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Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Rugpjūčio 10-oji, 
penktadienis, 

32 savaitė
Iki metų pabaigos liko 

143 dienų.
Šv. Laurynas, 

Paskutinioji perkūno diena
Tarptautinė apatinių drabužių diena

Saulė teka 5.43 val., 
leidžiasi 21.05 val. 

Dienos ilgumas 15.22 val. 
Mėnulis – delčia.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Aistė, Aurimas, Asterija, Astra, 

Filomena, Laura, Lauryna, Laurynas, 
Norimantas.

Rytoj:  Filomena, Klara, Ligija, 
Visalgas, Visvilė, Zuzana.

Poryt: Klara, Klaras, Laima, Laimė, 
Laimona, Laimonas, Laimutė, 

Laimutis, Tiberijus.

Dienos citata
„Nelaimė - geriausios 

svarstyklės draugui pasverti“ 
(Plutarchas).

Dienos skaičius
4025

Tiek rajono žmonių gaus 
paramą maisto produktais.  
2 p. 

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1675 m. Didžiosios Britanijos ka-
ralius Čarlzas II Grinviče į pietus nuo 
Londono padėjo kertinį akmenį Kara-
liškajai observatorijai, turėjusiai gau-
sinti žinias apie žvaigždžių vietą ir taip 
prisidėti prie patikimesnės navigacijos. 
Pirmuoju karališkuoju astronomu tapo 
Džonas Flemstedas.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1874 m. Užulėnyje, Taujėnų 
valsčiuje, gimė publicistas, 
vertėjas, pirmasis Lietuvos 

Prezidentas Antanas Smetona. 
Mirė 1944 m. Klivlende (JAV).

Post 
scriptum

Kepti karveliai į burną 
nelekia.

Dovilės Pupeikytės albumas „Po saule“: 
noriu, kad mano dainos paliestų 
ir jaunimą, ir vyresniuosius

3 p.

Į Lietuvą grįžusi 
rokiškietė Deimantė 
Bareišytė: geriausiai 
jausdavausi, kai 
atostogaudavau 
Lietuvoje – du 
kartus per metus 3 p.
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Užpuolė moterį
Rugpjūčio 5 d.  19.30 val. Rokiškio 
r., moterį (gim. 1995 m.), gyv. 
Rokiškyje, užpuolė vyras. 

Vyžuonos upėje 
nuskendo vyras
Rugpjūčio 8 d. 14.50 val. Rokiškio 
r, Juodupės mstl., Vyžuonos upėje, 
šalia tilto per upę besimaudydamas 
nuskendo vyras (gim. 1978 m.). 
Pirminės apžiūros metu išorinių 
smurto žymių nenustatyta.
Po pietų buvo gautas pranešimas, 
kad Juodupės seniūnijoje, Juodupės 
miestelyje, upėje galbūt paskendo 
žmogus, negalima jo rasti.

Atvykę gelbėtojai į upę nuleido 
valtį ir pradėjo žvalgybą, tačiau 
skenduolio nerado.
Vėliau į pagalbą atvyko Panevėžio 
apskrities gelbėjimo valdybos 
narai.
Po 18 val. 40-mečio skenduolio 
palaikai ištraukti į krantą.
Kūnas nuo kranto buvo nutolęs 
keturis metrus, dviejų metrų gylyje.

Smurtavo vyras
Rugpjūčio 7 d. 21.58 val. moteris 
(gim. 1988 m.), gyv. Rokiškyje, 
pranešė, kad 2018-08-07 21.50 val. 
prieš ją smurtavo vyras (gim. 1973 
m.). Įtariamasis sulaikytas.

Pavogė net drožinius
Rugpjūčio 7 d. 20.33 val. vyras 
(gim. 1969 m.) pranešė, kad 
atvykęs į Rokiškio r., Pandėlio 
sen., Goželiškio k., rado iš nakties 
apvogtą savo sodybą. Iš sodybos 
teritorijos bei nerakinto ūkinio 
pastato pavogti įvairūs lauko 
baldai, medžio drožiniai. 
Nuostolis – 1 900 eurų.

Panevėžio VPK ir Panevėžio 
apskrities priešgaisrinės 

gelbėjimo valdybos
Rokiškio priešgaisrinės 

gelbėjimo tarnybos
 inform.

KRIMINALAI

Kariai savanoriai tobulins įgūdžius

Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 506-osios kuopos 
kariai savanoriai šiose pratybose tobulins reidų bei pasalų rengimo įgūdžius. 

„Rokiškio Sirenos“ archyvo nuotr.

Rugpjūčio 11-12 dienomis 
Krašto apsaugos savanorių pa-
jėgų Vyčio apygardos 5-osios 
rinktinės 506-osios lengvosios 
pėstininkų kuopos kariai sava-
noriai dalyvaus pratybose. Jos 
vyks Pandėlio, Panemunėlio ir 
Kazliškio seniūnijose.

Pratybų metu rajono keliais 
važinės karinė technika, žygiuos 

kariai. Rokiškėnai kariai tobulins 
pasalų bei reidų rengimo įgūdžius, 
individualius įgūdžius. Šios praty-
bos labai svarbios, nes jau netru-
kus – rudenį, kaip ir įprasta, vyks 
ataskaitinės kuopos pratybos. 

Visą informaciją apie pratybas 
teiks 506-osios kuopos vadas kapi-
tonas Sergejus Afanasjevas, jo tel. 
(8-686) 79554.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Ralio „krikštatėviui“pavogė automobilį
„Samsonas Rally Rokiš-

kis“ vienas organizatorių ir jo 
„krikštatėvis“ Martynas Sam-
sonas socialiniame tinkle Fa-
cebook trečiadienį paskelbė 
žinią (nuotr.), kad pavogtas jo 
mikroautobusas. Jame – sporti-
ninko reikmenys, įskaitant šal-
mus, aprangą. 

Nors internautai iš pradžių abe-

jojo, ar vagystė iš tiesų įvyko, 
M. Samsonas šalies žiniasklaidai 
patvirtino, kad automobilis išties 
pavogtas. Jo teigimu, išskirtinės 
išvaizdos automobilį liudininkai 
matė maždaug 15 km nuo Utenos, 
važiuojantį Panevėžio kryptimi.

Sportininkas prašo mačiusius 
automobilį ar jame buvusius daik-
tus, pranešti.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Informacija gyventojams dėl paramos maisto produktais 
sunkiai besiverčiančioms šeimoms atsiėmimo

Rugpjūčio 14 d. kviečiame se-
niūnijų darbuotojus į Miškiningų 
g. 1, pasiimti paramą maisto pro-
duktais, sunkiai besiverčiančioms 
šeimoms.  Rokiškio rajonas gaus 
beveik 30 000 eurų vertės krovinį, 
kuris bus išdalintas 4025 paramos 
gavėjams.

Maisto krepšelį sudaro: 1 vnt. 
aliejaus, 1 vnt. plikytų ryžių, 3 vnt. 
aėsos konservų, 1 vnt. konservuotų 
daržovių sriubos, 2 vnt. konden-
suoto sutirštinto pieno, 1 vnt. trijų 
grūdų dirbsnių, 1 vnt. konservuotų 
žirnelių, 1 vnt. sausų pusryčių.

Vienam asmeniui skirto paketo 

svoris 5,284 kg., vertė 7,43 Eur.
Apie paramą rajono gyventojus 

bei seniūnijų darbuotojus informa-
vo Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
draugijos Rokiškio skyriaus vado-
vė Regina Sketerskienė. 

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Rajono futbolo pirmenybės žiūrovams žada intrigą
Rokiškio futbolo klubas ren-

gia tradicines 7x7 futbolo pir-
menybes. Jų startas numatytas 
rugpjūčio 13-ąją.

Klubas informavo, kad registra-
cija vyksta aktyviai. Turnyras šiek 
tiek perbraižė rajono komandų že-
mėlapį.

Pirmoji žaisti užsiregistravo 
komanda „Sena šaika“, kurios pa-
grindą sudaro buvę „Romuvos“ 
auklėtiniai. 

Antroji ekipa – jungtinė „Senjo-
rų“ ir „Fenikso“ komanda „Senjo-
rai ir co“. 

Turnyre žais ir favoritais lai-
koma SK „Entuziastai“ koman-
da. Taip pat čempionų titulą gins 

Juodupės žaidėjai. Ketina žaisti ir 
dabartinės Rokiškio futbolo klubo 
komandos pamaina laikoma „FC 
Tornado. Varžybų organizatoriai 

teigė, kad planuoja žaisti ir dar 
viena komanda. Ji apie savo galu-
tinį sprendimą praneš artimiausiu 
metu. Taigi, preliminariais duome-
nimis, šiemet rajono pirmenybėse 
žais  6 komandos. 

Rugpjūčio 18 d. Utenos aps-
krities futbolo asociacijai priklau-
sančios komandos žais didžiojo 
futbolo pirmenybių susitikimus. 
Rokiškio futbolo klubas žais iš-
vykoje su lyderiais – Anykščių 
komanda. Anykštėnai pirmauja, 
surinkę 7 taškus. Rokiškėnai – tre-
ti, jų sąskaitoje 4 taškai. Namuose 
rokiškėnai ir anykštėnai pasidalino 
po tašką. 

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.

Rokiškėnai gali ramiai maudytis
Vandens kokybė neramina 

– pajūryje paplūdimiuose pa-
stebėta žolių. O štai rajono trys 
maudyklos – Rokiškio, Vyžuonų 
ir Sartų, kurių vanduo tiriamas, 
yra saugios. 

Rokiškio ežero vanduo tikrintas 
liepos 3 ir 16 d. Jame žarnyno laz-
delių ir enterokokų skaičius nevir-
šija normos. 

Vanduo geras ir Vyžuonos Bei 
Sartų ežero paplūdimiuose.

Šį mėnesį mėginiai jau paimti 
rugpjūčio 6 d. ir dar bus imami 
20 d. Vandens stebėseną atlieka 
Sveikatos mokymų ir ligų preven-
cijos centras. 

„Rokiškio Sirenos“ inform. 

Miesteliuose ir kaimuose gaisruose žūsta 
dukart daugiau gyventojų nei mieste

Gaisrų statistika rodo, kad Lie-
tuvos miesteliuose ir kaimuose gais-
ruose žūsta dukart daugiau gyven-
tojų nei mieste.

Per septynis šių metų mėnesius 
Lietuvoje gaisruose žuvo 59 žmonės.

Miestuose žuvo 19 žmonių, o mies-
teliuose bei kaimo vietovėse – 40, t. y. 
du kartus daugiau nei miestuose, pra-
nešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbė-
jimo departamentas.

Sausį-liepą Lietuvoje kilo 8301 
gaisras. Palyginti su praėjusių metų 
tuo pačiu laikotarpiu, gaisrų skaičius 

išaugo 26 proc. 
Šalyje kilo 3 gaisrai, kuriuose žuvo  

po 2 šalies gyventojus, o 53 gaisrai 
nusinešė po vieną žmogaus gyvybę. 
5 žmonės žuvo Panevėžio apskrityje. 

Daugiausia gyventojų žuvo sa-
vaitės viduryje, t. y. po 10 gyventojų 
– trečiadienį, ketvirtadienį ir penkta-
dienį. Tragiškiausios mėnesio dienos 
– 14-oji (žuvo 6 žmonės), 15-oji, 16-
oji ir 19-oji (gaisrai pasiglemžė po 5 
žmonių gyvybes).Gaisruose žuvo 43 
vyrai ir 16 moterų. Žuvusių žmonių 
amžiaus vidurkis – 59-eri metai.  

18 žmonių žuvo dėl neatsargaus 

rūkymo, 14 – dėl krosnių, židinių bei 
dūmtraukių įrengimo ir eksploatavi-
mo reikalavimų pažeidimų, 9 – dėl 
neatsargaus elgesio su ugnimi, 5 – dėl 
elektros įrenginių, prietaisų, elektros 
instaliacijos gedimų, 4 – dėl pašalinio 
ugnies šaltinio, 3 – dėl dujų, žibalinių, 
benzininių įrenginių, prietaisų eksplo-
atavimo pažeidimų bei gedimų, 1 – dėl 
elektros įrangos įrengimo ir eksplo-
atavimo taisyklių pažeidimų, 1 – dėl 
tyčinės žmogaus veikos (padegimo), 3 
– dėl kitų priežasčių. Dar 1 gyventojo 
žūties priežastis yra tikslinama.

BNS inform.
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Dovilės Pupeikytės albumas „Po saule“: noriu, 
kad mano dainos paliestų ir jaunimą, ir vyresniuosius

Rokiškietė Dovilė Pupeikytė 
(nuotr.) šiemet baigė Rokiškio Juo-
zo Tumo – Vaižganto gimnaziją. 
Merginos vasara  ne tik mintys 
apie studijas: ji pasiryžo išleisti 
savo kūrybos dainų albumą „Po 
saule“. Iki tol dainos tūnojo stal-
čiaus gilumoje, ir Dovilė mano, 
kad joms atėjo metas išvysti dienos 
šviesą.

Paguodą rado poezijoje
D. Pupeikytė kūrybiniu keliu pra-

dėjo žengti dvylikos metų. „Mūsų 
šeimą ištiko nelaimė – sudegė na-
mas, todėl paguodą radau poezijoje. 
Tais pačiais metais gimtadienio pro-
ga gavau gitarą ir nuo to laiko pradė-
jau rašyti dainas. Tai man suteikia ra-
mybę, galiu išsakyti savo jausmus,“ 
– pasakojo D. Pupeikytė.

Mergina prisimena, kad albumo 
išleidimo idėja ilgai nedavė ramy-
bės. „Vasaros pradžioje sėdėjome su 
draugėmis ir gėrėme arbatą. Paklau-
siau, ką jos mano apie tai – sulaukiau 

teigiamų reakcijų ir palaikymo, todėl 
nusprendžiau nieko nelaukti ir įgy-
vendinti tai, kas seniai kirbėjo vidu-
je. Kitą dieną vėl visos susitikome ir 
aptarėme albumo viziją. Viena drau-
gė pasisiūlė filmuoti vaizdo klipus, 
kita nupiešė albumo viršelį. Lengva 
nebuvo – turėjau derinti darbą, savo 
ir draugių laisvą laiką. Negana to, 
vasaros pradžioje trukdė blogos oro 
sąlygos.“ – pasakojo D. Pupeikytė.

D. Pupeikytė norėjo, kad dainose 
girdėtųsi pašaliniai garsai – auto-
mobilių, dviračių važiavimas, vaikų 
klegesys, aidas, vėjas... Todėl teko 
ieškoti įvairių vietų filmavimui. „Ga-
liu tvirtai sakyti, kad laikas praleistas 
ne veltui,“ – džiaugėsi D. Pupeikytė.

Albume – dvylika įvairių dainų
„Noriu turėti daiktą, į kurį pažiū-

rėjusi sakyčiau: tai – mano kūrinys. 
Juokiuosi ir vadinu albumą savo pir-
magimiu, o aš – labai jauna mama. 
Albume bus 12 įvairaus pobūdžio dai-
nų. Vaizdo medžiagą montavo fotogra-

fas-video operatorius Darius Baltakys, 
filmavo draugės – Erika Kirilovaitė ir 
Gabija Kujelytė (G. Kujelytė nupiešė 
ir albumo viršelį). Mano dainos apie 
vėją, lietų, saulę, todėl norėjau, kad al-
bumo „Po saule“ pavadinimas būtų su-
sijęs su tuo,“ – pasakojo D. Pupeikytė.

Su gitara ir dainomis į didmiestį
Jaunoji kūrėja apsiriboti tik Ro-

kiškio aplinka nenori. „Albumas „Po 
saule“ turėtų būti pristatytas ir Kaune, 
kadangi įstojau į Kauno Technologijos 
universitetą. Gyvensiu Kaune, todėl 
toliau skleisiu savo muziką. Kūrybos 
nepamiršiu – gitara važiuos į didmies-
tį kartu,“ – ateities planais dalijosi D. 
Pupeikytė.

Rugpjūčio 25 dieną 17 valandą 
vyks Dovilės Pupeikytės albumo „Po 
saule“ pristatymas. Nemokamas ren-
ginys vyks Rokiškio dvaro pagrindi-
nėje menėje. „Noriu, kad mano dainos 
paliestų tiek jaunimą, tiek vyresnius 
žmones,“ – kalbėjo D. Pupeikytė.

IEVA RAKAUSKAITĖ

Į Lietuvą grįžusi rokiškietė Deimantė Bareišytė: geriausiai jausdavausi, 
kai atostogaudavau Lietuvoje – du kartus per metus

Rokiškietei Deimantei Barei-
šytei (nuotr.) – dvidešimt vie-
neri. Šeštojoje klasėje dėl gripo 
sukeltų komplikacijų ji beveik 
prarado klausą – kairiąja ausimi 
visiškai negirdi, o dešiniąja – gir-
di vos 30 procentų. „Jaučiu nuo-
latinį ūžesį galvoje. Retsykiais jis 
būna silpnesnis, tačiau kartais 
– tarsi gaisrinės sirenos,“ – pa-
sakojo D. Bareišytė. Būdama vos 
keturiolikos, mergina emigravo 
į Angliją, nes šeimą kankino fi-
nansinis nepriteklius. Paragavu-
si  gyvenimo svetimoje šalyje, ji 
nusprendė grįžti į Lietuvą, nes 
pinigai, kuriuos ji uždirbdavo 
sunkiu darbu, jai džiaugsmo ne-
suteikė.

Emigracijos priežastis – 
nepriteklius
„Gyvenome labai vargingai, ka-

dangi tėvai buvo išsiskyrę. Mama 
dirbo parduotuvėlėje už minima-
lų atlyginimą, todėl mus: mamą, 
mane ir mažąjį brolį, kamavo nuo-
latinis pinigų stygius. Mamai buvo 
sunku mus aprūpinti mokykliniais 
reikmenimis, o ką jau kalbėti apie 
įvairias pramogas – jų privalėjome 
atsisakyti. Atsimenu, kaip mama 
su peiliu dalijo vienintelį ledinu-
ką, nes kartu su broliu norėjome ko 
nors saldaus. 

Taigi, mama nusprendė emi-
gruoti į Angliją, nes nebegalėjo 
taikstytis su nesibaigiančiais sun-
kumais, o mus su broliu paliko 
prižiūrėti močiutei,“ – pasakojo D. 
Bareišytė.

Iš pradžių emigravo tik pašneko-
vės mama, kad galėtų įsitvirtinti. Ji 
tikėjosi užsidirbti pakankamai pi-
nigų ir grįžti atgal į Lietuvą. Deja, 
planai pasikeitė – mama nusprendė 
likti Anglijoje visam laikui, todėl 

po kelerių metų kartu su savimi 
pasiėmė brolį, o dar po metų – ir 
Deimantę. Sesuo su broliu kartu 
vykti negalėjo, nes tais pačiais me-
tais nebebuvo vietų mokykloje.

Bendraamžiai nepriėmė, 
tačiau mokyklos darbuotojai 
nuolat buvo šalia
„Anglijoje buvo dar sunkiau, 

nes dar nebuvau „iš naujo išmoku-
si“ lietuviu kalbos – skaitymo iš 
lūpų, o aplinka staiga keitėsi – nau-
ji žmonės, kalba, draugų neturėjau. 
Lietuvių mokyklos mano mieste 
– Vestone – nebuvo, o bendraam-
žiai manęs, lietuvaitės, nepriė-
mė. Visos šios priežastys neleido 
greitai adaptuotis. Todėl jaučiausi 
siaubingai. Vis dėlto džiaugiuosi, 
kad mokykloje man buvo skiriama 
daugiau dėmesio. Kelios globėjos, 
kurios rūpinosi manimi, suteikda-
vo visą reikalingą informaciją apie 
naujausius aparatus, aiškino, kaip 
jie veikia. Pamokų metu su manimi 
visą laiką sėdėdavo viena iš jų ir 

aiškindavo tai, ko nesuprasdavau,“ 
– kalbėjo D. Bareišytė.

Jos nuomone, Rokiškyje į mo-
kyklą eiti buvo sudėtinga, kadan-
gi mokytojai negalėjo viso dėme-
sio skirti asmeniškai jai. Laimei, 
maždaug po pusės metų merginai 
Rokiškyje buvo paskirtas indi-
vidualus mokymas ir psichologo 
konsultacijos. Kai kurios pamokos 
vykdavo kompiuterine programa 
„Skype“.

„Įstojau į kolegiją mokytis svei-
katos apsaugos ir socialinės rū-
pybos. Atsirado kita globeja bei 
individuali anglų kalbos mokytoja 
– įvyko lūžis. Aš įsidrąsinau ir pra-
dėjau šnekėti. Man buvo paskirta 
moteris, kuri paskaitų metu rašy-
davo tai, kas vyksta. Jaučiausi ne-
maloniai, nes tuo metu galėdavau 
gerti kavą ir nieko nedaryti – viską 
padarydavo už mane. Neapsiken-
čiau, todėl rašiau ir aš – nenorėjau 
mirti iš nuobodulio. Taigi, turėjau 
dvigubus paskaitų užrašus,“ – pa-
sakojo D. Bareišytė.

Neįgalumas nesutrukdė – 
nesunkiai atrasta darbo vieta
Po kurio laiko kolegijos dėsty-

tojai siuntė į darbovietę, kurioje ji 
galėjo atlikti praktiką ir pamatyti, 
kaip dirba tos srities, kurią studi-
javo, specialistai. „Mano užduotis 
buvo sėdėti, žiūrėti ir rašyti tai, 
ką matydavau. Negalėjau pakęsti 
tokio neproduktyvumo, todėl lin-
dau į virtuvę, kad padėčiau plau-
ti indus. Be viso to, pacientams 
dariau arbatą. Tokiu būdu įgijau 
pasitikėjimą. Pabaigusi antrą lygį 
kolegijoje, supratau, kad noriu 
dirbti ir mokytis tuo pačiu metu. 
Kolegijos vadovybė sutiko, tačiau 
su sąlyga, kad darbą susirasiu pati, 
o jie paskirs mokytoją, kuri ateis į 
darbą ir mane mokys. Nuėjau atgal 
į tą pačią darbovietę ir paklausiau, 
ar mane priimtų – darbdavys ne-
dvejojo ir sutiko. Išėjau iš namų 
ir apsigyvenau viena, nes norėjau 
privatumo, ramybės, atsibodo „sė-
dėti ant sprando“. Buvo tik vasaros 
pradžia. Slaugytojos darbą turėjau 
pradėti rugsėjį, todėl paskutinį kar-
tą grįžau į Rokiškį ilgesniam lai-
kui,“ – pasakojo D. Bareišytė.

Pinigai trokštamos laimės 
neatnešė
„Buvo sunku kalbėti kita kal-

ba ir ją toliau lavinti, nes beveik 
negirdėjau. Be viso to, mane ap-
imdavo „depresiniai“ vakarai, kai 
mąstydavau apie Lietuvą ir žliumb-
davau. Norėjau namo, kur niekieno 
netrukdama galėčiau kalbėti savo 
gimtąja kalba, vaikščiočiau pažįs-
tamomis  gatvėmis. Supratau, kad 
pinigai, kurių turėjau pakankamai, 
man laimės neatneša. Geriausiai 
jausdavausi tada, kai grįždavau 
į Lietuvą atostogoms. Vis dėlto, 
nuolat dvejojau, nes visi iki vieno 

man kartojo, kad neverta palikti 
Angliją, nes Lietuvoje valgysiu tik 
kruopas,“ – kalbėjo D. Bareišytė.

Vaikino ultimatumas 
privertė apsispręsti
Dar viena priežastis, kuri stab-

dė – invalidumas. „Bijojau, kad 
Lietuvoje į mane nežiūrės kaip į 
normalų, sveiką, visavertį žmogų. 
Buvo sunku – labai norėjau grįž-
ti, bet tuo pačiu – neprisiverčiau. 
Mano vaikinas Deimantas, atvykęs 
pas mane į Angliją, privertė apsi-
spręsti. „Arba grįžtam abu, arba 
grįžtu vienas, nes nerandu darbo 
ir negaliu būti išlaikomas moters“ 
– sakė jis. Jo nuomone, vyras turi 
išlaikyti moterį, o ne atvirkščiai,“ 
– atviravo mergina. Ji džiaugiasi, 
kad buvo pateiktas ultimatumas, 
nes kitaip dar ir dabar būtų likusi 
Anglijoje ir bijojusi Lietuvos. „Jei-
gu ne meilė ir atsivėrusios akys, 
kad Lietuvoje galima gyventi, iki 
dabar slėgtų vaikystės prisimini-
mai. Viskas, ką atsiminčiau, keltų 
neigiamas emocijas. Esu laiminga, 
kad išdrįsau palikti Angliją ir Lie-
tuvoje viską pradėti nuo nulio,“ – 
pasakojo ji.

Vis dėlto, D. Bareišytė grįžo ne 
į Rokiškį, o į Jonavą. „Jonava – 
mano vaikino miestas, kuriame jis 
užaugo. Kita priežastis ten apsigy-
venti – daugiau darbo vietų, Kau-
nas visai netoli, todėl yra daugiau 
perspektyvų. Žinoma, sužavėjo ir 
miesto grožis – fontanai, Nėris, 
tvarkinga aplinka. Ateityje planuo-
ju „įleisti šaknis“ Jonavoje, susi-
tuokti, sukurti gražią šeimą, įsigyti 
būstą. Noriu toliau tobulėti, todėl 
bandysiu stoti į kurčiųjų draugiją, 
mokysiuosi gestų kalbą,“ – ateities 
planais dalijosi D. Bareišytė.

Ieva RAKAUSKAITĖ
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Tėvai gali kreiptis dėl paramos mokinio 
reikmenims įsigyti ir nemokamo maitinimo

Naujiesiems mokslo metams 
mokiniams iš mažesnes pajamas 
gaunančių šeimų skiriamas nemo-
kamas maitinimas mokykloje ir 57 
eurų dydžio parama mokinio rei-
kmenims įsigyti.

Prašymai dėl socialinės paramos 
mokiniams, tai yra dėl nemokamo 
maitinimo ir paramos mokinio rei-
kmenims įsigyti, savivaldybėse jau 
priimami nuo liepos 1 dienos. Tuos, 
kurie dar nespėjo to padaryti, ragi-
name nedelsti ir kreiptis į savivaldy-
bes, kad vaikai mokinio reikmenimis 
būtų aprūpinti kuo greičiau ir nemo-
kamas maitinimas būtų skiriamas 
nuo mokslo metų pradžios.

Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterija primena, kad norintys gauti 
paramą mokinio reikmenims įsigyti 
prašymus savivaldybėms gali pateik-
ti iki spalio 5 dienos. Dėl nemoka-
mo maitinimo galima kreiptis visus 
mokslo metus, pablogėjus šeimos 
finansinei situacijai.

Planuojama, kad naujais mokslo 
metais socialinę paramą mokiniams 
gaus apie 65 tūkst. mokinių. Praėju-
siais metais socialinę paramą moki-
niams gavo apie 52,6 tūkst. mokinių 
iš mažas pajamas gaunančių šeimų.

2018 m., palyginti su 2017 m., 
didesnis socialinės paramos moki-

Populiarėja ekologiškų produktų gamyba
Kylantis susidomėjimas sveika 

gyvensena didina išskirtinės ko-
kybės maisto produktų paklausą. 
Augant pirkėjų sąmoningumui, 
vien pardavėjo patikinimo, jog 
produktai yra kokybiški, auginti ir 
perdirbti saugiai, pirkėjams nepa-
kanka. Šiuolaikiniams pirkėjams 
reikia patikimesnių produkto ko-
kybės garantų – sertifikatų, įvairių 
ženklinimų. 

Ūkininkai, perdirbėjai, norintys 
savo produkcijai suteikti pridėti-
nės vertės, pažymėti, įtvirtinti savo 
gaminamų, auginamų produktų 
kokybę, kviečiami naudotis Lietu-
vos kaimo plėtros 2014–2020 metų 
programos (KPP) priemone „Že-
mės ūkio ir maisto produktų ko-
kybės sistemos“. Parama teikiama 
pareiškėjams, naujai įsijungian-
tiems į dvi pagal priemonę remia-
mas kokybės sistemas – ekologiš-
kų produktų gamybos sistemą ir 
Europos Sąjungos (ES) pripažintų 
produktų gamybos sistemą.

Antra galimybė nespėjusiems
Paraiškas pagal minėtąją KPP 

priemonę ūkininkai kviečiami teikti 
nuo rugpjūčio 1 d. Tai jau antras pa-
raiškų priėmimo etapas 2018 metais. 
Šį kartą priemonei skirta 214 778 Eur 
paramos lėšų. Svarbu, kad paramos 
gali kreiptis tik tie žemės ūkio veiklos 
subjektai, kurie augina ir (arba) gami-
na bei tiekia rinkai kokybiškus žemės 
ūkio ir maisto produktus ir kurie nu-
statyta tvarka yra įregistravę žemės 
ūkio valdą (kaip valdytojai arba par-
tneriai). Pareiškėjai, ketinantys gauti 
paramą, prieš teikdami paraišką tu-

rėtų apsispręsti, į kurią iš dviejų pagal 
priemonę remiamų kokybės sistemų 
jie naujai įsijungs: ekologiškų produk-
tų kokybės ar ES pripažintų produktų 
kokybės sistemą. Paraiškas paramai 
gauti ūkininkai gali teikti per Žemės 
ūkio ministerijos informacinę sistemą 
(ŽŪMIS) arba Nacionalinės mokėjimo 
agentūros teritoriniuose padaliniuose.

Didžiausia paramos suma – 
ekologiškiems produktams
Didžiausia paramos suma, į kurią 

gali pretenduoti pareiškėjai, skiriama 
ekologiškų produktų gamybos sistemos 
dalyviams – 2998 Eur. Norintys gauti 
paramą pagal šią sistemą ūkininkai turi 
turėti nepriklausomos sertifikavimo įs-
taigos išduotą patvirtinamąjį dokumen-
tą, auginti ir (arba) gaminti bei tiekti 
rinkai neperdirbtus arba perdirbtus eko-
logiškus produktus, skirtus tiesiogiai 
žmonėms vartoti. Ekologiški produktai 
šiuo metu „ant bangos“, taigi gauti pa-
ramą pagal šią sistemą apsimoka. Pa-
raiškų gauti paramą pagal šią sistemą, 
palyginti su kitomis, būna mažiau, taigi 
yra didesnė tikimybė gauti finansavimą.

Ketinantys gauti paramą pagal ES 
pripažintų produktų kokybės sistemą 
turi būti įrašyti į Valstybinės maisto ir 
veterinarijos tarnybos tvarkomą pro-

duktų, kurių pavadinimai yra įregis-
truoti saugomų kilmės vietos nuorodų 
(SKVN) ir saugomų geografinių nuo-
rodų (SGN) arba garantuotų tradicinių 
gaminių (GTG) registre, gamintojų 
sąrašą ir gaminti bei rinkai tiekti šiuos 
gaminius: mėsos gaminį „Lietuviškas 
skilandis“ (GTG), Seinų / Lazdijų kraš-
to medų (SKVN), lietuvišką varškės 
sūrį (SGN), midų „Stakliškės“ (SGN), 
pieno gaminį „Žemaitiškas kastinys“ 
(GTG), Daujėnų naminę duoną (SGN) 
arba sūrį „Liliputas“ (SGN). Didžiausia 
paramos suma ES pripažintų produktų 
gamybos sistemų dalyviams – 2 776 
Eur.

Svarbu gauti 
reikiamą balų skaičių
Paramos lėšomis, priklausomai nuo 

pasirinktos veiklos srities, gali būti fi-
nansuojamos sertifikavimo, kontrolės, 
apmokėjimo už tyrimus, numatytus 
kokybiškų žemės ūkio produktų spe-
cifikacijose, išlaidos. Norint gauti pa-
ramą, privalomas mažiausias atrankos 
balų skaičius – 50 balų. Jeigu paraiškų 
vertinimo metu nustatoma, kad paraiš-
ka nesurinko privalomo mažiausio 50 
balų skaičiaus, ji yra atmetama ir toliau 
nevertinama. 

Pareiškėjams, kurių ūkio ekonomi-

nis dydis, išreikštas produkcijos stan-
dartine verte (SP), yra iki 8000 Eur, su-
teikiama 50 balų. Ūkiams, kurių ūkių 
SP dydis didesnis kaip 8000 Eur, su-
teikiama 30 balų. Pareiškėjams, kurie 
yra žemės ūkio kooperatyvo / asocia-
cijos nariai, papildomai suteikiama 30 
balų. Pareiškėjams, kurie ne anksčiau 
kaip prieš 2 metus iki paramos paraiš-
kos pateikimo dalyvavo kvalifikacijos 
tobulinimo mokymuose pagal progra-
mos „Leader“ ir žemdirbių mokymo 
metodikos centro patvirtintas mokymų 
programas, susijusias su ekologiškų 
produktų, ES pripažintų produktų ko-
kybės sistemų ar aplinkosaugos reika-
lavimų laikymusi, ir kurie turi tai pa-
tvirtinančius dokumentus, suteikiama 
20 balų.

Parama padėjo įsitvirtinti
Ukmergės rajono Mikėnų kaime 

ekologiniame augalininkystės ūkyje dir-
bantis Gintaras Valeika augina ir perdir-
ba įvairius augalus. Asortimente yra šie 
ekologiški produktai: bulvės, morkos, 
moliūgai, cukinijos, žirniai, sojos, dar-
žinės pupelės. Kai kurias kruopas ūki-
ninkas parduoda neperdirbtas, iš kitų ga-
mina dribsnius, įvairių rūšių kvietinius, 
speltos miltus. Norėdamas kokybišką 
produktą pirkėjams pateikti patraukles-
nėje pakuotėje, ūkininkas pernai pateikė 
paraišką paramai pagal KPP priemonę 
„Žemės ūkio ir maisto produktų koky-

bės sistemos“ gauti. Atitikęs keliamus 
reikalavimus ir puikiai įvertintas atran-
kos komisijos, ūkininkas gavo paramą 
pagal priemonės remiamą ekologiškų 
produktų gamybos sistemą.

„Vartotojams parduodame produk-
tus, skirtus galutiniam vartojimui, to-
dėl svarbu, kad jis ne tik patraukliai 
atrodytų, bet ir būtų patogus naudoti. 
Pirmiausiai investuoji į augalą, tech-
niką, sandėliavimą, apie pakuotę gal-
voji mažiau: taupai, renkiesi pigesnį 
variantą. Tačiau pirkėjui pakuotė yra 
ne ką mažiau svarbesnė nei pats pro-
duktas. Ji dažnai lemia apsisprendimą 
pirkti ar nepirkti produktą, vartotojas 
ją dažnai liečia, todėl ji turi būti pa-
togi naudoti. Juk statistika rodo, kad 
įsigydami tarptautinių, garsių įmonių 
produkciją neretai už pakuotę sumo-
kame daugiau nei už prekę, tačiau 
vis tiek perkame. Pakuotė yra labai 
svarbus dalykas sėkmingai verslo plė-
trai. Kadangi kokybiškai, patraukliai 
pakuotei negalėjau skirti reikiamos 
pinigų sumos, nusprendžiau pasinau-
doti KPP priemone „Žemės ūkio ir 
maisto produktų kokybės sistemos“. 
Jau metai laiko, kaip gaunu pinigus 
pagal šią priemonę. Investavęs juos į 
kokybiškas pakuotės medžiagas, di-
zainą, džiaugiuosi, jog prekė dabar vi-
sai kitaip atrodo – ji yra patrauklesnė, 
atrodo šiuolaikiškiau, moderniau“, – 
kalbėjo ūkininkas.

Didžiausia paramos suma, į kurią gali pretenduoti pareiškėjai, skiriama ekologiškų produktų 
gamybos sistemos dalyviams.

Užs. 0676

niams gavėjų skaičius planuojamas 
dėl valstybės remiamų pajamų dy-
džio padidinimo nuo 102 Eur iki 122 
Eur. Mokiniai turi teisę į nemokamą 
maitinimą ir paramą mokinio rei-
kmenims įsigyti, jeigu vidutinės pa-
jamos vienam šeimos nariui per mė-
nesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės 
remiamų pajamų dydžio (183 eurai).

Jei mokinys patiria socialinę rizi-
ką arba auga šeimoje, patiriančioje 
socialinę riziką, mokinio reikmenų 
rinkiniai kiekvienam mokiniui su-
daromi pagal jo individualius porei-
kius, atsižvelgiant į mokinių skaičių 
šeimoje ir jų jau turimus mokinio 
reikmenis.

Ir dėl nemokamo maitinimo, ir dėl 
paramos mokinio reikmenims įsigyti 
vienas iš mokinio tėvų ar kitų pilna-
mečių šeimos narių, pilnametis mo-
kinys ar nepilnametis mokinys, kuris 
yra susituokęs arba emancipuotas, tai 
yra pripažintas visiškai veiksniu, gali 
kreiptis į deklaruotos gyvenamosios 
vietos savivaldybės administraciją, o 
jeigu gyvenamoji vieta nedeklaruo-

ta, – į savivaldybės, kurioje gyvena, 
administraciją.

Prie prašymo-paraiškos reikia 
pridėti šeimos narių pažymas apie 
pajamas, gautas per 3 praėjusius mė-
nesius iki kreipimosi dėl socialinės 
paramos mokiniams, arba kreipimosi 
mėnesio pajamas, jei kreipimosi mė-
nesį, palyginti su trimis praėjusiais 
mėnesiais, pasikeitė šeimos pajamų 
šaltinis ar šeiminė padėtis. Jeigu 
kreipimosi dėl socialinės paramos 
mokiniams metu šeima gauna pinigi-
nę socialinę paramą nepasiturintiems 
gyventojams (socialinę pašalpą ar 
būsto šildymo, geriamojo ar karšto 
vandens išlaidų kompensacijas), pa-
teikiamas laisvos formos prašymas ir 
pažymų apie šeimos gaunamas paja-
mas pateikti nereikia.

Nemokamas maitinimas ir parama 
mokinio reikmenims įsigyti skiriama 
mažas pajamas gaunančių šeimų vai-
kams, kurie mokosi pagal priešmo-
kyklinio ugdymo programą ar ben-
drojo ugdymo programas.

SADM inform.

Mokslo metų pradžia 
nukeliama į rugsėjo 3-ąją

Mokslo metų pradžia šiemet nu-
keliama į pirmadienį, rugsėjo 3 dieną, 
pranešė Švietimo ir mokslo ministerija.

Susitarusios mokyklos bendruome-
nėje ir suderinusios su savivaldybe ar 
kitais mokyklos savininkais, mokslo 
metų pradžios šventę mokyklos gali su-
rengti ir šeštadienį, rugsėjo 1-ąją.

Pradėjus ugdymo procesą Mokslo ir 
žinių dieną – šeštadienį – darbuotojams 

taikomas apmokėjimas kaip poilsio 
dieną. Darbo kodeksas nustato, kad už 
darbą poilsio dieną, kuri nenustatyta 
pagal darbo (pamainos) grafiką, moka-
ma ne mažiau kaip dvigubai.

Ministerijos duomenimis, šiemet į 
daugiau nei tūkstantį šalies mokyklų 
nuo rugsėjo atkeliaus per 320 tūkst. 
mokinių, iš jų – apie 30 tūkst. pirmokų, 
panašiai tiek pat kaip pernai.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Kultūros ministerija kviečia teikti siūlymus 
dėl mecenato vardo skyrimo

 Kultūros ministerija kviečia teikti 
siūlymus dėl nacionalinio ar savivaldy-
bės mecenato vardo ar mecenuojamo 
projekto statuso suteikimo.

Tokius siūlymus gali teikti fiziniai ir 
juridiniai asmenys, susiję su tokio projekto 
inicijavimu, vykdymu ar vertinimu. Siūly-
mai priimami iki spalio 1 dienos, trečiadie-
nį pranešė ministerija.

Nuo rugsėjo įsigaliojantis Mecenavimo 
įstatymas numato, kad nacionalinio mece-
nato vardas gali būti suteikiamas ne mažiau 
kaip vieno milijono eurų dydžio paramą 
valstybės arba daugiau negu vienos savi-
valdybės lygmeniu įgyvendinamam pro-
jektui ar projektams skyręs asmuo. Mažo-
se savivaldybėse (iki 25 tūkst. gyventojų) 
mecenato vardas gali būti suteikiamas ne 
mažiau kaip 150 tūkst. eurų dydžio para-

mą skyrusiam asmeniui, didesnėse – ne 
mažiau kaip 250 tūkst. eurų dydžio para-
mą skyrusiam asmeniui. Ministerija teigia, 
kad Seimui įteisinus mecenato statusą sieks 
formuoti mecenavimo kultūrą, skatinti pri-
vačias iniciatyvas kultūros ir meno plėtrai, 
sudaryti palankias sąlygas remti visuome-
nei svarbius kultūros, meno, kitų sričių 
projektus. 

Mecenatai galės naudotis mokestinėmis 
lengvatomis, kuriomis naudojasi ir labda-
ros bei paramos davėjai.

Numatyta, kad nacionalinio mecena-
to ženklus iškilmingoje aplinkoje įteikia 
premjeras sausio 25-ąją – Vilniaus pa-
garsinimo – Gedimino laiškų – dieną. 
Savivaldybės mecenato ženklus įteikia 
meras pasirinktą atmintiną dieną.

BNS inform.
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STATYBINĖ ĮRANGA

• Du stiklo paketus: 122x1275 mm, 

18 Eur, 586x1165 mm, 10 Eur.  
Tel. 8 604 14 777. Rokiškis
• Medžio pjovimo stakles, atvežtas 
iš Danijos,1600 W. Patikrintos, 
veikia puikiai. Vartosi, viena 
pusė kaip diskinis pjūklas, kita – 
skersavimui. Susilanksto, patogios 
transportavimui, yra ratukai. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 610 77 145. 
Rokiškis
• Storasienę 5 kubinių metrų 
cisterną. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Pjautą medieną.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Medžio apdirbimo stakles, 
parvežtas iš Danijos. Patikrintos, 
veikia puikiai. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 610 77 145. Rokiškis

„Sodra“ pradeda mokėti perskaičiuotas senatvės pensijas
„Sodra“ pradeda mokė-

ti didesnes senatvės pensijas 
tiems senjorams, kurie turi 
sukaupę daugiau nei 30 metų 
stažo. Rugpjūtį bus išmokėtos 
perskaičiuotos ir padidintos 
pensijos maždaug 150 tūkst. 
– ketvirtadaliui – senjorų, o 
likusiems – rugsėjį. Visgi pen-
sijos didės ne visiems, o tik tu-
rintiems daugiau nei 30 metų 
stažo.

Tik senatvės pensijos
Perskaičiuojamos tik sena-

tvės pensijos ir tik paskirtos iki 
šių metų pradžios. Netekto dar-
bingumo (neįgalumo) pensijos 
bei tos senatvės pensijos, kurios 
paskirtos šiemet, perskaičiuoja-
mos nebus. Visi senjorai gaus 
asmeninius laiškus su informa-
cija apie perskaičiuotos pensi-

jos dydį bei nepriemokos sumą.
„Įvertinti duomenis ir pri-

imti šimtus tūkstančių sprendi-
mų – sudėtingas procesas, nes 
kiekvieno žmogaus pensija yra 
individuali – turime tiksliai su-
skaičiuoti ir skirti žmogui viską, 
kas priklauso.

Suprantame, kaip tai svarbu 
žmonėms, ir prašytume kan-
trybės – pateikti atsakymus 
kiekvienam apie pensijos dydį 
galėsime tik tada, kai dėl jos pri-
imtas sprendimas, kurį kiekvie-
nas gaus asmeniškai. Kol nėra 
sprendimo, mūsų konsultantai 
negalės atsakyti, kokio dydžio 
yra perskaičiuota pensija.

Todėl raginame sulaukti 
sprendimų, kurie visus senjorus 
turėtų pasiekti iki rugsėjo pa-
baigos“, – sako „Sodros“ direk-
torius Mindaugas Sinkevičius.

Visi gaus laiškus
Rugpjūtį pensijos, kaip 

įprastai, bus pradėtos mokėti 10 
mėnesio dieną. Maždaug 150 
tūkst. senjorų, turinčių daugiau 
nei 30 metų stažo, šios senatvės 
pensijos gali būti gerokai dides-
nės nei įprastai, nes ne tik pra-
dedamos mokėti vidutiniškai 
9 eurais didesnės pensijos, bet 
kartu bus išmokėtos ienkarti-
nės nepriemokos už pirmus šių 
metų mėnesius.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus, 
turinčio 40 metų stažą ir gaunan-
čio vidutinę 320 eurų senatvės 
pensiją, ji padidėjo 8 eurais, tuo-
met rugpjūtį jam bus išmokėta 
perskaičiuota 328 eurų pensija ir 
vienkartinė 56 eurų nepriemoka 
už mėnesius nuo sausio iki lie-
pos. Tad išviso jis šį mėnesį gau-
tų 384 eurus. O rugsėjį ir toliau 

jam bus mokama perskaičiuota 
328 eurų pensija.

Lygiai taip pat bus skaičiuo-
jama ir tuo atveju, jeigu dides-
nė pensija bus perskaičiuota 
ir pradėta mokėti rugsėjį. Tik 
vienkartinė nepriemoka būtų 
didesnė, nes skiriama ne tik už 
sausį – liepą, bet ir už rugpjūtį.

Didesnę pensiją turėtų gauti 
trys iš keturių – apie 450 tūks-
tančių – senjorų. Kitiems jos 
nesikeis.

Vidutiniškai pensija padidės 
9 eurais, tačiau kiekvienam – 
skirtingai priklausomai nuo 
sukaupto stažo. Tad vieniems 
pensija gali padidėti keliais cen-
tais, o kitiems net ir keliasde-
šimt eurų. Pensininkams, kurie 
turi mažiau nei 30 metų stažo, 
po perskaičiavimo pensijos ne-
mažės.

Pensijos bus padidintos įver-
tinant kiekvieną 30 metų stažą 
viršijančią dieną. Jeigu senjoras 
turi 30 metų ir 6 mėnesius sta-
žo, jo pensija padidės apie 0,4 
euro ir nuo šiol mokama dides-
nė. Jeigu sukauptas stažas sie-
kia 35 metus, pensija padidės 4 
eurais, o 36 metai stažo pensiją 
padidintų jau 4,8 euro. O pa-
vyzdžiui, turint 45 metus stažo 
pensija padidės 12 eurų.

Jeigu stažo mažiau nei 30 
metų, pensija po perskaičiavi-
mo negali būti mokama mažes-
nė. Laiškus iš „Sodros“ gaus ir 
tie senjorai, kurių pensijos dy-
dis nesikeis.

Pensijos didės
Šių metų pradžioje visos 

pensijos buvo indeksuotos ir 
padidėjo beveik 7 proc. – vi-

dutiniškai 21 euru. Po per-
skaičiavimo pensijos padidės 
dar vidutiniškai 9 eurais ir šių 
metų pabaigoje vidutinė sena-
tvės pensija turint būtinąjį stažą 
sieks 332 eurus.

Kitų metų pradžioje, kaip 
numatyta Socialinio draudi-
mo pensijų įstatyme pensijos 
vėl bus indeksuotos – kiek jos 
didės, priklausys nuo esamų ir 
prognozuojamų darbo užmo-
kesčio fondo pokyčių. Kiek 
vidutiniškai augs ekonomika ir 
gyventojų darbo užmokesčio 
fondas, tiek vidutiniškai didės 
ir pensijos.

Naujienų agentūros BNS 
informaciją atgaminti visuo-
menės informavimo priemonė-
se bei interneto tinklalapiuose 
be raštiško UAB BNS sutikimo 
draudžiama.

Aktyvios pramogos Rokiškio krašto muziejuje
Visus, visus, mažus ir di-

delius, kviečiame į aktyvias 
pramogas Rokiškio krašto 
muziejuje!

Jei kažkada vaikystėje šau-
dei iš lazdyno lanko ir žinai, 
kas buvo Robinas Hudas, ateik 
į Rokiškio krašto muziejų. Jei 
niekad nebandei šauti iš lanko 
ir smalsu tai pamėginti, šį šeš-
tadienį ateik į Rokiškio krašto 
muziejų. Išbandykite šaudymą 
iš ilgojo lanko visą rugpjūtį!

Trečiadieniais–šeštadie-
niais nuo 12 iki 17 val. lauk-
sime Jūsų prie Rokiškio dvaro 

mažojo kumetyno.
Nusipirkę muziejaus bilietą 

gausite 6 šūvius dovanų. Kiti 

10 šūvių – 1 Eur.
Rokiškio krašto 

muziejaus inform.

„Sodra“: dėl įmokų „grindų“ MMA negaunančių 
dirbančiųjų per pusmetį sumažėjo 50 tūkst.

 Socialinio draudimo 
įmokų „grindų“ efektas 
buvo teigiamas – suma-
žėjo uždirbančių mažiau 
negu minimalią algą 
(MMA – 400 eurų) ir 
daugiau gyventojų užti-
krintos socialinės garan-
tijos, nurodo „Sodra“. 

„Sodros“ duomenimis, 
pernai gruodį buvo apie 150 
tūkst. dirbančiųjų, kurių pa-
jamos nesiekė minimalios 
algos, o šį birželį – 103 tūkst. 
darbuotojų. 

Pasak „Sodros“, šį poky-
tį galėjo lemti ir taikomas 
„grindų“ reikalavimas – da-
lis darbdavių, užuot primo-
kėję įmokų, tokiems darbuo-
tojams pradėjo mokėti bent 
minimalų atlyginimą.

Birželį „Sodros“ papildo-
mai primokėta už 30 tūkst. 
darbuotojų, gaunančių ma-

žesnę nei minimalią algą. Šis 
skaičius nuo metų pradžios 
mažėja, tačiau sumažėjo ir 
darbuotojų, kuriems ši nuosta-
ta gali būti taikoma.

„Skaičiuojame, kad teigia-
mą socialinio draudimo įmokų 
„grindų“ poveikį dėl sumokė-
tų papildomų įmokų arba dėl 
to, kad buvo padidinta alga, 
galėjo pajusti apie 80 tūkst. 
gyventojų. Tiek, kiek gyvena 
Panevėžio dydžio mieste“, 
– pranešime cituojamas „So-
dros“ direktorius Mindaugas 
Sinkevičius.

Iš viso apie 16 tūkst. įmo-
nių primoka socialinio drau-
dimo įmokų už minimalios 
algos negaunančius darbuo-
tojus.

„Sodros“ duomenimis, bir-
želį įmonės už minimalią algą 
nesiekiančią algą uždirbantį 
darbuotoją, kuriam netaiko-
mos įmokų „grindų“ išimtys, 

vidutiniškai primokėjo 46 
eurus. Atsiradus prievolei 
sumokėti ir apdraustojo dalį, 
priemoka padidės apie 13 
eurų. 

Išimtys nuo šiol taiko-
mos ne tik jaunesniems nei 
24 metų gyventojams, ar 
gaunantiems senatvės, ne-
tekto darbingumo pensiją, 
bet ir tiems, kam mokama 
šalpos neįgalumo ar šalpos 
senatvės pensija, turintiems 
nustatytą 0–55 procentų 
darbingumo lygį, gaunan-
tiems motinystės, tėvystės 
ar vaiko priežiūros išmoką, 
draudžiamiems pensijų so-
cialiniu draudimu valstybės 
lėšomis.

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

Rugpjūčio 14 d. kino karavanas Rokiškyje!
Rugpjūčio 14 dieną, 

21:30 val., į Rokiškio krašto 
muziejaus kiemą atvyksta 
kino karavanas.

Šiemet daugiausiai „Kino 
pavasario“ žiūrovų simpatijų 
pelnęs pirmasis kino istorijo-
je tapytas filmas „Jūsų Vin-
centas“ grįžta į kino ekraną, 
tiksliau – lauko kino ekra-
ną. „Oskarui“ kaip geriausią 
animacinį filmą nominuotą 
pasakojimą apie visų laikų 
garsiausią dailininką Vincentą 
van Goghą rugpjūtį žiūrovai 
galės išvysti Utenoje, Rokiš-
kyje, Birštone ir Tauragėje.

Paskutinių žymiojo me-
nininko gyvenimo dienų de-
tektyvą į išvardytus miestus 
atveš po Lietuvą keliaujantis 
„Kino karavanas“. Drauge 
su pagrindiniu partneriu, sū-
rio užkandžiu RAMBYNO, 
vykdomas projektas „Jūsų 
Vincentą“, kaip ir visus kitus 
filmus, rodys lietuviškai įgar-
sintą.

2018 m. „Kino pavasary-
je“ šį filmą pristatė Vilniuje 
viešėję jo kūrėjai Dorota Ko-
biela ir Hughas Welchmanas. 
Vincento van Gogho gyveni-
mą režisieriai atkūrė iš laiškų, 
biografinių knygų ir paveiks-

lų, kuriuose nutapyta meni-
ninką supusi aplinka. „Jis nu-
piešė ir paliko mums pasaulį, 
kurį matė savo akimis“, – sako 
filmo autoriai, kurie šį filmą 
kūrė kartu su 125 dailininkais. 
Jiems prireikė net 7-erių metų, 
kad nupieštų 65 tūkst. filmo 
kadrų, kuriuose atgaivinami 
Van Gogho paveikslai.

„Kai buvau šešiolikos 
mane labai suintrigavo Vin-
cento laiškas broliui Teo. Jis 
leido pamatyti visiškai kitokią 
menininko asmenybę. Paju-
tau norą sulaužyti išprotėjusio 
genijaus stereotipą, pasauliui 
žinomą tik dėl nupjautos au-
sies. Juk Vincentas turėjo pui-
kią fotografinę atmintį, buvo 
intelektualus ir išsilavinęs 
bei daug ir sunkiai dirbo. Tai 
mane labai įkvėpė“, – sako 
lenkų dailininkė, filmo reži-
sierė, visą gyvenimą paskyru-
si Van Gogho darbų tyrinėji-
mui D. Kabiela.

Iš pradžių šiai ryžtingai 
moteriai kilo sumanymas su-
kurti trumpametražį filmą 
apie mėgstamą dailininką, 
kuris būtų nutapytas jo stiliu-
mi. Laukdama finansavimo 
savo idėjai įgyvendinti ji su-
sipažino su kino režisieriumi, 
scenaristu, prodiuseriu H. 

Welchmanu. Jis D. Kabielą ir 
įkalbėjo kurti pilnametražį fil-
mą. Dirbdami kartu Dorota ir 
Hughas įsimylėjo, o vėliau ir 
susituokė.

„Kai pasiūliau pilnametra-
žio filmo idėją, Dorota pasakė, 
kad išprotėjau. Tačiau kuo to-
liau, tuo labiau pradėjome tuo 
tikėti. Vincento van Gogho 
paveikslai – nuostabūs, ypač 
kai priverti juos judėti. Nieko 
panašaus nebuvome matę ir 
tai dar labiau įkvėpė. Filmas 
yra pieštas ant drobės daili-
ninko stiliumi, nežinau, ar 
galima dar labiau priartėti prie 
tapytojo gyvenimo“, – sako H. 
Welchmanas.

Iš viso buvo nutapyta 850 
paveikslų, kuriuos visus gali-
ma pamatyti filme ir net įsi-
gyti. Daugelis jų jau parduota 
kolekcininkams, filmo gerbė-
jams, eksponuoti parodose.

„Jūsų Vincentas“ tapo žiū-
roviškiausiu šių metų „Kino 
pavasario“ filmu, susilaukė 
daugybės gerų įvertinimų, 
atsiliepimų. Į šią savaitę Val-
dovų rūmų kieme „Kinas po 
žvaigždėmis“ organizuotą  di-
džiulį filmo seansą netilpo visi 
norintieji jį išvysti.

Rokiškio krašto 
muziejaus inform.

Į Rokiškio krašto muziejų keliauja dovanos
Rokiškio krašto muziejuje 

apsilankė viešnia iš Klaipėdos 
Kristina Navickaitė. Ji ne tik 
apžiūrėjo ekspozicijas, bet ir 
įteikė dovanų. Muziejui perda-
vė buvusio Rokiškio gimnazijos 
piešimo mokytojo, muziejaus 
direktoriaus (1941–1944) Pra-
no Simanavičiaus (1905–1962) 

daiktų: fotografijų, dokumentų, 
knygų, paveikslų. Muziejinin-
kai džiaugiasi naujais ekspona-
tais ir nuoširdžiai dėkoja.

Besikeičiančios kartos, lai-
kmečiai turi savo būties ženklus, 
spalvas, paveldą. Dažnai palėpėje 
ar sandėliuke yra užsigulėjusių 

įvairių praeities reliktų, kurie, Jūsų 
akimis, būdami nelabai vertingi, 
pradžiugintų muziejininkus. Jei 
Jūs, tvarkydami savo namus ran-
date daiktų, kuriuos norėtumėte 
perleisti muziejui, duokite ženklą 
– mes ir patys galime pas Jus ap-
silankyti.

Krašto muziejaus inform.

Ieškokite  
prekybos centruose!
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BALDAI

• Parduodu medinį virtuvės stalą su 
4 kėdėmis. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 674 44 147. Rokiškis
• Mažai naudota ištiesiama dvigulė 
lova su stalčiumi patalynei.  
Kaina 60 Eur. Tel. 8 670 33 714. 
Rokiškis
• Nenaudotas metalines lovas 
kaimo turizmui. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 617 35 437. Rokiškis
• Talpią vonios spintelę su 
praustuvu. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 614 92 710. Rokiškis
• Senovines kėdes.  
Vienos kaina – 25 Eur.  
Tel. 8 674 54 495. Rokiškis
• Du mažai naudotus 
kompiuterinius stalus.  
Kaina 80 Eur. Tel. 8 612 94 783. 
Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Mažai naudotą didelį šaldiklį–

dėžę. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 693 64 059. Rokiškis
• Prieš metus pirktą, puikiai 
veikiantį šaldytuvą „Hisense“. 
Galioja garantija. Kaina 75 Eur. 
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
• Didelę mažai naudotą ketaus 
orkaitę. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 627 86 389. Vievis
• Naują RACLETE–GRIL.  
Kaina 30 Eur. Tel. 8 670 27 742. 
Rokiškis
• Kelių rūšių 2000 W kepsnines. 
Kaina 18 Eur. Tel. 8 670 27 742. 
Rokiškis
• Naują 40 W ventiliatorių 
KLIMAT. Kaina rinkoje – 70 Eur. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 670 27 742. 
Rokiškis
• Naują 65 kW kondicionierių 
KLARSTEIN. Gamintojas – 
Vokietija. 3 viename – vėsinimas, 
ventiliatorius, drėkintuvas.  
Rinkos kaina –135 Eur.  
Kaina 70 Eur. Tel. 8 670 27 742. 
Rokiškis
• Naują kondicionierių 
KLARSTEIN. 4 viename: 
ventiliatorius, aušinimas , 
drėkinimas, jonizatorius. 
Gamintojas – Vokietija. Rinkos 
kaina –180 Eur. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 670 27 742. Rokiškis

DOVANOJA

• Mažai naudotą keptuvę. Galiu 
siūsti paštu į kitus miestus.  
Tel. 8 609 63 040. Utena
• Išdaužytus betoninius namo 
pamatų gabalus. Išsivežti savo 
transportu. Tel. 8 692 95 831. 
Rokiškis
• Du pilkus dviejų mėn. kačiukus – 
katytę ir katinėlį. Tel. 8 616 18 300. 
Rokiškis
• Mikrobangų krosnelę. Galiu 
atsiųsti paštu arba atvežti į namus. 
Tel. 8 609 63 040. Rokiškis
• Dovanoju Džiungarijos žiurkėnus. 

Tel. 8 624 42 676. Rokiškis
• Jorkšyro terjero šuniukus – du 
draugiški berniukai ieško naujos 
šeimos. Tel. 8 674 55 092.  
Vilnius
• Dovanojami šuniukai. Galiu 
atvežti į jums tinkamą miestą.  
Tel. 8 674 55 092. Rokiškis
• Nedaug naudotą šaldytuvą. 
Galiu pristatyti į namus, atvežti į 
visus miestus. Tel. 8 609 63 040. 
Rokiškis
• Dovanoju 7 metų labai tvarkingą. 
mielą juodą katę ir 7 mėnesių 
draugišką, linksmą, mylinčią vaikus 
kalytę. Čipuota ir paskiepyta.  
Labai gaila atiduoti, bet  
išvykstame į užsienį, todėl neturime 
galimybės pasiimti kartu.  
Tel. 8 607 72 460. Rokiškis
• Katytę Diną 7 metų ir kalytę 
Belą 7 mėnesių. Tel. 8 607 72 460. 
Rokiškis
• 3 mėn. katytės. Naudojasi kraiko 
dėžute, tvarkingos, gali gyventi 
namuose. Meilios ir prieraišios.  
Tel. 8 606 38 551. Rokiškis
• Savarankiškus, sveikus ir 
guvius dviejų mėnesių kačiukus, 
ieškančius naujų namų.  
Tel. 8 618 43 003. Kupiškis
• Dovanoju šuniukus. Baltą, 
kaštoninį ir juodą su baltomis 
„kojinėmis“. Augs iki 5-6 kg.  
1,5 mėn., savarankiški.  
Tel. 8 683 58 380. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Ėringas avis, avinus, avis su 
ėriukais. Tel. 8 610 19 607. 
Rokiškis
• Skubiai parduodu 6 mėn. Azijos 
aviganę. Abu tėvai Azijos aviganiai. 
Be dokumentų, nukirminta, 
paskiepyta, su vaikais draugiška, 
sarginė. Tel. 8 625 28 988.  
Rokiškis
• Ėriukų skerdieną. Pristatau.  
Tel. 8 626 70 112. Rokiškis
• Toiterjerų kraujo turintį beveik 
2 mėn. šuniuką. Judrus, viską 
ėda. Kamajai. Tel. 8 604 92 560. 
Rokiškis

• Genetiškai beragį baltą 5 mėn. 
neagresyvų ožiuką.  
Tel. 8 618 43 003. Kupiškis
• Britų trumpaplaukius kačiukus, 
atsivestus birželio 26 d. (3 kačiukai 
ir 2 katytės) Vienas kačiukas jau 
rezervuotas. Kačiukai naudojasi 
kraiko dėžute, nukirminti.  
Po mėnesio galės keliauti pas 
naujus mylinčius šeimininkus. 
Galima rezervuoti.  
Tel. 8 612 87 573. Rokiškis
• Veršingą telyčią.  
Tel. 8 621 11 117. Rokiškis
• Ančių skerdieną.  
1 kg kaina – 6 Eur. Tel. 8 618 60 
292. Rokiškis
• Pirmavedę ožką. Labai rami, 
neišranki maistui. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 656 24 754. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• 32 m. vyras ieško darbo. Siūlykite 
įvairius variantus. Turiu automobilį. 
Tel. 8 617 81 662. Rokiškis
• Esu rimta, atsakinga, be žalingų 
įpročių. Galiu  prižiūrėti sodybą 
(pjauti žolę, ravėti gėlynus), 
padėti sutvarkyti naujai arba 
restauruoti kapavietes (gėlės, 
skalda, akmenukai) pagal jūsų 
pageidavimą. Galiu darbą atlikti su 
jūsų arba savo medžiagomis. Tel. 8 
625 28 988. Rokiškis
• Skubiai ieškau apsaugos 
darbuotojo – sargo darbo. Turiu 
apsaugos darbuotojo pažymėjimą. 
Esu atsakingas, rimtai žiūrintis į 
darbą, be žalingų įpročių. Darbas 
gali būti tiek Rokiškyje, tiek 
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Rokiškio rajone. Tel. 8 624 49 340. 
Rokiškis
• Ieškau sezoninio darbo. Galiu 
pjauti žolę. Tel. 8 695 78 132. 
Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu dirbti aukle, 
prižiūrėti senyvo amžiaus žmones. 
Tel. 8 675 24 726. Rokiškis
• 41 metų vyras ieško bet kokio 
darbo savaitgaliais Juodupėje arba 
prie Juodupės. Tel. 8 688 79 899. 
Rokiškis
• Ieškome darbo. Galime prižiūrėti 
sodybas su galimybe gyventi. Gali 
būti ir gyvulių. Tel. 8 628 56 809. 
Rokiškis
• Ieškau auklės arba slaugės darbo, 
turiu patirties. Tel. 8 673 38 271. 
Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Reikalingas pagalbinis 
darbininkas sezoniniam darbui 

bityne. Tel. 8 614 48 750. Rokiškis
• Reikalingi vaikinai ir merginos 
darbui Šiaurės Airijoje, automobilių 
plovykloje. Bilietus galime padėti 
nusipirkti, jei tikrai domina (papildomas telefono numeris: 

+447591163692).  
Tel. 8 655 23 242. Rokiškis

• Mėsos skyriui reikalinga 
pardavėja. Tel. 8 650 24 902. 
Rokiškis
• Siūlomas darbas grybų, uogų 
supirkėjams. Tel. 8 687 33 067. 
Rokiškis
• Rimtam darbininkui siūlomas 
darbas malkų pjovimo–skaldymo 
aparatu. Tel. 8 687 33 067. 
• Rokiškis
• Sezoninį pagalbinį darbą 
statybose. Tel. 8 676 86 802. 
Rokiškis
• Reikalingi traktorininkai, 
ekskavatorininkai. Darbas 
nuolatinis, atlyginimas mokamas 
laiku. Tel. 8 623 15 262.  
Rokiškis
• Ieškau žmogaus, galinčio 
išbetonuoti privažiavimą prie 
garažo, esančio  prie autobusų 
stoties. Tel. 8 613 97 479.  
Rokiškis
• Reikalingas žmogus, galintis 
nuplėšti senas ir užkalti naujomis 
lentomis ūkinio pastato skliautą. 
Tel. 8 610 77 145. Rokiškis
• Kepykloje ieškoma duonos 

kepėja/-as. Tel. 8 699 69 725. 
Rokiškis
• Ieškome karvių šėriko/-ės 
fermoje. Tel. 8 603 62 299. 
Rokiškis
• Ieškau žmogaus, galinčio 
nebrangiai išardyti koklinį pečių. 
Koklius bei metalines pečiaus dalis 
galiu dovanoti. Tel. 8 685 50 668. 
Rokiškis
• Reikalinga slaugė slaugyti senuką 
jo namuose (30 kilometrų nuo 
Rokiškio). Gali būti dvi, kurios 
viena kitą keistų kas savaitę 
(papild. nr. 845867360).  
Tel. 8 617 82 300. Rokiškis
• Reikalingas žmogus darbui  
krūmapjove. Tel. 8 626 45 962. 
Rokiškis
• Ieškau moters, kuri galėtų 
prižiūrėti vaikus. Tel. 8 657 65 710. 
Rokiškis
• Reikalingi statybininkai dirbantys 
pagal verslo liudijimą, daugiabučio 
namo fasadinės sienos remontui. 
Tel. 8 600 06 191. Rokiškis
• Ieškome, žmogaus, kuris galėtų 
nuplėšti senas lentas ir naujai 
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11 06:00 Himnas

06:05 Ryto suktinis 
06:35 Klausimėlis.lt
06:55 Moliūgėlio 
gyvenimas 
08:05 Beatos virtuvė 
09:00 Labas rytas, Lietuva
11:45 Gyvūnų išgyvenimo 
strategija
12:40 Tian Šanis. Lokių ir 
arklių kraštas 
13:35 Džesika Flečer 4 
15:20 Gamtos inspektoriai
15:45 Žinios. 
16:00 Sveikinimų 
koncertas
17:30 Žinios. 
18:00 Klausimėlis.lt
18:30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba

19:30 Stilius
20:30 Panorama
21:00 Šlagerių festivalis „Palanga 
2018“
23:10 Reičel išteka 
01:00 Vinetu. Naujas pasaulis
03:00 Lengvai ir linksmai! Gytis 
Paškevičius
03:35 Gyvūnų išgyvenimo 
strategija 
04:25 Džesika Flečer 4 

05:45 Moderni šeima
06:15 Televitrina
06:30 Aladinas
07:00 Ančiukų istorijos
07:30 Žvaigždžių karai. Sukilėliai
08:00 Aladinas
08:30 Kobra 11
09:30 Maisto kelias
10:00 Bibliotekininkai

11:00 Daktaras Dolitlis
12:45 Šnipų vaikučiai. Laiko 
sergėtojas
14:20 Išdykėlis Danstonas
16:10 Simpsonai
16:45 Ekstrasensai tiria
18:30 TV3 žinios
19:30 Eragonas
21:40 Lūšnynų milijonierius
01:40 Kazino apiplėšimas
03:20 Pašalintieji
04:55 Kaulai

06:30 Žvėrelių būrys 
06:55 Linksmieji Tomas ir Džeris 
07:20  Žuviukai burbuliukai 
07:45 Kiaulė, Ožka, Bananas ir 
Svirplys 
08:10 Pabaisiukas Bansenas 
08:35 Tomo ir Džerio šou 
09:00 Ogis ir tarakonai 

09:30 Drakonų kova. Super 
10:00 Olis ir piratų lobis
11:35 Trys nindzės sugrįžta
13:30 Pričiupom! 
14:00 Markas Polas
17:30 Geriau vėliau, negu niekada
18:30 Žinios
19:30 Megamaindas
21:20 Kvailių auksas
23:35 Sex turas
01:40 Šeimos susitikimas

06:15 Auklė 
08:45 Sveikatos ABC televitrina
09:00 Nutrūkę nuo grandinės 
09:30 Apie žūklę
10:00 Vaikai šėlsta 
10:30 Džiunglių princesė Šina 
11:30 Apvalioji planeta 
12:40 Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai 

13:40 Ekstrasensų mūšis 
16:00 Reali mistika 
17:05 Nusikaltimų tyrėjai 
18:15 Kas žudikas? 
19:30 Dainuok mano dainą
21:30 Karo menas. Atpildas
23:20 Plius vienas
01:10 Dainuok mano dainą

06:00 „Pavojingiausios kelionės. 
Gvinėja“
06:30 „Neprijaukinti. Norvegija“
07:04 TV parduotuvė
07:20 „Pasaulis iš viršaus“
07:55 „Pasaulio turgūs. Akas“
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 10 min iki tobulybės su 
Jurijumi
15:15 Skinsiu raudoną rožę
16:00 Žinios
16:20 Partizanų keliais
16:50 Grilio skanėstai
17:25 „Neišsižadėk“ 
18:00 Žinios
18:30 „Neišsižadėk“ 
19:00 „Neišsižadėk“ 
20:00 Žinios
20:25 „Mesingas. Aplenkiantis 
laiką“ 
22:00 Žinios
22:30 „Mesingas. Aplenkiantis 
laiką“ 
23:00 „Iššūkis“ 
01:00 „Pražūtingi smaragdai“
02:45 „Baltoji vergė“ 
04:05 „Neprijaukinti. Norvegija“
04:30 „Iššūkis“ 

08:10 „Delta“ 
09:15 „Moterų daktaras“ 
10:20 „Neišsižadėk“ 
11:25 „Ragana“ 
12:30 „Iššūkis“ 
13:35 TV parduotuvė
13:50 „Gluchariovas“ 
14:55 „Gurovo bylos. Mirtis 
tiesioginiame eteryje“ 
16:00 Reporteris
16:30 Vasara tiesiogiai
17:00 „Moterų daktaras“ 
18:00 Reporteris
19:00 „Bitininkas“ 
20:00 Reporteris
20:30 Vasara tiesiogiai 
21:00 „Juodosios katės“
22:00 Reporteris
23:00 „Gluchariovas“ 
00:05 „Delta“ 
01:05 „Iššūkis“ 
02:00 „Ragana“ 
02:45 „Neišsižadėk“ 
03:35 „Deimantų medžiotojai“ 
04:20 „Ragana“ 
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14 06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
09:05 Senis 
10:05 Štutgarto kriminalinė 
policija 7 
10:50 Komisaras Reksas 
11:40 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 3
12:35 „Kas ir kodėl?“
13:05 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Seserys 
17:30 Žinios. 
18:15 Auksinis protas
19:30 Emigrantai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Nacionalinė 
ekspedicija
22:30 Vasara su „Dviračio 
žiniomis“

23:00 Aukštuomenės daktaras 7 
23:45 Štutgarto kriminalinė 
policija 7 
00:30 „Kas ir kodėl?“ 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 3 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Emigrantai 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė ekspedicija 
05:00 Seserys 

05:40 Moderni šeima
06:10 Televitrina
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Simpsonai
07:55 Kam ta meilė?
08:25 Paskutinis iš Magikianų
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Tai - mano gyvenimas

12:00 Tai bent giminaičiai
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 Tai bent giminaičiai
21:00 Kam ta meilė?
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Perl Harboras
01:15 Kaulai
02:10 Rouzvudas
03:00 Ekstrasensai tiria
04:00 Moderni šeima
04:50 Kaulai

06:15 "Mano gyvenimo šviesa" 
07:30 "Neramūs ir triukšmingi"  
07:55 "Volkeris, Teksaso reindžeris" 
08:55 Rytas su LNK
10:55 "Varom!" 
11:25 "Meilės sparnai" 

13:25 "Gyvenimo daina" 
14:25 "Dvi širdys" 
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Gyvenimiškos istorijos
18:30 Žinios. 
19:30 "Varom!" 
20:00 "Tautos tarnas" 
21:00 Bus visko. 
21:30 Žinios. 
22:30 Šešios kulkos 
00:50 "Kultas" 
01:40 Palikti vandenyne 2.
 Dreifas 

06:00 "Auklė" 
07:30 "Asmens sargybinis" 
08:30 "Farų karai"
09:30 "Teisingumo agentai" 
10:35 "Kobra 11" 
11:40 "Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius" 
12:40 "Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas" 

13:45 "Asmens sargybinis" 
14:50 "Farų karai" 
15:50 "Teisingumo agentai" 
16:55 "Kobra 11"
18:00 "Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius" 
19:00 "Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas" 
20:00 Info diena
20:25 "Nusikaltimų miestas"  
21:00 Požeminis garažas 
23:00 Sielonešė 
01:20 "Sekso magistrai" 
02:20 "Nusikaltimų tyrėjai"

05:05 „Nuostabūs pojūčiai“
05:35 „Baltoji vergė“ 
06:20 „Geriausios nardymo 
vietos“
06:24 TV parduotuvė
06:40 Vantos lapas
07:10 Skinsiu raudoną rožę
07:40 Vasara tiesiogiai 
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13 06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
09:05 Senis
10:05 Štutgarto kriminalinė 
policija 7 
10:50 Komisaras Reksas 
11:40 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 3
12:35 „Kas ir kodėl?“
13:05 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
16:30 Seserys 
17:30 Žinios. 
18:15 Auksinis protas
19:30 Žmonės, kurie 
sukūrė Lietuvą
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Nacionalinė 
ekspedicija
22:30 Vasara su „Dviračio 

žiniomis“
23:00 Aukštuomenės daktaras 7
23:45 Štutgarto kriminalinė 
policija 7 
00:30 „Kas ir kodėl?“ 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 3 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė ekspedicija
05:00 Seserys 

05:15 Moderni šeima
06:10 Televitrina
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Simpsonai
07:55 Bibliotekininkai
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 Tai bent giminaičiai
21:00 Kam ta meilė?
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Apokalipto
01:05 Lūšnynų milijonierius
03:10 Aukšta klasė

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 "Meilės sparnai" 
13:25 "Gyvenimo daina" 

14:25 "Dvi širdys" 
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Gyvenimiškos istorijos
18:30 Žinios.
19:30 "Varom!"
20:00 "Tautos tarnas" 
21:00 Bus visko. 
21:30 Žinios. 
22:30 Palikti vandenyne 2. Dreifas 
00:20 "Kultas"
01:10 Turistas  

06:00 "Auklė" 
07:30 "Asmens sargybinis" 
08:30 "Farų karai" 
09:30 "Teisingumo agentai" 
10:35 "Kobra 11" 
11:40 "Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius" 
12:40 "Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas" 
13:45 "Asmens sargybinis" 

14:50 "Farų karai" 
15:50 "Teisingumo agentai" 
16:55 "Kobra 11" 
18:00 "Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius" 
19:00 "Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas" 
20:00 Info diena
20:25 "Nusikaltimų miestas"  
21:00 Sielonešė 
23:25 Karo menas. Atpildas  
01:10 "Juodasis sąrašas" 
02:00 "Okupuoti" 

05:05 „Nuostabūs pojūčiai“
05:35 „Baltoji vergė“ 
06:24 TV parduotuvė
06:40 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje. Birutė Mažeikaitė-
Ramanauskienė“
07:10 Šiandien kimba
08:10 „Delta“ 

09:15 „Moterų daktaras“
10:20 „Neišsižadėk“ 
11:25 „Ragana“ 
12:30 „Iššūkis“ 
13:35 TV parduotuvė
13:50 „Gluchariovas“ 
14:55 „Gurovo bylos. Mirtis 
tiesioginiame eteryje“ 
16:00 Reporteris
16:30 Vasara tiesiogiai
17:00 „Moterų daktaras“ 
18:00 Reporteris
19:00 „Bitininkas“ 
20:00 Reporteris
20:30 Vasara tiesiogiai 
21:00 „Juodosios katės“ 
22:00 Reporteris
23:00 „Gluchariovas“ 
00:05 „Delta“ 
01:05 „Iššūkis“ 
02:00 „Ragana“ 
02:45 „Neišsižadėk“ 
03:35 „Deimantų medžiotojai“ 
04:20 „Ragana“ 
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12 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 4 
11:45 Viduriniųjų Rytų 
gamta 
12:40 Salų gamtos 
slėpiniai 2 
13:35 Puaro 
15:20 Gamtos inspektoriai
15:45 Žinios. 
16:00 Istorijos detektyvai. 
16:50 Vasara su „Dviračio 
žiniomis"

17:30 Žinios. 
18:00 Klausimėlis.lt
18:30 „Editos šou"
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Laisvės kaina. Partizanai
21:50 Antikvariato paslaptys 5. 
Kaltas, kol neįrodyta priešingai 
23:20 Siuvėjas iš Panamos 
01:10 Viduriniųjų Rytų gamta 
02:05 Salų gamtos slėpiniai 2 
03:00 Kačių ABC 4 
03:45 Klausimėlis.lt 
04:15 Puaro 

06:15 Televitrina
06:30 Aladinas
07:00 Ančiukų istorijos
07:30 Žvaigždžių karai. Sukilėliai
08:00 Aladinas
08:30 Kobra 11
09:30 Šefai vikingai

10:00 Bibliotekininkai
11:00 Daktaras Dolitlis 2
12:45 Džiunglių knyga
14:55 Skruzdėliukas Z
16:30 Havajai 5.0
17:25 Į šiaurę
18:30 TV3 žinios
19:30 Artefaktų medžiotojai
21:15 Silpnybės
23:10 Universalioji korta
00:05 Aukšta klasė
02:20 Nepageidaujami genai
04:05 Nemirtingieji

06:30 Žvėrelių būrys 
06:55 Įspūdingasis Žmogus-voras 
07:20 Žuviukai burbuliukai 
07:45 Sveiki atvykę į "Veiną" 
08:10 Pabaisiukas Bansenas 
08:35 Linksmieji Tomas ir Džeris 
09:00 Ogis ir tarakonai 
09:35 Drakonų kova. Super 

10:05 Žuvelės pasaka
11:45 Gepardas, vardu Duma
13:50 Šokių aikštelės dievai
16:05 Po vienu stogu
18:30 Žinios
19:30 Teleloto
20:35 Turistas
22:35 Nusikaltėlis kūdikio veidu
00:30 Beringo jūros pabaisa
02:15 Kvailių auksas

06:30 Baltijos galiūnų 
čempionatas. Kuršėnai
07:30 Auklė 
08:30 Tauro ragas
09:00 Baltijos galiūnų 
čempionatas. Tauragė
10:00 Vaikai šėlsta 
10:30 Džiunglių princesė Šina 
11:30 Apvalioji planeta 
12:40 Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai

13:40 Ekstrasensų mūšis 
16:00 Reali mistika 
17:05 Nusikaltimų tyrėjai 
18:15 Kas žudikas? 
19:30 Nemiga 
21:30 Juodasis sąrašas 
22:30 Okupuoti 
00:30 Ekstrasensų mūšis 
02:30 Plius vienas

05:30 Grilio skanėstai
05:50 10 min iki tobulybės su 
Jurijumi 
07:04 TV parduotuvė
07:20 „Pasaulis iš viršaus“
07:55 „Pasaulio turgūs. 
Tailandas“
08:30 Kaimo akademija
09:00 Šiandien kimba
10:00 „Pavojingiausios kelionės . 
Gajana“
10:35 „Pavojingiausios kelionės. 

Haitis“
11:10 Ekovizija
11:20 „Mesingas. Aplenkiantis 
laiką“ 
13:30 „Viskas dėl tavęs“ 
15:50 Ekovizija
16:00 Žinios
16:20 „Grįžtu namo“
16:55 „Pasaulis iš viršaus“
17:30 „Geriausios nardymo vietos“
18:00 Žinios
18:30 „Geriausios nardymo vietos“
19:00 „Jekaterina Didžioji“ 
20:00 Žinios
20:30 „Jekaterina Didžioji“ 
21:30 Skinsiu raudoną rožę
22:00 Žinios
22:30 „Mesingas. Aplenkiantis 
laiką“ 
00:40 „Tarp meilės ir 
neapykantos“
02:45 „Merdoko paslaptys“ 
04:15 Skinsiu raudoną rožę
04:40 „Rasputinas“ 

užkalti ūkinio pastato skliautą.  
Tel. 8 610 77 145. Rokiškis
• Statybose, montavimo darbams, 
reikalingas darbuotojas,  galintis 
montuoti ir surinkti grūdų bokštus. 
Tel. 8 626 20 298. Rokiškis
• Reikalingi pagalbiniai 
darbuotojai, specialistai 
nuolatiniam darbui.  
Tel. 8 646 04 035. Rokiškis
• Nuolatiniam darbui reikalingas 

mechanizatorius, turintis SM 
kategorija. Tel. 8 646 04 035. 
Rokiškis
• Nuolatiniam darbui reikalingas 
ekskavatorininkas be žalingų 
įpročių. Darbas Rokiškyje ir 
aplinkiniuose rajonuose.  
Tel. 8 646 04 035. Rokiškis

KITA

• Žiūronus 20x50. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 623 70 111. Rokiškis
• Rokiškyje parduodu šviežią 
medų. 1 kg kaina – 4 Eur, o 0,7 kg 
– 3 Eur. Perkantiems didesnį kiekį 
galiu atvežti. Tel. 8 679 95 266. 
Rokiškis
• Biliardo stalą. Matmenys: 

1,60x0,80 m. Komplekte yra 
lazdos, kamuoliukai, užlenkiamos 
kojos. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 674 32 521. Rokiškis
• 10 mm storio aliuminio lakštą. 
Matmenys – 1x1,60 m.  
Tel. 8 689 05 448. Rokiškis
• Naują vokišką pinigų skaičiavimo 
aparatą. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 670 27 742. Rokiškis
• Cementinius gėlių vazonus.  

Tel. 8 656 75 102. Rokiškis
• Liepos 20 d. į 21 d., nakties metu 
P. Širvio g. automobilių stovėjimo 
aikštelėje piktybiškai buvo 
apgadintas automobilis. Kažką 
žinančius ar turinčius svarbios 
informacijos prašome atsiliepti. 
Atsilyginsiu. Tel. 8 609 74 010. 
Rokiškis
• Skaldytas arba kaladėlėmis 
malkas. Kaina 110 Eur.  

Tel. 8 624 90 330. Rokiškis
• Naudotą metalinį vandens 
šildytuvą. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 686 97 344. Rokiškis
• Čekišką naudotą katilą.  
Kaina 250 Eur. Tel. 8 686 97 344. 
Rokiškis
• Du elektros variklius. 5,5 kW, 
1440 apsukų. Tel. 8 622 08 928. 
Rokiškis
• Plastikines 150 l talpas.  
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• „Windows 7“ stacionarųjį 
kompiuterį su monitoriumi.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• 44 cm istrižainės „Samsung“ 
monitorių. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• „Acer“ įkroviklį, mažai naudotą 
bateriją. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 671 74 606. Rokiškis
• Idealios būklės nešiojamąjį 
kompiuterį Lenovo IdeaPad 
510S-14ISK Silver, 14 '. Nevogtas, 
netaisytas. Full HD, 1920x1080 
pixels, Matt IPS, Intel Core i3, i3-
6006U, 4 GB, DDR4, SSD 128 GB. 
Kaina 300 Eur. Tel. 8 687 90 778. 
Rokiškis
• Nešiojamąjį kompiuterį Acer 
5733. Baterija laiko 2–3 val. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 605 33 586. 
Rokiškis
• Nešiojamą kompiuterį Asus. 
Kaina 170 Eur. Tel. 8 654 77 530. 
Rokiškis
• Planšetinį kompiuterį.  
Kaina 50 Eur. Tel. 8 605 25 460. 
Rokiškis

PASLAUGOS
Tel. 8 616 93 529. Rokiškis
• Parduodu šieną rulonais.  
Tel. 8 681 41 755. Rokiškis
• Naują medinį šulinį.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Naują medinę pavėsinę 3x3 m. 
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• 90 l nerūdijančio metalo indą su 
filtru salyklo misos tekinimui ir 
25 l statinaitę. Tel. 8 611 31 645. 
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

MAISTO PRODUKTAI

• Medų. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 610 38 827. Rokiškis
• Jaunų avinukų mėsą.  
Tel. 8 630 53 487. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• 2016 m. Samsung J5. Visiškai 
sukomplektuotas. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 677 68 915. Utena
• Geros būklės 2016 m. Samsung 
J5 gold. Visiškai sukomplektuotas, 
sveikas ekranas, keli įbrėžimai ant 
korpuso. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 677 68 915. Rokiškis
• Mobilųjį telefoną B25 CAT. 
Dviejų SIM kortelių, atsparus 
smūgiams, vandeniui.  
Tel. 8 618 13 432. Rokiškis
• Samsung s6 Edge Plus. Yra 
skilimas, reikia keisti apatinį 
garsiakalbį. Skilimas naudojimui 
įtakos neturi. Kaina 125 Eur.  
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
• Naują Samsung Galaxy J3. 
Kaina 160 Eur. Tel. 8 605 25 460. 
Rokiškis
• Iphone 5S. Reikia keisti vidinį 
telefono  ekraną. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 614 92 710. Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Naudotą geros būklės pianiną 
„Riga“. Kaina 270 Eur.  
Tel. 8 656 81 955. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Gyvenamasis namas, ūkinis 
pastatas, garažas. Obeliai.  
Tel. 8 693 12 362. Rokiškis
• Gyvenamasis namas, ūkinis 

pastatas, klėtis, lauko virtuvėlė, 
pirtelė, yra tvenkinys. Rokiškio raj., 

Nevierių kaimas.  
Tel. 8 693 12 362. Rokiškis
• Erdvus 4 kambarių butas 4-ame 
aukšte, Vilniaus gatveje. Didelė 
stovėjimo aikštelė, ramūs kaimynai,  
netoliese parduotuvės, mokykla, 
darželis. Kaina 18000 Eur.  
Tel. 8 622 58 277. Rokiškis
• Medinę sodybą, 91.08 kv.m, 36 a 
žemės, vandentiekis, 3 kambariai, 
koklinės krosnys, palėpė, 2 
daržinės, tvartas, šulinys, rūsys, 
pirtis, sodas, naujai mūryti kaminai. 
Gyvenvieteje ežeras, lieka visi 
sodo/daržo įrankiai. Kaina 10000 
Eur. Tel. 8 618 75 598. Rokiškis
• Laibgaliuose žemės sklypą 
su statiniais. Tel. 8 604 29 894. 
Rokiškis
• 1967 m. medininį namą Rokiškio 
rajone, Laibgalių kaime, Laibgalių 
g. 6. Yra 17 a sklypas, ūkiniai 
pastatai. Kaina 12000 Eur. 
Tel. 8 681 47 063. Rokiškis
• Sodybą netoli Rokiškio miesto. 
Yra žemės, didelis sodas.  
Tel. 8 627 08 628. Rokiškis
• Namą Jūžintuose.  
Tel. 8 610 83 462. Rokiškis
• 2 kambarių bendrabučio tipo 
butą su daliniais patogumais. 9 km 
nuo Kupiškio. Tel. 8 655 69 028. 
Kupiškis
• 2 kambarių butą Taikos g. 21. 
Renovacija išmokėta.  
Tel. 8 688 20 398. Rokiškis
• Geroje vietoje, Laisvės g. 10 
50 kv. m dviejų kambarių butą 
pirmajame aukšte su baldais.  
Buto remontuoti nereikia.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• 1 kambario šiltą ir jaukų butą 
Vilties g. Buvo nuolat gyvenamas. 
Kaina derinama (papildomas 
telefono numeris: +37065417196). 
Kaina 10000 Eur.  
Tel. 8 681 94 632. Rokiškis
• Sodybą Rokiškio rajone, Mickūnų 
kaime ramioje, jaukioje vietoje  
su 0,91 ha žemės. Yra ūkiniai 
pastatai, klėtis, rūsys, tvenkinys. 
Sodyba kraštinė. Tel. 8 686 74 353. 
Rokiškis
• Garažą Gruodžio gatvėje. Yra 
duobė. Kaina 3100 Eur.  
Tel. 8 646 92 250. Rokiškis
• Namą Jūžintų mieste su visais 
komunalinias patogumais.  
Tel. 8 624 10 171. Rokiškis
• 2 kambarių butą Juodupėje, 
Tekstilininkų g., ketvirtame aukšte. 
Kaina 5200 Eur. Tel. 8 610 48 265. 
Rokiškis
• Namo pusę su baldais. Yra 
miesto vandentekis, kanalizacija, 
2 garažiukai (papildomas telefono 
numeris: +353862193589).  
Kaina 47000 Eur.  
Tel. 8 603 57 369. Rokiškis
• Namą Antanašėje, Obelių sen., 
Rokiškio raj. su ūkiniais pastatais. 
Po namu yra rūsys su įrengta kieto 
kuro katiline. Yra vandentiekis 
ir vietinė kanalizacija. Iki Obelių 
miesto ribos – 1 km. Netoli yra 
Našio ežeras. Parduodama su 
baldais. Kaina 15000 Eur.  
Tel. 8 610 07 963. Rokiškis
• Medinį namą Juodupėje.  
Kaina 10000 Eur. Tel. 8 696 98 
871. Rokiškis
• 2 kambarių butą 
Juodupėje,Tekstilininkų g. Pirmasis 
aukštas iš keturių, įstiklintas 
balkonas, 2 rūsiai, neremontuotas. 
Tel. 8 696 98 871. Rokiškis
• Neseniai įrengtą 2 kambarių butą 
Dirbtuvių g., Obeliuose. Su rimtais 
pirkėjais kaina bus derinama. 
Pageidaujantiems nuotraukų, 
atsiųsime. Kaina 12000 Eur.  
Tel. 8 622 11 072. Rokiškis
• Namą Rokiškyje. Yra du garažai, 
stiklinis šiltnamis, pirtis ir baseinas, 
visos komunikacijos.  
Tel. 8 610 17 099. Rokiškis
• 1 kambario butą penktame 
aukšte Vilties g. 14-59, reikalingas 
remontas. Kaina derinama.  
Kaina 6000 Eur. Tel. 8 683 58 163. 
Rokiškis
• 1 kambario butą Algirdo g.  
Tel. 8 699 90 529. Rokiškis
• 1980 m. statytą 101,63 kv. 
m mūrinį namą su ūkiniais 
pastatais, garažu ir 16 a žemės 

valda. Rokiškio mieste, Stoties 
gatvėje. Galimas keitimas į butą 
su priemoka. Kaina sutartinė 
(papildomas telefono numeris – 
867854302). Tel. 8 619 73 100. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą Bajoruose. 43 
kv. m, 2 aukštas iš 2, plastikiniai 
langai, kodinės durys, rūsys, 
sandėliukas, ūkinis pastatas, vieta 
automobiliui, daržui. Reikalingas 
remontas. Graži, rami vieta, 100 m 
iki ežero. Kaina 11500 Eur.  
Tel. 8 687 71 814. Rokiškis
• 20 a sklypą Jakšto g. Yra 
komunikacijos. Kaina 20000 Eur. 
Tel. 8 686 97 344. Rokiškis
• Sodą Steponyse. 7 a sklype stovi 
įrengtas dviejų aukštų mūrinis sodo 
namelis su židiniu, auga daugybė 
vaismedžių. Yra kraštinis sklypas 
šalia miško, galimybė plėstis. Nėra 
elektros. Kaina 3000 Eur.  
Tel. 8 629 49 995. Rokiškis
• Geroje vietoje sodą su nameliu už 
miškų urėdijos. Netoli pagrindinis 
kelias. Yra elektra, plastikiniai 
langai, šildintos lubos ir grindys. 
Kaina 4000 Eur. Tel. 8 647 48 020. 
Rokiškis
• Namą Rokiškio centre, netoli 
pagrindinės gatvės. Įvesta elektra, 
galimybė prisijungti prie miesto 
vandentiekio, kieme yra šulinys. 
Šildymas kietuoju kuru. Namą 
reikia remontuoti. Parduodamas be 
tarpininkų. Kaina derinama vietoje, 
apžiūrėjus namą. Kaina 11900 Eur. 
Tel. 8 675 55 189. Rokiškis
• 36 a statyboms suformuotą žemės 
sklypą Pagojėje. Miesto plėtros 
zona. Galimas keitimas.  
Kaina 200 Eur. Tel. 8 616 93 529. 
Rokiškis
• Trijų erdvių kambarių butą 
Rokiškio centre, Vilniaus g. 12A, 
trečiame aukšte (iš keturių). Namo 
statybos metai – 1977, bendras 
buto plotas – 73 kv. m. Bute yra du 
balkonai bei balkonas, esantis namo 
laiptinėje, du atkskiri rūsiai.  
Kaina 26000 Eur.  
Tel. 8 612 39 765. Rokiškis

NUOMA

• Išsinuomočiau žemės ūkio 
paskirties žemę. Tel. 8 600 76 603. 
Rokiškis
• Jūžintų seniūnijoje ieškau 
išsinuomuoti apie 10 ha žemės. 
Kaina iki 150 Eur.  
Tel. 8 677 16 010. Rokiškis
• Namą Rokiškyje ilgesniam laikui, 
nuo rugsėjo mėn.  
Tel. 8 614 86 754. Rokiškis
• Išsinuomosiu garažą Rokiškyje 
arba Kavoliškyje.  
Tel. 8 692 31 509. Rokiškis
• Ieškau 1 kambario buto nuomai. 
Tel. 8 622 23 379. Rokiškis
• Ieškomas 3 kambarių butas 
nuomai Juodupėje.  
Tel. 8 647 48 160. Rokiškis
• Išsinuomočiau kaimo sodybą 
pastoviam gyvenimui.  
Tel. 8 648 31 363. Rokiškis
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• Dengiame plokščius stogus 
rulonine prilydoma danga. 
Suteikiame garantiją.  
Tel. 8 690 27 247. Rokiškis
• Vejos pjovimas mulčiuojančia 
vejapjove nuo 2 Eur arui; žolės 
pjovimas žoliapjove nuo 3 Eur 
arui. Kitų paslaugų kainos pagal 
susitarimą. Pastaba: minimali 
užsakymo suma 10 Eur fb.me/
vejosprieziurarokiskyje.  
Tel. 8 623 99 555. Rokiškis
• Autovežio paslaugos. Vežame 
įvairią techniką ir kitus krovinius 
iki 2,5 t. Tel. 8 689 05 448. 
Rokiškis

PERKA

• Išsimokėtinai pirkčiau namą arba 
butą. Pageidautina Rokiškyje arba 
Juodupėje. Galiu mokėti nuo 500 
Eur kiekvieną mėnesį. Galima 
pradinė įmoka. Lauksiu įvairių 
pasiūlymų. Kaina 15000 Eur.  
Tel. 8 674 76 017. Rokiškis
• Perku vienvagę bulvių kasamąją. 
Tel. 8 618 13 074. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Prašau padovanoti vaikišką 
medinę lovytę. Tel. 8 699 25 139. 
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Nenaudotas tualetas-dėdė iš 
Vokietijos, "Friednoff" firmos. 
Skambinti po 17val. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 607 82 372. Rokiškis
• Idealios būklės mažai naudotą 
vežimėlį. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 678 05 029. Rokiškis
• Prieš metus pirktą čiuožyklą iš 
Pigu.lt (kainavo 179 Eur). Rudenį, 
žiemą, pavasarį buvo garaže, todėl 
būklė ideali. Kopetėlių rankenos 
apsuktos izoliacija, nes nuo saulės 
labai įsielekrindavo. Šis būdas 
apsaugo vaiką nuo įelektrinimo. 
Kaina 110 Eur. Tel. 8 623 96 245. 
Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Kelyje Juodupė–Lukštai rastas 
pusantrinio kaminas.  
Tel. 8 647 46 996. Rokiškis
• Prie Jaunystės g. 16 namo rasti 
buto raktai su „Paris“ pakabuku. 
Tel. 8 663 71 177. Rokiškis
• Liepos 13–14 dienomis pamesta J. 
Melvydo piniginė su dokumentais. 
Tel. 8 615 65 398. Rokiškis
• Gal kas nors matėte ar priglaudėte 
katinėlį? Mes jo labai ieškome. 
Būsime dėkingi už bet kokią 
informaciją. Tel. 8 695 72 378. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Motociklo „Dniepr“ ratą su 
padanga. 3 ,75–19. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 633 01 255. Anykščiai
• GAS 52 pavarų dėžę.  
Kaina 80 Eur. Tel. 8 633 01 255. 

Anykščiai
• Dalimis Audi 80.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• 2005 m. Opel Zafira. 2,2 l 
dyzelinis variklis, 92 kW.  
Tel. 8 623 17 772. Rokiškis
• 1996 m. Audi A4 naudotą vairo 
kolonėlę. Kaina 75 Eur.  
Tel. 8 624 49 340. Rokiškis
• 1998 m. Ford Galaxy.  2,3 l 
benzininis variklis, kablys.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• Passat B5 vasarinius lietus  
ratus. Protektorius – 5 mm. 
Kaina 300 Eur. Tel. 8 684 22 620. 
Rokiškis
• Audi A4 B5. 1,8 l, benzininis 
variklis, sedanas. Kaina 11 Eur.  
Tel. 8 647 88 088. Rokiškis
• 1998 m. Volvo 40. 1,9 TD  
turbiną, starterį, dinamą, sankabą, 
ratus, variklį. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• 1998 m. Opel Vectra. 2 l, 74 kW. 
Dalys: amortizatorius, spyruoklės, 
degalų rezervuaras, starteris, 
dinamas, pavarų dėžė, sankaba.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Rover 420. 2.0 dyzelinis variklis. 
Tel. 8 628 83 314. Kupiškis
• 1998 m. Ford Mondeo. 1.8 l 
dyzelinis variklis.  
Tel. 8 628 83 314. Kupiškis
• 1999 m. VW Sharan. 1.9 TDI, 
daug privalumų. Tel. 8 628 83 314. 
Kupiškis
• VW Golf. 1.9 TDI, 66 kW.  
Tel. 8 605 85 651. Rokiškis
• Opel Vectra turbiną. 60 kW, 
nesudilusi, dyzelinis variklis.  
Kaina 30 Eur. Tel. 8 690 55 680. 
Rokiškis
• Opel Omega. Dyzelinis variklis. 
Tel. 8 690 55 680. Rokiškis
• 1999 m. Renault Scenic.1.9 DTI, 
72 kW. Viskas yra, trūkęs diržas. 
Tel. 8 692 54 947. Kupiškis
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480. Rokiškis
• 2000 m. A6 C5 (2,5 TDI ir 1.9 
TDI). Viršutinę 1.9 TDI plastmasę, 
galinį buferį LZ5K, galinius langų 
pakelėjus, priekinius suportus, 
galinio buferio siją sedanui, 
galinio buferio apatinę dalį, 
kondicionieriau siurblį, groteles. 
Tel. 8 653 27 943. Vilnius
• 2002 m. Audi Allroad lietus 
ratlankius be padangų. Matmenys 
– 5x112, 7,5J Et25. Kaina 90 Eur. 
Tel. 8 653 27 943. Vilnius
• Labai geros būklės turbiną.  
Išimta iš 2000 m. Audi A6 C5 (1.9 
TDI, 81 kW) Rokiškis – Ukmergė – 
Anykščiai – Vilnius.  
Kaina 100 Eur. Tel. 8 653 27 943. 
Vilnius
• VW Golf 2 priekinius 
amortizatorius, naują vairo traukę, 
pagr. stabdžių cilindrą, dešinės 
pusės stebulę su šarnyru ir guoliu. 
Tel. 8 674 12 217. Rokiškis
• VW Touran mažą atsarginį ratą. 
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• 2007 m. VW Golf. 1.9 TDI, 77 
kW. Tel. 8 612 67 305. Rokiškis
• 2002 m. VW Passat. 1.9 TDI,  
96 kW. Tel. 8 612 67 305. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• 2000 m. Fiat Punto. TA iki 2018 
08 27. Dyzelinis variklis, 44 kW, 
1,9 l, keturdurė. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 692 95 831. Rokiškis
• 2002 m.  geros būklės Renault 
Laguna. Dyzelinis variklis, TA iki 
2019 11. Kaina 800 Eur.  
Tel. 8 628 98 127. Rokiškis
• Audi A6 C5, 1,9l., TDI, 81 kW, 
sedanas, TA. Kaina 1800 Eur.  
Tel. 8 626 79 566. Rokiškis
• Audi A3, 1998 m., 1.9l, 66 kW, 
dyzelis. Dvidurė, TA iki 2019-
06. Yra draudimas. Techniškai 
tvarkinga. Kaina 1400 Eur.  

Tel. 8 687 59 821. Rokiškis
• Juodos spalvos 1998 m. Audi 
A3. 1.9 l, 66 kW, dyzelnis variklis, 
dvidurė. Kėbulo defektai. Priedas 
– žieminių padangų kompektas 7–8 
mm. Kaina 1400 Eur.  
Tel. 8 687 59 821. Rokiškis
• Puikios būklės VW Sharan. 
Dyzelinis variklis, 85 kW, 1896 
kub. cm, TA iki 2019 12. Kaina 
2600 Eur. Tel. 8 610 30 244. 
Rokiškis
• Ne naują, bet geros būklės mažai 
naudotą dviratį. Padangos kaip 
naujos. Kaina 65 Eur.  
Tel. 8 678 05 029. Rokiškis
• Lengvojo automobilio priekabą. 
Vidus be kišenių. Kaina 250 Eur. 
Tel. 8 674 32 521. Rokiškis
• Pigiai VW Golf II kablį, priekinį, 
galinį stiklą. Tel. 8 617 28 706. 
Vievis
• Tvarkingą ir prižiūrėtą 1999 m. 
automobilį BMW E46 Coupe. 1,9 
benzininis variklis. Kaina 1900 Eur. 
Tel. 8 629 62 772. Rokiškis
• VW Venta 1995m., dyzelis, 1,9l. 
Tel. 8 655 69 028. Rokiškis
• VW Golf IV. 1.9 variklis, 81 kW. 
TA galios metus. Kaina 1000 Eur. 
Tel. 8 625 45 413. Rokiškis
• Audi 80 B4. Benzinas–dujos, 
2l, 66 kW. Pakeista visa nauja 
važiuoklė, amortizatoriai, diskai. 
TA iki 2019 10 05. Yra nedidelių 
trūkumų. Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 687 52 641. Rokiškis
• Puikios būklės Seat Ibiza. 
Benzininis variklis, 44 kW, 1390 
kub. cm, TA iki 2020 07 20. 
Kaina 650 Eur. Tel. 8 610 30 244. 
Rokiškis
• Geros būklės Mazda Tribute. 
Benzininis variklis, 91 kW, variklio 
darbinis tūris – 1989 kub. cm. 
Kaina 2100 Eur. Tel. 8 610 30 244. 
Rokiškis
• Audi A6. 2,5 TDI, priekiniai 
varantys ratai, „Xenon“ žibintai, 
lieti ratlankiai, TA iki 2019 10. 
Kaina 1550 Eur. Tel. 8 673 31 841. 
Zarasai
• Naujus TYM traktorius: puiki 
darbo kokybė, tvirta konstrukcija, 
didelė variklių gama (iki 130 AG). 
Tel. 8 670 34 352. Vilnius
• Labai geros būklės beveik 
nenaudotą dviratį. Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 600 01 143. Rokiškis
• 2004 m. juodos spalvos Audi 
A6 universala. TA iki 2019 
m. balandžio mėn. Gale – dvi 
vaikiškos sėdynės. Elektriniai 
langai, autopilotas. Kaina 2500 Eur. 
Tel. 8 637 82 178. Rokiškis
• VW Golf IV. 1.9, 81 kW. Kaina 
1000 Eur. Tel. 8 625 45 413. 
Rokiškis
• 1999 m. Renault Laguna. 1.8 
benzininis variklis, TA.  
Tel. 8 608 57 781. Rokiškis
• Ford Mondeo. 2,0 l benzininis 
variklis, 107 kW, Lietuvoje 
neeksploatuota. Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 656 07 819. Kaunas
• 1999 m. ENDURO KAWASAKI 
KMX 125. Yra dokumentai 
(motociklas išregistruotas).  
Didelė amortizatoriu eiga, puikiai 
tinka bekelei. Yra smulkių defektų,  
bet važiavimui netrukdo.  
Kaina 600 Eur. Tel. 8 627 87 393. 
Rokiškis
• Fiat Ducato 2004 m. 2.3 l, 81 kW, 
dyzelis. Kaina 1950 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Opel Zafira 2003m.,  2.2 l, 92 kW, 
dyzelis. Iš Vokietijos, Lietuvoje 
neeksploatuota. Kaina 1650 Eur. 
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Motorinį dviratį.  
Tel. 8 647 88 399. Rokiškis
• 1998 m. Audi A6. 2,5l, 110 kW, 
TA – 2 metai. Kaina derinama. 
Kaina 1300 Eur. Tel. 8 674 55 041. 
Rokiškis
• Tvarkigą Volvo S60. 
Ekonomiškas D5 variklis, TA iki 
2019 11. Pakeisti diržai. Tepalai 
pakeisti prieš mėnesį. Tvarkinga 
važiuoklė, kondicionierius veikia. 
Yra keli smulkūs automobilio dėžės 
defektai. Kaina 2000 Eur.  
Tel. 8 620 93 005. Rokiškis
• 2008 m. Citroen C2. Yra vidaus 
degimo variklio maitinimo sistemos 

dalies gedimas. Kaina 800 Eur.  
Tel. 8 698 19 678. Zarasai
• Rusišką guminę valtį "Ufimka 21" 
geros būklės. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 625 18 369. Rokiškis
• AUDI 80 1989m. 1,8 benzinas, 
tamsiai melyna, yra kablys, TA iki 
2019.05. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 627 00 729. Rokiškis
• Moterišką dviratį. Septyni 
vidiniai bėgiai, kojiniai stabdžiai, 
šviesos, krepšys. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 674 32 521. Rokiškis
• 1984 m. Audi 100. 1.8 benzinas 
– dujos. TA iki 2018 08 18. 
Kaina 170 Eur. Tel. 8 626 75 733. 
Rokiškis
• Kalnų dviratį „Cube LTD Pro“. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 670 11 657. 
Rokiškis
• 1995 m. VW Golf. 1.9 dyzelinis 
variklis, 47 kW, 2 durų, yra kablys. 
TA iki 2019 05. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Techniškai tvarkingą 1998 m. 
Opel Astra. 1.7 l, 50 kW (68 Ag), 
variklis tvarkingas,  TA iki 2019 
01. Daugiau informacijos telefonu. 
Kaina 1050 Eur. Tel. 8 675 55 128. 
Rokiškis
• Geros būklės Mercedes-Benz 200. 
Dyzelinis variklis, 55 kW, raudonos 
spalvos, yra stoglangis, kablys, 
magnetofonas. Rida – 323000 km, 
TA iki 2019 07. Kaina 1099 Eur. 
Tel. 8 620 13 730. Rokiškis
• Geros būklės Renault Laguna. 
Dyzelinis variklis, TA iki 2019 11. 
Kaina 1000 Eur. Tel. 8 628 98 127. 
Rokiškis
• 1984 m. Audi 100 CC. 1.8 
benzinas–dujos, TA iki 2018 08 16. 
Kaina 170 Eur. Tel. 8 626 75 733. 
Rokiškis
• 1995 m. Audi A6 Avant C4. 2,5 
dyzelinis variklis, odinis salonas, 
103 kW, TA iki 2019 09.  
Kaina 390 Eur. Tel. 8 616 93 529. 
Rokiškis
• Juodos spalvos 2001 m. 
Mercedes-Benz E320. Dyzelinis 
variklis, automatinė pavarų dėžė, 
odinis salonas, karavanas, du 
komplektai 16&quot; ratų, TA iki 
2020 m. Kaina 1900 Eur.  
Tel. 8 616 93 529. Rokiškis
• Geros būklės rusišką guminę valtį 
„Ufimka 21“. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 625 18 369. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• 54 cm įstrižainės televizorių 
„Samsung“ su pulteliu.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• 54 cm įstrižainės televizorių 
„Vido“ su pulteliu.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Automobilinį televizorių  „TV 
Star". Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• 3 m ilgio kultivatorių, C formos 
noragėlius. Kaina 270 Eur.  
Tel. 8 633 01 255. Anykščiai
• 3 korpusų plūgą. Kaina 300 Eur. 

Tel. 8 633 01 255. Anykščiai
• Kombainą NIVA–SK–5 dalimis. 
Komplekte MTZ, NIVA-SK-5, 
Jamz 236, Jumz 6 kl, T–40 
varikliai, dalys. Kupiškio rajonas. 
Tel. 8 641 57 036. Kupiškis
• Puikiai veikiantį mažųjų ritinių 
presą. Kaina 800 Eur.  
Tel. 8 622 06 975. Rokiškis
• Traktorių LTZ55, lenkišką 
šienapjovę 1,85m., trąšų barstytuvą, 
grėblį-vartytuvą (saulutę), šieno 
presą RC125. Tel. 8 623 79 883. 
Rokiškis
• Rulonų krautuvą. Krovimas 
nuo pagrindo, smeigiant ties 
viduriu, 180 cm. Priekabai yra 
prikabinimas. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 695 29 133. Rokiškis
• Tvarkingą traktorių T40 AM. TA 
iki 2020 m. Kaina 2200 Eur. Tel. 8 
687 47 764. Rokiškis
• Sėjamąją „Stegsted“ 6 m, 
kultivatorių „Vadersat“ 6 m 
originalią spyruoklę, naują 
lyginimo lentą. Plūgą „Overum“. 
Kainos sutartinės. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 662 59 237. Rokiškis
• Kombainą NIVA–SK–5, Jenisej 
200. Tel. 8 641 57 036. Kupiškis
• Melžimo aparatą ODS. Variklis 
elektrinis ir naujas (benzininis). 
Rokiškio rajonas, Pandėlio 
seniūnija, Puškonių kaimas.  
Tel. 8 688 03 447. Vilnius

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Tvarkingą diskinį pjūklą. Kaina 
120 Eur. Tel. 8 682 61 758. 
Rokiškis
• Galingą savaeigę žoliapjovę AL–
KO. Viskas veikia. Kaina 110 Eur. 
Tel. 8 683 06 559. Rokiškis
• Veikiančią savaeigę žoliapjovę 
„Jonsered“. Kaina 75 Eur.  
Tel. 8 683 06 559. Rokiškis
• Diskinį pjūklą malkoms pjauti. 
Tel. 8 681 66 152. Rokiškis
• Naują vokiečių gamybos GUDE 
krūmapjovę. 1 kW, 9000/min, 
diskas, ritė su valu. Gyvatvorių 
kirpimui ir šakų genėjimui.  
Rinkos kaina – 238 Eur. Kaina 170 
Eur. Tel. 8 610 77 145. Rokiškis
• Benzininę žoliapjovę. 
 Kaina 50 Eur. Tel. 8 605 25 460. 
Rokiškis
• Naują veikiantį vandens siurblį 
(kaip hidroforas). Pumpuoja 5 tonas 
per valandą. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 610 77 145. Rokiškis
• Naują savaeigę 1600 W 
žoliapjovę. Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 610 77 145. Rokiškis
• Naują elektrinę 1200 W 
žoliapjovę. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 610 77 145. Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO-
PREKĖS

• Mažai naudotą dviratį – 
treniruoklį Viros Pro Sports 
YK-B0801A. Yra pulso matavimo 
funkcija, reguliuojamas vairas, 
transportavimo ratukai. Apkrovos 
lygių skaičius –10, didžiausias 
naudotojo kūno svoris –120 kg. 
Ekrano tipas – LED. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 693 51 279. Rokiškis
• Geros būklės vaikišką dviratį su 
pirkimo dokumentais, pirktas 2012 
m. Pridedamas vaikiškas šalmas. 
Kaina 90 Eur. Tel. 8 650 28 559. 
Rokiškis

Ieškokite  
prekybos centruose!
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PARODOS:
Viešojoje bibliotekoje.
Stendinė paroda „Rokiškio viešajai bibliotekai-95“.
Spaudinių paroda:
 „Skaitymo iššūkis“.
Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje
Spaudinių paroda  „Geriausios 2007 - 2017 m. vaikų ir paauglių knygos“.

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.  Sa-

vaitės pradžioje 
pravartu iš peties 
paplušėti, jei pri-

valote neatidėliodami atlikti 
kai kuriuos reikalus. Jei turite 
sveikatos problemų, užsirašy-
kite pas gydytoją. Neblogas 
metas meilės pasimatymams, 
bendravimui su priešinga lyti-
mi. Per Žolinę ir savaitgalį bus 
daug kalbų apie tolimas kelio-
nes, įdomias pažintis, galimą 
bendradarbiavimą, ateities 
planus. Galbūt pakeliausite, 
paturistausite. Seksis spręsti 
partnerystės klausimus, teik-
ti mielus siurprizus artimie-
siems ir vaikams.

JAUTIS. Sa-
vaitės pradžioje 
jus vilios nuo-
tykiai, žaidimai. 

Ieškodami malonumų būsite 
išradingi ir apsukrūs. Tikėti-
na, kad jūsų viltis pateisins 
patinkantis žmogus. Kita ver-
tus, pajutę lengvą grobį, pi-
gią pramogą, galite pasielgti 
neatsakingai. Dėl naujovių, 
rimtų pertvarkymų po Žolinės 
tarkitės su verslo partneriais, 
šeimos nariais. Tiktų pare-
montuoti buitinę techniką ar ją 
įsigyti. Regis, šiuo metu jums 
seksis kūrybinis darbas. Dėl 
netikėto įkvėpimo pasipils ge-
ros idėjos ar pasiūlymai iš kitų 
kūrybingų asmenų.

DVYNIAI. Šią 
savaitę gana pa-
lanku konsultuotis 
aktualiais klau-

simais, pristatyti kūrybinius 
projektus, dalyvauti žaidi-
muose, konkursuose ar juose 
palaikyti savo vaikus. Tikėti-
nos žaismingos situacijos, flir-
tai. Turėsite vikriai suktis, jei 
esate susijęs su pramogų vers-
lu, meno sfera. Jei kils įdomių 
sumanymų ar jų išgirsite iš 
artimųjų, stenkitės užfiksuoti 
ir pagalvoti apie realizavimą. 
Pasitelkus atkaklumą jums 
būtinai pasiseks. Savaitgalį 
galite gauti naudingą patarimą 
ar pasiūlymą, sudalyvauti ves-
tuvėse, varžybose ar kt.

VĖŽYS. Šią 
savaitę jūs suge-
bėsite naudingai 
sutvarkyti ne vie-

ną reikalą, susitarti dėl įvairių 
smulkmenų. Visgi tam tikrų 
nesusipratimų gali kilti dėl ke-
lionės, reklamos, komentaro 
ar interviu. Galbūt kils ūpas 
kažką pirkti, išsinuomoti ar 
padaryti pakeitimų, susijusių 
su savo ūkio, sodybos, namų 
pertvarkymu, komfortu, dizai-
nu. Bendraudami su artimai-
siais daugiau šypsokitės, o ne 
kelkite emocingas scenas. Po 
Žolinės turėtų būti dar smagiau 
ir įdomiau. Tikėtini ypatingi 
įspūdžiai, romantika, siurpri-
zai. Tik saugokite sveikatą.

LIŪTAS. Šią 
savaitę tikėtini rū-
pesčiai, susiję su 

Astrologinė prognozė ateinančiajai savaitei
nekilnojamuoju turtu, trans-
portu. Neblogas metas tiek 
verslo, tiek kitokiems susi-
tarimams. Mėginkite tartis 
dėl įsidarbinimo ar geresnių 
darbo sąlygų, keiskite įvaizdį, 
jei kažkuo esate nepatenkinti. 
Tačiau darbo ir kitas sutartis 
laiku ir tvarkingai įformin-
kite, kad nekiltų nereikalin-
gų problemų. Neblogai būtų 
laisvomis nuo darbo dienomis 
išvykti į trumpą kelionę, eks-
kursiją, festivalį ar pan, susi-
tikti su giminaičiais ir senais 
draugais.

M E R G E L Ė . 
Savaitės pradžia 
bus kupina veiklos 
ir emocionalių kal-

bų. Yra pavojus pervertinti 
savo jėgas ir galimybes, ki-
tiems sukelti nepagrįstas iliu-
zijas. Būkite šiek tiek kukles-
ni. Pasisaugokite sukčių. Visgi 
galite tikėtis ir naudingo pa-
siūlymo. Malonia staigmena 
gali nustebinti jums neabejin-
gas asmuo. Regis, stengsitės 
pagražinti namų ar nuosavos 
žemės valdos aplinką, ką nors 
remontuosite. Galbūt tuo tiks-
lu vyksite apsipirkti. Artėjant 
savaitgaliui galite sulaukti 
svečių arba patys vyksite pa-
viešėti pas gimines.

S VA R S T Y -
KLĖS. Po truputį 
augs noras pa-
sižmonėti, skirti 

pasimatymus, lepinti save ir 
artimus žmones maloniais ir 
gražiais dalykais. Dalis paža-
dų, pasiūlymų pasirodys rea-
liai įgyvendinami. Įmanomas 
netikėtas laimėjimas arba pra-
radimas, kuris išeis į naudą. 
Po Žolinės ir savaitgalį ape-
titas brangiems daiktams bei 
paslaugoms dar labiau išaugs. 
Tačiau, jei patys užsiimate 
verslu, gali žymiai padidėti 
pajamos, padaugėti naudingų 
užsakymų ir pan. Galbūt kaž-
kam įteiksite vertingą dovaną.

S K O R P I O -
NAS. Šią savaitę 
teks pasirūpinti 
daugybe reikalų. 

Pildysis kai kurie jūsų troški-
mai. Tačiau saugokite piniginę 
ir vaikus, augintinius. Regis, 
jums rūpės paneigti ar išsklai-
dyti kažkokias paskalas. Jeigu 
trokštate pailsėti nuo darbo ar 
asmeninių santykių, pagalvo-
kite, kaip galėtumėte maloniai 
praleisti laiką, paatostogauti. 
Pažvelkite į viską tarsi iš ša-
lies, pafantazuokite. Tik nesi-
griebkite svaigalų, kvaišalų. 
Artėjant savaitgaliui fortūna 
jums vis plačiau šypsosis. Ne-
praleiskite progų pasireikšti 
scenoje, užmegzti ypatingą 
pažintį ir kt.

ŠAULYS. Gana 
sklandžiai ben-
drausite net su tais, 
kuriuos manėte 

esant konservatyviais, neto-
lerantiškais. Tai, kas atrodė 

painu ir sudėtinga, dabar gali 
tapti aišku. Kuo daugiau ben-
draukite. Pasikvieskite draugų 
į svečius, surenkite pikniką, 
skirkite pasimatymus, eikite į 
renginius, rungtynes, vykite į 
ekskursijas ir pan. Tik labiau 
saugokite piniginę. Po Žolinės 
galite pasijusti kiek pavargę 
nuo šurmulio, žmonių drau-
gijos. Tokiu atveju ieškokite 
ramios aplinkos, dvasinių po-
tyrių.

OŽIARAGIS. 
Tikriausiai seksis 
įgyvendinti pla-
nus, susijusius su 

studijomis, kultūra, užsieniu. 
Gali atsinaujinti sena meilė 
ar draugystė. Tik nežiopsoki-
te kelyje. Iš patikimo šaltinio 
gauta informacija gali padėti 
pagerinti turtinius, pinigi-
nius, verslo reikalus. Jeigu 
atostogaujate, pamirškite var-
ginamus reikalus ir tiesiog 
pailsėkite. Įdomiau leiskite 
laisvalaikį. Neatsisakykite 
susitikti su senu pažįstamu ar 
gerbėju. Galbūt iš jo gausite 
puikų patarimą ar pasiūlymą.

VA N D E N I S . 
Šią savaitę galimos 
permainos asmeni-
niuose santykiuo-

se arba išryškės problemos, 
susijusios su kelione, stojimu 
mokytis, kūrybiniais planais. 
Aktuali bus ir pinigų tema. 
Tikriausiai pastebėsite, kad 
gana neatsakingai išlaidavote, 
skolinotės. Vertėtų skirti laiko 
akiračio plėtimui, gilinti už-
sienio kalbos žinias. Tikriau-
siai nuotaika labai pagerės, 
jeigu atsiras galimybė pakeisti 
aplinką ir Žolinę ar savaitgalį 
praleisti nekasdieniškai. Bū-
site nusiteikę kelionėms, rea-
liam bei internetiniam bendra-
vimui su platesniu pasauliu.

ŽUVYS. Gali 
tekti aiškintis san-
tykius su antrąja 
puse bei dalyki-

niais partneriais. Turėtų sektis, 
jeigu užsiimate verslu, apskai-
ta, draudimu. Nebus sunku 
susitarti dėl finansavimo, jei 
jau buvote pradėję kažką da-
ryti ta linkme. Palanku ieškoti 
vienokios ar kitokios para-
mos. Partnerystės srityje bū-
kite kantrūs, korektiški, kur-
kite romantišką aplinką. Jūsų 
troškimai tuomet gali pradėti 
pildytis. Artėjant savaitgaliui 
daugės ypatingo polėkio, įdo-
mių patirčių. Regis, jas semsi-
te kelionėje, kruize ar svarbia-
me renginyje.

Ieškokite Rokiškio 
prekybos centruose!
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ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

žimėliuose vežioja. Užsikalbėjo. 
Vienas mažylis klausia kito:

– Ei, kolega, ko stovim?
– Mūsų varikliai užsiblerbė!

***
Jaunasis mokslininkas giriasi 

draugams:
– Vakar radau skelbimą, 

kad graži moteris už 150 Eur 
padarys bet ką. Na ir spėkit, kas 
dabar už mane disertaciją.

***
Rinkimų štabas savo kandi-

dato plakatus iškabino mieste. 
Kalbasi dvi močiutės:

– Žiūrėk, mūsų Petrą ant 
kiekvieno stulpo pakabino!

Kita pritaria:
– Jis to vertas!

***
Klausimas banke:
– Kodėl jūs banko apsau-

gininkais įdarbinate, švelniai 
tariant, ne pačius gudriausius 
darbuotojus?

Valdytojas atsako:
– Juos po to pagauti len-

gviau!
***

Jaunas teisėjas nagrinėja 
naminės degtinės varytojo bylą. 
Nežinodamas, kokią bausmę 
skirti, jis nusprendė pasitarti su 
vyresniu teisėju:

– Gerbiamas kolega, kiek 
dabar už naminę duodama?

– Dešimt eurų už litrą ir nė 
cento brangiau!

***
Mama auklėja sūnų:
– Daugiau nežaisk su Pe-

triuku, jis blogas vaikas.
– Gerai, mama. O aš – 

geras vaikas?
– Tu – taip!
– Tai gal tada Petriukui 

galima žaisti su manim?
***

Paskaita apie alkoholio 
žalą. Lektorius:

– Statistika rodo, kad ge-
riančius vyrus kur kas dažniau 
palieka žmonos.

Klausimas iš salės galo:
– Ir kiek ilgai reikia gert, 

kad žmona išeitų?
***

Slibinas po vakarėlio:
– Kad ir ką sakytų patarlė, 

viena galva kartais geriau nei trys.
***

Vakar pusę valandos lau-
kiau prie pėsčiųjų perėjos. Nie-
kas nepraleido. Tada paėmiau 
į rankas plytą, nusišypsojau ir 
žengiau į perėją. Visi praleido. 
Net policijos automobilis, 
kuris lėkė su švyturėliais.

Orų prognozė rugpjūčio 10-13 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Rugpjūčio 10 d. Naktį +18

Dieną +29
P, 
6-14 m/s

Diena vėjuota. Vakare 
kai kur trumpai palis, 
perkūnija.

Rugpjūčio 11 d. Naktį +18
Dieną +21

PV,
3-8 m/s

Protarpiais palis.

Rugpjūčio 12 d. Naktį  +13
Dieną +22

PV, 
3-8 m/s

Dieną trumpas lietus 
su perkūnija.

Rugpjūčio 13 d. Naktį +14
Dieną +26

P,
2-7 m/s

Ieškokite  
prekybos centruose!

Motina klausinėja dukrą prieš vestuves:
– Ar tavasis pasipasakojo apie ankstes-

nes merginas?
– Ne.
– Tai ožys! O tu ar pasakojai apie savo 

vaikinus?
– Aišku, ne!
– Protinga mergaitė!

***
– Tėti tėti, duok penkis eurus!
– Tu jau ne mažas vaikas, kad iš tėvų 

smulkių pinigų kaulytum!
– Supratau, tėti! Duok šimtą!

***
Aukštasis išsilavinimas šiais laikais 

būtinas! Va įsidarbinsite sargu, o kaip 
kryžiažodžius spręsite?

***
Tik nuėjusi į paplūdimį Marytė suprato, 

kad išsitatuiruoti musę ant sėdmenų – prasta 
idėja.

***
Kaimynai mums paskelbė karą: nupir-

ko vaikui pianiną!
***

Kalbasi du IT specialistai:
– Žinai, kaip savo šuniuką pavadinau?
– Nagi sakyk.
– Trojėnu. 
– Koks originalus vardas.
– Jis vakar interneto kabelį nugraužė, 

10 valandų be interneto sėdėjom.
***

Susitiko dvi draugės. Abi vaikučius ve-

AUGALAI

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

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Vaikiškus riedučius. Dydis 
reguliuojamas nuo 28 iki 30.  

Gera būklė, viskas puikiai veikia. 
Kaina 8 Eur. Tel. 8 676 14 303. 
Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Auto JVC KD-SX959RA cd 
grotuvą (4x40W) su pulteliu.  
Kaina 40 Eur. Tel. 8 608 49 315. 
Rokiškis
• Apie 2 metus naudotas garso 
kolonėlės Edifier S330D. Yra 
dežė nuo kolonėlių, optinis laidas. 
Defektas – smulkus įbrėžimas ant 
garsiakalbio. Veikia puikiai, ardytos 

ar taisytos nebuvo. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 603 38 303. Rokiškis
• Maždaug mėnesį naudotas 
garso kolonėlės Edifier M2280.  
Veikia puikiai, defektų nėra.  
Kaina 20 Eur. Tel. 8 603 38 303. 
Rokiškis


