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Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Rugsėjo 11-oji, 
antradienis, 
37 savaitė

Iki metų pabaigos liko 111 dienų.
Saulė teka 6.41 val., 
leidžiasi 19.49 val. 

Dienos ilgumas 13.08 val. 
Mėnulis – jaunatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Augantas, Augantė, Daugmantas, 
Daugmantė, Daugminta, 

Daugmintas, Daugmintė, Gytautė, 
Helga, Nutautas, Nutautė.

Rytoj: Gvidas, Ovidijus, Tolvaišas, 
Tolvaišė, Tolvaldas, Tolvaldė, 

Vaidmantė.
Poryt: Barmantas, Barmantė, 
Birmantas, Birmantė, Eugenas, 

Eugenė, Eugenija, Eugenijus, Genė, 
Genius, Humbertas.

Dienos citata
„„Žmogaus prigimtis negali būti 

laiminga be laisvės“ (Dantė).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

2001 m. JAV užgrobti keturi ke-
leiviniai lėktuvai, iš kurių du Niujorke 
trenkėsi į Pasaulio prekybos centro 
dangoraižius, vienas Vašingtone 
taranavo Pentagono pastatą, o ke-
tvirtasis sudužo Pensilvanijoje. Per 
precedento žmonijos istorijoje netu-
rintį teroro aktą žuvo daugiau kaip 3 
tūkst. žmonių. Manoma, kad atsako-
mybė dėl išpuolių tenka Osama bin 
Ladeno organizacijai „Al Qaeda“.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

2000 m. Vilniaus apygardos 
teismas, išnagrinėjęs kunigo 

Ričardo Mikutavičiaus nužudymo 
ir jo kolekcijos vagystės bylą, 
keturiems teisiamiesiems – 

Vladui Beleckui, Ivanui Kvaskovui, 
Artūrui Daškovskiui ir Valdui 
Puodžiūnui – skyrė griežtas 

įkalinimo bausmes.

Post 
scriptum

Ant žemės sėdėdamas 
neturėsi kur nukristi.

Rajono konservatorių gretose – karas: 
Stasys Meliūnas facebooke viešai 
„išdraugino“ Dianą Meškauskienę

2 p.

Šešioliktoji  Obelinė: išlaikytos tradicijos ir šokiai iki paryčių

4 p.
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Vagys iššlavė sandėliuką
Rugsėjo 6 d.  9.50 val. vyras (gim. 
1955 m.), gyv. Rokiškyje, pranešė, kad 
tądien 7.30 val. Rokiškio r., Kavoliškio 
k., Melioratorių g., atvykęs į jam 
priklausantį sandėlį pastebėjo, kad 
pavogti elektros varikliai, instaliaciniai 
laidai, žalvariniai kranai, vamzdžių 

ruošiniai, aliuminė dėžė daiktams 
susidėti. Nuostolis tikslinamas.

Be peštynių niekaip
Rugsėjo 7 d. 8.18 val. moteris 
(gim. 1996 m.), gyv. Rokiškio 
r., pranešė, kad 7.30 val. prieš ją 
smurtavo neblaivus sugyventinis 

(gim. 1990 m.). Įtariamasis 
sulaikytas.
Tą pačią dieną 12.55 val. moteris 
(gim. 1974 m.), gyv. Rokiškio r., 
pranešė, kad 12.30 val. prieš jos 
dukrą (gim. 2009 m.) smurtavo 
kaimynas (gim, 1981 m.). 
Įtariamasis sulaikytas.

Rugsėjo 7 d. 17.35 val. moteris 
(gim. 1968 m.), gyv. Rokiškio 
r., pranešė, kad tądien prieš ją 
smurtavo sugyventinis (gim. 1988 
m.).
Rugsėjo 8 d. 23.40 val. prieš moterį 
(gim. 1986 m.), gyv. Rokiškio r., 
smurtavo neblaivus (1,21 prom. 

girtumas) vyras (gim. 1986 m.). 
Įtariamasis sulaikytas.
Panevėžio VPK ir Panevėžio 
apskrities priešgaisrinės 
gelbėjimo valdybos

Rokiškio priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos

 inform.

KRIMINALAI

Savaitgalio įvykiai rajono konservatorių gretose pretenduoja perrašyti politologijos vadovėlius. Negana to, kad kitos partijos viešai 
nurodinėja konservatoriams, kuris jų partijos narys vertesnis kandidatuoti į rajono merus, tai dar ir konservatorių partijai priklausantis 
rajono tarybos narys Stasys Meliūnas viešai „išdraugino“ partijos kolegę, rajono tarybos narę Dianą Meškauskienę.

Rajono konservatorių gretose – karas: 
Stasys Meliūnas facebooke viešai „išdraugino“ Dianą Meškauskienę

„Rokiškio Sirena“ primena, kad 
ketvirtadienį keturių rajono politi-
nių jėgų atstovai Irmantas Tarvydis, 
Gintaras Girštautas, Vytautas Ma-
siulis ir Vidmantas Maželis pasi-
rašė šį kreipimąsi, viešai išplatintą 
socialiniame tinkle ir „Gimtajame 
Rokiškyje“.

Kreipimosi tekstas toks: „Stasys 
Meliūnas – meras, kurio vertas Ro-
kiškis!

Trys partijos ir koalicijos „Už 
laisvę augti“ nariai kreipėsi į Tė-
vynės Sąjungos Lietuvos krikščio-
nių demokratų Rokiškio skyrių su 
pasiūlymu 2019 m. Rokiškio mero 
rinkimuose palaikyti iškelti ir palai-
kyti vieną kandidatą – konservato-
rių Stasį Meliūną.

Tokiam sprendimui pritaria Lie-
tuvos Liberalų Sąjūdžio, Lietuvos 
laisvės sąjungos, Darbo partijos 
Rokiškio skyriai bei koalicijai „Už 
laisvę augti“ priklausantys politikai, 
tarp kurių yra ir Lietuvos Valstiečių 
ir žaliųjų sąjungos atstovai.

Minėtų partijų skyriai S. Meliū-
no kandidatūrą į merus palaiko, nes 
yra įsitikinę, kad tai būtų raciona-
liausias ir Rokiškiui naudingiausias 
sprendimas.

Stasys Meliūnas rajone turi gar-
bingo, principingo ir sąžiningo žmo-
gaus reputaciją. Jo diplomatiškas 
charakteris ne kartą tapo geru pa-
vyzdžiu visiems rajono politikams 
bei dabartiniam miesto vadovui.

S. Meliūnas yra aktyviausias 
Rokiškio tarybos narys, labai prin-
cipingai palaikantis visas skaidrios 
ir sąžiningos politikos idėjas. Nesi-
taikstantis su finansiniu išlaidavimu 
ir dviveidiškumu.

Jis įrodė galintis dirbti su gana 
skirtingų partijų atstovais ir imtis 
iniciatyvos jas suburti bendriems 
sprendimas, kurie atneštų didžiau-
sią naudą Rokiškio miesto ir rajono 
gyventojams. Šiandieniniam merui 
tokių gebėjimų labai trūksta.

Tai būtų meras, kuriam tikrai 
rūpi, kaip gyvena rajono žmonės. 
Tai politikas, dedantis visas pastan-
gas, kad Rokiškis taptų pirmaujan-
čiu rajonu regione!

Į tokį demaršą savo facebook pa-
skyroje rajono tarybos narė konser-
vatorė Diana Meškauskienė reagavo 
taip (kalba netaisyta,  „Rokiškio Si-
renos“ past.):

„Ačiū už pasitikėjimą rajono 
konservatoriais

Demokratijos sąlygomis veikia 

partijos, jei jos veikia demokratiš-
kai, tai pagal pačių priimtus susi-
tarimus, partijos Statutą, Įstatus ir 
LR įstatymus. Taip veikia ir mūsų 
Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikš-
čionių demokratų (TS-LKD) partija 
respublikos lygmenyje, taip veikia 
ir Rokiškio skyrius. Artėjant savi-
valdybės tarybų ir mero rinkimams, 
mes jau pagal reglamentuotą TS-
LKD partijos tvarką, atlikdami visas 
demokratiškas procedūras iškėlėme 
vieni pirmųjų rajone nuo TS-LKD 
Rokiškio skyriaus savo kandidatą 
į merus partijos pirmininką, rajono 
savivaldybės tarybos narį Andrių 
Burnicką. Jo kandidatūrą patvirti-
no respublikinis rinkimų štabas ir 
Andrius Burnickas jau turi ir rajone 
savo komandą ir rinkiminės kam-
panijos vadovą. Taigi startas duotas 
ir sėkmingai į rinkimus. Dabar de-
mokratiškai formuojamas kandidatų 
sąrašas į savivaldybės tarybos rinki-
mus 2019 metais.

Mes esame atviri visiems ir kvie-
čiame prisijungti visus, kuriems pri-
imtina mūsų partija, jos nuostatos, 
idėjos. Šį pirmadienį rugsėjo 03 die-
ną vyko mūsų skyriaus tarybos po-
sėdis, kuriame tvirtinome visuotinio 
susirinkimo preliminarią darbotvar-
kę. Tik likus dešimčiai minučių iki 
posėdžio pradžios atsiklausus pir-
mininko, pas mus apsilankė trys ra-
jono tarybos nariai, mūsų dabartinės 
koalicijos partneriai rajono taryboje 
Gintaras Girštautas Lietuvos laisvės 
sąjungos Rokiškio skyriaus pirmi-
ninkas ir koalicijos „Už laisvę augti“ 
nariai Irmantas Tervydis ir Lietuvos 
liberalų sąjūdžio Rokiškio skyriaus 
pirmininkas Vytautas Masiulis. At-
stovai žodžiu pateikė pasiūlymą, 
kad būsimuose mero rinkimuose, jų 
atstovaujamos trys partijos ir koa-
licija „Už laisvę augti“ siūlo iškel-
ti vieną kandidatą – konservatorių, 
rajono tarybos narį Stasį Meliūną ir 
pateikė argumentus. Svečiams iš-
ėjus, kilo trumpas sumišimas, nes 
apie toki pasiūlymą ir jau kurį laiką 
galimai strateguojamą kelių rajono 
tarybos narių planą išgirdome pirmą 
kartą, Andrius Burnickas, Algis Ka-
zulėnas ir aš esame taip pat rajono 
taryboje ir priklausome konservato-
rių frakcijai kaip ir Stasys Meliūnas, 
bet mes nieko panašaus nebuvome 
girdėję, viskas buvo derinama tik 
su Stasiu Meliūnu, kuris iki pat pa-
viešinimo nieko su mumis ir mūsų 
partijos nariais nesitarė ir nesakė. 

Tai kaip čia su tuo deklaruojamu 
sąžiningumu, nuoširdumu ir skai-
drumu? Viskas po stalu, po skvernu, 
paminant demokratinius tarimosi 
būdus. Mes toliau taryboje visi pa-
sisakėme, kalbėjomės apie iškel-
tas sąlygas, pasijutę tarsi kažkieno 
„įrankiai“, net negaliu pasakyti kaip 
turėjo jaustis Andrius Burnickas, 
man atrodo jautėsi kaip išduotas 
bendražygio. Taryboje buvo beveik 
vieningai pasisakyta, kad mes jau 
kandidatą į merus turime pasitvir-
tinę ir remiame Andrių Burnicką. 
Tai gal ta demokratinė diskusija su 
tuo, kad ir netikėtu pasiūlymu ir 
būtų pasibaigusi ir mūsų koalicijos 
partneriai gerbdami kitų nuomonę 
ir sužinoję atsakymą, pasirinkę kitą 
strategiją. Tačiau pasielgė švelniai 
tariant labai nemandagiai, pamynę 
demokratinius principus, „spjovę“ 
į Rokiškio konservatorių nuomonę, 
net abejoju ar jų sprendimas buvo 
aptartas su jų partijų nariais, kurių 
vardu deklaruoja paramą Stasiui 

Meliūnui, ketvirtadienio „Gimta-
jame Rokiškio“ nr. paviešino savo 
pareiškimą.

Dėkui už pasitikėjimą rajono 
konservatoriais, tik man labai abe-
jotina tokiu būdu išreikšta parama... 
Šiuo atveju tai kaip ir įsibrovimas į 
svetimą šeimą, kai ateina svetimas 
žmogus ir sako: tau šis vyras ar 
moteris netinka, duodam geresnį, 
o savo išmesk. Tai dabar retorinis 
klausimas rajono žmonėms: ir kas 
šioje situacijoje čia yra patys man-
dagiausi, principingiausi, skaidriau-
si, sąžiningiausi, demokratiškiausi?

Gal galim visi tartis ir strateguoti 
kaip dera, o gal aš neteisi? Jei para-
ma tikra ir nuoširdi, mes kviečiame 
tą paramą išreikšti mūsų patvirtin-
tam kandidatui į merus Andriui Bur-
nickui“.

Rajono tarybos nario Stasio Me-
liūno reakcija į partijos bendražy-
gės, rajono tarybos narės pasisaky-
mą buvo tokia:

„Tik dabar susipažinau su jūsų 

straipsniu. Manau parašėte pavydo, 
savimeilės, pykčio man ir mūsų ko-
alicijos politiniams bendražygiams, 
išdrįsusiems nuoširdžiai pasiūlyti 
naujesnią, kokybiškai aukštesnę, 
netradicinę politinės rinkiminės 
kompaniją, pagrįstą sisteminių par-
tijų lankstumu apvienijant kelias 
politines jėgas bendram tikslui pa-
siekti, vedina. Jokio partijos skaldy-
mo ar kitokio piktavališko tikslo čia 
nebuvo. Tai patvirtinu nuoširdžiau-
siai ir labai atsakingai. Diskusijos 
parodė, kad, matomai, MES VISI 
iki naujesnės, aukštesnės koky-
bės dar neužaugome. Sprendžiant 
iš mūsų priešininko rinkimuose, 
mero Antano Vagonio, jums skir-
tų liaupsių-politiniai oponentai jau 
džiūgauja dėl tokių straipsnių, nau-
dojasi jumis, išnaudoja jūsų tokias 
„teisingas įžvalgas“ savo politinėms 
pozicijoms stiprinti. Esu absoliučiai 
nuoširdus ir atviras, todėl pasiren-
gęs diskutuoti iki kiek tik reikėtų 
skyriaus taryboje, mūsų iniciatyvi-
nėse grupėse, susitikimuose.

Dabar siūlau ir prašau: nedelsiant 
nutraukti diskusijas šia tema viešo-
joje erdvėje, nes tokiais straipsniais 
gal ir neturime blogo tikslo, bet iš-
šaukiame, sudarome sąlygas speku-
liacijoms ir tikrai nesivienijame“.

Diana Meškauskienė: „Gerai sa-
kote: iki aukštesnės demokratinės 
diskusijos tikrai nepriaugo mūsų ra-
jono politikai. Derėtis reikia atvirai 
nebijant žiūrėti į akis,teikiant viso-
kius variantus.Čia gi Jūs derėjotės 
be mūsų partijos žmonių.Gal tą kar-
tėlį ir būtų visi nuriję,jei ta pirma-
dienio diskusija kaip pridera būtų 
užbaigta.O dabar mūsų koalicijos 
partneriai be mūsų pritarimo teškė 
žinią spaudai.Tai kas čia nemoka 
demokratiniu būdu derėtis?Tikrai ne 
aš tą košę užviriau ir jokio pavydo 
neturiu tik vadovaujuosi sąžiningo 
ir kultūringo elgesio taisyklėmis.
Man visad geriau garbinga kova ir 
pralaimėjimas,nei negarbinga per-
galė, kad ir šiuo atvėju dėl mūsų 
partijos“.

Stasio Meliūno reakcija buvo 
tokia: „Diana, naiviai tikejausi, bet 
tikėjausi,kad išgirsit mane ir nu-
trauksit viešas diskusijas. Deja, jas 
tęsiate, įrodydama,kas asmeninės 
ambicijos tamsiai aukščiau visko. 
Man jūsų gaila. Nematydamas kito 
kelio esu priverstas nutraukti su ju-
mis draugystę facebook-e“.

„Rokiškio Sirenos“ inform.
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Rokiškio miesto gimtadienis: renginių gausa ir žvilgsniai į praeitį
Rugsėjis Rokiškiui itin svarbus 

– po savaitės bus švenčiamas jau 
519-asis miesto gimtadienis, ku-
ris išsiskirs ne tik renginių gausa, 
bet ir žvilgsniais į praeitį, istorijos 
atgarsiais, koncertais, įvairiomis 
pramogomis visai šeimai ir, žino-
ma, daugybe staigmenų. Apie taip 
visų laukiamą renginį, kurio idė-
jos įgyvendinamos bus rugsėjo 14-
16 dienomis, papasakojo kultūros 
žmonės, arba kitaip – Rokiškio 
kultūros centro darbuotojai, ku-
rie ir pasistengė, jog šventė įvyktų 
ir išliktų kiekvieno miestelėno bei 
miesto svečio širdyje.

PIRMOJI – ŠVIESOS DIENA 
(RUGSĖJO 14 D.)
Kaip pasakojo Rokiškio kultūri-

nės veiklos koordinatorė-organiza-
torė Audronė Telšinskienė, miesto 
gimtadienio šventę Rokiškio krašto 
muziejuje 17 val. atidarys Lietu-
vos muzikos ir teatro akademijos 
(LMTA) studentų klasikinės mu-
zikos koncertas „Late Junctions: 
netikėta autentiškų garso derinių ir 
žanrų jungtis“. koncerto pertraukos 
metu vyks iškilmingas XI-osios 
Juozo Keliuočio literatūrinės premi-
jos įteikimas.

Nuo 18 val. šventės lankytojai 
bus laukiami kultūros centro antro 
aukšto foje. “Visą dieną vyks paroda 
„Daiktų refleksijos“, kurioje pamaty-
sime įvairius daiktus iš mus supančios 
aplinkos, turinčius savo istoriją, nes 
kiekvienas parodos fragmentas yra 
atneštas miestelėnų,“ – apie parodą 
kalbėjo koordinatorė.

Pasigrožėję paroda, kultūros cen-
tro lankytojai bus kviečiami į didžiąją 
salę, kurioje pastarieji galės gėrė-
tis spektakliu „Barbora Radvilaitė“. 
„Žygimanto ir Barboros meilės istori-
ją girdėjome visi. Tačiau didžiausias 
spektaklio netikėtumas tas, jog spek-
taklį pastatė daugelio mylima Kupiš-
kio kultūros centro režisierė Neringa 
Danienė“, – sakė A. Telšinskienė.

Spektakliui pasibaigus 22 valan-
dą eglių kino slėnyje visų naktinėto-
jų lauks siaubo kino seansas.

ANTROJI – GYVYBĖS DIENA 
(RUGSĖJO15 D.)
Gyvybės dieną atgis ne tik pagrin-

dinės miesto aikštės, bet ir šimtametė 
miesto istorija. „Svečiams pasivaikš-
čiojus po Respublikos gatvėje 10 val. 
atidaromą mugę „Lyg iš Gausybės 
rago…” visi šventės svečiai staiga 
persikels šimtmečiu atgal – 12 val. 

Nepriklausomybės aikštėje ims šur-
muliuoti šimtmečio turgus siūlantis 
ekologiškus bei mūsų paveldo pro-
duktus. Kadangi turgaus metu vyks 
istorinė fotosesija „Laiko vežimai į 
praeitį“, į turgų atvykstančius kvie-
čiame dabintis to šimtmečio atribu-
tais, taip, kaip dabindavosi mūsų se-
neliai, močiutės proseneliai: moterys 
– baltomis skarelėmis, vyrai – puoš-
niomis liemenėmis,“ – pasakojo kul-
tūrinių renginių koordinatorė-reži-
sierė Vida Burakovienė pridurdama, 
jog nepamirštumėte ateiti palaikyti 
savo seniūnijos atstovus – turgaus 
metu vyks seniūnijų varžytuvės.

Kultūros centro direktorė Irena 
Matelienė pasakojo, jog šimtmečio 
turgaus idėja kilo šventę sutapatinus 
Lietuvos nepriklausomybės atkū-
rimo šimtmečiu. „Kadangi šiemet 
švenčiame ir nepriklausomybės at-
kūrimo šimtmetį, nusprendėme keltis 
būtent tiek pat metų atgal ir bene vi-
sus gimtadienio renginius sutapatinti 
su senove. O kodėl būtent turgus? 
Ieškodami įvairių akcentų šventei at-
radome labai daug to seno, autentiš-
ko turgaus fotografijų ir kadangi jis 
buvo taip ryškiai išreikštas, už to už-
sikabinome,“ – kalbėjo I. Matelienė.

Turgaus vietoje 14 val. taipogi 
vyks „Tyzenhauzų paveldo“ or-
ganizauojamas langinių plenero 

pristatymas, kurį praskaidrins Ro-
kiškio turizmo ir tradicinių amatų 
informavimo ir koordinavimo cen-
tro (TTAIKC) folkloro ansamblis 
„Gastauta“. Rokiškio miesto sena-
miestį papuoš net 20 iš Šiaulių, Vil-
niaus, Panevežio, Rokiškio ir Daug-
pilio atvykusių menininkų tapytų 
langinių.

“Prašurmuliavus šimtmečio tur-
gui, 15 val. visi keliamės į savival-
dybės aikštę, kurioje grožėsimės 
didžiausią šventės atributą – Mažąją 
Dainų šventę „Vienybė težydi“. Joje 
išvysime jungtinę Rokiškio rajono 
mėgėjų meno kolektyvų programą, 
kuri buvo pristatyta tikroje Dainų 
šventėje Vilniuje. Mažosios Dainų 
šventės metu pasirodys net šešiolika 
kolektyvų: girdėsime jungtinį chorą, 
stebėsime teatro, folkloro bei kapelų 
pasirodymus,“ – pasakojo renginių 
koordinatorė Audronė. „Tai – šven-
tės šerdis, kurį interpretuoti turėtu-
me kaip sakralų dalyką,“ – pridūrė 
I. Matelienė.

Kultūrinę dienos dalį finišuos 
19.00 val. Prie kultūros centro vyk-
siantis naujos erdvės, Poezijos kam-
po, atidarymas. „Atidarymo metu 
vyks poezijos skaitymai bei pen-
kiolikos autorinių suolelių pristaty-
mas. Šios erdvės sukūrimo „laurus“ 
dalinamės su Danguole Kondraten-

kiene, kurios didelėmis pastango-
mis gimė ši unikali poezijai skirta 
erdvė,“ – kalbėjo kultūros centro 
direktorė.

Aplankius kultūrinius renginius, 
gimtadienio dalyviai bus kviečia-
mi atgal į Rokiškio miesto centrą. 
„Eidami Respublikos gatve pro 
vis dar bešurmuliuojančią mugę, 
Nepriklausomybės aikštėje rajo-
no gyventojai bei svečiai mėgausis 
pramogine šventes pramoga, kurio-
je pasirodys lietuviškame „ X fak-
toriuje“ išgarsėjusi merginų grupė 
„Golden age“ ir į Venesualą kvie-
čiantys „Antikvariniai Kašpirovskio 
dantys,“ - pasakojo šventės organi-
zatoriai. Po koncerto namo nesku-
bančių svečių lauks naktinė diskote-
ka su DJ bei šventiniai fejerverkai.

PASKUTINĖ – GALYBĖS DIENA 
(RUGSĖJO 15 D.)
Paskutiniąją Rokiškio miesto 

gimtadienio dieną organizatoriai 
kviečia visus 12 val. į Šv. apaštalo 
evangelisto Mato bažnyčią, kurioje 
vyks Šv. Mato atlaidai. Po jų – XIX-
ojo Tarptautinio vargonų muzikos 
festivalio, skirto čekų muzikui, pe-
dagogui, vargonininkui Rudolfui 
Lymanui, uždarymo koncertas.

Atsipūtus po nuostabių muzikos 
garsų Liongino Šepkos parke 15-17 

val. lankytojų lauks miesto piknikas 
„Burbulų“ fiesta. „Šis piknikas – tai 
„Interreg“ projekto su Latvija dalis 
ir be galo įspūdingas renginys, ku-
riam tikimės suburti kuo daugiau 
šeimų bei jiems suteikti gerų ir tik 
teigiamų emocijų,“ – pasakojo vie-
na iš renginio organizatorių Monika 
Gorovniova. Pastarosios teigimu 
kartu su šeimomis burbulus pūs 
Smurfai, o gražiausių ir didžiausių 
burbulų savininkai bus apdovanoti 
prizais.

Kaip pasakojo kultūros centro 
direktorė Irena Matelienė Miesto 
piknike šeimų laukia daugybė stai-
gmenų ir miestelėnų pasirodymų: 
„Kūrėme jaukią aplinką savo krašto 
žmonėms, kurie galbūt nedrįstų pa-
sirodyti didžiojoje scenoje, tačiau 
L. Šepkos parko piknike galės pa-
sijausti drąsiai ir nesibaimindami 
atlikti savo pasirodymus,“ – komen-
tavo I. Matelienė.

„Miesto pikniko metu išpuošta-
me parke gimtadienio šventės da-
lyvius linksmins grupės „Mes“ ir 
„Rakštis“ bei kiti muzikiniai pasiro-
dymai, vyks edukacinės programos, 
įvairių darbų parodos. Atskirose er-
dvėse matysime tiek jaunimo, tiek 
senjorų pasirodymus, tačiau kokie 
jie – sužinosite apsilankę Liongino 
Šepkos parke,“ – šypsojosi kultūros 
centro direktorė.

Sunkumų... nebūna?
Rokiškio miesto gimtadienio or-

ganizatoriai atviravo, kad pasiruoši-
mai šventėms trunka ištisus metus. 
„Kadangi per metus turime tikrai ne 
vieną ir ne du renginius, jiems nuo-
širdžiai ir aktyviai ruošiamės – nuo 
vienos šventės iki kitos. Ir taip nuo-
lat,“ – sakė I. Matelienė. Moteris 
džiaugėsi, jog bene visi pasirodymai 
bus atliekami Rokiškio rajono gy-
ventojų – išskyrus pramoginę rengi-
nio dalį, kurioje žiūrovus linksmins 
žymios Lietuvos grupės.

„Smagu, kad visi rajono gyvento-
jai noriai bendradarbiauja, todėl su 
organizavimo sunkumais praktiškai 
nesusiduriame. Labai džiaugiamės, 
kad pasirodymus rengti Miesto pi-
kniko metu atsiliepė labai daug no-
rinčiųjų – todėl jis bus spalvingas ir 
unikalus. Visas organizavimo dar-
bas komandinis – tiek su kultūros 
centro kolektyvu, tiek ir su pačiais 
miestelėnais,“ – pokalbį užbaigė 
kultūros centro direktorė Irena Ma-
telienė.

Monika MEILUTĖ

Rokiškio dailininkų klubo „Roda“ paroda
Jungtinės Rokiškio dailininkų 

pajėgos pristato parodą. Ji, kaip 
įprasta, skirta Rokiškio miesto 
gimtadieniui. 

„Per gimtadienį parodyti naujau-
sius kūrinius mus įpratino muzieji-
ninkai“, – sakė „Rodos“ klubo vado-
vas Arūnas Augutis. Anot jo, šį kartą 
parodoje dalyvauja „visos jungtinės 
dailininkų pajėgos“ – ne tik klubo 
nariai, bet ir Dailės mokyklos buvu-
sios mokinės kraštietės Rūta Vadlu-
gaitė bei Sigita Morkūnaitė. Pirmą 
kartą kartu su vyresniaisiais savo kū-

rybą rodys ir „per langinių plenerus 
užauginta dailininkės Sigitos Klem-
kaitės dukra Emilija“. „Tokia jau 
tampa tradicija, kad gabiausius savo 
mokinius kviečiame į bendras paro-
das“, – sakė A. Augutis. Jis pažadė-
jo: „Tikrai bus netikėtų kūrinių, labai 
skirtingų stilių – nuo R. Vadlugaitės 
minimalizmo iki Raimondo Gailiūno 
intelektualinių opusų bei Sigito Daš-
čioro fotografijos.“ Menininkai taip 
pat sako, kad visi darbai, kuriuos jie 
pristato Rokiškyje, niekur nerodyti.

Rokiškio krašto muziejaus 
inform.

Gamtos išdaigos Degeniuose – pražydo kaštonas

Ši nuostabi fotografo Virginijaus Stumbrio nuotrauka įamžino gamtos pokštą: rugsėjo 10 d. kaštonas Degeniuose 
pasidabino žiedais. Nuotrauka fotografas V. Stumbrys pasidalino socialiniame tinkle Facebook.
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Šešioliktoji  Obelinė: išlaikytos tradicijos ir šokiai iki paryčių
Rugsėjo pradžia svarbi kiekvienam Obelių gyventojui 
– kasmet miesto erdvės atgyja ir į šventę sukviečia ne 
tik rajono gyventojus, bet ir svečius iš visos Lietuvos. 
Tris dienas įvairiose Obelių vietose šurmuliuoja 
krepšinio, smiginio bei tinklinio varžybos, mugės, dėl 
geriausio žvejo vardo nuo pat ankstyvo ryto varžosi 
žvejai. Kultūriniai renginiai Obelinėje taip pat nebūna 
apleisti: apsilankyti kviečia įvairios parodos, kūrybinės 
dirbtuvės, filmai, edukacijos
Jau šešioliktojoje Obelinėje svečiai galėjo dalyvauti 
klasiokų dienoje, pasivažinėti kartingais, gaminti 
aitvarus, dalyvauti sporto, žvejų, kapelų varžytuvėse. 
O kur dar edukacinės programos, knygų pristatymai, 
parodų atidarymai... Žinoma, neapleisti ir jau Obelinių 
šventės tradicija tapę Obelių garbės piliečio rinkimai. 
Šiemet garbės piliečio regalijomis iškilmingai 
padabinta žinoma miestelio dailininkė Elena Zalogaitė. 
Jos ypatinga technika sukurti paveikslai istorinėmis, 
patriotinėmis temomis žavi jau kelintą obeliečių kartą. 
Laisvės kovų istorijos muziejuje Obeliuose rinkosi 
naujausiosios istorijos mylėtojai. Čia kartu su istorikų 
rekonstruktorių klubo „Partizanasׅ“ komanda, prie 
kurios šiai edukacijai prisijungė obelietis moksleivis ir 
žinomas rajono armonikierius Orestas Streikus, visi 
norintieji galėjo susipažinti su partizano kasdienybe. 
Apie ją pasakojo Rokiškio krašto garbės piliečio, 
laisvės kovų dalyvio Andriaus Dručkaus anūkas 
Mantas Kelečius, istorijos mokslų daktaras Darius 
Juodis. Kartu su „Vėtrunge“ susirinkusieji dainavo 
laisvės kovų dainas, ragavo partizaniškų vaišių, kurių 
gausa dešimtis kartų viršijo vidutinį statistinį laisvės 
kovotojo racioną. 
O į Obelinę besirenkančius svečius jau miesto 
pradžioje stebino priemiesčio senjorų ir miestelio 
gimnazijos bendruomenės sukurta didžiulė floristinė 
kompozicija – iš kelių tūkstančių obuolių sudėlioti trys 
didžiuliai obuoliai.
Kaip ir kasmet Obelinės organizatoriai nepamiršo 
ir pramoginės vakaro dalies, pritraukusiai 
nesuskaičiuojamą kiekį žmonių. Dar šėlti 
nenusiteikusius šventės svečius išjudinti bandė 
„Afrikos būgnai“, kuriuos pakeitė grupė „Sare Roma“ 
– aukso detalėmis tviskančiu kostiumu pasidabinęs 
atlikėjas ir jam talkinančios merginos klausytojus ne tik 
privertė dainuoti kartu, bet ir palinguoti, patrepsėti pagal 
skambačią romų muziką. Saulei nusileidus į sceną 
žengė  merginų grupė „Vyšnios“ ir „MG International“. 
O po jų scenoje pasirodžius tikriausiai laukiamiausiam 
šventės svečiui Sauliui Prūsaičiui, Obeliuose susirinkę 
žmonės tiesiog pašėlo: scenoje su gitara dainuojančiam 
atlikėjui paliepus žiūrovai dainavo, šoko kartu, kėlė 
rankas į viršų. Šventę užbaigė grupė „Lietuvaičiai“ bei 
DJ Aivaras, kuris Obelių parką pavertė tikra diskoteka 
iki paryčių pasilikusiems naktinėtojams.
Aštrių prieskonių šventei davė smagus niuansas. Jos 
organizatoriai sukrovė rekordinio dydžio laužą. Tačiau 
truputį apsiskaičiavo: laužui įsiliepsnojus karštis ir 
žiežirbos pasiekė aplinkinių medžių kamienus bei 
šakas. Tad Obelių ugniagesiams šventinę naktį teko 
truputį padirbėti: palaistyti rūkstantį medžio kamieną 
vandeniu ir šiek tiek prigesinti laužą. 
Netrukus į dangų kylančias laužo kibirkštis užtemdė 
įspūdingi fejerverkai.

Monika MEILUTĖ
Obelinės gražiausias akimirkas įamžino M. Meilutė 
ir Nerijus Kralikas. Daugiau nuotraukų ir vaizdo 
siužetas – www.rokiskiosirena.lt.
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Rokiškyje vyko seminaras savivaldybių Kultūros padalinių vadovams ir specialistams
Rugsėjo 5-6 dienomis Rokiš-

kyje vyko kasmetinis Lietuvos 
savivaldybių Kultūros padalinių 
vadovų ir specialistų seminaras. 
Šiemet seminaro metu buvo na-
grinėjama „Savivaldybių kultū-
ros lyderių laikas. Pokyčių aktu-
alijos“ tema.

Pirmoji seminaro diena vyko Ro-
kiškio krašto muziejuje. Dalyvius 
pasveikino Rokiškio mokyklos-dar-
želio „Ąžuoliukas“ mokiniai, rajono 
meras Antanas Vagonis, Rokiškio 
švietimo centro direktorė Elinga Mi-
kulėnienė ir asociacijos „Kultūros 
savivaldos kolegija“ kanclerė, Šilu-
tės rajono savivaldybės administraci-
jos Kultūros skyriaus vedėja  Vilma 
Griškevičienė.

Irena Matelienė, Rokiškio kultū-
ros centro direktorė, pristatė daly-
viams Rokiškį  – Lietuvos kultūros 
sostinę 2019.

Lektorė Irena Pranskevičiūtė-Bla-
ževičė skaitė paskaitas  „Lyderystė 
ir strateginis požiūris į kultūrą“ bei 
„Partnerystės ir inovacijų vieta kul-

tūros vadyboje“. Seminaro dalyviai 
aktyviai diskutavo, atliko praktines 
užduotis.

Seminare dalyvavo  Lietuvos 
Respublikos Kultūros ministerijos 
viceministrė Gintautė Žemaitytė, 
Lietuvos Respublikos Kultūros mi-
nisterijos Kultūros edukacijos po-
litikos skyriaus patarėja Jadvyga 
Lisevičiūtė, Lietuvos Respublikos 
Kultūros ministerijos Kultūros edu-
kacijos politikos skyriaus Vyriausio-
ji specialistė Birutė Kazlauskienė ir 
Lietuvos savivaldybių asociacijos 
patarėjas švietimo ir kultūros klausi-
mais  Jonas Mickus. Buvo diskutuo-
jama apie kultūros lauko pokyčius 
regionuose.

Pirmosios dienos vakarą užbaigė 
folkloro ansamblio „Gastauta“ kon-
certas ir kartu su dalyviais suskam-
busios įvairių Lietuvos regionų liau-
dies dainos.

Kitą dieną programa „Lietuvos 
kultūros keliai“ buvo tęsiama Ilzen-
bergo dvaro sodyboje, o naujovės 
kultūros centrų  paslaugų erdvėje 
buvo pristatytos Rokiškio rajono Ba-

jorų kultūros centre.
Bajorų kultūros centrui atstovavo 

lėlių teatras „ČIZ“ su administratore 
Dalia Ziemeliene ir režisiere Nijole 
Čirūniene.

Apžiūrėję nuostabų Rokiškio šv. 
Mato bažnyčios ansamblį ir apiben-
drinę seminarą, Lietuvos savivaldy-
bių kultūros padalinių vadovai ir spe-
cialistai atsisveikino iki kitų metų. 
Burtai lėmė, kad kitąmet seminaras 
vyks Panevėžio rajone.

Šių metų renginio organizatoriai: 
Asociacija „Kultūros savivaldos ko-
legija“, Rokiškio rajono savivaldy-
bės švietimo centras.

Renginio partneriai: Rokiškio 
krašto muziejus, Rokiškio kultūros 
centras, Rokiškio rajono savivaldy-
bės Kultūros, turizmo ir ryšių su už-
sienio šalimis skyrius.

Renginio rėmėjai: asociacija 
„Kultūros savivaldos kolegija“, aso-
ciacija „Veiklus pilietis“, Rokiškio 
rajono savivaldybė, L. Sadauskienės 
individuali įmonė.

Rajono savivaldybės Švietimo 
centro inform.

Rokiškio Senamiesčio progimnazijos direktorė: „Svarbu ir aktyvus laisvalaikis, ir laiko leidimas su šeima“
Velykalnio sporto aikštyne 

rugsėjo 6-ą dieną buvo tikras 
sujudimas – čia vyko Rokiškio 
Senamiesčio progimnazijos tėvų 
tarybos nario Deimanto Mekšėno 
organizuotos pradinių klasių mo-
kinių bei jų tėvelių orientacinės 
varžybos. Progimnazijos direkto-
rė Saulė Kazinavičienė džiaugė-
si, jog Velykalnio bendruomenė 
noriai ėmėsi bendradarbiauti su 
Senamiesčio progimnazija ir taip 
skatinti aktyvų vaikų ir tėvų lais-
valaikį.

Ėmėsi bendradarbiauti
Kaip pasakojo S. Kazinavičienė, 

jau ilgą laiką daugelio mokyklos 
bendruomenės narių galvose sukosi 
mintys, kaip skatinti mokinius bei 
tėvelius kuo daugiau laiko praleisti 
kartu. „Labai apsidžiaugėme, kad to-
kios iniciatyvos ėmėsi vienas iš pro-
gimnazijos tarybos narių Deimantas 
Mekšėnas, kurio galvoje gimė idėja 
surengti orientacines vaikų ir tėvų 
varžybas. O kadangi mūsų moky-
kla yra visai šalia Velykalnio sporto 
komplekso, pasitarėme tiek su D. 
Mekšėnu, tiek su pačiais Velykalnio 
bendruomenės nariais ir nusprendė-
me pradėti bendradarbiauti – suor-
ganizuotas varžybas vykdėme nuos-
tabiai įrengtame Velykalnio sporto 
aikštyne,“ – pasakojo S. Kazinavi-
čienė.

Aktyviai įsitraukė ir tėveliai
S. Kazinavičienė atviravo, kad 

Senamiesčio progimnazijoje itin 
propaguojamas sportas bei aktyvios 
veiklos, į kurias būtų įtraukiami tiek 
mokinukai, tiek jų tėveliai, tačiau 
pastarieji į veiklas renkasi ganėtinai 
vangiai. „Esame organizavę tikrai 
nemažai įvairių aktyvių pramogų, 
varžybų, estafečių. Išbandėme dau-
gybę įvairiausių laisvalaikio leidimo 
formų, tačiau tėvams jos pasirodyda-
vo per sunkios, reikalaujančios grei-
čio ar kitų fizinių savybių,“ – pasako-

jo progimnazijos direktorė.
Tačiau D. Mekšėno ir kitų tėvelių 

organizuotos orientacinės varžybos 
susilaukė didžiulės sėkmės. „Kadan-
gi tokios varžybos reikalauja daugiau 
loginių, mąstymo, o ne fizinių gebė-
jimų, organizuotas renginys susilau-
kė didžiulio tėvelių susidomėjimo 
bei pripažinimo,“ – džiaugėsi direk-
torė mokslo metų pradžioje vykusiu 
renginiu. S. Kazinavičienė pridūrė, 
kad varžybų pasiruošimui iniciato-
riai paskyrė labai daug laiko ir jėgų: 
buvo braižomas visos teritorijos že-

mėlapis, ruošiami žemėlapyje pažy-
mėti „taškai“.

Aktyvus laisvalaikis 
ir laikas su šeima
Direktorė pasakojo, jog varžy-

bose dalyvavo net 50 komandų, ku-
rias sudaryti privalėjo mokinys ir 
bent vienas tėvelis, tačiau koman-
dos galėjo būti ir didesnės – galėjo 
dalyvauti visa šeima.

„Prieš pradedant varžybas trene-
ris Olegas Lomako visiems pravedė 
mankštą, po kurios kiekviena ko-

manda gavo po vietovės žemėlapį 
– jame buvo sužymėti taškai, į ku-
riuos komandos turėjo kuo greičiau 
nukakti. Kiekviename taške laukė 
atitinkamos spalvos flomasteris, 
kuriuo komanda žemėlapyje turė-
jo pasižymėti, taip įrodydami, jog 
aplankė reikiamą vietą,“ – pasa-
kojo S. Kazinavičienė. Užduoties 
atlikimui buvo skirtas laikas, per 
kurį komandos turėjo surasti vi-
sus žemėlapyje pažymėtus taškus. 
Laikui pasibaigus komandų nariai 
buvo vaišinami koše, o greičiausios 

ir geriausios komandos buvo apdo-
vanotos padėkomis bei nugalėtojų 
taurėmis.

„Džiaugėmės, kad Velykalnio 
bendruomenė sutiko aktyviai ben-
dradarbiauti, taip skatindami mūsų 
sportinę veiklą. Taip pat džiugu, 
kad tokią gražią dieną sulaukėme 
tiek daug dalyvių – ir tėvelių, ir 
vaikų, nes laiką leisti su šeima yra 
be galo svarbu,“ – pokalbį užbaigė 
progimnazijos direktorė Saulė Ka-
zinavičienė.

Monika MEILUTĖ
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KADA?   
2018 m. rugsėjo 15 d., šeštadienį, nuo 13 val.
KUR?
Gimtajame Vaižganto Malaišių kaime (Anykščių rajono Svėdasų seniūnija)
KĄ REGĖSIME IR GIRDĖSIME?
PROGRAMOJE:
 •   Renginį pradėsime trimis patrankos salvėmis už Tėvynę Lietuvą, Vaižganto šviesų 

atminimą ir visus “Vaižgantinių” dalyvius (tai rėmėjų Broniaus Budreikos, Ričardo Sargū-
no ir Prano Maišelio dovana);

• Lietuvos rašytojų sąjungos, Lietuvos žurnalistų sąjungos ir Nacionalinės žurnalistų 
kūrėjų asociacijos  įsteigtos  septynioliktosios  respublikinės literatūrinės Vaižganto pre-
mijos įteikimas;

• Svėdasų seniūnijos  įsteigtos dešimtosios Vaižganto mažosios premijos „Už nuopel-
nus Svėdasų kraštui“ įteikimas (premijos mecenatas-UAB „Alauša“);

• Svėdasiškių draugijos  „Alaušas“ Garbės pirmininko Algimanto Indriūno įsteigtos 
trečiosios  kun. Aleksandro Papučkos vardo „Meilės ir gerumo“ premijos įteikimas.

TAIP PAT:
• Susitiksime su rašytojais, žurnalistais, aktoriais, politikais, visuomenės veikėjais;
• Pasiklausysime nuotaikingo Širvintų kultūros centro folkloro ansamblio „Gojus“ (va-

dovė Nijolė Vitkauskaitė) koncerto;
• Dalyvausime kraštiečio doc., dr. Juozo Lapienio novelių ir ese knygos „Laiko proper-

šos“ sutiktuvėse ( Išleido leidykla-spaustuvė „Utenos Indra“);
• Pasigrožėsime fotografijų parodomis, kurias parengė fotografai Simona Bagdonai-

tė, Raimundas Kovas ir Vytautas Bagdonas;
• Sušilsime šalia „Vaižgantinių“ laužo, pabendrausime prie suneštinių vaišių stalo;
• Turėsime progą be prekybinių antkainių įsigyti leidinių ir suvenyrų „vaižgantiška“ 

tematika.
Bus ir daugiau malonių staigmenų!
Lauksime Jūsų!
Nuo 11 val. iki renginio pradžios bus galimybė aplankyti netoliese, Kunigiškių I kaime 

veikiantį Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejų.
 Smulkesnė informacija teikiama:
Tel. nr. 8 682 33 024,  8 620 45 339

Šventės organizatoriai:
Svėdasų seniūnija,

Asociacija Vaižgantiečių klubas „Pragiedrulys“,
Anykščių kultūros centro Vaitkūnų skyrius,

Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejus.
MŪSŲ PARTNERIAI:
Valstybinės įmonės „Valstybinių miškų urėdija“Anykščių regioninis padalinys ir Svė-

dasų girininkija
VAIŽGANTINIŲ RĖMĖJAI:
Anykščių rajono savivaldybė, UAB „Alauša“, Anykščių kultūros centras, Danutės Kut-

kienės individuali įmonė, UAB „Žaliadvaris“ ir privatūs asmenys.

Tegu visi keliai veda Jus į jubiliejines –
10-ąsias – VAIŽGANTINES!

Rugsėjo 7 d. pie 12:40 val. šalia Laisvės gatvėje esančios parduotuvės „Spektras“ lieps-
nojo Volkswagen Golf III markės automobilis.

 Į nelaimės vietą atvyko dvi priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos komandos, kurios efektyviai 
užgesino užsiliepsnojusį automobilio variklio skyrių. Į pagalbą kibo ir netoliese buvęs Rokiškio 
kūno kultūros ir sporto centro metodininkas Romas Kundelis (nuotr.).

Įvykio metu žmonės nesužeisti.
Monika MEILUTĖ

Laisvės gatvėje užsiliepsnojo automobilisPirmajam Sąjūdžio mitingui Rokiškyje – 30 metų

1988 rugsėjo 9 d. įvyko pirmasis Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio (LPS) Rokiškio 
iniciatyvinės grupės organizuotas mitingas, į kurį susirinko apie 10 tūkstančių žmonių. 
Mitinge plevėsavo tautinės vėliavos, žmonės laikė heraldinius simbolius ir plakatus, pri-
tariančius pertvarkai. 

Į mitingą atvyko LPS iniciatyvinės grupės nariai A.Šaltenis, B. Kuzmickas, A. Nasvytis, K. 
Uoka, A. Butkevičius. Mitingo vedantieji – Eugenijus Mikaliūnas ir Skirmantė Krasauskaitė. 
Susirinkusieji ne tik kalbėjo, bet skaitė eiles, giedojo Tautišką giesmę Mitingo ašimi tapo 
svečių kalbos, kurios buvo aštresnės, daugiau uždegančios nei vietinių. Dalyvavo pakviesti 
komunistų partijos rajono komiteto sekretoriai, kuriems šio mitingo idėja ir jų antraplanis vai-
dmuo nelabai patiko. Mitingo metu buvo renkamos lėšos LPS Rokiškio iniciatyvinei grupei 
paremti. (Fotografijos P. Prascieniaus).

Rokiškio krašto muziejaus inform.

Rudenį rekomenduojama išsitirti šachtinio šulinio vandenį
Nacionalinio visuomenės 

sveikatos centro prie Svei-
katos apsaugos ministerijos 
Panevėžio departamentas 
(NVSC Panevėžio departa-
mentas) primena, kad ne tik 
pavasarį, kai nutirpsta snie-
gas, bet ir po vasaros liūčių 
svarbu pasirūpinti šachtinio 
šulinio vandens kokybe.

Daugiausiai užterštų 
šulinių – Biržų rajone
NVSC Panevėžio departa-

mento duomenimis, per pirmą-
jį šių metų pusmetį Panevėžio 
regione buvo suorganizuoti 99 
šachtinių šulinių vandens che-
miniai tyrimai, kurių vandenį 
vartoja nėščios moterys ir kū-
dikiai iki 6 mėn. amžiaus. At-
likus minėtus tyrimus nustaty-
ta, kad 30 proc. tirtų vandens 
mėginių neatitiko Lietuvos 
higienos normos HN 24:2017 
„Geriamojo vandens saugos 
ir kokybės reikalavimai“ (HN 
24:2017) nustatytų reikalavi-
mų. Daugiausiai tirtų šulinių 
vandens mėginių neatitiko HN 

24:2017 reikalavimų Biržų r. 
(41 proc.), mažiausiai - Pasva-
lio r. (14 proc.). 

Svarbu įsitikinti
šulinio vandens kokybe
Didesni kiekiai nitratų ir 

nitritų labai pavojingi nėš-
čioms moterims ir kūdikiams 
iki 6 mėn. amžiaus, kurie yra 
ypač jautrūs nitratams, nes jų 
organizme nepakanka nitra-
tus skaidančio fermento ir iš-
sivysto methemoglobinemija, 
vadinamasis „pamėlusių kū-
dikių“ sindromas. Kūdikiams 
atsiranda pykinimas, vėmi-
mas, dusulys, pamėlsta oda 
ir gleivinės. Sunkiais atvejais 
atsiranda traukuliai, kūdikis 
gali mirti. Žmogaus organiz-
me nitratai gali sudaryti pa-
vojingus sveikatai junginius, 
kurių dideli kiekiai gali su-
kelti net vėžinius susirgimus.

Gyventojai informuojami
apie nekokybiško vandens 
tyrimų rezultatus
Informaciją apie nėščią-

sias ir kūdikius iki 6 mėn. 
amžiaus NVSC Panevėžio 
departamentas gauna iš Pane-
vėžio regione esančių asmens 
sveikatos priežiūros įstaigų 
(ASPĮ) ir organizuoja šachti-
nio šulinio vandens cheminį 
tyrimą azoto grupės junginių 
- nitritų ir nitratų - kiekiui 
nustatyti. Apie nekokybiško 
vandens tyrimų rezultatus ir 
rekomendacijas, kaip elgtis, 
kai viršijamos ribinės toksinių 
(cheminių) rodiklių vertės, 
pateikiama vartotojui, taip pat 
siuntusioms ASPĮ.

Kur kreiptis
dėl šulinio vandens 
ištyrimo?
Gyventojai, kurie nori iš-

sitirti šulinių vandens koky-
bę, gali kreiptis į atestuotas 
laboratorijas, atliekančias 
vandens tyrimus, ir vandenį 
išsitirti savo lėšomis.

Nacionalinio visuomenės
 sveikatos centro 

Panevėžio departamento
inform.

Rugpjūtį – 0,4 proc. defliacija
Lietuvoje rugpjūčio mėnesį 

buvo 0,4 proc. mėnesio defliaci-
ja. Vartojimo prekių ir paslau-
gų kainos šalyje mažėja antrą 
mėnesį iš eilės.

Statistikos departamentas 
pranešė, kad metinė infliacija 
(rugpjūtį, palyginti su pernai rug-

pjūčio mėnesiu) siekė 2,1 proc., 
o vidutinė metinė infliacija buvo 
3,3 proc. (liepą – atitinkamai 2,5 
proc. ir 3,5 proc.).

Rugpjūčio mėnesio kainų 
pokyčiui įtakos turėjo daržovių, 
degalų ir tepalų, avalynės kainų 
sumažėjimas bei tabako gaminių, 
asmeninių transporto priemonių 

techninės priežiūros ir remonto 
paslaugų, kavos, arbatos ir kaka-
vos kainų padidėjimas. Vartojimo 
prekių kainos per mėnesį suma-
žėjo 0,6 proc., paslaugų kainos 
– padidėjo 0,3 proc., per metus – 
išaugo atitinkamai 1,6 proc. ir 3,3 
procento.

BNS inform.

Pirmąjį būstą regionuose galės įsigyti dukart 
daugiau šeimų – tam skirta 4 mln. eurų

Valstybės parama šiemet galės 
pasinaudoti daugiau nei planuota 
pirmąjį būstą provincijoje per-
kančių jaunų šeimų. Ši parama 
dvigubinama ir sieks 4 mln. eurų. 

Iki rugsėjo 10 dienos pateikti 
1379 prašymai subsidijai gauti, iš jų 
586 priimti, 512 – atmesti, nes neuž-

pildyta šeimos turto deklaracija, dar 
281 apdorojami. 

Daugiausia prašymų pateikė šei-
mos su vienu vaiku – 46 proc., su 
dviem vaikais – 28 proc., šeimos be 
vaikų – 22 proc., o su trimis ir dau-
giau vaikų – 4 proc. 

Kauno rajone pateikti 184 pra-

šymai, Klaipėdos – 137, Vilniaus – 
118, Panevėžyje – 80. Likę 860 pra-
šymai pateikti kitose savivaldybėse. 

Iš vietovių, kur galima preten-
duoti į subsidiją, nė vieno prašymo 
nebuvo pateikta tik Pagėgių savival-
dybėje. 

BNS inform.
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Perkančioji organizacija: Rokiškio ra-
jono savivaldybės administracija (kodas 
188772248, Respublikos g. 94, 42136 
Rokiškis).

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

1 vieno ir 1 dviejų kambarių butai su visais komunaliniais 
patogumais. Butai su bendro naudojimo patalpomis (vir-
tuve, tualetu, dušine), mediniuose ar karkasiniuose na-
muose bei butai, kurių nusidėvėjimas yra didesnis kaip 
60 proc., nebus perkami.

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

tatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos 
ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo, patvir-
tinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 
13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar 
kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių 
į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

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

Pirkimo dokumentus galima gauti Strateginio plana-
vimo ir investicijų skyriuje, 414 kab., Respublikos g. 94, 
Rokiškyje, arba rasti internete adresu www.rokiskis.lt 
naujienų skiltyje.

Informacija teikiama tel. (8 458) 71 429, mob. 8 616 
48 892, el. paštu v.gindviliene@post.rokiskis.lt.

Paraiškos  pateikimo vieta: Strateginio planavimo ir 
investicijų skyrius, 414 kab., Respublikos g. 94, Rokiškyje.

Paraiškos  pateikimo terminas: iki 2018 m. rugsėjo 26 
d. 10.00 val.

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

rodomas parduodamo buto adresas, kontaktinio asmens 
vardas, pavardė ir telefono nr.

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

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

Komisijos posėdis, kuriame atplėšiami vokai, vyks 
2018 m. rugsėjo 26 d. 10.30 val. Rokiškio rajono  savival-
dybės administracijos 203 kab., Respublikos g. 94, Rokiš-
kyje.

Užs. 0689

AUGALAI
• Žeminius kviečius Famulus.  
Tel. 8 610 49 834. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Naują indukcinę viryklę. Viena 
kaitvietė. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 614 21 856. Rokiškis
• Trintuvą -  kokteilinę, stiklinė 
talpa 1,7 l. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 648 35 808. Rokiškis

• Automatinę skalbimo mašiną 
Electrolux, 6 kg, mažai naudota. 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 647 29 310. 
Rokiškis
• Mažą nešiojamą dujinę viryklę, 5 
l dujų balionus, elektrinę kaitlentę. 
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Elektrinę siuvimo mašiną CAIKA 
134. Kaina 105 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau papildomo buhalterės 
darbo nuo pirminių dokumentų iki 
finansinės apskaitos.  
Tel. 8 699 41 889. Rokiškis
• 38-erių metų vyras ieško darbo.  
Tel. 8 672 86 131. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Reikalingas meistras, galintis 
atlikti apdailą po langų įdėjimo. 

Tel. 8 678 09 749. Rokiškis
• UAB „Ratmonta“ ieško padangų 
montavimo meistro. Papildomas 
tel. (+370) 68221651.  
Tel. 8 645 85 650. Rokiškis

• Reikalingi gyvulių šėrikai/-ės 
ūkyje. Tel. 8 603 62 299.  
Rokiškis
• Reikalingas žmogus gyventi 
sodyboje (vienkiemyje) ir dirbti su 
gyvuliais. Be žalingų įpročių, ilgam 
laikotarpiui. Tel. 8 643 12 971. 
Rokiškis

KITA

• Sauskelnes - kelnaites suaugusiam 
žmogui. Vokiška kokybė, M 
dydis, 7 lašiukai, 12 vnt. Atidaryta 
pakuotė. Kaina 3 Eur.  
Tel. 8 618 58 842. Rokiškis
• Naudotus, gerus roletus. 2 vnt.  
73 cm*120 cm ir  240 cm*120 cm. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• Stiklo lapus, išimtus iš langų.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• Nestandartinę, didelę, geros 
būklės vonią . Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis

• Metalinę, stačiakampę, 160 l 
talpą su kranu. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• Metalinius šiltnamio lankus. 
Kaina 55 Eur. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• Anglišką patalynės užvalkalų 
komplektą (3 dalių), naujas.  
Kaina 12 Eur. Tel. 8 609 87 231. 
Rokiškis
• Stiklo lapus 1vnt. 7 mm*75 
cm*134 cm ir 2 vnt. 5 mm*136 
cm*214 cm. Tel. 8 679 95 305. 
Rokiškis
• Storasienį metalinį vamzdį.  
Storis 8 mm, skersmuo 630 mm. 
Tel. 8 698 55 357. Rokiškis
• Elektros variklį  5-6 kW. Kaina 
120 Eur. Tel. 8 698 55 357. 
Rokiškis
• 3 l talpos stiklainius. Vnt. kaina 
0,3 Eur. Tel. 8 611 34 820.  
Rokiškis
• Molines krosnies plytas, yra 
apie 200 vnt. Naudotos ir naujos, 
normalios būklės.  
Tel. 8 643 33 201. Rokiškis
• Tašelius 10x10, 1 m3 kaina 165 
Eur. Kaina 165 Eur.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Aviečių uogas. 1 kg. -1,5 Eur. 
Atvežu. Tel. 8 671 89 551.  
Rokiškis
• Šiaudus rulonais. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Įvairių rūšių medų, galiu atvežti, 
po 4,5 Eur. Tel. 8 671 89 551. 
Rokiškis
• Kapotas šakas kūrenimui, 
maišais. Maišas 1,1 Eur. Kaina 1 
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12 06:00 Himnas

06:05 Labas rytas, Lietuva
08:55 Senis
09:55 Europos Komisijos 
Pirmininko J. C. Junckerio 
metinė kalba. 
11:10 Komisaras Reksas 
12:00 Nacionalinė paieškų 
tarnyba 
13:00 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Seserys 
17:30 Žinios. 
18:00 „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Gyvenimas
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Mano mama gamina 
geriau! 
22:30 Dviračio žinios

23:00 Smaragdo miestas 
23:45 Klausimėlis.lt
00:00 LRT radijo žinios
00:10 Štutgarto kriminalinė policija 8 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vakaras su Edita
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 „Kas ir kodėl?" 
03:30 Dviračio žinios 
04:05 Specialus tyrimas 
05:00 Seserys 

06:10 Televitrina
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Simpsonai
07:55 Prieš srovę
08:50 Meilės sūkuryje
09:50 Tai - mano gyvenimas
12:00 Laukinė žemė
13:00 Pažadėtoji
15:00 Simpsonai

16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Gero vakaro šou
20:30 Kam ta meilė?
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Nesunaikinamieji
00:05 Kastlas
01:05 Kaulai
02:00 Rouzvudas
02:50 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba
03:40 Kaip išsisukti įvykdžius 
žmogžudystę
04:30 Kastlas
05:15 Rouzvudas

06:15 "Mano gyvenimo šviesa" 
07:30 "Keista šeimynėlė" 
07:55 "Volkeris, Teksaso reindžeris" 
08:55 Rytas su LNK
10:55 KK2 
11:25 "Meilės sparnai" 

13:25 "Gyvenimo daina" 
14:25 "Dvi širdys" 
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
20:30 "Rimti reikalai" 
21:30 Žinios
22:30 Slėgis 
00:20 "Akloji zona" 
01:10 Puikybė ir garbė 

07:00 "Didžiojo sprogimo teorija" 
07:30 "Kijevo operatyvinė grupė" 
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 "Kijevo operatyvinė grupė" 

14:50 "Farų karai" 
15:50 "Teisingumo agentai" 
16:55 "Kobra 11" 
18:00 "Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas" 
19:00 "Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius" 
20:00 DELFI dėmesio centre
20:30 Info diena
21:00 Skerdikas 
23:15 Galutinis tikslas 3 
01:00 "Strėlė" 
01:50 "Nusikaltimų tyrėjai" 

05:05 „Nuostabūs pojūčiai“
05:35 „Baltoji vergė“ 
06:24 TV parduotuvė
06:40 Kaimo akademija
07:10 4 kampai
07:40 Lietuva tiesiogiai
08:10 „Delta“ 
09:15 „Moterų daktaras“ 
10:20 „Jekaterina Didžioji“ 

11:25 „Juodosios katės“ 
12:30 „Bitininkas“ 
13:35 TV parduotuvė
13:50 „Gluchariovas“ 
14:55 „Deimantų medžiotojai“ 
16:00 Reporteris
16:30 Lietuva tiesiogiai
17:00 „Moterų daktaras“ 
18:00 Reporteris
18:55 „Renovacija. Tikrai verta“
19:00 „Bitininkas“ 
20:00 Reporteris
20:30 Lietuva tiesiogiai
21:00 „Merginos iš Ukrainos“ 
22:00 Reporteris
22:55 „Renovacija. Tikrai verta“
23:00 „Gluchariovas“ 
00:05 „Delta“ 
01:05 „Bitininkas“ 
02:00 „Juodosios katės“ 
02:45 „Jekaterina Didžioji“ 
03:35 „Viskas dėl tavęs“ 
04:20 „Juodosios katės“ 
05:05 „Nuostabūs pojūčiai“
05:35 „Baltoji vergė“ 
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14 06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
09:15 Senis
10:20 Štutgarto kriminalinė 
policija 8 
11:10 Komisaras Reksas 
12:00 (Ne)emigrantai 
13:00 Vartotojų kontrolė 
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Seserys 
17:30 Žinios. 
18:00 „Kas ir kodėl?"
18:30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba
19:30 Beatos virtuvė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Auksinis protas
22:50 Operacija „Skyfall" 

02:55 Planeta Žemė 2 
03:50 Teisė žinoti 
04:20 Džesika Flečer 4 

05:15 Rouzvudas
06:10 Televitrina
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Simpsonai
07:55 Farai
08:50 Meilės sūkuryje
09:50 Tai - mano gyvenimas
12:00 Laukinė žemė
13:00 Pažadėtoji
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Ledynmetis. Susidūrimas
21:15 Pasaulio vyrų krepšinio 
čempionato atrankos rungtynės. 
Kroatija - Lietuva

23:05 Beždžionių planeta
01:25 Nesunaikinamieji
03:10 Kryžminė ugnis
04:50 Kaulai
05:35 Naujakuriai

06:15 "Mano gyvenimo šviesa" 
07:30 "Keista šeimynėlė" 
07:55 "Volkeris, Teksaso 
reindžeris" 
08:55 Rytas su LNK
10:55 KK2 
11:25 "Meilės sparnai" 
13:25 "Gyvenimo daina" 
14:25 "Dvi širdys" 
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Gyvūnų policija
18:30 Žinios 
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Godzila 
23:25 Šioje šalyje nėra vietos 

senukams
01:45 Džekas Rajanas. Šešėlių 
užverbuotas 

07:00 "Didžiojo sprogimo teorija" 
07:30 "Kijevo operatyvinė grupė" 
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 "Kijevo operatyvinė grupė" 
14:50 "Farų karai" 
15:50 "Teisingumo agentai" 
16:55 "Kobra 11" 
18:00 "Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas" 
19:00 "Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius" 

20:00 @rimvydasvalatka
20:30 Info diena
21:00 Padangių riteriai 
23:05 Prezidento patikėtinis 
00:50 "Strėlė" 
01:40 "Kas žudikas?" 

05:05 „Nuostabūs pojūčiai“
05:35 „Geriausios nardymo vietos“
06:00 „Pavojingiausios kelionės. 
Mongolija“
06:24 TV parduotuvė
06:30 „Pasaulio turgūs. Ypatingas 
maistas“
06:40 „Geriausios nardymo vietos“
07:10 Grilio skanėstai
07:40 Lietuva tiesiogiai
08:10 „Delta“ 
09:15 „Moterų daktaras“ 
10:20 Partizanų keliais 2
10:50 Grįžtu namo

11:25 „Juodosios katės“ 
12:30 „Bitininkas“ 
13:35 TV parduotuvė
13:50 „Gluchariovas“ 
14:55 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“ 
16:00 Reporteris
16:30 Gyvenimo būdas
17:00 „Moterų daktaras“ 
18:00 Reporteris
18:45 Keliauk su „Reporteriu“
18:55 „Renovacija. Sužinok 
daugiau“
19:00 „Baudėjas“ 
20:00 Reporteris
20:30 Grilio skanėstai
21:00  „Merginos iš Ukrainos“ 
22:00 Reporteris
22:45 Keliauk su „Reporteriu“
23:00 „Gluchariovas“ 
01:00 „Moterų daktaras“ 
02:45 „Baltoji vergė“ 
04:05 „Neprijaukinti. Kodjako sala“
04:30 „Iššūkis“ 

K
ET

VI
R

TA
D

IE
N

IS
 0

9.
13 06:00 Himnas

06:05 Labas rytas, Lietuva
09:15 Senis. 
10:20. Štutgarto 
kriminalinė policija 8 
11:10 Komisaras Reksas 
12:00 Gyvenimas 
13:00 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Seserys 
17:30 Žinios. 
18:00 „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Specialus tyrimas
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Gimę tą pačią dieną
22:30 Dviračio žinios
23:00 Prieš audrą 1 
01:15 Štutgarto 
kriminalinė policija 8 

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

05:15 Rouzvudas
06:10 Televitrina
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Simpsonai
07:55 Gero vakaro šou
08:50 Meilės sūkuryje
09:50 Tai - mano gyvenimas
12:00 Laukinė žemė
13:00 Pažadėtoji
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Farai
20:30 Kam ta meilė?

21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Rytoj, kai prasidėjo karas
00:05 Kastlas
01:05 Kaulai
01:55 Rouzvudas
02:45 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba
03:35 Kaip išsisukti įvykdžius 
žmogžudystę
04:25 Kastlas
05:15 Rouzvudas

06:15 "Mano gyvenimo šviesa" 
07:30 "Keista šeimynėlė" 
07:55 "Volkeris, Teksaso reindžeris" 
08:55 Rytas su LNK
10:55 KK2 
11:25 "Meilės sparnai" 
13:25 "Gyvenimo daina" 
14:25 "Dvi širdys" 
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios

19:30 KK2
20:00 Valanda su Rūta
21:00 "Rimti reikalai" 
21:30 Žinios
22:30 Džekas Rajanas. Šešėlių 
užverbuotas 
00:35 "Akloji zona" 
01:25 Slėgis 
02:55 Alchemija XXVIII. Muzikos 
instinktas
03:25 RETROSPEKTYVA. Ciklas 
"Menininkų portretai"

07:00 "Didžiojo sprogimo teorija" 
07:30 "Kijevo operatyvinė grupė" 
08:30 "Farų karai" 
09:30 "Teisingumo agentai" 
10:35 "Kobra 11"  
11:40 "Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius" 
12:40 "Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas" 
13:45 "Kijevo operatyvinė grupė" 

14:50 "Farų karai" 
15:50 "Teisingumo agentai" 
16:55 "Kobra 11" 
18:00 "Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas" 
19:00 "Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius" 
20:00 DELFI dėmesio centre
20:30 Info diena
21:00 Prezidento patikėtinis 
22:50 Skerdikas
01:00 "Strėlė" 
01:50 "Kas žudikas?" 

05:05 „Nuostabūs pojūčiai“
05:35 „Baltoji vergė“ 
06:24 TV parduotuvė
06:40 Grilio skanėstai
07:10 Gyvenimo būdas
07:40 Lietuva tiesiogiai
08:10 „Delta“ 
09:15 „Moterų daktaras“ 
10:20 „Jekaterina Didžioji“

11:25 „Juodosios katės“ 
12:30 „Bitininkas“
13:35 TV parduotuvė
13:50 „Gluchariovas“ 
14:55 „Deimantų medžiotojai“ 
16:00 Reporteris
16:30 Lietuva tiesiogiai
17:00 „Moterų daktaras“ 
18:00 Reporteris
18:55 „Verslo genas“
19:00 „Baudėjas“ 
20:00 Reporteris
20:30 Lietuva tiesiogiai
21:00 „Merginos iš Ukrainos“ 
22:00 Reporteris
22:55 „Verslo genas“
23:00 „Gluchariovas“ 
00:05 „Delta“ 
01:05 „Bitininkas“ 
02:00 „Juodosios katės“
02:45 „Jekaterina Didžioji“ 
03:35 „Moterų daktaras“ 
04:20 „Juodosios katės“ 
05:05 „Nuostabūs pojūčiai“
05:35 „Geriausios nardymo vietos“

Eur. Tel. 8 625 59 922. Rokiškis
• Naujus greičio matuoklius - 
antiradarus. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujas, vietines signalizacijas 
pastatui, elektrošokus apsaugai 
po 40 Eur., automobilio vaizdo 
registratorius po 30 Eur., 
žvejybinius tinklus po 40 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujus prietaisus nuo kurmių ir 
kurklių, žiurkių ir pelių.  
Kaina 12 Eur. Tel. 8 678 66 028. 
Rokiškis
• Kojų pėdų šveitiklius „Scholl 
Velvet“ po 15 Eur., „Scholl nail“ 
priemonę nagų grybeliui gydyti ir 
kita. Kaina 12 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujus klausos aparatus nuo 40 
Eur. Kraujospūdžio matuoklius. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 678 66 028. 
Rokiškis
• Sausą biokurą maišuose.  
Tel. 8 695 08 688. Rokiškis
• T firmos cinkuotas metalo sijas 
šiltnamiui 15 vnt. po3,40 m. 
Tel. 8 615 55 734. Rokiškis
• Vazą sodybai papuošti, kuparus 
(kraičio skrynias).  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Uogų, sulčių virimo puodą.  
Tinka vaškui lydyti, didelis.  

Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Talpuminius kondensatorius 
(varikliams paleisti).  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Skaldytas malkas mažais kiekiais, 
atvežu. Tel. 8 621 51 320.  
Rokiškis
• Suvirinimo aparatus 
(savadarbius), stiprius el. variklius. 
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Rusiškas lempas lauko 
apšvietimui su transformatoriumi 
(dienos šviesa). Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Metalines spintas, įvairių dydžių. 
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Odinius dėklus ginklui, dedamus 
ant pečių ar liemens.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Dienos šviesos šviestuvus, 
lempas, starterius.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Elektros skaitliukus, galima 
su saugikliais. Vienfazę elektros 
spintą. Tel. 8 621 51 320.  
Rokiškis
• Arpą grūdams valyti ir girninį 
grūdų malūną. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Stiklines spec. talpas vynui 
gaminti 0,5 l, 0,72 l, stiklainius 
medui ir 3 l. stiklainius.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis

• Medžio apdirbimo stakles ir 
diskinius pjūklus.  
Tel. 8 458 75 585. Rokiškis
• Metalinį seifą. Kaina 85 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• 3 l talpos stiklainius. 50 vnt. 
Vieneto kaina 0,70 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Sausas, sukapotas, beržines 
malkas. Kiekis 35 erdm. (m3). 
Pasiimti patiems iš V. Kudirkos g. 
Kaina 1150 Eur. Tel. 8 678 79 797. 
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Puikiai veikiantį, nešiojamąjį 
kompiuterį Asus K55J. Įdėtas 
spartusis Samsung Evo 840 120GB 
ssd diskas, baterija laiko 3val. 
Procesorius Intel Core i5, ram 4GB, 
vaizdo plokštė Geforce 1GB. Kaina 
galutinė, nėra pakrovėjo. Pridedu 
krepšį. Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 647 88 088. Rokiškis
• Monitorių Samsung. 44cm 
įstrižainės. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• Stacionarų kompiuterį Intel 
celeron 2.53 Ghz. Operatyvioji 
atmintis 450mb ram. Kietasis 
diskas 75 Gb. Cd-Rom. Windows 
XP. Monitorius plokščias, Acer 

V193HQV, 19 colių įstrižainė. Pelė, 
klaviatūra. Kaina 52 Eur.  
Tel. 8 675 00 301. Rokiškis
• Idealios būklės planšetinį 
kompiuterį SAMSUNG GALAXY 
TAB A SM-T585. Yra vieta SIM 
kortelei, visiškai sukomplektuotas, 
garantija, dėkliukas. Pirktas kovo 
mėn. pabaigoje. Domina keitimas. 
Kaina 180 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Geros būklės planšetinį 
kompiuterį iPad A1337. Ekranas 
10 colių. Dedama SIM kortelė, 
yra dėkliukas. Baterija laiko gerai. 
Domina keitimas. Kaina 65 Eur. 
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Ekologiškus svogūnus po 0.6 Eur/
kg. Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Šviežią medų Rokiškio mieste. 
Supilstytas į stiklainius 1 kg ir 0,7 
kg. Kaina 3 Eur. Tel. 8 679 95 266. 
Rokiškis
• Ekologiškai augintas bulves. 
Kaina 0,30 Eur/kg.  
Tel. 8 652 53 706. Rokiškis
• Ekologišką medų. Supiltas į tarą 
po 1 kg. Kaina 3 Eur.  
Tel. 8 611 34 820. Rokiškis
• Aviečių uogas, galima patiems 

išsiskinti. Tel. 8 620 63 092. 
Rokiškis
• Ekologiškai augintas bulves. 1 
kg kaina 0,30 Eur. Bulvės skanios, 
nesudaužytos, nes kastos rankomis. 
Tel. 8 617 58 870. Rokiškis
• Šviežią medų. Kaina 3 Eur.  
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis
• Spanguoles, šviežiai rinktas. 

Didelės, rinktinės.  
Tel. 8 600 08 175. Utena
• Šviežią medų, sufasuotą po 1 kg. 
Kaina 4 Eur. Tel. 8 458 33 083. 
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Mobilųjį telefoną ASUS 
ZENFONE 2. Ekranas idealios 
buklės, su dokumentais, visiškai 
sukomplektuotas. Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 604 43 280. Rokiškis
• Idealios būklės mobilųjį telefoną 
Samsung Galaxy S6 32GB. Yra 
dokumentai, dėkliukas. Domina 
keitimas. Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Geros būklės Samsung SGH - 
P310. Yra dokumentai. Domina 
keitimas. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Baltą mobilųjį telefoną Samsung 
Galaxy S4 su dokumentais.  
Kaina 60 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Mobilųjį telefoną Nokia Lumia 
800. Yra dokumentai. Domina 
keitimas. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Naują baltą Nokia Lumia 520. 
Yra dokumentai, užblokuotas. 
Domina keitimas. Kaina 50 Eur. 
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PASLAUGOS

Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Įvairių modelių telefonų 
įkroviklius, ausines.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 4,37 ha žemės ūkio paskirties 
sklypą su ežero pakrante prie 
Zirnajo ežero, Zirnajų km., 
Antazavės sen., Zarasų r. 0,57 
ha – miškas. Atlikti kadastriniai 
matavimai. Kaina 14000 Eur.  
Tel. 8 654 04 229. Zarasai
• 1 kambario butą Vilties g., 
3-ajame aukšte. Reikalingas 
remontas. Kaina 11500 Eur.  
Tel. 8 615 45 602. Rokiškis
• Mūrinį namą su ūkiniais 
pastatais ir pirtimi Rokiškio raj., 
Klišių km. Name yra įvestas 
vandentiekis ir kanalizacija. 
Namas šildomas centrine šildymo 
sistema. Pirmajame aukšte yra 
trys kambariai, antrajame – du. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 614 19 157. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą, Taikos g. 19, 
3-ajame aukšte. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 671 78 327. Rokiškis
• 2 kambarių butą Panevėžyje, 
4-ajame aukšte. Butas erdvus, 
šiltas, 2 balkonai, rami vieta, 
netoliese prekybos centrai, 
mokykla, darželis.  
Tel. 8 612 94 815. Panevėžys
• Mūrinį namą su ūkiniais pastatais 
Sėlynėje. Yra 30 a žemės,  
šulinys. Tel. 8 652 95 358.  
Rokiškis
• Dvigubą sodą (12 arų) Obelėlės 
6-toji g. 15, Steponių k. Sklype 
stovi nevisiškai įrengtas dviejų 
aukštų mūrinis sodo namas, sienos 
užpiltos keramzitbetoniu. Sklypas 
kraštinis. Neįvesta elektra.  
Kaina derinama. Kaina 3500 Eur. 
Tel. 8 616 80 160. Rokiškis
• Sodo skypą su namu Raišių km. 
Yra elektra, šiltnamis, vanduo 
tinkantis laistymui, 6,5 a žemės. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 679 35 608. 
Rokiškis
• Skypą prie Sartų ežero ir 
Šventosios upės ištakų. 6,29 ha, 
Kalbutiškių km. Sklypas kraštinis, 
prie gero kelio, 250 m ribojasi su 
upe. Tel. 8 698 55 357.  
Rokiškis
• 2 kambarių butą Aukštaičių g., 
2-ajame aukšte. Tel. 8 611 20 442.  
Rokiškis
• 19 a, 21 a, 24 a,, 39 a, 42 a. namų 
valdos sklypus už miškų urėdijos, 
prieš kolektyvinius sodus.  
Sklypai atidalinti, atlikti 
geodeziniai matavimai, įvesta 
elektra, vanduo, servitutinis kelias. 
Tel. 8 657 75 999. Rokiškis
• Bendrabučio tipo, 1 kambario 
butą Anykščiuose. Virtuvė ir dušas 
bendri. Papildomas tel. (8-655) 
69028. Tel. 8 611 88 638.  
Anykščiai
• 6.15 ha žemės ūkio paskirties 
sklypą Pandėlio seniūnijoje.  
Tel. 8 674 61 469. Rokiškis
• Pigiai, 4 kambarių butą ramioje 
ir geroje vietoje. Tel. 8 621 65 223. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą Panevėžyje, 
Dariaus ir Girėno g. Rami vieta, 
arti mokyklos, darželiai, prekybos 
centrai. Tel. 8 612 94 815. 
Panevėžys
• Sodybą su kiemo statiniais 
ir tvenkiniu visai prie Kriaunų 
upelio, kuris įteka i Sartų ežerą. 
Vandentiekio ir kanalizacijos 
įvadai, tvarkingas lauko tualetas 
ir pastatas pirčiai įsirengti. 
Beveik iki pat sodybos asfaltuotas 
pravažiavimas. Kaina 24000 Eur. 
Tel. 8 612 88 218. Rokiškis
• Sodybą 3 km. nuo Rokiškio.  
Yra 2.5 ha žemės.  
Tel. 8 627 08 628. Rokiškis
• Sodybą Eidminiškių k. Tai Jūsų 
galimybė kvėpuoti grynu oru, gerti 
švaresnį vandenį, valgyti savo 
užsiaugintą maistą. Namas – 50 
kv.m. ploto. Jame 2 kambariai ir 
virtuvė. Lauko tualetas, šulinys, 
šiltnamis, daržas. Kieme auga 
obelys. Kaina 10000 Eur.  
Tel. 8 694 01 135. Rokiškis
• Mūrinį namą su patogumais, 
80 kv.m, plastikiniai langai, 
geras ūkinis pastatas, garažas, 
30 a. žemės, sodas, asfaltuotas 
privažiavimas, tinkamas gyventi. 
Apaščioje, 2km. iki Pandėlio. 
Galimi keitimo variantai, kaina 

derinama. Kaina 7500 Eur.  
Tel. 8 614 99 302. Rokiškis

NUOMA

• Tvarkinga, dirbanti mergina, nuo 
spalio mėn. butą. Tel. 8 624 37 690. 
Rokiškis
• Tvarkingam žmogui siūlau 
nemokamai gyventi savo sodyboje, 
vienkiemyje. Geras susisiekimas. 
Tel. 8 603 47 580. Rokiškis
• Išsinuomuočiau butą ar namą.  
Tel. 8 672 48 125. Rokiškis
• 1 kambario butą su visais baldais 
ir patogumais vienam žmogui, be 
žalingų įpročių. Tel. 8 679 95 305. 
Rokiškis
• Išnuomojamas kambarys.  
Tel. 8 622 62 950. Rokiškis

PERKA

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Neįgaliojo vėžimėlį.  
Kaina 45 Eur. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• Naujas ir naudotas savaeiges 
žoliapjoves. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Uosinių dailylenčių likutį.  
Kaina 55 Eur. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• Naudotą, gerai veikiantį Makita 
kampinį šlifuoklį. Kaina 63 Eur. 
Tel. 8 612 26 521. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Dviratį 7-12m. vaikui. 3 vidinės 
pavaros, vokiškas, tvarkingas. 
Kaina 85 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• 1987 m. Audi 80 B3. 1.8 l, 
benzinas/dujos, TA, tvarkinga. 
Kaina 620 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• Audi 80 B2 1986 m., 1.8 l, 
benzinas/dujos, TA, tvarkinga. 
Kaina 520 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• Audi A4 B5 1997 m., karavanas, 
TA, tvarkinga. Kaina 1450 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Volvo S80 2 l, 16 kW., benzinas. 
TA apie 1,5 m. Reiktų keisti 
galinius amortizatorius. Galinė 
važiuoklė bilda važiuojant per 
duobes. Kaina derinama.  
Kaina 1000 Eur. Tel. 8 626 57 202. 
Rokiškis
• 1999 m. Ford Mondeo. 1,8 l, 
TDI, TA iki 2019.01. Universalas, 
kablys, el. langai, signalizacija, 
centrinis užraktas. Kaina 280 Eur. 
Tel. 8 624 40 834. Rokiškis
• 1996 m. Opel Vectra. 1,7 l, TDI, 
TA 2 m. Kuro sąnaudos 5 l/100 km. 
Be rūdžių, be defektų.  
Kaina 550 Eur. Tel. 8 624 40 834. 
Rokiškis
• Ratlankius R16 2017m. 5/108. 
Tinka Volvo, Ford, Peugeot 
automobiliams. Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• 1995 m. Audi A4, dyzelis, 1,9 
l, 66 kW, automatinė greičių 
dėžė, sidabrinė, veikianti klimato 
kontrolė, TA iki 2020.09, 
sutvarkyta važiuoklė, geras variklis. 
Kaina 1000 Eur. Tel. 8 686 91 017. 
Rokiškis
• Tvarkingą, važiuojantį Opel 
Zafira, be defektų. Juodas, 1.6 l, 
benzinas, dujos nebuvo įdėtos.  
Dar yra TA. Kaina 1700 Eur.  
Tel. 8 688 34 723. Rokiškis
• Opel Astra 2001 m., 2 l, dyzelis, 
TA iki 2019.11.20. Tvarkingas 
automobilis, smulkūs trūkumai. 
Kaina 700 Eur. Tel. 8 628 47 947. 
Kupiškis
• Peugeot 806, 2001 m., dyzelis, 
1.9 l, TA iki 2019.05.02. 7 vietų, 
yra kablys. Kaina 1200 Eur.  
Tel. 8 626 46 265. Rokiškis
• Mazda 323 F, 2001 m., benzinas/
dujos, TA iki 2020.  
Tel. 8 611 88 638. Rokiškis
• Ford Mondeo, 2003 m., dyzelis, 
TA iki 2020. Tel. 8 611 88 638. 
Rokiškis
• Geros būklės 2006 m. AUDI A4. 
2 l, 103 kW, dyzelinis variklis, 
universalas, pilkas. TA, lengvojo 
lydinio ratai, iš Vokietijos. Variklis 
dirba kaip laikrodis, važiuoklėje 
niekas nebilda, 2 rakteliai, nauji 
stabdžių diskai, kaladėlės. Domina 
keitimas. Tel. 8 687 73 075. 

Rokiškis
• Labai geros būklės 2004 m. 
Renault Scenic. Dyzelinis varklis, 
iš Vokietijos. Kaina 1499 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Audi 80 1.9 l, 1990 m. TA iki 
2019.07. Beveik naujos vasarinės 
padangos, pridedu žieminių 
padangų komplektą su lietais 
ratlankiais. Apžiūrėti galima po 16 
val. Rokiškyje. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 622 63 780. Rokiškis
• Toyota Corolla Verso 2007 m., 2 
l, dyzelis. Labai geros būklės. TA 
iki 2020.02. Spalva – ruda, puikus 
automobilis. Tel. 8 605 51 935. 
Rokiškis
• Krosinį Suzuki RMZ 450 
motociklą. Pakeisti vožtuvai, 
švaistiklis, guoliai, variklio 
grandinė, cilindras, stūmoklis, 
žiedai, įtempejas. Reikia tvarkyti 
suportus, užvedimo kojelę, galinį 
amortizatorių, rankenėlės aplūžę . 
Kaina 1000 Eur. Tel. 8 619 32 390. 
Rokiškis
• Audi A4 Avant. Tvarkingas, 
prižiūrėtas automobilis. Variklis, 
važiuoklė veikia puikiai, jokių 
investicijų nereikia, yra tik keletas 
smulkių kėbulo defektų. 2 l, TDi, 
103 kW. Kaina 3450 Eur.  
Tel. 8 654 43 613. Rokiškis
• Lengvojo automobilio priekabą 
su TA, draudimu arba priekabos 
dokumentus ir priekabą atskirai. 
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Peugeot 306, 2l, HDI, dyzelis,  
TA galioja pusantrų metų, 
tvarkingas. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Keturratį 125cc, 3+1 bėgiai.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• 2000 m. Opel Zafira 2 l, 60 kW, 
dyzelis. TA iki 2019.05. Spalvos 
kodas Z151.  Yra autopilotas ir t.t. 
Kaina 850 Eur. Tel. 8 616 73 641. 
Rokiškis
• VW  Sharan, 1999 m., TDi, 
81kW, TA iki 2019.03.30. Ką tik 
pakeisti tepalai, filtrai, žieminės 
dygliuotos padangos, signalizacija, 
dvi krosnelės, šildomos sėdynės. 
Lietuvoje pravažiuota 64 000 km, 
iš Vokietijos. Kaina 1400 Eur.  
Tel. 8 687 86 097. Rokiškis
• 2002 m. Volvo V70, 2,4 l, 120 
kW, iš Vokietijos, Lietuvoje 
neeksploatuota. Pakeista sankaba. 
Kaina 1950 Eur. Tel. 8 698 79 028. 
Rokiškis
• Renault Espace 3. Benzinas/
dujos, TA, tvarkingas. Domina 
keitimas. Kaina 750 Eur.  
Tel. 8 683 06 559. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• R13, R14, R15 ratus su 
padangomis, ratlankius.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• VW Golf 3 1998 m., 1.9 l, TD. 
karavaną. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• VW Polo 2004 m. benzininį 
variklė, 1,2 l. Iš daužtos mašinos. 
Rida 94000 km. Kaina 650 Eur.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• VW Golf 4 priekinius žibintus  ir 
variklio viršutinį dangtį.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• Nenaudotą traktoriaus kuro baką. 
Kaina 85 Eur. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• 1998 m. benzininio Ford Galaxy 
duris, greičių dėžę, benzino 
siurbliuką ir kita. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• Audi A4 B5 dalimis. 1,8 l, 
benzininis variklis, sedanas.  
Kaina 11 Eur. Tel. 8 647 88 088. 
Rokiškis
• Ford Fiesta 1991 m., 1.3 l, 
benzinas. Tel. 8 671 51 396. 
Rokiškis
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• VW Caravelle T-4 automatinę 
pavarų dėžę. Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 698 55 357. Rokiškis
• Honda Translap 650CC dalimis. 
Tel. 8 675 30 523. Kupiškis
• 2006 m. Audi A6 lengvojo lydinio 
ratus, 17 colių, tarpas tarp skylių 
112, padangų likutis apie 7 mm. 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• UAZ priekinį tiltą su naujomis 
padangomis. Tel. 8 601 49 161. 
Rokiškis
• 3 vnt. R15 Audi ratų.  
Kaina 20 Eur. Tel. 8 612 26 521. 
Rokiškis
• 3vnt. R15 ratų. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 612 26 521. Rokiškis
• Opel Astra 1.7 l, dyzelis. 
Priekinius stabdžių diskus, 
kaladėles, stabilizatoriaus traukes. 

Buvo sudėtos naujos dalys, bet po 
avarijos išimtos. Kaina nurodyta  
už viską. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 624 77 743. Rokiškis
• 2008 m. VW Caddy priekinį 
buferį, kairės pusės žibintą, dešinės 
pusės posparnę. Tel. 8 615 55 734. 
Rokiškis
• 1991-1996 m. Opel Astra  
priekinį buferį. Tel. 8 615 55 734. 
Rokiškis
• Lengvojo lydinio ratlankius. 
Keturių skylių, R15. Centrinė skylė 
58mm., tarpas tarp skylių 108 mm. 
Tel. 8 615 55 734. Rokiškis
• Ford Fiesta 1991 m., 1.3 l, 
benzinas. Tel. 8 671 51 396. 
Rokiškis
• VAZ 2121, NIVA žiemines 
padangas, kitas dalis.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis

• Naujas Semperit padangas 
2017 m., Vokietija, 185 65 R15. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• 175|70 R14, R15, R13 ratus 
ir padangas lengviesiems 
automobiliams ir priekaboms.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• GAZ-66 reduktorių, padangas. 
GAZ-63 galinį tiltą, padangas. 
GAZ-53 detales, padangas.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• GAZ-51, GAZ-53 dalis, lempas, 
padangas, ZIL padangą.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Ford Mondeo 1995 m., 1.8 l, TDi 
ir Opel Cadett 1983 m.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Renault Espace 2.1 l., TDi ir 
2.2l, benzinas. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Televizorių Vido, 54 cm 
įstrižainės, su pulteliu.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• LCD televizorių Samsung 
LE37A466C. 37 colių (įstrižainė 94 
cm). Reikalingas priedėlis.  
Tel. 8 614 21 856. Rokiškis

• VW Golf 3 vairuotojo pusės 
priekinį žibintą. Ilgosios ir 
trumposios šviesos atskirai.  
Kaina 15 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Opel Astra 5 skylių ratlankius. 
Kaina 45 Eur. Tel. 8 698 79 028. 
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Mėšlo kratytuvo padangą su 

apatine kamera. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Kerneland linginius plūgus, 
lenkišką purkštuvą (400 l) ir trąšų 
barstytuvą. Tel. 8 622 42 767. 
Rokiškis
• Plūgą, kultivatorių, akėčias, 
kaupikus. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 698 55 357. Rokiškis
• Vartomą, 6 korpusų Kverneland 
plūgą. Pilnai paruoštas naudojimui. 
Pridėsiu atsarginių, dylančių 
detalių. Kaina 5500 Eur.  
Tel. 8 682 41 839. Rokiškis
• Šiaudų - rulonų šakes (rusiškos), 
3 korpusų plūgą (rusiškas), 
tinklines akėčias. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Rankinę gervės tipo  kranbalkę 
(didelė, tipri). Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis

• Traktorių bakus ir kitokias talpas. 
3 t statines, kanistrus.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Kėlimo cilindrus priekaboms 
T-150 ir kt. žemės ūkio padargus. 
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• T-40 dalys, ratlankiai, trikampiai 
padargams kabinti. 
 Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Įvairius skriemulius, detales, 
tinkamus gaminti (konstruoti).  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• SK-5 NIVA dalimis, yra naujų. 
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis

Ieškokite  
prekybos centruose!

Parlamentinės partijos pasirašė susitarimą dėl gynybos, socdemai – prieš
Parlamentinės partijos 

pirmadienį Vyriausybėje 
pasirašė susitarimą dėl ar-
timiausio dešimtmečio gy-
nybos politikos.

Susitarime numatyta ne 
vėliau kaip iki 2030 metų 
finansavimą gynybai padi-
dinti iki 2,5 proc. bendrojo 
vidaus produkto – puse pro-
centinio punkto daugiau nei 
dabar.

Dokumente numatoma 
2022 metais priimti spren-
dimus dėl galimybės įvesti 
visuotinę karo prievolę.

Jį pasirašė valstiečių, 
konservatorių, liberalų, so-
cialdarbiečių, Lietuvos len-
kų rinkimų akcijos vadovai. 

Ministras pirmininkas 
Saulius Skvernelis žinias-
klaidai sakė, kad pasirašytas 
dokumentas „stiprins mūsų 
valstybę“ ir „demonstruo-

ja, kad ypatingai svarbiais 
klausimais pačios svarbiau-
sios politinės partijos gali 
atrasti sutarimą“.

„Jis (dokumentas – BNS) 
tobulas niekada nebus, bet 
jis yra maksimaliai artimas 
tam, ko mes maksimaliai 
trokštame“, – ceremonijoje 
teigė premjeras.

Gintauto Palucko Soci-
aldemokratų partija susita-
rimo nepasirašys, nes ne-

pritaria sparčiam gynybos 
išlaidų didinimui ir pasisako 
prieš visuotinį šaukimą. 

Lyginant su pirminiu va-
riantu, susitarimas papildy-
tais keliais punktais – į su-
sitarimą įtrauktos nuostatos 
priimti Tautinių mažumų 
įstatymą ir parengti Nacio-
nalinę demokratijos apsau-
gos nuo hibridinių grėsmių 
strategiją.

Partijos susitarimu taip 

pat įsipareigos bendromis 
pastangomis priešintis „ne-
atsakingoms spekuliaci-
joms, priešinančioms gyny-
bos finansavimą su kitomis 
jautriomis sritimis“.

Naujo susitarimo inici-
atoriai sako, kad jis padės 
užtikrinti nuoseklią gyny-
bos politiką, neatsižvelgiant 
į rinkimų ciklus ir politinės 
valdžios pasikeitimus.

Ankstesnis partijų susi-

tarimas dėl gynybos ir sau-
gumo politikos buvo pasira-
šytas 2014 metais, iškart po 
Krymo aneksijos. Svarbiau-
sią jo nuostatą – gynybai 
skirti 2 proc. BVP – numa-
toma įgyvendinti šiemet.

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

A. Lukašenka savo sklype surinko 
42 tonas arbūzų ir 60 tonų bulvių

Baltarusijos prezidentas 
Aleksandras Lukašenka po 
vienos savo darbo dienos šią 
savaitę prisijungė prie der-
liaus nuėmimo jo asmeninia-
me sklype, pranešė valstybės 
vadovo spaudos tarnyba.

„Prezidentiniame sklype 
auginamos kelių veislių bul-
vės. Tą dieną buvo nuimtas 
visas bulvių derlius, bulvės 
iškart buvo išrūšiuotos“, - tei-

giama pranešime.
Nepaisant gana sausringos 

vasaros, bulvių prezidento skly-
pe užderėjo solidžiai - 1,5 hek-
taro plote jų surinkta 60 tonų.

„Pradžiugino ir arbūzai, 
kuriems baltarusiškai vasarai 
nebūdingos kelios savaitės 
kaitros atsiėjo tik į naudą - pa-
gerėjo skonis ir aromatas. Tuo 
Aleksandras Lukašenka ir jo 
pagalbininkai galėjo įsitikinti 
vietoje, per trumpas derliaus 

rinkimo pertraukėles“, - skel-
bia Baltarusijos prezidentūros 
spaudos tarnyba.

Anot pranešimo, arbūzų 
nuo 1,6 hektaro tądien surink-
ta 42 tonos.

„Toks derlius nuimtas tik 
viename dirbamos žemės lauke 
šalia prezidento sodybos - že-
mės ūkio darbai ten artimiau-
siomis dienomis bus tęsiami“, 
- reziumuojama pranešime.

BNS inform.

Parlamentas renkasi į rudens sesiją
Seimas pradeda ru-

dens sesiją, pagrindiniai 
jos akcentai bus kitų metų 
biudžeto tvirtinimas, refe-
rendumo dėl dvigubos pi-
lietybės paskelbimas, nau-
jas tyrimas dėl neteisėto 
poveikio politikams.

Pirmadienį prasidėjusi 
penktoji eilinė sesija žymi ir 
šios Seimo kadencijos vidurį. 

Sesijos darbų programos 
projekte išskirta dešimt pri-
oritetų: kitų metų biudžetų 
tvirtinimas, socialinės atskir-
ties mažinimas, demografi-
jos, migracijos ir integracijos 
2018–2030 metų strategijos 

priėmimas, neįgaliųjų inte-
gracija ir paramos jiems užti-
krinimas, sveikatos priežiūros 
paslaugų kokybės ir prieina-
mumo gerinimas, aukštųjų 
mokyklų valdymo bei studijų 
finansavimo modelio tobulini-
mas, vietos savivaldos ir ben-
druomenių stiprinimas, vals-
tybės energetikos ir transporto 
sektoriaus efektyvinimas, ko-
rupcijos mažinimas, valstybės 
gynybos užtikrinimas.

Šią sesiją valdantieji taip 
pat planuoja pradėti naują par-
lamentinį tyrimą dėl įtakos po-
litikams, tarnautojams ir politi-
niams procesams. Specialiajai 
komisijai norima pavesti ištirti 

2008 – 2016 metais galbūt 
darytą įtaką rinkimų eigai, 
koalicijų formavimui, partijų 
finansavimui, teisėkūros pro-
cesui, valstybės tarnautojų 
skyrimui.

Pagal sumanymą, šis ty-
rimas turėtų trukti iki kitų 
metų gegužės. 2019 metų 
gegužę Lietuvoje vyks prezi-
dento ir Europos Parlamento 
rinkimai. 

Iš viso rudens sesijos 
darbų programos projekte 
įrašyta apie 600 teisės aktų 
projektų be lydimųjų doku-
mentų. Planuojama surengti 
apie 50 plenarinių posėdžių.

BNS inform.

Vilniaus pakraštyje bus statomos naujos kareivinės
Vilniaus miesto pakraš-

tyje, netoli Žaliųjų ežerų, 
bus statomos naujos karei-
vinės.

Krašto apsaugos ministe-
rija paskelbė kareivinių su 
priestatu projektavimo pas-
laugų konkursą. Tam numa-
tyta per 1,5 mln. eurų.

Šie pastatai bus statomi 
Pagubės gatvėje.

Ministerijos BNS pateik-
tame atsakyme rašoma, kad 
naujos kareivinės bus skirtos 

vienam iš Vilniaus mieste dis-
lokuotų Lietuvos kariuomenės 
padalinių.

Statybos darbus planuoja-
ma pradėti 2020–2021 metais.

„Naujas karinės infras-
truktūros objektas statomas 
siekiant optimizuoti Vilniaus 
mieste esančių karinių vie-
netų infrastruktūrą, į naujus 
pastatus perkeliant dabarti-
nių kariuomenės reikalavimų 
neatitinkančius kariuomenės 
padalinius“, – teigia ministe-
rija.

Kol kas neatskleidžiama, 
kuris kariuomenės padalinys 
kelsis į Pagubės gatvę.

Vilniuje yra dislokuotas 
Gynybos štabas, Sausumos 
pajėgų štabas, Krašto apsau-
gos savanorių pajėgų štabas 
ir 8-oji rinktinė, Gedimino 
štabo batalionas, Logistikos 
valdyba, Mokymo ir doktri-
nų valdyba, Generolo Jono 
Žemaičio Lietuvos karo aka-
demija, Specialiųjų operacijų 
pajėgų padaliniai.

BNS inform.

Ispanijoje nevykusiai restauruota dar viena relikvija
Ispanijoje viena para-

pijietė neskoningai nudažė 
tris XV amžiaus skulptūras; 
tai buvo dar viena nevykusi 
kultūros paveldo restaura-
cija, penktadienį atsidūrusi 
žiniasklaidos dėmesio centre.

Medinė Mergelės Marijos 
skulptūra, kuri saugoma koply-
čioje vos 28 gyventojus turinčia-
me Ranjadoiro kaimelyje šiau-
riniame Astūrijos regione, buvo 
„papuošta“ ryškia rožine ska-
rele, žydra mantija ir makiažu. 
Medžio drožinys, kuris anksčiau 
buvo nespalvotas, dabar taip pat 
pasižymi ryškius žalius drabu-
žius dėvinčiu jaunuoju Jėzumi 
Kristumi, o trečiosios skulp-
tūros, vaizduojančios apaštalą 
Petrą, drabužiai buvo nudažyti 
tamsiai raudona spalva.

Šis rezultatas lyginamas su 
2012-aisiais Borchos mies-
telyje vienos pagyvenusios 

ispanės „restauruota“ freska 
„Ecce Homo“ (Štai Žmogus), 
vaizduojančia Jėzų Kristų, ku-
ris dabar atrodo kaip beždžionė 
blyšku veidu ir deformuotomis 
akimis.

Leidimą atlikti restauraciją 
vietos gyventoja Maria Luisa 
Menendez gavo iš parapijos 

kunigo. „Nesu profesionalė, 
bet man visada patikdavo tai 
daryti, o figūras tikrai reikėjo 
nudažyti. Taigi, nudažiau jas 
kaip galėjau. Spalvos man at-
rodė geros, jos patiko kaimy-
nams“, – dienraščiui pasakojo 
moteriškė.

BNS inform.

Ch. Sugiharos sūnus Vilniuje rado „gyvybės vizų“ klastočių
Japonų diplomato, žydų 

gelbėtojo Čiunės Sugiharos 
jauniausiasis sūnus Lietuvos 
centriniame valstybės ar-
chyve aptiko, kad dalis tėvo 
išduotų vadinamųjų vizų gy-
venimui buvo klastotės.

Kaip pranešė archyvas, šią 
savaitę Vilniuje lankęsis No-
buki Sugihara, apžiūrėjęs savo 
tėvo Ch. Sugiharos bei Ny-
derlandų garbės konsulo Jano 

Zwartendijko (išduotas vizas 
Lenkijos žydų pabėgėliams, 
palygino antspaudus, rašmenis 
ir parašus su oficialiais Japoni-
jos konsulato dokumentais ir 
nustatė neatitikimų.

Be to dalyje suklastotų vizų 
įrašyta data yra vėlesnė nei 
konsulato uždarymo data.

N. Sugihara susipažino ir 
su Vidaus reikalų ministerijos 
Administracijos departamento 
„svetimšalio Jano Zwarten-

dijko “ byla, joje saugomi jo 
ir žmonos prašymai gyventi, 
dirbti Lietuvoje bei grįžti į 
Olandiją.

Č. Sugihara 1939–1940 me-
tais gyveno Kaune, čia atidarė 
Japonijos konsulatą. Jis kartu 
su olandų konsulu J. Zvarten-
dijku čia išdavė tūkstančius 
„vizų gyvenimui“, išgelbėjusių 
ne mažiau kaip 6 tūkst. Lenki-
jos žydų gyvybių.

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

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

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimą

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Naujus vaikiškus batus. Dydis 34. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 628 18 371. 
Rokiškis
• Naujas, juodas, sportines kelnes, 
XXXL dydžio, iš nesiglamžančios 
medžiagos. Dvi šoninės 
kišenės, kelnių apačia gali būti 
praplatinama. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 609 87 231. Rokiškis
• Vestuvinę suknelę, dėvėta tik 
kartą. Dydis 38 (Tinka iki 40, nes 
nugaroje suknelė yra varstoma). 
Dėl papildomos informacijos 
skambinti. Spalva balta/auksinė. 
Kaina 380 Eur. Tel. 8 608 45 908. 
Rokiškis
• Originalius Nike krepšinio 
batelius. Tinka tiek mergaitėms, 
tiek berniukams. 38,5 dydis.  
Kaina 30 Eur. Tel. 8 635 49 070. 
Rokiškis
• Labai geros būklės batelius. 41 
dydis. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 623 20 459. Rokiškis
• Pavasarinę - rudeninę striukytę. 
Būklė labai gera. 104 cm ūgio 
mergaitei. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 623 20 459. Rokiškis
• Mažai avėtus batukus.  
Dydis 40, bet mažinti. Tinka 38-39 
dydžio kojai. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 623 20 459. Rokiškis
• Juodos spalvos, odinius, 
moteriškus, sportinius batelius iš 
Vokietijos, lenktu padu. 40 dydis. 
Kaina 37 Eur. Tel. 8 621 86 262. 
Rokiškis
• Baltus odinius, moteriškus, 
sportinius batelius iš Vokietijos.  
38 dydis. Kaina 32 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Labai geros būklės CD grotuvą 
Panasonic CQ - C1303NE. MP3, 
AUX. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Labai geros būklės CD grotuvą 
AP CD - 5800 CD. MP3, AUX. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Labai geros būklės CD grotuvą 
Sony CDX - MP40. MP3.  
Kaina 20 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Labai geros būklės CD grotuvą 
Panasonic CQ-C7303N. MP3, 
WMA. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Idealios būklės CD grotuvą 
ALPINE CDE-120RM, USB, AUX. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Labai geros būklės CD grotuvą 
Vdo Dayton CD 1327. Yra MP3, 
AUX. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• CD grotuvą PLU2, P2 - 3030. 
MP3. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• CD grotuvą VDO Dayton CD 
1107. MP3, AUX. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis

• Labai geros būklės, kaip naują 
CD grotuvą Panasonic CQ-
C1300AN.Mp3,VMA,RDS. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Labai geros būklės CD grotuvą 
JVS KD-SD80BT. Bluetooth, 
Mos-fet, 50w-4, WMA, MP3, USB, 
AUX, SD. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Geros būklės CD grotuvą JVS 
KD-R821BT, Bluetooth, VMA, 
MP3, USB, AUX. Mos-fet 50W-4. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• 10 bičių šeimų su aviliais.  
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis
• 1 m. basetų veislės šunį su kilmės 
dokumentais. Tel. 8 603 55 831. 

Rokiškis
• Bičių šeimas. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Nebrangiai pianiną. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 625 62 366. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Daugiavaikei šeimai pusiau 
automatinę skalbimo mašiną, 
spyną. Tel. 8 646 24 760.  
Rokiškis
• Virtuvines spinteles ir spintą 
vaikams. Tel. 8 624 71 970. 
Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Pamesti Audi automobilio 
rakteliai. Radusiam atsilyginsiu. 
Tel. 8 624 31 650. Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO-
PREKĖS

• Originalius Jordan krepšinio 
batelius. 40 dydis.  
Kaina 30 Eur. Tel. 8 635 49 070. 
Rokiškis
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ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

***
Vaikinas merginai:
– Dėl tavęs eičiau kad ir į 

pasaulio kraštą!
– Kai jau ten nueisi, pasilik 

ilgėliau, gerai?
***

Jaunikis prieš pirmąją naktį 
klausia nuotakos

– Ar tu iki šiol miegojai su 
kokiu nors vyru?

– Aš su jokiu vyru nemiego-
jau, sūnumi prisiekiu!

***
Mokyklos direktorius klau-

sia penktokų, ką tik grįžusių iš 
ekskursijos:

– Ir kas, vaikučiai, jums 
labiausiai patiko muziejuje?

Vaikai choru:
– Kaip mūsų istorijos moky-

toja nukrito nuo laiptų.
***

Du berniukai daugiabučio 
kieme ginčijasi, ar raudonos 
uogos ant krūmo yra valgomos. 
Galų gale abu priima sprendi-
mą:

– Imkim ir nuskinkim. Jei ta 
bobutė, kuri sėdi ant suoliuko, 
ims rėkti, vadinasi – valgomos!

***
Pokerio pasaulio čempionas 

buvo toks puikus žaidėjas, kad 
jo šeima net per laidotuves abe-
jojo, ar velionis neblefuoja.

***
Kalbasi du kaubojai:
– Klausyk, Džoni, kuo tu 

šėrei savo arklį, kai jis sirgo?
– Suplėkusiu šienu.
Po kurio laiko kalbasi tie 

patys:
– Tai va, Džoni, padariau 

kaip tu patarei: šėriau savo 
ligotą arklį suplėkusiu šienu. 
Bet arklys nugaišo.

– Maniškis irgi nugaišo.
***

Močiutė skaito Petriukui 
pasaką apie žvejį ir žuvelę. 
Petriukui trūko kantrybė:

– Kvailas tas žvejys. Aš 
tai žuvelės naujos žmonos 
paprašyčiau.

***
– Ji tokia miela. Kur tu ją 

sutikai?
– Stotyje. Su policininkais 

mušėsi.
***

Žmona vyrui:
– Jau ruduo. Paukščiukai 

išskrido žiemoti į pietus, 
zuikučiai kailį keičia. O kas aš 
– zuikutis ar paukščiukas?

Vyras:
– Meškutė tu mano. Meš-

kutės žiemą migyje miega.
***

Petriukas aunasi guminius 
batus. Mama stebisi:

– Bet juk lauke karšta, nei 
balų, nei purvo.

– Nesijaudink, mama. Aš 
rasiu.

***
Blondinė modelis turi nu-

taisyti mąslią veido išraišką. 
Jai niekaip nesiseka. Netekęs 
kantrybės fotografas sako:

– Tiek jau to, padėsiu. 
Sakyk, kiek bus penkiskart 
aštuoni?

Orų prognozė rugsėjo 11-13 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Rugsėjo 11 d. Naktį +14

Dieną +23
V, 
4-8 m/s

Kai kur palis.

Rugsėjo 12 d. Naktį +13
Dieną +17

PV,
6-12 m/s

Vietomis palis.

Rugsėjo 13 d. Naktį  +13
Dieną +18

V, 
2-7 m/s

Naktį ir rytą trumpi 
lietūs.

DOVANOJA

Ieškokite  
prekybos centruose!

Kokie grandioziniai 
Kremliaus planai buvo Kryme! 
Lošimų zona, laisvoji ekono-
minė zona, kurorto zona. O 
galiausiai liko tiesiog... zona.

***
Apskritai, tai aš jauna! Tik 

jau labai seniai!
***

Skyrybų metu jis jai atidavė 
tik keptuvę. O su ja ji atkovojo 
visą likusį turtą.

***
Žmona tikrina vyro te-

lefoną. Rado numerį, pava-
dintą „Nemokamas seksas“. 
Supykusi ėmė ir paskambino. 
Ir skambėti ėmė jos pačios 
telefonas.

***
Kai kuriuos taip užgrūdina 

šeimyninis gyvenimas, kad jie 
liaujasi bijoję anapusinio.

***
Kiekviena pelėda gali 

pasukti galvą 270 laipsnių... 
kiekvienam vyturiui, kuris 
bando ją žadinti.

***
Jei guli dabar meilužės 

lovoje, atsimink, kad vieta šalia 
tavo žmonos – tuščia.

***
Žmona prašo vyro:
– Duok pinigų pilingui. 
– O kas čia per velnias?
– Čia tokia procedūra, kai 

nušveičiama sena oda, o po ja – 
nauja, daili, minkštutė...

– O aš visada maniau, 
kad jūs, gyvatės, odą keičiate 
nemokamai.

BALDAI

• Minkštą kampą, gamintą 
Klaipėdos baldų gamykloje, mažai 
naudotas, geros būklės. Ištiesiamas 

miegojimui, yra patalynės dėžė. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 674 81 303. 
Rokiškis
• Čiužinį Dormeo 
160cm*200cm*5cm. Kaina 85 Eur. 

Tel. 8 605 61 087. Rokiškis
• Naudotas virtuvės spinteles, 
pasiimti patiems. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 645 26 235. Rokiškis
• 4 durų šviesią spintą.  
Tel. 8 613 81 243. Rokiškis
• Stalą-knygą (ištiesiamas), 
svetainės stalą su minkštomis 
kėdėmis, kėdes atskirai, virtuvės 

komplektą, kompiuterio kėdes 
ant ratukų, sekciją, spintą, sofą, 
fotelius, įvairias spinteles.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis

• Dovanoju Beko šaldytuvą. Dėl 
pristatymo susitarsime.  
Tel. 8 616 30 020. Vilnius

• 3 mėn. katytę. Naudojasi kraiko 
dėžute, meili. Tel. 8 624 01 986. 
Rokiškis


