Kaina 35 Eur. 
Tel. 8 693 82 442. Rokiškis
• HDMI laidą 1.5 m. Kaina 5 Eur. 
Tel. 8 628 83 707. Rokiškis
• Planšetę Samsung Galaxy Tab A6 
SM-T280. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 684 90 247. Rokiškis

• Stacionarųjį kompiuterį Intel 
celeron 2.53. Ghz. Operatyvioji 
atmintis 450 mb ram. Kietasis 
diskas 75 Gb. Cd-rom. Windows 
xp. Pridedu pelę ir klaviatūrą. 
Monitorius plokščias – Acer 
V193HQV 19 colių įstrižainės. 
Kaina 57 Eur. Tel. 8 675 00 301. 
Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Šviežią medų. Kaina 4 Eur.  
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis
• Maistines ekologiškas bulves.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Naudotą mobilųjį telefoną 
Samsung Galaxy Ace 2. Priedas 
dovanų kompiuterio monitorius 
Samsung. Viskas veikia.  
Kaina 50 Eur. Tel. 8 681 58 849. 
Rokiškis
• Mobilų telefoną Samsung Galaxy 
Note 3, yra dokumentai. Domina 
keitimas. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Mobilų telefoną Samsung Galaxy 
S4. Baltas. Su dokumentais.  
Kaina 60 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Mobilų telefoną Nokia Lumia 
800, yra dokumentai. Domina 
keitimas. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Idealaios būklės, kaip naują 
mobilų telefoną Huawei P9 Lite 
mini. Nenuimta originali plėvelė 
ant ekrano ir nugarėlės. Lietuviška 
garantija. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Naują Nokia Lumia 520. Spalva 
balta. Dokumentai. Užblokuotas. 
Domina keitimas. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Geros būklės mobilų telefoną 
Samsung Galaxy S4 mini La Fleur. 
Atverčiamas dekliukas. Įkroviklis. 
Domina keitimas. Kaina 70 Eur. 
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują 
mobilųjį telefoną Samsung Galaxy 
J5, auksinės spalvos. Dėkliukas, 
plėvelė ant ekrano. Dokumentai, 
pilnas rinkinys. Domina keitimas. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Įvairių modelių telefonų 
kroviklius, ausines.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują, 
mobilų telefoną Samsung Galaxy 
S6 32GB. Dokumentai, dėkliukas, 
domina keitimas. Kaina 180 Eur. 
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Geros būklės Samsung SGH - 
P310. Yra dokumentai. Domina 
keitimas. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Naudotą Samsung Galaxy 
Ace 2 išmanųjį telefoną, pilnas 
komplektas, būklė gera, baterija 
laiko prastai. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 611 08 681. Rokiškis
• Naudotą telefoną Sony Xperia M4 
aqua. Be defektų, atsparus drėgmei, 
dulkėms. Pridedama atminties 
kortelė sd 32 gb. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 646 16 322. Rokiškis
• Sony z2. Skilęs galinis stikliukas, 
naudojimui netrukdo, plačiau 
telefonu. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis

• Presuoju šieną, šiaudus, žaliąją 
masę (šienainį). Tel. 8 621 72 836. 
Rokiškis

• Vejos pjovimas mulčiuojančia 
vejapjove nuo 2 eur/arui; Žolės 
pjovimas žoliapjove (trimeriu) nuo 

3 eur/arui; Kitų paslaugų kainos 
pagal susitarimą. Pastaba: minimali 
užsakymo suma 10 eur fb.me/
vejosprieziurarokiskyje.  

Tel. 8 623 99 555. Rokiškis
• Pjauname žolę šienui. Taip pat 
atliekame kitus žemės ūkio darbus 
su technika - ariame, frezuojame, 
skutame, lyginame žemes.  
Tel. 8 699 03 637. Rokiškis
• Kokybiškai smulkiname pievų 
žolę. Didesnių plotų užsakovams 
taikome nuolaidas.  
Tel. 8 616 91 683. Rokiškis

PAŽINTYS

PERKA

• Perku Citroen Berlingo dyzelinį 
variklį, 1.9 l, 51 kW.  
Tel. 8 675 13 781. Kupiškis
• Perku T25 traktoriau hidraulio 
cilindrą. Tel. 8 647 18 566. 
Rokiškis
• Perku dviejų metrų cementinius 
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Ieškokite Rokiškio
 prekybos centruose!

stulpelius. Tel. 8 674 31 213. 
Rokiškis
• Sovietinių laikų motociklininko 
šalmą. Tel. 8 611 27 116.  
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Vaikišką kilimą. Išmatavimai 3x4. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 698 34 071. 
Rokiškis
• Čiužinį ir pataliukus, yra ir 
užvalkalai, apsaugėlė. Praktiškai 
nauji nes kūdikis lovytėje 
nemiegojo. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 672 29 449. Rokiškis
• Vežimėlį. Tinka nuo gimimo iki 3 
metų. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 670 94 076. Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Valstybinis automobilio numeris 
GTD 635. Tel. 8 682 13 410. 
Rokiškis
• Dingo raina, pilka katytė 
Rokiškyje, Pagojėje.  Radusiems 
būsime labai dėkingi.  
Tel. 8 627 51 305. Rokiškis
• Rokiškyje, Panevėžio g. dingo 
katytė, vardu Misė. 9 metų 
amžiaus. Žymės: balta papilvė, 
baltos letenėlės, juoda nosytės 
apačia. Radusiam atsilyginsime. 
 Tel. 8 627 73 916. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Reikalingas traktorininkas, darbas 
Papilyje Biržų r. (netoli Pandėlio), 
kelionę į darbą kompensuoju.  
Geras atlyginimas.  
Tel. 8 614 48 378. Biržai
• Augalininkystės ūkyje, 3 km nuo 
Rokiškio, ieškomas darbuotojas 
darbui su vakarietiška žemės 
ūkio technika. Tel. 8 650 23 641. 
Rokiškis
• Ieškome statybininkų išorės 
ir vidaus darbams, rugpjūčio 
mėnesį, Rokiškio rajone. Darbas su 
mediniu karkasiniu namu. Darbų 
pradžia rugpjūčio 5 d.  Atlyginimas 
sutartinis. Tel. 8 682 38 404. 
Rokiškis
• Reikia supjauti malkas.  
Tel. 8 658 08 599. Rokiškis
• Senyvam vyrui reikalinga 
priežiūra. Ieškome žmogaus, kuris 
galėtų jį prižiūrėti jo namuose. 
Suteikiam gyvenamą plotą.  
Tel. 8 612 15 722. Rokiškis
• Reikalingi virėjai.  
Tel. 8 685 34 269. Rokiškis
• Reikalingas statybininkas, galintis 

išbetonuoti garaže rūsio grindis. 
Tel. 8 613 97 479. Rokiškis
• AB „Rokiškio mašinų gamykla“ 
siūlo darbą suvirintojams.  
Tel. 8 682 41 823. Rokiškis
• Reikalingi darbuotojai 
automobilių remontui: automobilių 
šaltkalvis, paruošėjas dažymui, 
kėbulo specialistas dirbti 
geometrijos atstatymo stendu.  
Tel. 8 685 55 567. Rokiškis
• Ieškau meistro atlikti nedidelį 
kambarių remontą.  
Tel. 8 627 75 052. Rokiškis
• Reikalingas traktorininkas, darbas 
visus metus. Drabo vieta Papilys, 
Biržų rajonas. Tel. 8 614 48 378. 
Biržai
• Reikalingas žmogus, galintis 
nušienauti pievą rotacine 
šienapjove Juodupės sen.  
Tel. 8 680 72 473. Rokiškis
• Ieškoma virėja. 
 Tel. 8 650 55 417. Rokiškis
• Ieškome darbuotojų 
lentelių rūšiavimui. Darbas 
Aukštakalniuose. Atlyginimas 
priklauso nuo pagaminto kiekio. 
Darbas pamainomis. Iš Rokiškio 
vežame į darbą autobusiuku.  
Tel. 8 626 31 878. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Dvi benzinines žoliapjoves, su 
surinkimo dėžėmis, ne savaeigės. 
Tel. 8 675 13 781. Kupiškis
• Lengvą kokybišką trimerį Stihl Fs 
45C. Galia 0,7kW. Kaina 90 Eur. 
Tel. 8 629 68 822. Rokiškis
• Labai galingą krūmapjovę, būklė 
atsižvelgiant į pagaminimo metus, 
gera, komplekte pjovimo peilis, 
diržai. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
• Indelius braškėms ir lašinę 
laistymo įrangą. Tel. 8 610 44 293. 
Rokiškis
• Trimerius. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO-
PREKĖS

• Elipsinį treniruoklį.  
Tel. 8 610 27 031. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Naują stogo dangą. Yra 600-700 
vienetų. Tel. 8 604 61 511. Rokiškis
• Užvažiavimo takelį, ilgis 3 m., 
plotis 1 m. Kaina 100 Eur. Galima 
derėtis. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 682 21 197. Rokiškis
• Ąžuolo diles 7 cm storis, ilgis 3-4 
m. Stovi pastogėje 25 metus. Tinka 
lauko baldų gamybai arba keičiu į 
viengubo pjovimo 2.5 cm lentas. 
Tel. 8 670 27 742. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Mopedą Delta, turi defektų, 
neužsiveda ir nevažiuoja.  
Kaina 120 Eur. Tel. 8 694 24 616. 
Rokiškis

• Nissan Primere 2 l dyzelis 1999 
m. Sėdi ir važiuoji. Kaina 350 Eur. 
Tel. 8 627 42 809. Rokiškis
• 1998 m. Volvo V70, 2.5 TDI 
TA iki 2019 04. Kablys, „ragai“. 
Kaina 800 Eur. Tel. 8 605 22 152. 
Rokiškis
• Bėginį vaikišką dviratį. Geros 
būklės. Ratai 24 colių.7-10 metų 
vaikui. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 686 81 927. Rokiškis
• VW Passat b5, 1998 m., dyzelis, 
1.9 l, 81 kW, universalas, kablys, 
lengvojo lydinio r17 ratai, TA 
metams. Kaina 1500 Eur.  
Tel. 8 675 13 781. Kupiškis
• Opel Vectra TA iki 2019 04, 
pakeistas diržas, tepalai, užsiveda 
gerai. Kaina 650 Eur.  
Tel. 8 673 88 423. Kupiškis
• VW Golf 2 1988 m. 1,6 dyzelis. 
Kaina 399 Eur. Tel. 8 643 93 092. 
Rokiškis
• VW Passat 2004 m.  1900 cm³, 
100 AG (74 kW) Dyzelinas, 
pakeistas tepalas, filtras, galinės 
stabdžių kaladėlės. Naujas 
akumuliatorius (nuo rudens) TA IKI 
2019 10. Kaina 1700 Eur.  
Tel. 8 629 15 101. Rokiškis
• Renault Megane Scenic 1998 
m. 1.9 dyzelis, 72 kW. TA ir 
draudimas iki 2018 09 21. Trūkęs 
pagrindinis diržas. Padangos geros, 
akumuliatorius geras, pakeistas 
duslintuvas. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 603 07 678. Rokiškis
• Labai geros būklės 2009 m. 
Suzuki Splash. Benzinas. Iš 
Vokietijos. Kaina 2299 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Geros būklės AUDI A4, 2006 m., 
2.0 l, 103 kW, dyzelis, universalas, 
pilkas. TA, lengvojo lydinio ratai, 
iš Vokietijos. Variklis dirba kaip 
laikrodis. Važiuoklėje niekas 
nebilda. Dveji rakteliai. Nauji 
stabdžių diskai, naujos kaladėlės. 
Domina keitimas.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Labai geros būklės 2004 m. 
Renault Scenic. Dyzelis. Iš 
Vokietijos. Kaina 1499 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Elektrinį naują moterišką dviratį. 
Tel. 8 611 27 116. Rokiškis
• 1976 m. motorolerį Tula. Be 
dokumentų. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 648 67 883. Rokiškis
• Automobilio priekabą SARIS. 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 686 94 681. 
Rokiškis
• ATV125 cc, galima važiuoti nuo 
16 metų iki 120 kg. Be dokumentų. 
Kaina derinama. Kaina 250 Eur. 
Tel. 8 673 16 211. Zarasai
• Citroen C3 2003 m. dyzelis. 
Mažos kuro sąnaudos.  
Kaina 1500 Eur. Tel. 8 663 78 043. 
Rokiškis
• Mercedes E200 2.2cdi 105 kW, 
6 bėgių, mechaninė pavarų dėžė, 
techniškai tvarkingas, vasariniai ir 
žieminiai ratai, kablys.  
Kaina 1400 Eur. Tel. 8 622 11 457. 
Rokiškis
• Lengvojo automobilio priekabą  
su TA dviems metams. Kaina 450 
Eur. Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Dviratį paaugliui: 3 vidinės 
pavaros, vokiškas, tvarkingas. 
Kaina 75 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• Audi a4 b5 1997 m. karavanas. 
TA tvarkinga. Kaina 1450 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• 1989 m. VW Passat 1.6 TD 59 
kW TA tvarkinga. Kaina 715 Eur. 
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• 1987 m. Audi 80 1.8 benzinas- 
dujos TA tvarkinga. Kaina 610 Eur. 
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• 1986 m. Audi 80 benzinas dujos 
TA tvarkinga. Kaina 510 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• VW Passat dyzelinas 1995 m. b4 
66 kW su defektais TA iki 2018 10. 
Kaina 300 Eur. Tel. 8 651 56 160. 
Rokiškis
• Nissan Sunny 1996 m. 1,4 55 kW 
TA iki 2020 06 06. Kaina 300 Eur. 
Tel. 8 693 82 442. Rokiškis
• Bulls wild beast 3 kalnų dviratį. 
Kaina 170 Eur. Tel. 8 630 33 987. 
Rokiškis
• Tvarkingą BMW, turintis keletą 

kėbulo defektų. Kaina 1800 Eur. 
Tel. 8 672 06 106. Rokiškis
• Dviračius. Tel. 8 645 64 756. 
Rokiškis
• Zubrionok priekabą. TA, tentas. 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 614 86 759. 
Rokiškis
• Motorinį dvirati „Riga“.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• 1995 m. Audi B4 benzinas.  
Ką tik praeita techninė apžiūra. 
Kaina 550 Eur. Tel. 8 693 41 868. 
Rokiškis
• VW Golf 2 TA iki 2020 01. 
Kaina 400 Eur. Tel. 8 614 86 759. 
Rokiškis
• Audi 80 1989 m., 1,8 benzinas, 
TA iki 2019 05, su kabliu.  
Kaina 370 Eur. Tel. 8 627 00 729. 
Rokiškis
• Prancūzišką motorolerį RIDER 
50, 2013 m. TA iki 2020 m. 
Kaina 360 Eur. Tel. 8 674 22 216. 
Rokiškis
• Peugeot 206 1.1 44 kW benzinas 
TA iki 2020 01. Tel. 8 668 64 028. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Audi A4 1996 m., naudotą vairo 
kolonėlę.. Kaina 75 Eur.  
Tel. 8 624 49 340. Rokiškis
• 2000 m. Opel Vectra 2.0 l, 
dyzelinas. Tel. 8 655 08 291. 
Rokiškis
• Kuro purkštukus, tinkančius 
Hyundai Santa Fe 2.0d crdi 83 kw / 
Kia Sportage 2.0d crdi 81 kw /  88 
kw / 101 kw / 110 kw. Restauruoti. 
Nauji Bosch išpurškėjai. Atitinka 
visus parametrus. Analogai 04451
10290,0445110729,098643517. 3 
vnt. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Traktoriaus t-150 padangas.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Naudotas traktorines priekabos 
padangas. Tel. 8 671 89 551. 
Rokiškis
• Naudotas traktoriaus Belarus  
priekines padangas  13,6x20.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Kuro purkštuką, tinkantį Fiat 
1.9jtd / Alfa 1.9jtd , 2.4jtd / Lancia 
1.9jtd , 2.4jtd. Kodas 0445110119. 
Atitinka visus parametrus. Analogai 
0445110068,  0445110088, 
0986435083. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Kuro purkštuką, tinkantį Citroen 
2.0 hdi, 2.2hdi / Fiat 2.0 jtd / 
Peugeot 2.0 hdi, 2.2 hdi Kodas 
0445110062.Atitinka visus 
parametrus. Analogai 0445110076, 
0445110077. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Kuro purkštuką, tinkantį 
Bmw 530d / Bmw 730d. Kodas 
0445110029. Restauruotas. Naujas 
Bosch išpurškėjas. Atitinka visus 
parametrus. Analogai 0445110007. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 636 00 696. 
Rokiškis
• Nissan Almera 2003 m. 2.2 dCi 

82 kW mechaninę pavarų dėžę 
dalimis. Dėžės kodas (RS5F50A). 
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Lengvojo lydinio ratus, 17 colių, 
nuo Audi A6, 2005 m. Tarpas tarp 
skylių 112. Padangų likutis apie 7 
mm. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480. Rokiškis
• Žeminančias spyruokles, 
reguliuojamos. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 673 16 211. Zarasai
• VW Sharan 1.9 TDI 66 kW.  
Tel. 8 623 00 993. Rokiškis
• Lopšį IŽ-56. Reikia tvarkyti 
dugną, nėra originalios sėdynės. 
Simbolinė kaina. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 673 16 211. Zarasai
• R13, r14 r15 ratus su padangomis, 
ratlankius. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• Moskvič 412 mažai naudotą 
variklį. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• VW Golf-3 1998 m. 1.9 TD 
karavanas. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• Nissan R17 ratus, tinka daugeliui 
Nissan modelių. Kaina 220 Eur. 
Tel. 8 623 29 070. Rokiškis
• VW Passat B51.9-81 kW dyzelis. 
Tel. 8 628 47 947. Kupiškis
• Audi B4, sedanas, 1994 m. 
dalimis. Dujų balionas, 55 l.  
Tel. 8 603 57 016. Rokiškis
• VW Passat b4 1.9 l TDI 66 kW, 
karavanas, VW Passat b4 1.9 l TDI 
88 kW. Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• VW Passat b5, b3, VW Golf 
2, VW Transporter, OPEL, 
MERSEDES, RENAULT Master, 
VW Sharan ir kiti.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• Audi A4 1996 m., naudotą vairo 
kolonėlę. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 624 49 340. Rokiškis
• Audi a4 b5 1.8 l benzinas-dujos 
dalimis. Atsakau į sms.  
Tel. 8 647 88 088. Rokiškis
• 4 cilindrų tiesioginę dujų įrangą, 
pilnas komplektas, dujų balionas 
montuojamas vietoje atsarginio 
rato, atsakau į sms. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 647 88 088. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• 54 cm įstrižainės televizorių 
LG su pulteliu. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• DVD grotuvą Samsung.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• 54 cm įstrižainės televizorių 
Samsung su pulteliu.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• 14 kanalų skaitmeninį imtuvą 
Vido. Tel. 8 648 41 007.  
Rokiškis
• 1,09 m įstrižainės Samsung 
televizorių. Tel. 8 642 22 774. 
Rokiškis
• Televizorių Samsung.  
Tel. 8 642 22 774. Rokiškis
• Fotoaparatą Andersson 14 
megapixelių yra 1gb kortelė.  
Kaina 20 Eur. Tel. 8 693 82 442. 
Rokiškis
• Įvairių įstrižainių televizorius. 
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis
• Panasonic th 42pz70ea, geros 
būklės. 106 cm įstrižainė. Daugiau 
informacijos telefonu. Kaina 
derinama. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 696 98 921. Rokiškis
• Vieną kartą naudotą Micro USB 
to HDMI Adapter. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 628 83 707. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Rusišką segmentinę šienapjovę. 
2.25  ilgio. Kaina 165 Eur.  
Tel. 8 686 60 551. Rokiškis
• Traktorinių variklių A-41, A-01 
purkštuvus. Nauji purkštukai, 
sureguliuoti, 6 vienetai. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Traktoriaus MTZ-80 kuro siurblį, 
pilnai suremontuotas. Po remonto 
nenaudotas. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 630 21 024. Zarasai
• Pigiai sunkiąsias akėčias 6 vnt., 
grėbiamąją, dalginę šienapjovę, 
arklinius padargus, ZID variklį, 
dujų balionus, spaustuvus.  
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Savadarbio traktoriaus 
dokumentus ir priekabą, Teirautis 
po 18 val. Tel. 8 600 99 255. 
Rokiškis
• Keltuvą kabinamą prie traktoriaus 
galo, yra prikabinimas priekabai 
ir lengvojo automobilio priekabai. 
Tel. 8 652 80 328. Rokiškis
• 4 korpusų plūgą. Kaina 1200 Eur. 
Tel. 8 674 16 031. Rokiškis
• Traktorinę  priekabą su 
dokumentais. Kaina 1100 Eur.  
Tel. 8 674 16 031. Rokiškis
• Kombainą Droningborg D12009 
(užgriebis 3,3m.), grūdų sėjamąją 
SZ-3,6, traktorių MTZ-82 UK, 
lėkštes (užgriebis 3,2m.) plaktukinį 
žolės smulkintuvą Perfekt 
Neuholand (užgriebis 2,8m), plūgus 
3 korpusų su spyruokline apsauga, 
traktorinę priekabą 2PTS-4.  
Tel. 8 656 04 448. Rokiškis
•  MTZ dvitiltį traktorių bei 
priekabą. Tel. 8 616 39 210. 
Rokiškis

Vokietija dėl „dyzelgeito“ „Volkswagen“ 
skyrė 1 mlrd. eurų baudą

Žemutinės Saksonijos 
Braunšveigo miesto prokura-
tūra Vokietijos automobilių 
milžinei „Volkswagen“ dėl va-
dinamojo dyzelgeito skandalo 
skyrė 1 mlrd. eurų baudą.

„Volkswagen“ pranešė, jog 
sutiko sumokėti šią baudą, pri-
pažino savo atsakomybę ir ne-
teiks apeliacinio skundo.

Sumą, kurią turės sumokėti 
„Volkswagen“, sudaro didžiausia 
įmanoma 5 mln. eurų bauda ir 
grąžinamas neteisėtai gautas pel-
nas, kuris siekia 995 mln. eurų.

„Dyzelgeitu“ pramintas skan-
dalas kilo 2015 metų rugsėjį, kai 
„Volkswagen“ pripažino, jog 11 

mln. visame pasaulyje parduo-
tų dyzelinių automobilių – o tai 
daugiausia buvo „Volkswagen“ 
markės automobiliai, nors tarp 
jų buvo ir „Audi“, „Porsche“, 
„Škoda“ bei „Seat“ markių 
transporto priemonių, – buvo 
įdiegusi vadinamuosius išderi-
nimo įtaisus, kad šios transpor-
to priemonės atliekant jų taršos 
bandymus atrodytų ekologiškes-
ni negu iš tikrųjų yra.

Ši krizė „Volkswagen“ jau at-
siėjo daugiau kaip 25 mlrd. eurų, 
kuriuos teko skirti automobilių 
išpirkimui, baudoms ir kompen-
sacijoms. Taip pat buvo suduo-
tas didžiulis smūgis reputacijai.

BNS inform.
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Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

PARODOS:
Viešojoje bibliotekoje.
Stendinė paroda „Rokiškio viešajai bibliotekai-95“.
Spaudinių parodos:
 „Lietuva informacijos leidiniuose“
„2018 – ieji prancūzų literatūros metai“
Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje
Spaudinių parodos:
,,Tėve, Tu – lyg ąžuolas“, skirta Tėvo dienai.
,,Skaitykime reikšmingiausias Lietuvos šimtmečio knygas“.
RENGINIAI: 
Birželio 20 d. – Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos vaikų ir 

jaunimo skyriaus skaityklėlė ,,Vaikystė, knygų lydima“, skirta vaikų užimtumui 
vasaros atostogų metu, lankysis Kamajų ir Salų miestelių bibliotekose.

Netektis pasibeldė į jūsų artimųjų, draugų, kaimynų namus? Negalite 
jų aplankyti ir užjausti asmeniškai? Mes siūlome jums pagalbą – pareikškite 
užuojautą „Rokiškio Sirenos“ puslapiuose. Nuoširdaus palaikymo ir pagarbos 
žodžiai visam laikui liks laikraščio puslapiuose. Siūlome šia galimybe 
pasinaudoti veltui: tereikia ateiti į „Rokiškio Sirenos“ redakciją, jos reklamos 
priėmimo vietas ar atsiųsti užuojautos tekstą elektroniniu paštu.

Norite įamžinti velionio atminimą, jo prasmingus darbus? „Rokiškio Sirena“ 
pasirengusi padėti: pagal jūsų pateiktus duomenis padėsime parašyti ir 
išspausdinsime nekrologą už priimtiną kainą. Pasinaudokite galimybe pagerbti į 
Amžinybę išėjusius brangius žmones.

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimąAVINAS. Šią 

savaitę daug dė-
mesio skirsite 
mitybai, dietai, 

sveikatos ir grožio profilakti-
kai. Galite koreguoti įvaizdį, 
šalinti ir maskuoti išvaizdos 
trūkumus. Tiek su partne-
riais, tiek su konkurentais 
šiuo metu galima tikėtis ne-
blogų susitarimų. Galbūt 
įgysite naujų sąjungininkų. 
Vis dėlto nusivilsite, jei per 
daug tikėsitės iš kitų žmonių. 
Savaitgalį pavojai tykos ke-
lyje, tad nepažeidinėkite tai-
syklių. Labiau saugokite ir 
vaikus. Pasistenkite atkurti 
darną santykiuose su myli-
mu žmogumi. Regis, patirsi-
te aistringų akimirkų.

JAUTIS. Šią 
savaitę jus valdys 
nuotaikos, emo-
ciniai impulsai. 

Gali spręstis svarbus šeimos 
arba nuosavybės klausimas. 
Persipins tikrovė ir žaidi-
mas, nuoširdūs jausmai ir 
vaidyba. Kažkuo nustebins 
mylimas žmogus ar vaikas. 
Galimos smulkios permai-
nos dalykinėje sferoje. Ga-
limas diplomatijos, žinių ir 
originalumo reikalaujantis 
pokalbis. Savaitgalį rodysite 
iniciatyvą, viliodami priešin-
gą lytį, siekdami populiaru-
mo. Nedalinkite nepagrįstų 
pažadų, nežaiskite dvigubų 
žaidimų.

D V Y N I A I . 
Šią savaitę turė-
site įvairių rei-
kalų, pokalbių. 

Sumanumą demonstruosi-
te, tvarkydami komercinius 
reikalus, siekdami gauti ar 
apdoroti informaciją, rasti 
naują ar papildomą uždarbio 
šaltinį. Galbūt teks reikalau-
ti, kad būtų apmokama už 
atliktus darbus, paslaugas, 
prekes ar pan. Vis dėlto gali 
pasitaikyti nesąžiningų žmo-
nių arba kam nors jūs suda-
rysite tokį įspūdį. Jeigu per 
Jonines ketinate pasilinks-
minti, nesistebėkite, kad 
ištuštės piniginė. Jauskite 
saiką ir laiką. Galbūt gausi-
te malonų laišką, užmegsite 
meilės intrigą ar kt.

VĖŽYS. Šią 
savaitę jums sek-
sis kontroliuo-
ti kitus žmones, 

manipuliuoti jų jausmais, 
troškimais. Pokalbiai, su-
sirašinėjimas suteiks naujų 
įspūdžių ir malonumo. Gali-
mas kontaktas su žiniasklai-
dos atstovu arba seniai ma-
tytu pažįstamu. Gali spręstis 
aktualus mokslo, uždarbio, 
nuomos, tiekimo ar kitoks 
nuosavybės, verslo klausi-
mas. Savaitgalį itin aktualūs 
bus su meile, kūryba, vaikais 
susiję reikalai. Regis, būsi-
te nusiteikę pramogauti. Vis 
dėlto kažkokie santykiai ar 

Astrologinė prognozė ateinančiajai savaitei
pasiūlymai vers apsispręsti, 
rinktis.

LIŪTAS. Ši 
savaitė palanki 
tvarkyti verslo 
reikalus, rūpintis 

namų komfortu, užsisakyti 
reikiamas prekes ir paslau-
gas bei jas teikti. Regis, būsi-
te populiarūs tarp priešingos 
lyties. Vis dėlto bus lengva 
susipykti su partneriu. Ver-
čiau susilaikykite nuo pre-
tenzijų ir dvigubų žaidimų. 
Savaitgalį atsiras techninių 
rūpesčių. Saugokitės ugnies, 
traumų. Per Jonines galite 
sulaukti ypatingo dėmesio 
iš priešingos lyties asmenų, 
gerbėjų. Vis dėlto su artimu 
žmogumi, šeima jausitės ge-
riausiai. Tik nekurstykite pa-
vydo, konfliktų.

M E R G E L Ė . 
Šiuo metu jums 
turėtų puikiai 
sektis bet kokia 

intelektinė veikla bei tarpi-
ninkavimas, konsultavimas, 
buhalteriniai skaičiavimai. 
Nors jums nestigs proto aš-
trumo, įžvalgos, vis dėlto ju-
mis gali manipuliuoti, įvelti 
į intrigas ir pan. Svarbu su-
kaupti energijos bei infor-
macijos naujų planų įgy-
vendinimui. Kai tik galėsite, 
pasinaudokite palankiomis 
progomis, susijusiomis su 
darbu, uždarbiu. Savaitgalį 
nenuobodžiausite, nes jus at-
akuos artimieji, draugai, kai-
mynai. Gali megztis slapta 
meilės intriga.

S VA R S T Y -
KLĖS. Šią savaitę 
patartina ramybė, 
santūrumas, ypač 

jei norite išvengti nesusipra-
timų meilės reikaluose. Kitų 
žmonių poelgiai gali sukelti 
šiokių tokių problemų. Jiems 
arba jums gali tekti aiškin-
tis dėl neišpildytų pažadų. 
Artėjant savaitgaliui, daug 
galvosite apie nuosavybės, 
gyvenamosios vietos ir ki-
tus materialinius, piniginius 
klausimus. Galbūt nusipirksi-
te techninę prekę arba ką nors 
priduosite taisymui, pardavi-
mui. Galite susidurti su pre-
tenzingais žmonėmis. Tačiau 
per Jonines turbūt kažką nu-
stebinsite, sužavėsite.

S K O R P I O -
NAS. Šią savaitę 
jums kils noras vi-
saip stiprinti savo 

autoritetą bei padėtį. Darysite 
gerą įspūdį kitiems žmonėms, 
jus gerbs, vertins. Vis dėlto 
problemų gali kilti tuo atve-
ju, jeigu darbui ir santykiams 
trukdo tarnybinis romanas. 
Rodydami dėmesį, flirtuo-
dami, neperženkite ribų. Jei 
pajusite energijos stygių, rei-
kėtų trumpam atitrūkti nuo 
įtemptų darbų, atsipalaiduoti. 
Venkite abejotinų sandėrių. 
Apdairiai elkitės su technika, 

ugnimi. Savaitgalį kilęs ūpas 
pramogauti, linksmintis gali 
tapti lyg apsėdimas. Nepra-
raskite saiko.

ŠAULYS. Šią 
savaitę būsite 
labai darbingai 
nusiteikę. Puose-

lėsite slaptus planus, susiju-
sius su karjera, praturtėjimu. 
Jeigu reikės ginti savo inte-
resus, kreipkitės pagalbos į 
patikimus, gerai pažįstamus 
žmones. Vis dėlto nelaukite 
didelio dosnumo iš kitų bei 
nekaupkite apmaudo, jei gau-
site mažiau, nei tikitės. Su 
draugais, partneriais gali kilti 
nesusipratimų dėl paskolintų 
pinigų ir pan. Savaitgalį stigs 
energijos, būsite išsiblaškę ir 
turbūt nesuksite sau galvos 
dėl to, kas vyksta už namų 
sienų. Vis dėlto tai geras me-
tas meilei, kūrybai.

OŽIARAGIS. 
Šią savaitę jums 
seksis tvarkyti rei-
kalus ir raštu, ir 

žodžiu. Galbūt net sublizgėsite 
intelektu ar iškalba. Galite leis-
tis į planuotą kelionę arba pri-
imti svečią iš toli. Gebėjimas 
įvertinti perspektyvą gali jums 
padiktuoti svarbų sprendimą. 
Deja, atsiras žmonių, kurie ne-
bus nusiteikę paisyti jūsų auto-
riteto. Pokalbiai su oponentais 
bus gana nemalonūs. Meilės 
reikaluose būkite lankstesni ir 
švelnesni, jei nenorite liūdnai 
praleisti Joninių, juolab kad sa-
vaitgalį ypač norėsis bendrauti, 
nepakęsite vienatvės.

VA N D E N I S . 
Šią savaitę tikėti-
ni juridiniai ar fi-
nansiniai reikalai, 

arba teks imtis daugiau parei-
gų. Tikriausiai pavyks susi-
tarti dėl aktualiausių dalykų. 
Nusimato svečiai iš toli arba 
patys vyksite toliau nuo namų 
dėl dalykinių ar studijų reika-
lų. Gali kiek apvilti mylimas 
žmogus, kolega ar rėmėjas. 
Nepatartina kelti ultimatumų 
žmogui, su kuriuo dar neno-
rėtumėte nutraukti santykių. 
Saugokitės persitempimo, 
venkite nervingų situacijų. 
Savaitgalį ypač pasistenkite, 
kad artimiems žmonėms šalia 
jūsų būtų jauku ir malonu.

ŽUVYS. Pa-
lanku pradėti nau-
ja, ypač jei jaučia-
tės nusivylę savo 

išvaizda, veikla ar gyvenimo 
būdu. Galbūt kažkas siūlys 
investuoti, bendradarbiauti. 
Reikėtų rimtų pasvarstymų. 
Tikriausiai būsite seksualūs, 
jausmingi. Artėjant savaitga-
liui, jau būsite nusiteikę pra-
siblaškyti toliau nuo namų, 
ekskursijoje, kurorte, arba 
aplankyti parodą, turiningą 
renginį, Joninių pramogas. 
Troškimas sudominti ar iš-
laikyti patinkantį asmenį jus 
skatins tobulėti. Ieškokite prekybos centruose!

DOVANOJA

• Pilką katinėlį. Tel. 8 631 06 151. 
Rokiškis
• Atiduodu nusišienauti apie 4 ha 
pievą Čivylių kaime.  
Tel. 8 623 43 539. Rokiškis
• Dovanoju nusišienauti 5 ha 
pievos. Tel. 8 622 06 975.  
Rokiškis
• Mielą pilką katinėlį.  
Tel. 8 631 06 151. Rokiškis
• Mažas bulvytes.  
Tel. 8 652 39 626. Rokiškis
• Dovanoju stalą ,,knygą“. 
Išsivežti patiems.  
Tel. 8 677 90 748. Rokiškis
• Dovanojami trys linksmi, guvūs 
žaismingi šuniukai. Šuniukams 
jau 2 mėnesiai, gyvena lauke, ėda 
įvairų maistą. Šuniukai nukirminti 
ir labai laukia naujų šeimininkų. 
Tel. 8 623 14 881. Rokiškis
• Sekciją 110×219 ir prieškambario 
spintą 107×230. Tel. 8 613 14 478. 
Rokiškis
• Sunkiai besiverčiančiai šeimai 
vaikišką lovytę (tiktų iki 2 metukų). 
Lovytė turi defektų tikrai ne nauja. 
Tel. 8 622 11 109. Rokiškis
• Dovanoju smulkius akmenis 
ir betono nuolaužas, tinka kelio 
pagrindui, duobėms užpilti ir pan. 
Yra apie 7 t, patogus privažiavimas, 
sukrauta prie pat gatvės. 
Tel. 8 611 08 681. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Vestuvinę suknelę S-M dydis. Kaina 
300 Eur. Tel. 8 650 50 818. Rokiškis
• Juodus, lakuotus batus su 
platforma, 39 d. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 611 52 763. Rokiškis
• Sidabrinių papuošaliukų 
rinkinuką. Grandinėlių ilgis 45 cm 
ir 18 cm. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 629 06 324. Rokiškis
• Auksinį kryžiuką, pagamintą  
iš auksinės rusiškos monetos. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 629 06 324. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Kolonėlės Edifier S330d ir 
Microlab M-111. 2.1 sistemos, 
niekada nebuvo ardytos arba 
taisytos. Veikia puikiai.  
Tel. 8 603 38 303. Rokiškis
• Labai geros būklės automobilinį 
grotuvą Pionieer MVH-170UI. 50 
w-4, USB, IPOD, BLUETOOTH, 
AUX. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Labai geros būklės CD grotuvą 
Panasonic CQ-C7303N. MP3, 
WMA. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Labai geros būklės CD grotuvą 
Sony CDX - MP40. MP3.  
Kaina 20 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• CD grotuvą PLU2, P2 - 3030. 
MP3. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Labai geros būklės CD grotuvą 
Vdo Dayton CD 1327. Yra MP3, 
AUX. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują CD 
grotuvą ALPINE CDE-120RM, 
USB, AUX. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Labai geros būklės CD grotuvą 
Panasonic CQ - C1303NE. MP3, 
AUX. Kaina 30 Eur. Tel. 8 687 73 
075. Rokiškis
• Labai geros būklės CD grotuvą 
AP CD - 5800 CD. MP3, AUX. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• JBL kolonėles. Viena visiškai 
nauja su čekiais, visais laidais, 
kita nedaug naudota, garso kokybė 
puiki. Kaina 22 Eur.  
Tel. 8 604 01 912. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Triušius. Tel. 8 678 03 831. 

Rokiškis
• Ramią, pieningą, melžiamą 
rankomis karvę. Tel. 8 680 72 473. 
Rokiškis
• Keturių metų veršingą karvę, 
veršiavimosi terminas – liepos 24. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 623 69 144. 
Rokiškis
• 44 karvių bandą.  
Tel. 8 612 22 971. Rokiškis
• Jaunas pieningas karves ir 
veršingą telyčią. Tel. 8 648 62 101. 
Rokiškis
• Mėsinę, vieno veršiuko karvę. 
Antruoju veršiuku veršiuosis 
birželio viduryje. Detalesnė 
informacija telefonu.  
Kaina sutartinė. Tel. 8 630 21 024. 
Zarasai
• Karvę. 5 veršių. Rami.  
Kaina 450 Eur. Tel. 8 624 29 578. 
Rokiškis
• Vieno veršio karvę, veršiuosis 
liepos mėnesį. Tel. 8 626 61 092. 
Rokiškis
• Skubiai ieškoma žindanti kalė. 
Mažos veislės. Atsilyginsime.  
Tel. 8 677 16 010. Rokiškis
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ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

Močiutės, kurios 
buvo visus metus 
negeros, yra baudžia-
mos anūkų atvykimu 
atostogoms.

***
Ligoninės vyriausia-

sis gydytojas aiškina:
 – Kiekvienam, 

išgydžiusiam nuolatinį 
pacientą, bus skirta 
premija!

Kolegos baksi į šoną 
patologoanatomui:

– Čia kažkam premi-
ja nekvepia...

***
Pigus siaubo kam-

barys atrakcionų parke: 
tamsu ir ant grindų 
grėblių pridėliota.

***
Kukuliškio „Spir-

džiaus“ ir Žiopliškių 
„Šlubiaus“ rungtynių 
vienintelį įvartį įmušė 
linijos teisėjas. Štai 
ką reiškia beviltiškos 
lažybos.

***
Po audringo ginčo 

žmona tiesia vyrui 
sąskaitą-faktūrą, kurioje 
įrašyta šešiaženklė 
suma.

– Ką tai reiškia? – 
pasimetęs klausia jis.

– Kadangi naktį 
tu mane prostitute 
išvadinai, tai aš norėčiau 
gauti pinigus už visas 
per 25-erius santuokos 

metus suteiktas paslaugas!
***

Ginčas šeimoje:
– Brangioji, kodėl tu mane 

prašai pasėdėti su vaikais? Jie 
gi nė velnio nesėdi!

***
Kalbasi dvi damos prekybos 

centre:
– Maryte, tas valymo prie-

monių pasirinkimas! Jų tiek 
daug, aš niekaip neišsirenku, 
kurią pirkti. O ką tu naudoji 
grindims plauti?

– Vyrą. Puikus rezultatas, 
gali manim tikėti.

***
Girtas vyras naktį beldžiasi 

į duris ir gauna keptuve į kaktą. 
Griūdamas spėja paklausti:

– Kas čia buvo, mano 
saulyte?

Žmona atsako:
– Saulės smūgis.

***
– Ar tiesa, kad visi karai 

Žemėje kyla dėl moterų?
– Būtent taip! Prigimdė, 

matai, idiotų!
***

Etikos mokytoja, kabinda-
ma paveikslą, netyčia patai-
kė plaktuku sau į nykštį. Ir 
kelioms minutėms tapo darbų 
mokytoju.

***
– Įsivaizduok sau, yra žu-

vis-pjūklas, kūjagalvis ryklys.
– Ir kas čia įdomaus?
– Ogi tai, ką jie ten vande-

nyne stato?
***

Teisme:
– Teisiamasis, kodėl jūs 

apiplėšėte banką?
– O jis pirmas pradėjo!

***
Vaikinas merginai pasima-

tyme:
– O jūs, panele, tikriausiai 

piešti mėgstate?
– Taip, mėgstu. O kaip 

atspėjote?
– Pagal antakius.

***
Marytė tik paplūdimyje 

suprato, kad ant šlaunies išsi-
tatuiruoti musę buvo nevykusi 
idėja.

***
Kodėl skylės džinsuose 

madingos, o kojinėse ir pėd-
kelnėse – ne?

***
Tai, ką įvardiname kitų 

nuodėmėmis, vertindami 
save, laikome patirtimi.

***
Autobuse:
– Mergina, ar tik ne baleri-

na būsite?
– Taip, o kaip atspėjote?
– Tai kad jūs koja už turė-

klų laikotės.
***

Kalbasi du teatro kritikai:
– Meldžiamasis, aš girdė-

jau, kad šis spektaklis ne itin 
populiarus.

– Tikrai taip, gerbiamasis. 
Kai aš vakar paskambinau į 
teatro kasą pasiklausti, kada jį 
rodys, žinote, ką man atsakė? 
Ogi „Kada jums patogu“!

Orų prognozė birželio 15-18 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Birželio 15 d. Naktį +13

Dieną +24
V, 
1-5 m/s

Birželio 16 d. Naktį +13
Dieną +26

Š,
1-4 m/s

Dieną mūsų rajone kai 
kur trumpas lietus.

Birželio 17 d. Naktį  +14
Dieną +27

R, 
2-7 m/s

Birželio 18 d. Naktį +16
Dieną +26

PR,
3-8 m/s

Dieną ir vakare kai kur 
perkūnija, vietomis 
palis.

Ieškokite  prekybos centruose!
AUGALAI

• Kolonines tujas. 15 vienetų.  
Tel. 8 682 31 964. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Mikrobangų krosnelę  
„Riwa“. Tel. 8 648 41 007. 

Rokiškis
• Automatinę skalbimo mašiną 
Bosch. Telpa 5 kg skalbinių.  
Kaina 70 Eur.  

Tel. 8 605 25 460. Rokiškis
• Galingą ventiliatorių, 10 kW . 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 685 55 567. 
Rokiškis


