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Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Rugsėjo 18-oji, 
antradienis, 
38 savaitė

Iki metų pabaigos liko 104 dienos.
Saulė teka 6.54 val., 
leidžiasi 19.32 val. 

Dienos ilgumas 12.38 val. 
Mėnulis – priešpilnis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Galmantė, Minas, Minbartas, 
Minbartė, Minbutas, Minbutė, 

Minė, Mingailas, Mingailė, Stefa, 
Stefanija.

Rytoj: Arnulfas, Giedrė, Girvinas, 
Vytė, Vilhelmina, Vilė.

Poryt: Andriejus, Eustachijus, 
Fausta, Tautgirdė, Vainoras.

Dienos citata
„Kada miegame, mes visi lygūs“ 

(M. Servantesas).

Dienos skaičius
18000

Tiek Eur nuostolio padarė 
vagys Panemunyje, išnešę trak-
toriaus navigacinę sistemą bei 
jos priedus. 6 p. 

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1793 m. pirmasis JAV pre-
zidentas Džordžas Vašingto-
nas pradėjo Kapitolijaus, ku-
riame dabar yra įsikūręs JAV 
parlamentas, statybą.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1873 m. gimė lietuviško Šv. 
Rašto vertėjas arkivyskupas 
Juozapas Skvireckas. Mirė 
1959 m. Zamse (Austrija).

2000 m. šaulė Daina 
Gudzinevičiūtė Sidnėjaus 

vasaros olimpinėse žaidynėse 
šaudymo į skrendančius 

taikinius rungtyje iškovojo 
aukso medalį.

Post 
scriptum
Kojomis nosies 

nenušnypši.

Taikdario misija: apie Rokiškio vėliavą 
tolimajame Malyje ir apie mūsų nepastebimus 
taikaus gyvenimo privalumus

Karys savanoris Deividas Daukas 506-osios kuopos draugų dovanotą vėliavą išskleidė Malyje, Gao provincijoje įkurtoje Jungtinių tautų taikdarių misijos MINUSMA bazėje. Asmeninio archyvo nuotr.

4-5 p.

Rokiškio 519-asis gimtadienis

2-3 p.
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Pirmoji Rokiškio miesto gimtadienio diena: autentiški garsų deriniai, 
netikėta šokio kompozicija bei Žygimanto Augusto ir Barboros meilės istorija

Rokiškio miesto erdvėse prasidėjo šurmulys – penktadienį, rug-
sėjo 14 d. Rokiškio krašto muziejuje oficialiai prasidėjo minimaliz-
mu ir klasika kvepiantis 519-am miesto gimtadieniui skirtas šventi-
nis savaitgalis, kuriame kiekvienas rajono gyventojas ras kažką sau 
artimo: teatrą, muziką, dainą, šokį, eiles… Pirmoji, šviesos diena 
širdis labiausiai paglostė muzikos ir meno mylėtojams.

519-ąją miesto gimtadienio šventę pradėjoLietuvos muzikos 
ir teatro akademijos studentų ir absolventų, dainininkų ir ins-
trumentininkų koncertas „Late Junctions“, kuriame dešimties 
profesionalių vokalistų ansamblis bei kanklininkų trio klausyto-
jus žavėjo keletos epochų muzika – ją atlikėjai sujungė į vieną 
visumą. Netikėta bei autentiška kontratenoro ir kanklių, baroko 
ir minimalizmo jungčių visuma kiekvienam klausytojui tapo 
unikalia klausymosi patirtimi. Net dvylikos kūrinių programoje 
klausytojai išvydo ir solo, ir trio, ir viso ansamblio pasirody-
mus, kuriuos lydėjo garsūs bei gausūs žiūrovų plojimai.

Po bene pusantros valandos trukusios malonės ausims ir 
akims meno mylėtojai buvo laukiami Rokiškio kultūros centro 
II aukšto foje, kurioje visą dieną buvo eksponuojama iš mieste-
lėnų atneštų daiktų sukurta paroda „Daiktų refleksijos“.

Apžiūrėjus ekspoziciją, miestelėnų bei miesto svečių akis 
patraukė netikėtas dviejų merginų šokis su didžiuliu geltonu 
kubu („Šviesos“ dienos simbolis) šalia įėjimo į kultūros centrą 
– kompozicija buvo lyg gyvas svečių kvietimas užeiti į kultū-
ros centro vidų, kurio užkulisiuose laukė nuostabiais kostiumais 
pasidabinę Kupiškio bei Rokiškio aktoriai. Išsidabinę kailio bei 
veliūro detalėmis puoštais kostiumais aktoriai šokinėjo aplink 
karūnuotąjį Žygimantą Augustą bei jo žmoną Elžbietą – sce-
ną sudrebino Neringos Danienės statytas spektaklis „Barbora“, 
kuriame pagrindinį Barboros Radvilaitės vaidmenį atliko pati 
režisierė. Audringais plojimais išlydėta Barboros ir Žygimanto 
meilės istorija žiūrovus žavėjo iki paskutinės minutės.

Gimtadienio svečiams kiek atsikvėpus, didžiausi naktinėtojai 
buvo laukiami eglių kino slėnyje, kuriame vėsų rudens vakarą 
žiūrovus šiurpino siaubo kino seansas.

Gyvybės dieną – kelionės laiku, dainų šventė ir šokiai iki gilios nakties
Rugsėjo 15-ąją sujudimas Rokiškio mieste prasidėjo jau 

nuo pat ankstyvo ryto. 10 valandą ryto miestelėnus bei šventės 
svečius gardžiais kvapais viliojo Respublikos gatvėje įsirengu-
si mugė, Nepriklausomybės aikštė pietus siūlė iškeisti į kelionę 
laiku, savivaldybės aikštė drebėjo nuo šokių ir dainų, kultūros 
centro kiemas širdį glostė eilėmis… O vėliau, gimtadienio sve-
čius išjudino audringas koncertas.

Turguje – avižos, ragana ir žydas
Gyvybės dieną pradėjo anksti ryte prasidėjusi mugė „Lyg iš 

gausybės rago“. Pagrindinėje miesto gatvėje išsirikiavę prekeiviai 
miesto gyventojus bei svečius viliojo įvairiais skanėstais, kvapais, 
unikaliais drabužiais bei papuošalais. Pavaikštinėjus po mugę gim-
tadienio dalyvių dėmesį patraukė neįprasta reginys: mediniai ve-
žimai, šieno kitkos, mediniuose narveliuose – žąsys ir vištos: nors 
imk ir akis trink – reginys tikrai nekasdieninis.  O kur dar lieme-
nėmis pasipuošę armonikieriai, armoniką parduoti pasiryžę „tik už 
10 auksinių”, šūkaujantys prekeiviai siūlantys avižas arkliams ar 
labai skanius „abalius“, žirgas prie paminklo, viską išmanantis žy-
das, „karūnkas“ giedanti ubagė, vežime traukiama kuprota ragana, 
laikraščiais prekiaujantys berniūkščiai, vainikais pasipuošusios pa-
nelės, pirštinaitėmis - damos...

Tačiau senojo turgaus atkūrimas besižvalgant į tuometines tra-
dicijas toli gražu ne didžiausia šimtmečiu atgal perkėlusios turga-
vietės pramoga – scenoje prisistatė turguje dalyvavusios 9 rajono 
savivaldybės, kurių pasirodymai privertė dar kartą suabejoti, ar 
tikrai nenusikėlėme šimtmečiu atgal... Scenoje vyko ne tik mela-
gingi mainai, kuriuose pieno neduodančią karvę į sulaukėjusį arklį 
pirklys išmainė, bet ir muzikiniai – vokaliniai bei instrumentiniai 
– pasirodymai, juokai apie tuometinį gyvenimą bei santykių pro-
blemas, žiūrovų polkutės. 

Viso šimtmečio turgaus metu svečiai galėjo sudalyvauti ir is-
torinėje fotosesijoje: baltomis skarelėmis pasidabinusios ponios 
dabino „atvykėlius“ senoviniais švarkais, „unt akių“ užmaudavo 
skrybėles ir, susodintus į seną, seną arklio vežimą pyškino foto-
aparatu. „Fotoaparatas iš Amerikos – nuotraukos bus greitai. Už 
savaitės“ – juokėsi istorinės fotosesijos fotografas Giedrius Kujelis.

Tačiau kai kas iki šventės nė nepriėjo: jau Nepriklausomybės 
aikštės prieigose dar gerokai prieš prasidendant mugei, rajono 
policijai teko rankioti „prisišventusius“.

Į 3 p.
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Iš 2 p. 
Meno mylėtojams – langinių plenero uždarymas
Meno mėgėjai galėjo pasigrožėti „Tyzenhauzų paveldo“ bei dailininkų klubo „Roda“ organi-

zuojamu langinių plenero uždarymu, kurį lydėjo „Gastauta“ kolektyvo dainos. Keturioliktojo Ro-
kiškyje vykusio langinių plenero metu 20 nutapytų langinių papuošė tris miesto centre įsikūrusius 
pastatus. Langines tapė 10 tapytojų: vieni jų buvo Rokiškio krašto gyventojai, kiti atvyko iš tokių 
miestų kaip Šiauliai, Vilnius, Panevėžys, Daugpilis.

„Sumažinta“ dainų šventė ir už širdies griebiančios eilės
Pasigrožėjus miesto centre vykusiais renginiais visi suskubo į savivaldybės aikštę, kurioje žiū-

rovai tapo mažosios dainų šventės „Vienybė težydi“ dalimi , grožėjosi Rokiškio rajono mėgėjų 
meno kolektyvų programa, kuri buvo pristatyta tikroje Dainų šventėje Vilniuje. Mažosios Dainų 
šventės metu pasirodė net šešiolika kolektyvų: šventės lankytojai girdėjo jungtinį chorą,  stebėjo 
teatro, folkloro bei kapelų pasirodymus.

Mažajai dainų šventei pasibaigus, prie Rokiškio kultūros centro rinkosi poezijos mylėtojai – 
čia buvo atidarytas Poezijos kampelis. Kelias dešimtis poezijos mylėtojų surinkęs šiltas renginys 
širdį glostė kiekvienam tapusiam šios procesijos dalimi: vieni ranką prie širdies laikė dainuoja-
mosios poezijos metu, kiti plojimais palaikė skaitovus, treti - Lietuvos mastu žinomo skaitovo 
Juozo Šalkausko skatinami žengė prie mikrofono skaityti, deklamuoti eiles: tik kai kurie rinkosi 
svetimas, o daugelis skaitovų deklamavo slaptas, jų skausmą ar džiaugsmą sugėrusias, savomis 
rankomis parašytas eiles. 

Poezijos kampelio atidarymo metu buvo pristatyti ir tie žmonės, kurie norėdami poeziją įamžinti 
kaip miesto bei jų šeimos simbolį graviravo eilėmis puoštas plyteles - jos papuošė naujai atidaryto 
kampelio suoliukus. Kultūros centro direktorė Irena Matelienė visiems susirinkusiems pasakojo, 
jog kadaise šiame kamputyje žydėjo gėlės, tačiau gėlės žydi neamžinai - todėl jų alternatyvai buvo 
pasitelkta tai, kas žmonių sąmonėje liks amžinai: tai menas, kūryba, jausmai ir poezija.

Venesuela ir ugningos merginos
Visą dieną praūžusių šventės dalyvių laukė ypatinga pramoginė programa į Nepriklausomybės 

aikštę priviliojusi šimtus nuo renginių gausos nepavargusių svečių: miesto centre įrengtoje scenoje 
koncertavo nuolat į Venesuelą vykstantys „Antikvariniai Kašpirovskio dantys“, sugebėję prašokdin-
ti visus aikštėje išsirikiavusius šventėjus, kuriems lietus buvo mažiausia šventės kliūtis - vakaro vėsą 
dalyviai sklaidė keldami rankas į viršų, trypčiodami vietoje ar dainuodami kartu su grupe. „Anti-
kvariniams Kašpirovskio dantims“ baigiant pasirodymą dangų nutvieskė įvairiaspalviai fejerverkai, 
kurie privertė visus šventės dalyvius pakelti galvas aukštyn bei žavėtis įspūdingu reginiu.

Po itin vyriško pasirodymo į sceną žengė šokėjų grupė "Sfinx", kuri ne tik apšildė, bet ir gerokai 
įaudrino publiką prieš kitą, merginų dueto „Golden age“ pasirodymą. Šviesomis, lazeriais bei dūmais 
apipilti šventės dalyviai šoko, dainavo ir lingavo kartu su pramoginės dalies vedėjais iki pat gilios nakties.

Gyvybės dieną – kelionės laiku, dainų šventė ir šokiai iki gilios nakties

Miestelėnų piknike pramogų netrūko nei dideliems, nei mažiems

Tris dienas trukusią šventę užbaigė Liongino Šepkos parke 
vykęs miestelėnų piknikas „Burbulų“ fiesta. 15 valandą prasidė-
jusiame piknike netrūko nei pramogų, nei įdomių, dar nematytų 
bei negirdėtų pasirodymų. 

Paskutinį miesto gimtadienio renginį pradėjo Latvijos Viesy-
tės miesto atvykusi šokėjų grupė, kuri žiūrovus džiugino vidu-
ramžių ir liaudies šokiais. Vėliau į sceną žengė jaunosios rajono 
atlikėjos, kultūros centro vyrų vokalinis ansamblis, obeliečių 
vaikinų grupė „Mes“, muzikos mokytojo Egidijaus Kundroto 

bei jo mokinių grupė „Rakštiz“.
Susirinkusius pikniko dalyvius stebino ir madų šou - savo 

megztų drabužių kolekciją „Agnettes stilius“ pristatė megztų 
drabužių bei aksesuarų dizainerė Agnė Karpovienė. Megztas 
sukneles, kostiumėlius, kardiganus bei kitus nuostabius kūri-
nius pristatė kelios dešimtys moterų, merginų ir vienas vyriš-
kis. Madų šou atributu tapo rudenišku kostiumėliu pasidabinusi 
rajono ūkininkė ir tautodailininkų sąjungos Rokiškio skyriaus 
pirmininkė Birutė Dapkienė „podiumu“ kartu žygiavusi su... 
alpaka.

Vėliau žiūrovus žavėjo ryškiomis, ilgomis sukniomis apsirė-
džiusios moterys, kurios pristatė rytietiškus šokius. Miestelėnų 
pikniką užbaigė istorinių šokių kolektyvas, kartu pasikvietęs 
šokti ir pikniko dalyvius.

Tų, kurių dainos ir šokiai nesužavėjo, L. Šepkos parke tykojo 
daugybė kitokių pramogų: lauko žaidimai, gigantiškų burbulų 
pūtimas, batutai, Rokiškio visuomenės sveikatos biuro pamo-
kėlės bei užsiėmimai, rytietiškų šokių pamokos su margaspal-
vėmis vėduoklėmis...

Šventinį reportažą parengė Monika MEILUTĖ
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Taikdario misija: apie Rokiškio vėliavą tolimajame Malyje 
ir apie mūsų nepastebimus taikaus gyvenimo privalumus
Miesto gimtadienis – puiki proga pakalbėti apie tai, kas šventiniame šurmulyje dažnai lieka nepastebėta. Apie tuos žmones, kurie nesiveržia ant 
scenų ir prie tribūnų, tačiau toli už šalies sienų atlikdami garbingas misijas ir užduotis, tampa savosios valstybės ir savojo miesto ambasadoriais. 
Vienas jų – rokiškėnas karys savanoris Deividas Daukas. 
Išlydėtuvėse į Jungtinių tautų misiją Malyje Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 506-osios kuopos draugai Deividui 
įteikė Rokiškio vėliavą, su palinkėjimu, kad jaunasis karys išskleistų savojo miesto ženklą tolimajame Afrikos kampelyje. Deividas pratęsė garbingą 
kuopos tradiciją – iki šiol rokiškėnai dalyvavo visose taikos palaikymo misijose, kuriose plevėsavo Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų vėliava. 
Už puikią tarnybą Malyje Deividas buvo pagerbtas Vyčio apygardos 5-osios rinktinės vado pulkininko leitenanto Vido Zabielos padėka. Su „Rokiškio 
Sirenos“ skaitytojais rokiškėnas karys sutiko pasidalinti misijos įspūdžiais, ištaikęs laisvą valandėlę įtemptame kursų ir pratybų grafike. 
Iš tolimojo Malio pašnekovas parsivežė ne tik įdomių įspūdžių, prasmingų patirčių, bet ir kitokį požiūrį į mūsų kasdienybę. „Mes čia nepastebime 
daugybės dalykų: kad prausiamės švariu vandeniu,  turime stogą virš galvos, daugelis galime sau leisti važinėti automobiliais. Pabuvęs Malyje, 
pradėjau vertinti daug smulkių dalykų, kurių anksčiau nepastebėdavau“.  

Deividui pavyko įsiamžinti įspūdingosios smėlio audros fone.

Malio peizažai ir gyvūnijos atstovai. 

Apie ryšį su namais 
ir saugumą: 
vietinės įžymybės 
liko neapžiūrėtos
Kai esame toli nuo namų, vie-

nas svarbiausių dalykų – ryšys su 
Lietuvoje likusiais artimaisiais. 
Per keturis tarnybos mėnesius Dei-
vidas su šeima bendravo... interne-
tu. Mat mobiliojo ryšio operato-
riaus, kurio paslaugomis Deividas 
naudojasi Lietuvoje, ten apskritai 
nėra. O kitos ryšių kompanijos už 
tarptautinio ryšio paslaugas su to-
limąja Lietuva, nesutarimų drasko-
mame ir humanitarinių problemų 
kamuojamame Malyje tikriausiai 
prašytų astronominių sumų. Tad 
Deivido ir jo artimųjų bendravimo 
erdvė buvo socialiniai tinklai. Jais 
ir skriejo Deivido pranešimai iš to-
limosios Afrikos namo, į Rokiškį. 
Pašnekovas neslepia: Malyje nėra 
ramu, tad nieko nuostabaus, kad 
šeima jaudinosi. „Vis nuraminda-
vau, kad man – viskas gerai“, – 
sakė Deividas. 

Malyje tarp vyriausybės ir is-
lamistų grupuočių kartais kyla su-
sidūrimų. Todėl Jungtinės tautos 
ir suteikė mandatą taikdariams, 
kad jie saugotų trapią taiką ir de-
mokratėjančią Malio visuomenę 
nuo radikalių grupuočių išpuolių.  
Jungtinių Tautų vadovaujamoje  
situacijos stabilizavimo operaci-
joje MINUSMA Lietuviai kariai, 
Krašto apsaugos savanorių pajėgų 
Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 
kariai bei Geležinio vilko mecha-
nizuotosios pėstininkų brigados 
kariai tarnavo kartu su Vokietojos 
kolegomis bazėje Gao provincijoje.

Kaip sako Deividas, visus ke-
turis mėnesius bazėje buvo visiš-
kai saugu. Tačiau budrumo ir at-
sargumo kariai niekada neprarado. 
Vykdydami patrulius, šarvuočiais 
žvalgydavo apylinkes. O kadangi 
lietuvių karių misija buvo stovy-
klos apsauga, tai Malio Deividas, 
kaip pats juokauja, matė tiek, kiek 
galima matyti pro karinės mašinos 
langą pakeliui į šaudyklą. Taigi, 
nei gamtos, nei istorijos pamin-
klais taikdariai neturėjo progos 
pasigrožėti. Tam, galbūt, bus laiko 
tuomet, kai ši šalis grįš prie ra-
maus gyvenimo.

Vietiniai su taikdariais ben-
draudavo itin noriai: ir vaikai, ir 
suaugusieji tik ir taikydavosi iš 
karių iškaulyti kokią, mums atro-
dytų, smulkmenėlę – geriamojo 
vandens buteliuką ar kokį vaisių. 
Tačiau didelių draugysčių kariai 
su vietos žmonėmis nemezgė: 
misijoje svarbiausia saugumas. 
Lietuviai kariai, tarp jų ir Deivi-
das, matydavo tik tuos vietos gy-
ventojus, kurie dirbo stovykloje, 
o ir tai retokai. 

Deividas neslepia: jei palan-

kiai susiklostytų aplinkybės, jis 
nieko prieš dar kartą vykti į taikos 
palaikymo misiją šioje valstybė-
je. Tačiau važiuoti kaip turistui 
ar vežti šeimą, draugus pasigro-
žėti šia Sacharos pietų valstybe 
– gerokai per anksti: čia per daug 
pavojinga. Tačiau, kaip sako Dei-
vidas, ši valstybė jam pasirodė 
įdomi, tad jei joje nusistovėtų tai-
ka, galbūt ir būtų smagu ją pama-
tyti ne pro šarvuoto automobilio 
langą, vėl pasigrožėti stulbinan-
čiais dykumos vaizdais. O dabar 
Deividui ir jo artimiesiems egzo-
tiškąjį Malį primins parsivežti su-
venyrai: afrikietiškos statulėlės, 
kaukės, pakabukai.

Smėlio audros magija
Malis – karšta vieta ne tik ka-

rinių konfliktų atžvilgiu. Tempe-
ratūra, viršijanti 40 laipsnių, kaip 
sako Deividas, Malyje – įprastinis 
dalykas. Vietiniai nuo jos saugosi 
galvą dengdami specialiais turba-
ną primenančiais galvos apdanga-
lais, kuriuos nuolat drėkina. Lie-
tuvos karius nuo karščio saugojo 

speciali, dykumų klimatui pritai-
kyta uniforma, kaklaskarės, kitos 
aprangos detalės. Beje, naujutėlė 
uniforma jau pirmąją tarnybos sa-
vaitę papilkėjo nuo smėlio. Smėlis 
buvo visur: rudai nudažė kareiviš-
kus batus, dėl jo teko dar atidžiau 
prižiūrėti ir valyti ginklus. O kur 
dar garsiosios smėlio audros?

Kaip ji atrodo? Pasak Deivido, 
audra gali kilti bet kuriuo paros 
metu. Vos gavę įspėjimą apie 
ją, vietiniai puola slėptis. Mat 
ji atslenka kaip didžiulė aklina 
aukšta smėlio siena, storu smil-
čių sluoksniu padengianti visas 
apylinkes. Audros sūkūryje nieko 
nematyti, sunku net kvėpuoti. 

Skirtingai nei vietiniams, taik-
dariams europiečiams kariams 
labai magėjo iš arti pažiūrėti į šį 
įspūdingą gamtos reiškinį. Tik, 
likimo ironija, audra vis atslink-
davo arba naktį, arba ankstyvais 
paryčiais, tad ja grožėtis galėjo 
tik tuo metu sargybos postuose 
buvę kariai. Tačiau vieną dieną 
sėkmė visgi nusišypsojo. Audra 
karius užklupo dieną, ir jos pa-

sižiūrėti kaip mat sulėkė visi tuo 
metu nuo užduočių laisvi taik-
dariai. Deividas irgi nepraleido 
progos įsiamžinti šio įspūdingo 
gamtos reiškinio fone.

Nors ši vasara Lietuvą lepino 
šiluma, grįžusiam iš Malio Deivi-
dui ji pasirodė gerokai vėsi. Nors, 
kaip pats sako, tos vėsumos Afri-
koje labai pasiilgdavo...

Kaip ir lietuviško maisto. 
Nors gyvenimo ir buities sąlygos 
stovykloje buvo išties geros, ko-
kybišką ir skanų valgį ruošdavo 
virėjų indų komanda, tačiau vis-
gi per keturis tarnybos mėnesius 
Deividas spėjo pasiilgti įprastinių 
lietuviškų patiekalų.

Į 5 p.
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Taikdario misija: apie Rokiškio vėliavą tolimajame Malyje 
ir apie mūsų nepastebimus taikaus gyvenimo privalumus

Iš 4 p. 
Tarnybos kasdienybė – 
budėjimai ir sportas
Kaip atrodė Deivido eilinė 

tarnybos diena? Kaip sako ka-
rys, maždaug pusė paros laiko 
buvo skiriama budėjimams. Li-
kęs – poilsiui, sportui, buities 
reikalų tvarkymui. Karių užim-
tumui bazėje buvo skiriamas di-
delis dėmesys: ten buvo įrengtos 
net dvi sporto salės su reikiama 
įranga. O be to, kariai burdavosi 
į komandas žaisti tinklinį. Taigi, 
laikas tolimoje valstybėje jiems 
neprailgdavo.

Su kolegomis vokiečių ka-
riais lietuviai bendravo labai 
maloniai ir draugiškai. Ne vie-
nas iki šiol palaiko su jais ry-
šius. O lietuviai kariai tvirtu ir 
draugišku kolektyvu tapo, pasak 
Deivido, dar gerokai prieš lėk-
tuvui pakylant į Malį. Mat daug 
laiko kariai kartu praleido reng-
damiesi šiai atsakingai misijai: 
pasirengimas jai truko ne vieną 
mėnesį. Tad nieko nuostabaus, 
kad su lietuvių misijos branduo-
lį sudariusios Vyčio apygardos 
5-osios rinktinės, kuriai priklau-
so ir 506-oji Rokiškio kuopa, 
nariais Deividas iki šiol ben-
drauja: antai su keliais draugais 
vyko pailsėti į Bulgariją.

Kuopa didžiuojasi 
savo kariu
Kuopa šiltai išlydėjo Deividą 

į misiją: į palydėtuves susirinko 
nemažai karių. Jų dovana – Ro-
kiškio vėliava ir patikėta svarbi 
misija: išskleisti Rokiškio žen-
klą tolimoje Afrikos valstybėje. 
Šią užduotį Deividas įvykdė. O 
kuopos draugai nekantriai laukė 
jo grįžtančio. Jau oro uoste grįž-
tantį karį pasitiko kuopos vadas 
kapitonas Sergejus Afanasjevas. 
Po poros dienų – išvyka į Pane-
vėžį, iškilminga rikiuotė, kurio-
je karius sutiko Sausumos pajė-
gų štabo viršininkas pulkininkas 
Tomas Masaitis bei tuometinis 
Krašto apsaugos savanorių pa-
jėgų vadas pulkininkas Arturas 
Jasinskas. Po kelių dienų sutik-
tuves surengė ir kuopos draugai.

Deividas netruko įsijungti 
į 506-osios kuopos veiklą: jau 
dalyvavo pratybose, o šiuo metu 
jis yra išvykęs į būrių vadų-vy-
resniųjų šaulių kursus. Jau prieš 
gerus metus kuopos vadas ir 
tarnybos draugai neslėpė pasi-
didžiavimo, kad šis karys įveikė 
ne kiekvienam įkandamą patru-
lio kursą, o dabar įgytas žinias 
ir įgūdžius jis tobulina kituose 
mokymuose. Kuriuose, jis, beje, 
prieš kelias dienas šventė savo 
gimtadienį. Kursų grafikas labai 
įtemptas, tačiau Deividas rado 
laisvą minutę, kad galėtų pa-
bendrauti su „Rokiškio Sirenosׅ“ 
skaitytojais, už ką jam esame la-
bai dėkingi. Pabaigęs mokymus 
Deividas grįš į Rokiškį ir tal-
kins kuopos draugams rugsėjo 
paskutinį savaitgalį rengiamose 
vertinamosiose kuopos praty-
bose.

 
Kariuomenė vertina
 ir saugo savo karius
Galbūt pašnekovas galvo-

ja ir apie profesionalaus kario 

karjerą? „ Kartais pasvarstau 
tačiau dar nesu tviratai apsi-
sprendęs. Kol dar jaunas norisi 
dar viską maksimaliai išmėgin-
ti rasti geriausią kelią. O Krašto 
apsaugos savanorių pajėgos ir 
yra būtent ta vieta kur gali būti 
ir karys, ir tuo pačiu ieškoti ar 
užsiimti kita civiline veikla“, – 
įsitikinęs karys. 

Kai su Deividu prieš pat mi-
siją „Rokiškio Sirena“ kalbėjo 
apie jo tikslus, pašnekovas ne-

slėpė, kad tikisi daug: įgyti ži-
nių, vertingos patirties, iš arti 
pajusti, ką reiškia kario pareiga 
tuomet, kai grėsmė ir pavojus 
yra kasdienybės dalis. „Aš į da-
lyvavimą misijojei žiūriu kaip 
į didžiulę patirtį. Manu, kad 
ji mano gyvenime bus tik di-
džiulis pliusas“, – tuomet sakė 
Deividas. Jis savo požiūrio ne-
pakeitė. Jam tarnyba Lietuvos 
kariuomenėje davė ir duoda la-
bai daug. Pirmiausia – daugybę 

Tinklinio varžybos.

Malio vaizdai šalia taikdarių stovyklos. Misijos išlydėtuvės – žiemą. Deividas – pirmojoje eilėje pirmasis iš dešinės.

O sutiktuvės – vasarą. Padėką už nepriekaištingą tarnybą Deividui Daukui įteikė Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės vadas pulkininkas leitenantas Vidas Zabiela.

galimybių. Kuriomis gali nau-
dotis kiekvienas karys, tereikia 
tik noro. 

Pašnekovas neslepia: „Ma-
nau kariuomenė duoda tikrai 
daug galimybių tobulėti ir siekti 
karjeros. Kariuomenė vertina ir 
saugo savo karius maksimaliai 
pagal valstybės galimybes “. 
Kariuomenės rūpestis tarnau-
jančiu kariu juntamas ir, atro-
dytų, ne visuomet pastebimuose 
ir vertinamuose dalykuose, to-

kiuose kaip nemokami skiepai 
nuo erkinio encefalito kiekvie-
nam kariui.  

Apie tai, ko mes 
dažnai nepastebime
Paklaustas apie tai, ką pakei-

tė jo gyvenime keturių mėnesių 
misija Malyje, Deividas kalba 
atvirai: „Visų pirma supratau, 
kad daugybė žmonių Lietuvoje 
dejuoja dėl niekų. Mes, palygin-
ti su maliečiais, gyvename tikrai 

puikiai. Pavyzdžiui, čia mes 
prausiamės švariu geriamuoju 
vandeniu, o ten švarus vanduo 
yra prabanga. Čia turime stogą,  
dauguma galime leisti turėti sau 
automobilį, o ten dauguma žmo-
nių gyvena be elektros,  be lan-
gų, be kanalizacijos ir be jokių 
patogumų. Tad pabuvęs Malyje 
pradėjau vertinti smulkius daly-
kus, kurių anksčiau nepastebė-
davau“.

„Rokiškio Sirenos“ inform.



6 psl.

KRIMINALAI
Be smurto artimoje aplinkoje 
neapsieita
Rugsėjo 13 d. 18.37 val. 
neblaivi (2,20 prom. girtumas) 
moteris (gim. 1952 m.), gyv. 
Rokiškio r., pranešė, kad prieš ją 
smurtavo neblaivus (2,18 prom. 
girtumas) sugyventinis (gim. 
1953 m.). Įtariamasis sulaikytas.
Rugsėjo 16 d. 11.09 val. 
neblaivi (2,19 prom. girtumas) 
moteris (gim. 1969 m.), gyv. 
Rokiškyje, pranešė, kad tądien 
11 val. prieš ją smurtavo 
neblaivus (2,27 prom. girtumas) 
sugyventinis (gim. 1971 m.). 
Įtariamasis sulaikytas.
Rugsėjo 16 d. 15.24 val. 
neblaivi (2,24 prom. girtumas) 

moteris (gim. 1972 m.), gyv. 
Rokiškio r., pranešė, kad rugsėjo 
15 d.  23 val. prieš ją smurtavo 
neblaivus (2,57 prom. girtumas) 
sugyventinis (gim. 1970 m.). 
Įtariamasis sulaikytas.

Įspūdingas vagių grobis
Rugsėjo 14 d. 7.21 val. vyras 
(gim. 1986 m.), gyv. Rokiškio 
r., pranešė, kad tądien  Pandėlio 
sen., Panemunio mstl., Šarkiūnų 
g., iš traktorių pavogta įvairi 
navigacinė sistema su jos 
priedais. Nuostolis –18 000 eurų.

Vairavo „gatavi“
Rugsėjo 14 d. 12.20 val. 
Rokiškio r., Juodupės 

g., patikrinti sustabdytas 
automobilis „Opel Astra“, kurį 
vairavo neblaivus (2,67 prom. 
girtumas) vyras (gim. 1956 m.). 
Įtariamasis sulaikytas.
Rugsėjo 15 19.20 val. Rokiškio 
r., Kamajų mstl., Vilniaus 
g., neblaivus (2,69 prom. 
girtumas) vyras (gim. 1998 m.), 
neblaivus (2,69 prom. girtumas) 
vairavo automobilį „Audi A6“. 
Įtariamasis sulaikytas.

Darbavosi išminuotojai
Rugsėjo 13  d. 18.07 val. 
Rokiškio r., Sriubiškių k., 
savartyne rasti daiktai, panašūs 
į sprogmenis. 18.37 val. įvestas 
planas „Skydas“. Atvykę 

Lietuvos kariuomenės Juozo 
Vitkaus inžinerijos bataliono 
išminavimo kuopos išminuotojai 
nustatė, jog rasti 3 vnt. karo laikų 
105 mm artilerijos sviediniai, 
kurie kėlė pavojų aplinkiniams. 
Sprogmenys išvežti ir sunaikinti 
Pagurių karjere. Rugsėjo 14  d. 9 
val. planas „Skydas“ atšauktas.
Rugsėjo 14 d. 10.57 val. 
Rokiškio r. Aukštadvario k., 
laukuose rastas daiktas, panašus 
į sprogmenį. 11.23 val. įvestas 
planas „Skydas“. Atvykę 
Lietuvos kariuomenės Juozo 
Vitkaus inžinerijos bataliono 
išminavimo kuopos išminuotojai 
nustatė, jog rasta karo laikų 81 
mm minosvaidžio mina, kuri kėlė 

pavojų aplinkiniams. Sprogmuo 
saugiai sunaikintas vietoje. Planas 
„Skydas“ atšauktas 15.10 val.

Lašuose degė buvusi mokykla
Rugsėjo 13 d. 0.28 val. 
ungiagesiai vyko gesinti pastato 
Kriaunų seniūnijoje, Lašų 
kaime. Atvykus, atvira liepsna 
degė buvusi mokykla, viduje 
žmonių nebuvo. Pastatas 1 a., 
su mansarda, mūrinis, perdanga 
medinė, stogas dengtas šiferiu. 
Gaisro metu nudegė perdanga 
ir stogas.

Vagys šeimininkavo ir 
Kamajuose
Rugsėjo 16 d. 17.23 val. vyras 

(gim. 1992 m.), gyv. Rokiškio 
r., pranešė, kad tądien  16 val. 
pastebėjo, kad Rokiškio r., 
Kamajų sen., Kamajų mstl., 
Strazdo g., iš garažo pavogta 
žoliapjovė, du kampiniai 
šlifuokliai, akumuliatorių 
kroviklis, įrankių dėžė. 
Nuostolis – 800 eurų.

Panevėžio 
apskrities VPK ir 

Panevėžio apskrities 
priešgaisrinės 

gelbėjimo valdybos
Rokiškio priešgaisrinės 

gelbėjimo tarnybos 
inform.

Nepriklausomas rajono laikraštis
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MAISTO PRODUKTAI

• Įvairių veislių valgomąsias 
bulves. Galiu atvežti.  
Tel. 8 647 29 272. Rokiškis
• Maistines bulves po 0,3 Eur/kg. 
Tel. 8 681 49 919. Rokiškis
• Ekologiškūs svogūnus po 0,6 Eur/
kg. Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Nedideliame ūkyje augintas 
bulves, be herbicidų/pesticidų. 0,2 
Eur/kg. Tel. 8 617 58 870. Rokiškis
• Ekologišką medų.  

Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Ekologiškas bulves „Vineta“ bei 
„Pilkutė“. Kaina 0,29 Eur/kg. Galiu 
atvežti. Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Ekologiškai augintas, valgomąsias 
bulves. Tel. 8 627 08 628. Rokiškis
• Šviežią medų Čedasuose. 
Supilstyti į stiklainius 0.5 l bei 0,7 
l. Kaina 3 Eur. Tel. 8 675 03 048. 
Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Metalines žaliuzes. Papildomas 
tel. nr. (8-692) 59239.  
Tel. 8 680 72 473. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Maitinimo kėdutę berniukui. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 628 29 277. 
Rokiškis

• Drabužius, batukus už 5 Eur. 
Barškučius, kramtukus už 3 Eur, 
stumduką už 7 Eur.  
Tel. 8 657 48 987. Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Pamesta Swedbank kortelė. 
Radusiems atsilyginsiu.  
Tel. 8 626 12 866. Rokiškis
• Pamesta vyriškio asmens 
tapatybės kortelė.  
Tel. 8 646 97 389. Rokiškis
• Žiobiškio apylinkėje, vyriška 
rankinė su vairuotojo pažymėjimu. 
Radusiems atsilyginsiu.  
Tel. 8 630 11 057. Rokiškis
• 2018.09.07 Rokiškyje pamesta 
piniginė su dokumentais. 
Radusiems atsilyginsiu.  
Tel. 8 601 15 730. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• PRP 1.6 presą. Galima šiek tiek 
derėtis. Kaina 1000 Eur.  
Tel. 8 822 66 743. Rokiškis
• Savadarbį traktorių su geru T16 
motoru ir rusiška, keturvage bulvių 
sodinamąja. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 658 88 388. Rokiškis
• 2 traktorius T-40. Tel. 8 612 81 
044. Rokiškis
• Rusiško plūgo, nenaudotus 
noragus. Yra 16 vnt. Kaina 60 

eur. už visus. Tel. 8 609 71 387. 
Rokiškis
• Traktorinių variklių A-41, A-01 
purkštuvus. Nauji purkštukai, 
sureguliuoti, 6vnt. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Dviejų korpusų plūgą mažam 
traktoriukui. Mažai naudotas, 
kaina sutartinė. Tel. 8 646 05 600. 
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Kineskopinį televizorių Samsung 
už 10 Eur, priedėlį skaimeninei 
TV, su lizdu kortelei mokamiems 
kanalams už 20 Eur, belaides 
ausines už 5 Eur. Tel. 8 672 74 169. 
Rokiškis
• Televizorių Šilelis su priedeliu. 
Kaina 85 Eur. Tel. 8 621 86 262. 

Rokiškis

Ieškokite  
prekybos centruose!

Stasys Meliūnas traukiasi iš partijos
Rugsėjo 13 d. vyko Tėvy-

nės sąjungos-Lietuvos krikš-
čionų demokratų Rokiškio 
skyriaus posėdis. Prieš keletą 
dienų Stasys Meliūnas (nuo-
tr.)teigė, jog tikisi, kad kitų 
keturių politinių jėgų „pa-
remtas“ galiausiai keliaus į 
rajono mero rinkimus – tam 
reikėjo tik partijos narių pri-
tarimo, kurio jau buvęs kon-
servatorius tikėjosi ankščiau 
ar vėliau sulaukti. Partijos 
bendražygiams viešai išreiš-
kus nepasitikėjimą S. Me-
liūnu šis nutarė iš TS-LKD 
partijos pasitraukti.

„Rokiškio Sirena“ primena, 
kad pastarieji politiniai įvy-
kiai rajone apniaukė Rokiškio 
konservatorių skyriaus padan-
gę. Tėvynės sąjungos-Lietu-
vos krikščionių demokratų 
partijos nariams jau prieš 
pusmetį pranešus apie iškeltą 
kandidatą į mero postą Andrių 
Burnicką, trys svetimų poli-
tinių jėgų atstovai nusprendė 
šiems viešai pasiūlyti kitą, jų 
manymu labiau tinkantį kan-
didatą Stasį Meliūną.

Šiuo pareiškimu nepaten-
kintos liko konservatorių par-
tijos viršenybės – A. Burnic-
kas bei Dijana Meškauskienė, 
kurie savo nuomones pavieši-
no internetinėje erdvėje.

Konservatorių bendražygis 
S. Meliūnas neslėpė džiaugs-
mo dėl kitų partijų išreikšto 
pasitikėjimo bei pažado mero 
rinkimuose jį palaikyti. Tai S. 

Rokiškis skaičiais

Meliūnas įvardino kaip partijų 
norą dirbti vieningai.

Paklaustas apie tai, ar kitų 
partijų palaikymas S. Meliūną 
paskatino kandidatuoti į Ro-
kiškio rajono mero postą šis at-
sakė, jog viskas priklausys tik 
nuo partijos sprendimų. „Libe-
ralų viešai išplatintas praneši-
mas yra tik siūlymas, jog bus 
remiamas toks ir toks kandida-
tas (S. Meliūnas – aut. past.), 
tačiau šiuo metu į mano kėlimą 
į kandidato postą partijos nariai 
reaguoja neigiamai – jie siūly-
mui nepritaria,“ – kalbėjo S. 
Meliūnas. Pastarasis pridūrė, 
jog iki rinkimų laiko dar yra, 
todėl bendražygių nuomonė 
šiuo klausimu dar gali keistis.

„Pagal visas kandidatų 
tvirtinimo procedūras mūsų 
visuotinio susirinkimo metu, 
Tėvynės sąjungos-Lietuvos 
krikščionių demokratų parti-

jos Rokiškio skyriaus iškel-
tas kandidatas į merus lieka 
Andrius Burnickas – viskas 
išlieka status quo (lotyniškas 
terminas, reiškiantis išlaikyti 
poziciją, esančią dabar – aut. 
past.)ir šiuo metu savęs kan-
didatu vadinti negaliu. Esu 
tik siūlomųjų sąraše ir mano 
pozicija gali keistis tik kole-
goms mane patvirtinus kaip 
kandidatą,“ – pokalbį užbaigė 
S. Meliūnas.

Po rajoną „papurčiusios“ 
žinios apie kitų kišimąsi į kon-
servatorių partijos vidų, Ro-
kiškio liberalai Facebook so-
cialiniame tinkle pareiškė, jog 
jų iškelta idėja tik parodė kiek 
kitokį kai kurių partijų vadovų 
ir atstovų veidą. Pranešime li-
beralai teigė, jog sujudimas jų 
nuomonės nepakeitė.

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.

Rajono futbolo pirmenybių laimėtoja – „Sena šaika“

Rokiškio rajono futbolo pirmenybes laimėjo nauja komanda „Sena šaika“. Antrąją vietą 
iškovojo „Senjorai ir co“, o trečiąją – „SK Entuziastai“.

Rokiškio futbolo klubo inform.
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LAISVALAIKIS

 2018-09-18

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. 0691

BUITINĖ TECHNIKA

• Zepter kavos aparatą. Kaina 70 
Eur. Tel. 8 699 17 307. Rokiškis
• Gerą šaldytuvą Samsung su 
bešerkšne kamera. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 626 90 489. Rokiškis
• Veikiančią skalbimo mašiną. 
Pasiimti iki 2019.11.09 1 4val. 
kitaip bus metama į šiukšlyną. 

Kaina 25 Eur. Tel. 8 608 21 475. 
Rokiškis
• Šaldytuvą Snaigė su atskiru 
šaldikliu, metalo spalvos už 40 
Eur. Automatinę skalbimo mašiną 
Whirpool už 40 Eur.  
Tel. 8 698 31 924. Rokiškis
• Kojinę siuvimo mašiną su 
staliuku. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 613 61 590. Rokiškis

• Elektrinę siuvimo mašiną CAIKA 
134. Kaina 105 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Gražų, klasikinį bei išskirtinį, 
stilių pabrežiantį DOM laikroduką 
su viduje tiksinčiu CITIZEN 
kvarciniu mechanizmu. Komplekte 
laikrodis, firminė dežutė, stiklo 
valymo servetėlė, tarptautinė 
garantija. Kaina 42 Eur.  
Tel. 8 616 15 320. Kaunas
• Juodusodinius, moteriškus, 
sportinius batelius iš Vokietijos 
lenktu padu. 40 dydis. Kaina 32 
Eur. Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Baltus odinius, moteriškus 
sportinius batelius iš Vokietijos. 38 
dydis. Kaina 27 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Radijo imtuvą XHDATA D-808. 

Aviadiapazonas FM, IB, VB, TB. 
Nuo 100kHz iki 30 MHz. SSB, 
RDS, DSP funkcijos. Keičiamos 
TD juostos, 500 stočių atmintis, 
18650 lI-IIon baterija ir kt. Naujas, 
gamyklinėje pakuotėje.  
Tel. 8 672 74 169. Rokiškis
• Veikiančią Sony automagnetolą. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 624 40 834. 
Rokiškis
• CD grotuvą PLU2, P2 - 3030. 
MP3. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Labai geros būklės CD grotuvą 
Vdo Dayton CD 1327. Yra MP3, 
AUX. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Idealios būklės CD grotuvą 
ALPINE CDE-120RM, USB, AUX. 
Kaina 40 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
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9.
19 06:00 Himnas

06:05 Labas rytas, Lietuva
09:15 Senis 
10:00 Klausimėlis.lt.
10:20 Štutgarto kriminalinė 
policija 8 
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 
24:00 LRT radijo žinios
00:10 Štutgarto kriminalinė policija 8 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Stilius 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 „Kas ir kodėl?“ 
03:30 Dviračio žinios
04:05 Nacionalinė ekspedicija 
„Dniepru per Ukrainą“ 
05:00 Seserys 

05:35 Naujakuriai
06:10 Televitrina
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Simpsonai
07:55 Prieš srovę
08:50 Meilės sūkuryje
09:55 Tai - mano gyvenimas
12:00 Laukinė žemė

13:00 Pažadėtoji
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Gero vakaro šou
20:30 Moterys meluoja geriau
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Paranoja
00:15 Kastlas
01:10 Kaulai
02:00 Rouzvudas
02:50 Specialioji jūrų policijos tarnyba
03:45 Kaip išsisukti įvykdžius 
žmogžudystę
04:30 Kastlas
05:20 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 Maksas Stilas 
00:20 "Akloji zona" 
01:10 Pasekmė 

07:00 "Didžiojo sprogimo teorija" 
07:30 "Kijevo operatyvinė grupė" 
08:30 "Farų karai" 
09:30 "Teisingumo agentai" 
10:35 "Kobra 11" 
12:45 "Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius" 
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 Legionas 
22:55 Galutinis tikslas 4 
00:30 "Strėlė" 
01:20 "Nusikaltimų tyrėjai" 

05:05 „Neprijaukinti. Kodjako sala“
05:35 „Neišsižadėk“ 
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 „40 plius, arba jausmų 
geometrija“ 

11:25 „Baudėjas“ 
12:30 „Bitininkas“ 
13:35 TV parduotuvė
13:50 „Gluchariovas“ 
14:55 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“ 
16:00 Reporteris
16:30 Lietuva tiesiogiai
17:00 „Moterų daktaras“ 
18:00 Reporteris
18:55 „Renovacija. Tikrai verta“
19:00 „Baudėjas“
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 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“ 
01:05 „Bitininkas“ 
02:00 „Baudėjas“ 
02:45 „Jekaterina Didžioji“ 
03:35 „Moterų daktaras“ 
04:20 „Baudėjas“ 
05:05 „Neprijaukinti. Aliaska“
05:35 „Neišsižadėk“ 
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21 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 Spektras 
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 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba 
05:00 Seserys 

05:15 Rouzvudas
06:10 Televitrina
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Simpsonai
07:55 Farai
08:50 Meilės sūkuryje
09:55 Tai - mano gyvenimas
12:00 Laukinė žemė
13:00 Pažadėtoji
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba

18:30 TV3 žinios
19:30 Madagaskaras 3
21:15 Gautas iškvietimas 3
22:50 Katastrofiškai nesėkmingas 
filmas
00:30 Sensacija
02:45 Neištikimybė
04:40 Kaulai
05:25 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba

06:15 "Mano gyvenimo šviesa" 
07:30 "Madagaskaro pingvinai"  
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 Pašėlęs Maksas. Įtūžio kelias 
23:20 Sargybinis 
01:25 Prieš ugnį - ugnimi 

07:00 "Didžiojo sprogimo teorija" 
07:30 "Kijevo operatyvinė grupė" 
08:30 "Farų karai" 
09:30 "Teisingumo agentai" 
10:35 "Kobra 11"  
11:40 "Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas" 
12:45 "Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius" 
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 Poseidonas 
22:50 Prezidento patikėtinis 2. 
Spąstai teroristams 
00:40 "Strėlė" 
01:30 "Kas žudikas?"

05:05 „Neprijaukinti. Jukonas“
05:35 „Geriausios nardymo 
vietos“
06:00 „Pavojingiausios kelionės. 
Somalilandas“
06:24 TV parduotuvė
06:30 „Nuostabūs pojūčiai“
06:40 „Geriausios nardymo vietos“
07:10 Grilio skanėstai
07:40 Lietuva tiesiogiai
08:10 „Gluchariovas“ 
09:15 „Moterų daktaras“ 
10:20 Partizanų keliais 2
10:50 Grįžtu namo

11:25 „Baudėjas“ 
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
18:55 „Keliauk su „Reporteriu“. 
Kauno rajonas“
19:00 „Baudėjas“ 
20:00 Reporteris
20:30 Grilio skanėstai
21:00 „Merginos iš Ukrainos“ 
22:00 Reporteris
22:55 „Keliauk su „Reporteriu“. 
Kauno rajonas“
23:00 „Gluchariovas“ 
01:00 „Moterų daktaras“ 
02:45 „Baltoji vergė“ 
04:05 „Neprijaukinti. Aliaska“
04:30 „Iššūkis“ 
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20 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 
24:00 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
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Specialus tyrimas 
05:00 Seserys 

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

21:00 TV3 vakaro žinios
21:52 TV3 sportas
22:00 Neištikimybė
00:10 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 "Madagaskaro pingvinai"  
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 Prieš ugnį - ugnimi 
00:25 "Akloji zona" 
01:15 Maksas Stilas  
02:50 Alchemija XXIX. Trys teatro 
versijos
03:15 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 "Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas" 
12:45 "Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius" 
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 2. 
Spąstai teroristams 
22:50 Legionas
00:45 "Strėlė" 
01:35 "Kas žudikas?" 

05:05 „Neprijaukinti. Aliaska“
05:35 „Neišsižadėk“ 
06:24 TV parduotuvė
06:40 Grilio skanėstai
07:10 Gyvenimo būdas
07:40 Lietuva tiesiogiai
08:10 „Gluchariovas“ 
09:15 „Moterų daktaras“ 
10:20 „40 plius, arba jausmų 
geometrija“ 
11:25 „Baudėjas“ 

12:30 „Bitininkas“
13:35 TV parduotuvė
13:50 „Gluchariovas“ 
14:55 „Mesingas. Aplenkiantis 
laiką“ 
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 „Mesingas. Aplenkiantis 
laiką“ 
01:05 „Bitininkas“ 
02:00 „Baudėjas“ 
02:45 „Jekaterina Didžioji“ 
03:35 „Moterų daktaras“ 
04:20 „Baudėjas“ 
05:05 „Neprijaukinti. Jukonas“
05:35 „Geriausios nardymo 
vietos“

• Labai geros būklės CD grotuvą 
Sony CDX - MP40. MP3. Kaina 20 
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 
Panasonic CQ - C1303NE. MP3, 
AUX. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• CD grotuvą VDO Dayton CD 
1107. MP3, AUX. Kaina 25 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
• 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
• Labai geros buklės, kaip naują 
CD grotuvą Panasonic CQ-
C1300AN.Mp3,VMA,RDS.Kaina 
20 Eur. Tel. 8 687 73 075. Rokiškis

AUGALAI

• Parduodame rugius.  

Tel. 8 694 25 789.  
Rokiškis GYVULIAI, GYVŪNAI

• Kuoduotąsias antis (Indijos 
bėgikės), naminius gaidžius.  
Tel. 8 623 39 487. Rokiškis
• Dvi Romanovo veislės avis po 
100 Eur ir aviną dovanosime.  
Tel. 8 679 48 240. Rokiškis
• Juodmargį buliuką auginimui.  
Tel. 8 623 31 100. Rokiškis
• 4 bičių šeimas. Papildomas tel. 
(8-695) 69495. Tel. 8 611 21 820. 
Rokiškis

IEŠKO DARBO

• 36 m. vyras ieško darbo. Galiu 
pjauti malkas, krūmus savo pjūklu. 
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
• Ieškau traktorininko darbo.  
Tel. 8 626 29 774. Rokiškis
• 19 m. mergina ieško darbo 
Rokiškyje. Tel. 8 628 53 026. 
Rokiškis
• Ieškau buhalterės darbo, 
dirbu namuose (galiu dirbti ir 

ūkininkams). Darbo patirtis 30 
metų. Tel. 8 626 81 551. Rokiškis
• Ieškau darbo. Turiu B kategorijos 
vairuotojo pažymėjimą ir nuosavą 
automobilį. Siūlyti įvairius 
variantus, skubiai.  
Tel. 8 631 84 509. Rokiškis
• 32 m. vyras ieško darbo. Turiu 
automobilį. Tel. 8 621 29 598. 
Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Duonos ir konditerijos gaminių 
gamybinė įmonė Rokiškyje, 
dirbanti su užsienio rinka, ieško 
vadybininko (-ės), turinčių darbo 
patirtį vadybos srityje. Darbuotojai 
gali būti iš kitų miestų. 
Suteikiamas įmonės automobilis. 
Tel. 8 683 15 520. Rokiškis
• Įmonė siūlo darbą autovežio 
vairuotojui. Detalesnė informacija 
telefonu arba atvykus į įmonę.  
Tel. 8 657 75 999. Rokiškis
• Reikalingas žmogus gyventi 
sodyboje (vienkiemyje) ir dirbti su 
gyvuliais. Be žalingų įpročių, ilgam 
laikotarpiui . Tel. 8 643 12 971. 
Rokiškis
• Skubiai ieškomi žmonės stogų 
dengimo darbams. Visa informacija 
telefonu. Tel. 8 608 09 520. 
Rokiškis
• Reikalingas meistras sudėti 
grindis sodyboje. Apie  6 kv. m 
medinių grindų ir panašų plotą 
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išbetonuoti ir iškloti plytelėmis. 
Vietovė netoli Laibgalių.  
Tel. 8 625 77 529. Rokiškis
• Reikalingas meistras surinkti 
motociklo Viatka variklį. 
 Tel. 8 612 01 415. Rokiškis

KITA

• Butelius (ne stiklainius) sultims, 
vynui, alui rudos spalvos. Yra 3 l ir 
5 l talpos. Kaina nuo 3 Eur.  
Tel. 8 692 49 480. Rokiškis
• Monetą Rubl 1771 m., monetą 
Rubl 1806 m. ir su Nikolajaus I 
portretu 1845 m. Kaina po 10 Eur, 
bet imant visas tris už 24 Eur, 
siuntimas į kitą miestą +2 Eur.  
Tel. 8 616 15 320. Kaunas
• Suvirinimo aparatą. Kaina 200 
Eur. Tel. 8 674 16 031. Rokiškis
• Priekalą. Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 674 16 031. Rokiškis
• Seifą už 80 Eur. Drabužių 
pakabas 100 vnt. po 0.15 Eur.  
Tel. 8 699 17 307. Rokiškis
• Kasos aparatą Datecs MP-55/56. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 699 17 307. 
Rokiškis
• 2 korių medsukį. Kaina 60 Eur. 
Tel. 8 699 17 307. Rokiškis
• Labai didelį kiekį karvių mėšlo. 
3 km. nuo Rokiškio. Kaina 5 Eur/t. 
Pasikrauti patiems, mažais kiekiais 
neparduodame. Tel. 8 621 18 162. 
Rokiškis
• Kontaktinį monometrą, darbo 
ribos 0–1,6 atm. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Naudotus reklaminius tentus 
uždengimui, pasiklojimui ir kt. 
Matmenys: 2m x 4 m - 8 Eur., 3m x 
4 m - 13 Eur., 1,25 m x3 m - 4 Eur. 
Tel. 8 610 01 593. Rokiškis
• Pigiai naujas paletes. 114 cm x78 
cm, apie 60 vnt . Tel. 8 693 82 442. 
Rokiškis
• Naudotą, labai geros būklės 
krosnelę Jotul iš Norvegijos. 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 686 97 344. 
Rokiškis
• Naudotą, čekišką katilą Dakon. 
Kaina 160 Eur. Tel. 8 686 97 344. 
Rokiškis
• 45 l akvariumą su priedais: 
šildytuvas, dekoracijos, maistas, 
gaudyklė, naujas stiklų valymo 
šepetėlis, neršykla, akmenukai. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 628 39 919. 
Rokiškis
• Šiaudus rulonais. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Nauji metalo detektoriai. Be 
tarpininkų. Oficialus Garrett, 
Minelab atstovas Lietuvoje. Prekės 
sandėlyje, pristatymas per 1 darbo 
dieną. www.skaineta.eu. Kaina 190 
Eur. Tel. 8 674 77 735. Rokiškis
• Langų rėmus su stiklais. Tiktų 
šiltnamiui. Tel. 8 615 55 734. 
Rokiškis
• Naujus „Scholl nail“ prietaisus 
nagų grybeliui gydyti už 12 Eur.  
Naujus pėdų šveitiklius „Scholl“ už 
15 Eur. Siunčiu. Tel. 8 678 66 028. 
Rokiškis
• Žvejybinius tinklus. Kaina 40 
Eur. Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujus vaizdo registratorius 
po 25 Eur, naujas signalizacijas, 
tinkančias garažams ir t.t. po 15 
Eur. Elektrošokus apsaugai po 40 
Eur. Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujus prietaisus nuo kurmių ir 
kurklių po 18 Eur, naujus prietaisus  
žiurkėms, pelėms, tarakonams 
naikinti po 12 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujus klausos aparatus po 40 
Eur ir kraujospūdžio matuoklius po 
25 Eur. Siunčiu. Tel. 8 678 66 028. 
Rokiškis
• Židinį. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 682 13 016. Anykščiai
• Priekabą skaldytų malkų (7 
erdm). Tel. 8 610 17 664.  
Rokiškis
• Pigiai, labai didelį kiekį gero, 
sudegusio karvių mėšlo. Mėšlas 
perpuvęs. Kaina už 1 traktorinį 
kratytuvą 8 Eur. Pasiimant visą 1 
Eur nuolaida.  3 km iki Rokiškio. 
Tel. 8 621 18 162. Rokiškis
• Medžio apdirbimo stakles ir 
diskinius pjūklus (zeimerius).  
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

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Išmaniąją apyrankę Xiaomi Mi 
Band 2. Juoda, jutiminis ekranas, 
laikrodis, žingsniamatis, miego 
val. kokybė, SMS ir skambučių 
pranešimai, širdies ritmo matuoklis. 
Bluetooth 4.0 ir Android 4.4, IP67. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 686 44 745. 
Rokiškis
• Galingą kompiuterį Asus K52J su 
procesoriumi Intel Core i5, RAM  
4 GB, kietuoju disku 1 TB 1000 
GB, geforce 1 GB vaizdo plokšte, 
baterija laiko 3 val. Komplekte yra 
krepšys, kroviklio nėra. Atsakau į 
sms, kaina galutinė. Kaina 130 Eur. 
Tel. 8 647 88 088. Rokiškis
• Acer Aspire V5-571 nešiojamąjį 
kompiuterį. Plonas, lengvas, puikiai 
veikiantis. Įdėtas spartus Samsung 
Evo 120Gb SSD kietasis diskas, 
baterija laiko 3 val. Yra spartesnis 
USB 3.0. su krovikliu. Kaina 
galutinė, atsakau į sms. Kaina 120 
Eur. Tel. 8 647 88 088. Rokiškis
• Geros būklės planšetinį 
kompiuterį iPad A1337. Ekranas 
10 colių. Dedama SIM kortelė, 
yra dėkliukas. Baterija laiko gerai. 
Domina keitimas. Kaina 65 Eur. 
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Idealios būklės planšetinį 
kompiuterį SAMSUNG GALAXY 
TAB A SM-T585. Yra vieta SIM 
kortelei, visiškai sukompklektuotas, 
garantija, dėkliukas. Pirktas kovo 
mėn. pabaigoje. Domina keitimas. 
Kaina 180 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Gerą kompiuterį AMD Athlon 
64x2 dual core processor 6000-3, 
01GHZ RAM-3,5GB,  geforce 
8600gt, Windows7. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 693 82 442. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• iPhone 6 plius telefoną. Kaina 
150 Eur. Tel. 8 694 58 705. 
Rokiškis
• Samsung Galaxy S8, 64GB, 
juodas, su dėžute, visiškai 
sukomplektuotas, būklė 9/10. 
Veikia puikiai, pridėsiu belaides 
Toshiba ausines ir dėkliuką 
telefonui. Kaina 390 Eur.  
Tel. 8 624 90 501. Rokiškis
• Įvairių modelių telefonų 
įkroviklius, ausines.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Naują, baltos spalvos Nokia 
Lumia 520. Yra dokumentai, 
užblokuotas. Domina keitimas. 
Kaina 50 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
• Baltą mobilų telefoną Samsung 
Galaxy S4 su dokumentais. Kaina 
60 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
• Idealios būklės mobilųjį telefoną 
Samsung Galaxy S6 32GB. Yra 
dokumentai, dėkliukas. Domina 
keitimas. Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Gana geros būklės Samsung 
Galaxy Note 3. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 679 48 076. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Neįrengtą namą Žiobiškyje, 
Jaunystės g. 34. Bendras plotas 
78 kv. m. Namų valdos 20 a. 
Yra ūkinis pastatas. Vietinis 
vandentiekis. Kaina 6500 Eur.  
Tel. 8 694 58 705. Rokiškis
• 2 kambarių butą, 34,49 kv. m 
Kauno g. su daliniais patogumais 
(šaltas, karštas vanduo, 
kanalizacija, šildymas - koklinė 
krosnis). Dalinai suremontuotas 
- įrengta virtuvė (su virtuvės 
baldais), vonios kambarys. 
Kambariai be remonto, pereinami. 
Kaina 9500 Eur. Tel. 8 629 17 167. 
Rokiškis
• Žemės sklypą su pamatais, 15 a, 
Juodupėje, geroje vietoje.  
Tel. 8 675 42 936. Rokiškis
• 2 žemės sklypus 3 ha ir 5 ha 
Bučiūnų k., Obelių sen.  
Tel. 8 681 13 789. Rokiškis
• Sodą Uljanavos k., Pušų g. 13. 
Karkasinis namukas su pamatais, 
elektra, rąstinė pirtis, pavėsinė, 
apželdinta vaismedžiais, šulinys, 6 
a žemės ploto. Galima apžiūrėti bet 
kada. Kaina 8200 Eur.  
Tel. 8 624 90 501. Rokiškis
• 2 kambarių butą, 3 aukšte, P. 
Širvio g. Geras išplanavimas, 
pakeisti langai, vidurinis, šiltas. 
Vakare skambinti (8-606) 57572 . 
Kaina 18000 Eur.  
Tel. 8 625 00 742. Rokiškis
• Sodybą Rokiškio r., Gineišių 
k. Sodybai priklauso rąstinis 
gyvenamasis namas, ūkio pastatai. 
Bendras plotas 99,38kv.m. 
Name yra 4 kambariai, virtuvė, 
koridorius. Šildymas krosnimis. 
Iki Pandėlio miestelio 2 km., iki 
Rokiškio 26 km. Kaina 6000 Eur. 
Tel. 8 605 32 452. Rokiškis
•  2,6 ha žemės sklypą Margėnų 
k., Rokiškio r. Priklauso 40 m 
Sartų ežero pakrantės. Žemės ūkio 
paskirties. Kaina 10300 Eur.  
Tel. 8 678 59 793. Rokiškis
• 1,03ha sklypą ant Dabužio ežero 
kranto, Lukštinių k., Rokiškio r. 
Žemės ūkio paskirties. Priklauso 

apie 150 m ežero pakrantės. Kaina 
15800 Eur. Tel. 8 678 59 793. 
Rokiškis
• Sodybą (buvusį dvarą) Lailūnų 
k., Rokiškio r. Sodybai priklauso 
rąstinis gyvenamasis namas, ūkio 
pastatai. Bendras namo plotas 
204,25kv.m. Gyvenamasis plotas 
139,33kv.m . Kaina 38000 Eur.  
Tel. 8 605 32 452. Rokiškis
• Mūrinį namą Rokiškio mieste. 
Kaina 28500 Eur.  
Tel. 8 678 59 793. Rokiškis
• Garažą Pagojėje. Kaina 1600 Eur. 
Tel. 8 656 68 237. Rokiškis
• Sodybą mėgstantiems gamtą ir 
ramybę. Nuosavas kiemas, ūkiniai 
pastatai, gražus Sartų ežeras vos už 
1 km. Tel. 8 602 29 183. Zarasai
• Mūrinį namą Rokiškio mieste, 
Juodupės g. Reikalingas remontas. 
5 kambariai, 9a sklypas, miesto 
kanalizacija ir vanduo, 2 garažai. 
Kaina 26500 Eur. Tel. 8 682 61 
758. Rokiškis
• Garažą prie buvusio DNB banko. 
7 korpusas, pietinė pusė. Tel. 8 614 
66 272. Rokiškis
• Naujai įrengtą, mūrinį namą 
Žiobiškyje. Namo plotas 112kv.m, 
3 kambariai. Sklypo plotas 30a, 
yra mūriniai ūkiniai pastatai, 
garažas. Nauja elektros instaliacija, 
vandentiekis miesto, kanalizacija 
– vietinė (Traidenis). Asfaltuotas 
privažiavimas. Tel. 8 612 84 371. 
Rokiškis
• Sodybą nuostabioje, gražioje 
vietoje. 1ha žemės. Rokiškio raj., 
Kriaunų sen., Mičiūnų km.  
Tel. 8 606 25 534. Rokiškis
• 4 ha žemės sklypą Panemunėlio 
sen., Rukšių km., (prie magistralės 
žiedo). Tel. 8 695 69 495. Rokiškis

NUOMA

• Dirbantis, tvarkingas vyras 
1-2 kambarių butą mikrorajone, 
ilgesniam laikui. Tel. 8 609 95 174. 
Rokiškis
• 1 kambarį, vienai moteriai, mikro 
rajone. Tel. 8 616 73 825. Rokiškis
• 3 asmenų šeima, 2 kambarių butą 
ar namo dalį Rokiškyje, ilgam 
laikui. Kaina sutartinė, siūlyti 
įvairius variantus.  
Tel. 8 605 67 846. Rokiškis

PASLAUGOS

• Ilgą patirtį turintis apdailininkas 
padės jums suremontuoti namus 
pagal jūsų poreikius. Dirba 
kruopščiai, nebrangiai, pataria, 
kokias medžiagas geriau naudoti, 
superka viską, jei pageidaujate. 
Dirba visoje Lietuvoje. Kokybės ir 
kainos santykis garantuotas.  
Tel. 8 647 13 180. Rokiškis
• Superkame antaninius obuolius. 
Mokame 0.04-0.05 Eur/kg. 
priklausomai nuo kokybės. 
Atvažiuojame pasiimti patys.  
Tel. 8 698 41 408. Zarasai

PERKA

• Automobilio Audi 80 (bulka) 
priekines sėdynes, geriau būtų 
odinės. Tel. 8 606 55 364. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Partner firmos trimerį. Kaina 55 
Eur. Tel. 8 682 31 964. Rokiškis
• Gerą Husqvarna pjūklą. Kaina 
145 Eur. Tel. 8 682 31 964. 
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Naudotus pamatinius blokus ir 
perdengimo plokštes.  
Tel. 8 610 01 593. Rokiškis
• 3 vnt. perdengimo plokščių 6 m x 
3 m. Tel. 8 674 32 900. Rokiškis
• Frezavimo staklių spaustuvą. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 682 13 016. 
Anykščiai
• Skardą lankstiniams, dengta 
plėvele, lygi. Plotis 75 cm, ilgis 50 
m, storis 0,45 mm. Rulone 37 kv. 
m. Spalva pilka (RAL7016), ruda 
(RAL8017). Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 622 11 330. Rokiškis
• Naudotą skardinį radiatorių. Ilgis 
apie 125 cm. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
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SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Mechaninį bėgimo takelį. Kaina 
36 Eur. Tel. 8 686 97 344.  
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Audi A4 B5. 1.8 l, 92 kW, TA iki 
2019.01. Kaina 600 Eur. 
 Tel. 8 622 52 582. Rokiškis
• Techniškai tvarkingą automobilį 
Ford Galaxy. 2002 m., 1.9 l, 85 kW, 
dyzelis, TA iki 2020.07.  
Tel. 8 616 05 716. Rokiškis
• Audi A4. Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 670 37 379. Rokiškis
• VW Passat 1999 m., 1,9 l, 81 kW, 
TA iki 2018.10.12. Kaina 750 Eur. 
Tel. 8 624 69 717. Rokiškis
• VW Passat B5 1,9 l, dyzelis, 
66 kW. Universalas, TA iki 
2019.09.20. Techniškai tvarkingas. 
Kaina 930 Eur. Tel. 8 647 29 306. 
Rokiškis
• 1992 m. Audi 80 B4, benzinas/
dujos, 66kW, kablys, TA iki 
2020.08. Kaina 550 Eur.  
Tel. 8 610 44 280. Utena
• Audi A6 sedaną. 2006 m., 3 l, 
dyzelis ir Audi A4 universalą. 1999 
m., 2 l, benzinas. Tel. 8 610 42 040. 
Rokiškis
• Audi A6 2006 m. sedaną už 3900 
Eur, Audi A4 1999 m. universalą 

už 800 Eur. Tel. 8 610 42 040. 
Rokiškis
• Naują elektrinį moterišką dviratį. 
Tel. 8 611 27 116. Rokiškis
• Mercedes Benz 210 1997 m., 
2.2 l., dyzelis, sedanas, nėra TA. 
Kaina 450 Eur. Tel. 8 687 49 303. 
Rokiškis
• Mercedes Benz 124. 1994 m., 2 l, 
dyzelis, 5 bėgiai, sedanas, TA. iki 
2020.08. Kaina 790 Eur.  
Tel. 8 687 49 303. Rokiškis
• 1990 m. Audi 100. 2 l, TD, TA iki 
2020.06. Kaina 570 Eur.  
Tel. 8 687 49 303. Rokiškis
• 1999 m. Opel Zafira. 2 l, dyzelis, 
60 kW, kablys, 7 vietos, TA iki 
2018.11.20. Kaina 850 Eur.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Dviratį 7-12 m. vaikui. 3 vidinės 
pavaros, vokiškas, tvarkingas. 
Kaina 75 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
•  Audi A4 B5 1997 m., universalas, 
TA, tvarkinga. Kaina 1350 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• 1987 m. Audi 80. 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
• Važiuojančią Ford Fiesta 1994 m., 
dyzelis, nėra TA. Kaina 120 Eur. 
Tel. 8 614 51 384. Rokiškis
• Bortinį VW LT 50. Nesupuvęs, 
pakeistas pagrindinis diržas, 
geros būklės padangos, naujas 
akumuliatorius, dvigubi ratai. 
Kuriasi, važiuoja be problemų. 
Kaina 1250 Eur. Tel. 8 609 71 387. 
Rokiškis
• Audi 80. 1991m., raudonos 
spalvos, benzinas. TA iki 2019.04. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 621 82 288. 
Rokiškis

• VW Passat 1,9 l, 81 kW, TA iki 
2020.02. Kaina 980 Eur.  
Tel. 8 655 66 653. Rokiškis
• Priekabą Zubrionok su tentu. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 624 40 834. 
Rokiškis
• 1996 m. Opel Vectra. 1,7l, 
TDI, T.A iki 2020.08, centrinis 
užraktas, signalizacija, el. langai, 
el. veidrodžiai, lieti ratai. Isuzu 
variklis, kuro sąnaudos 5 l/100 km. 
Kaina 530 Eur. Tel. 8 624 40 834. 
Rokiškis
• Gerą BMX dviratį. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 608 57 113. Rokiškis
• 2003 m. Volkswagen Touran.  2l, 
100 kW, TDI. Spalva pilka. TA iki 
2018.02. 6 bėgiai, lieti ratlankiai, 
prie sparno truputį parūdiję. 
Važinėjo moteris. Su rimtu pirkeju 
kaina derinama. Tel. 8 626 43 354. 
Rokiškis
• VW Passat B5. 1999 m., 
universalas, benzinas-tiesioginės 
dujos. TA iki 2018.10.23, spalva 
mėlyna, geros būklės. Kaina 680 
Eur. Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Dviratį MC Kenzie. Diskiniai 
stabžiai, geros būklės. Kaina 110 
Eur. Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
• Labai geros būklės 2004 m. 
Renault Scenic. Dyzelinis variklis, 
iš Vokietijos. Kaina 1499 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. 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
• Nissan X-Trail 2005 m., 2.2 
l, dyzelis, 100kW. Spalva žalia 
(chaki), tvarkingas. TA iki 
2019.12.22. Kaina derinama. 

Kaina 3100 Eur. Tel. 8 624 41 601. 
Rokiškis
• Opel Astra. TA iki 2019.12. 
Benzinas, automatinė pavarų dėžė. 
Tel. 8 647 38 983. Rokiškis
• Krovininę priekabą Skif. TA 
iki 2020.06, draudimas metams. 
Padangos su C raide. Kaina 230 
Eur. Tel. 8 687 59 821. Rokiškis
• Peugeot 406 2l, Hdi, 81kW, 
dyzelis. Važiuoja gerai. TA iki 
2019.01. Padangos MS 7-8 mm. 
Kaina 650 Eur. Tel. 8 687 59 821. 
Rokiškis
• Tvarkingą Renault Espace 3. 
TA iki 2019.12. Benzinas/dujos. 
Kaina 600 Eur. Tel. 8 683 06 559. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Ford Mondeo R14 ratus su 
padangomis. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 615 65 652. Rokiškis
• Ford Mondeo ratus. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 615 65 652. Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480. Rokiškis
• Ratlankius nuo Opel Signum su 
žieminėmis Goodyear padangomis. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 673 67 066. 
Rokiškis
• Labai geros būklės žieminius 
ratus. Ratlankiai 4-100-54, 
padangos 195-65-15. Kaina visų 

keturių. Viena žiemą važinėti su 
Toyota Corolla. Ratai balansuoti. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 698 31 695. 
Rokiškis
• Gerus ratus 195x65 R15. 
Tinka Volvo, Hyundai ir kitiems 
automobiliams. Padangos 
vasarinės, kaina sutartinė.  
Tel. 8 693 82 442. Rokiškis
• Ratlankius R15 5x110. Centrinė 
skylė 65.1. 4 vnt. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 623 88 937. Rokiškis
• Aerodinaminę bagažinę, 
skersinius VW automobiliui, 
laikiklius dviračiams vežti.  
Tel. 8 611 27 116. Rokiškis
• Audi A3 1999 m., 1.9l., 81 kW. 
Tel. 8 612 48 499. Kupiškis
• Ford Transit 2004 m., 2 l, 
dyzelinio kuro siurblį.  
Tel. 8 612 48 499. Kupiškis
• VW Sharan 1998 m., 1.9 l, TDi. 
Tel. 8 612 48 499. Kupiškis
• Ford Mondeo 1998 m., dyzelis. 
Tel. 8 612 48 499. Kupiškis
• R15 5/112 skardinius ratlankius  
. Kaina 40 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• 2006m. BMW 530 žiemines 
Pirelli padangas. 225/55 R16, 
gylis 4.5 mm., su ratlankiais ir 
originaliais gaubtais. Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 612 81 356. Rokiškis
• 2002 m. Mercedes Benz C klasės 
lietus ratus R15 205x60. Kaina 90 
Eur. Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• VW Golf 3 lietus ratus su 
padangomis. Kaina 65 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Audi A6 R17 lietus ratus. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 674 92 644. 
Rokiškis
• R15 195 65 žiemines, dygliuotas 
padangas su perdažytais ratlankiais. 
Padangų likutis 7-8 mm. Kaina 110 
Eur. Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• VW Golf 3 1997 m. kablį . Kaina 

25 Eur. Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Moskvič 412 mažai naudota 
variklį. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• VW Golf 3 1998 m., 1.9l, TD, 
universalą. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• R13, R14, R15 ratus su 
padangomis, ratlankius.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• VW Sharan 1999 m., 1.9 l, TDi. 
Tel. 8 613 48 499. Kupiškis
• Ford Transit 2004 m., 2 l, 
dyzelinio kuro siurblį.  
Tel. 8 613 48 499. Kupiškis
• Audi A3 1999 m., 1.9 l, 81 kW, 
TDi . Tel. 8 613 48 499. Kupiškis
• Ford Mondeo 1998 m., 1.8 l, 
dyzelis. Tel. 8 613 48 499. Kupiškis
• Greičių dėžę VW Golf 4, Audi 
A3, 1,9 l, TDi. Tel. 8 616 35 640. 
Rokiškis
• Dalimis 1998 m. Opel Vectra 
sedaną. Benzinas/dujos, lieti ratai, 
5 skylių, tiesioginės dujos.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• VW Golf, Audi A3, Škoda 
Octavia spyruokles, amortizatorius, 
stabdžių diskus, stabdžių gaubtuvus 
(suportus). Tel. 8 616 35 640. 
Rokiškis
• VW Polo. Užsiveda, važiuoja, 
išregistruota. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 624 53 622. Rokiškis
• Neeksploatuotą Lietuvoje 2004 
m. automobilį Opel Zafira. 2l, TDI, 
74 kW. Dalimis. Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
• Audi B4 Avant 1,9 l, TDI, 66 kW. 
Tel. 8 677 58 314. Rokiškis
• 1999 m. VW Sharan. 1.9 l, TDi. 
Tel. 8 606 14 217. Rokiškis
• 2002 m. Citroen C5. 2,2l, HDI, 
universalą dalimis: sparnus, 
važiuoklę, duris, žibintus, starterį, 
dinamą, kolonėlę ir kt.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
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Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

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. Im-

pulsyvumo ir ryžto 
nestokojantys Avi-
nai bus dar azartiš-

kesni ir drąsesni, tai ypač pa-
sakytina apie pirmąją savaitės 
dalį. Iki savaitės vidurio mintys 
suksis tik apie darbus - pats 
laikas keltis dalykinius tikslus. 
Būsite itin ambicingi, norėsis 
viską atlikti tobulai, sieksite 
būti geriausiais. Nebijosite kon-
kurencijos, o kartais, net patys 
ją provokuosite. Lydės kolegų 
ir bičiulių palaikymas. Savait-
galį norėsis atsiriboti nuo visų 
problemų, pasinerti į savianali-
zę, pailsėti. 

JAUTIS. Sa-
vaitės pradžia gali 
būti įtempta ir ne-
maloni, tačiau kuo 

toliau, tuo labiau situacija ge-
rės. Palankiausios savaitės die-
nos – antradienis ir trečiadienis.
Tinka keliauti, spręsti juridinius 
reikalus, planuoti rimtus pokal-
bius su autoritetais, kreiptis į 
valstybines, švietimo įstaigas. 
Aplinkybės dėliosis palankiai, 
sulauksite palaikymo iš šalies. 
Visgi reikės įdėti pastangų 
savo tikslams įgyvendinti. Sa-
vaites gale didesnė konfliktų 
tikimybė darbo aplinkoje, ypač 
su vadovais. Pasistenkite būti 
nuolankesni ir sukalbamesni 
šiuo metu. Savaitgalis puikiai 
tiks bičiulystei, ateities planams 
koreguoti, tikėtinos intriguojan-
čios pažintys. 

DVYNIAI. Di-
džiąją savaitės dalį 
jausite priespaudą 
ir būtinybę paklus-

ti. Galite pradėti abejoti savimi 
ir savo idėjomis. Iki pat trečia-
dienio bus kritiškas laikas, šiuo 
metu reikia vengti konfliktų, 
nesivelti į intrigas ir nepasiduo-
ti norui viską daryti paskubo-
mis. Jei mąstysite strategiškai ir 
orientuositės į ilgalaikes pers-
pektyvas – pavyks išvengti 
apmaudžių klaidų ir skubotų 
sprendimų. Savaitės pabaigoje 
aplankys puikios įžvalgos ir su-
manymai. Tačiau visos užduotys 
pareikalaus nemažų pastangų, 
susidursite su kliūtimis ir pasi-
priešinimu. Savaitgalį labiausiai 
rūpės dalykiniai reikalai. 

VĖŽYS. Turė-
site daug palankių 
progų. Pirmąją sa-
vaitės dalį spręsis 

klausimai susiję su svarbiomis 
partnerystėmis ir susitarimais. 
Palankus metas juridiniams 
procesams pradėti, tarpininka-
vimui, deryboms. Stenkitės iš-
likti dalykiški ir profesionalūs 
– taip pavyks sudaryti tinkamą 
įvaizdį reikiamų žmonių aky-
se. Savaitės galas bus įtemptas, 
šiuo metu būsite linkę perver-
tinti savo galimybes. Lūkesčiai 
bus nerealistiški, tad tikėtini 
nusivylimai. O štai savaitgalį 
gali aplankyti sėkmė, ypač, jei 
elgsitės nestandartiškai, išban-
dysite naujus dalykus.

Astrologinė prognozė savaitei
 LIŪTAS. Lau-

kia nelengva sa-
vaitė, tačiau jei su-
kaupsite visą valią 

ir negailėsite pastangų, ji gali 
būti labai produktyvi. Sėkmin-
giausias laikas – pirmadienio 
pirmoji pusė. Vėliau rūpesčių 
ir darbų vis daugės, rutina pa-
siglemš visas jūsų mintis. Iki 
pat trečiadienio reikės triūsti ir 
siekti aukščiausių standartų, tai 
nebus nei smagu, nei lengva. 
Šiuo metu mokysitės nuoseklu-
mo, nuolankumo ir paklusnu-
mo. Tie, kurie nenorės mokytis 
savo noru – bus priversti. Nuo 
antradienio iki pat savaitės galo 
gali kamuoti nuovargis, nuolat 
trūks jėgų, tad būtina protingai 
pasiskirstyti darbus. Savaitės 
galas privers susirūpinti san-
tykių tema – galimi konfliktai 
artimoje aplinkoje. 

M E R G E L Ė 
Darbo savaitė bus  
sėkminga ir pro-
duktyvi. Lengvai 

realizuosite savo sumanymus, 
sulauksite palaikymo. Palankus 
laikas kūrybiniams projektams 
vystyti, siekti sportinių aukš-
tumų, sandėrius sudarinėti ar 
rengti viešas prezentacijas. Ne 
kartą susidursite su būtinybe 
aiškiai nubrėžti ribas. Seksis 
teisiniai ir finansiniai reikalai. 
Atsiras laiko ir romantikai – ga-
lite sulaukti kvietimų į pasima-
tymus ar staigmenų iš mylimų 
žmonių. Ir patys būsite linkę 
į flirtą ir nuotykius. Savaitės 
galas privers labiau susirūpinti 
buitimi ir sveikata. O savaitgalį 
galimi didesni nesusipratimai 
partnerystėje. 

S VA R S T Y -
KLĖS. Išliks 
didelė traumų ir 
konfliktų tikimybė, 

todėl reikia elgtis atsargiai ir 
išmintingai. Gyvensite revoliu-
cinėmis nuotaikomis, norėsis 
pokyčių. Tai pavojinga pozicija, 
kuri gali pridaryti daugybę bėdų 
tiek asmeniniuose, tiek dalyki-
niuose santykiuose. Nepasiduo-
kite impulsams, elkitės sąmo-
ningai, orientuokitės į ilgalaikes 
perspektyvas. Būsite neįprastai 
uždari ir susikaupę. Palanku 
susikoncentruoti į dalykinę vei-
klą, atkakliai siekti užsibrėžtų 
profesinių tikslų. Šiuo metu bus 
daugiau konfliktinių situacijų 
su vyriškosios lyties atstovais. 
Tačiau jau nuo ketvirtadienio 
reikalai ims gerėti. 

S K O R P I O -
NAS. Savaitė pra-
sidės džiugiomis 
naujienomis, lydės 

sėkmės nuojauta bei pokyčių 
troškimas. Vidinės transforma-
cijos gali būti išties galingos. 
Laimėsite, jei daugiau laiko 
skirsite jausmų analizei, dvasi-
niam tobulėjimui. Puikus laikas 
išsiruošti į nestandartinę, toli-
mą kelionę – grįšite apsivalę 
ir įkvėpti. Smagios ir netikėtos 
pažintys taip pat svarbus šios 

savaitės akcentas. Į gyvenimą 
staiga gali grįžti žmonės iš pra-
eities, tikėtina, jog atsinaujins 
seni ryšiai. Sekmadienis bus 
labai svarbi diena - akylai ste-
bėkite ir išmintingai vertinkite 
šios dienos ženklus bei įvykius. 

ŠAULYS. Bus 
lengva ir nuotai-
kinga savaitė be 
didesnių sunkumų 

ar trukdžių. Didžiausia proble-
ma bus jūsų tingėjimas ir noras 
pabėgti nuo įsipareigojimų. Jei 
įveiksite šias silpnybes – viskas 
eisis puikiai. Pirmąją savaitės 
dalį palainkiai klostysis finansi-
niai reikalai, lengvai nuspėsite 
naudą. Savaitės viduryje bus 
daug veiksmo ir judesio, netrūks 
bendravimo, ne kartą teks tarpi-
ninkauti. Sandėriai ir susitarimai 
įvykę šiuo metu bus sėkmingi ir 
perspektyvūs, o užsimezgusios 
pažintys – naudingos. Savaitgalį 
labiausiai rūpės šeimyniniai rei-
kalai. Svarbi jauki namų aplinka 
ir artimas ryšys. 

OŽIARAGIS. 
Nors teks įveikti 
nemažai sunkumų, 
susidurti su pasi-

priešinimu, bet iki pat savaitės 
vidurio būsite nesustabdomi. 
Sunkumai dar labiau motyvuos 
ir užgrūdins. Turėsite visas gali-
mybes atskleisti geriausias savo 
prigimties savybes. Norėsis 
siekti aukščiausių profesiona-
lumo standartų, nebėgsite nuo 
sunkumų, kelsitės ambicingus 
tikslus. Sėkmė bus jūsų pusė-
je. Savaitės gale bus daugiau 
finansinių rūpesčių – galimi 
nuostoliai ar neplanuotos išlai-
dos. Savaitgalį teks nemažai 
bendrauti, tačiau nuotaiką tem-
dys audringi ginčai. 

VA N D E N I S .  
Pirmoji savaitės da-
lis dvelks nusivyli-
mais ir pesimizmu. 

Jūsų gyvenimas – tai jūsų atsa-
komybė, o visos problemos ir 
rūpesčiai tėra mūsų būties dalis. 
Būsite linkę susikaupusį pyktį 
išlieti ant artimiausių žmonių. 
Savaitės galas bus produktyviau-
sias – regis, pavyks suimti save į 
rankas, vėl patikėti savo jėgomis. 
Visus svarbiausius darbus ir susi-
tikimus planuokite ketvirtadienį 
ir penktadienį. Savaitgalį gali ap-
lankyti finansinė sėkmė, tapsite 
minkštesni, nuolaidesni. Išlieka 
didelė traumų tikimybė. 

ŽUVYS. Pirmo-
je savaitės pusėje 
būsite aktyviausi ir 
produktyviausi, tad 

imkitės to, kas svarbiausią. Išliks 
didesnė avarijų, traumų, vagys-
čių tikimybė. Tikėtini dažnesni 
technikos, elektroninių prietaisų 
bei transporto priemonių gedi-
mai. Savaitės vidurys – laikas 
prezentacijoms, viešoms kal-
boms, savo paslaugų ar veiklos 
reklamai. O štai savaitės galas 
- daug pasyvesnis, galimi slapti 
susitarimai ar slapta veikla. Pa-
lanku vykti į tolesnes keliones. 

• 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
• VW R17 ir Opel R15 ratlankius 
su padangomis. M+S R17 keturių 
skylių, su geromis padangomis 
120eur., M+S R15 keturių skylių, 
100eur. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 628 54 434. Rokiškis
• 4 vnt. lietų ratlankių. Keturių 
skylių diskai su naujomis 
žieminėmis padangomis 195/65 
R15 nuo Peugeut. Kaina 250 Eur. 
Tel. 8 648 82 688. Rokiškis
• Škoda ratlankius su padangomis 
205 55 R16 5/112. Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Kuro purkštukus tinkančius 
Hyundai Santa Fe 2.0d/Kia 

Sportage 2.0d .Restauruoti. Nauji 
Bosch išpurškėjai. Atitinka visus 
parametrus. Analogai 0445110290, 
0445110729, 0986435174. 3 vnt. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 636 00 696. 
Rokiškis
• Kuro purkštuką tinkantį Fiat 
1.9/Alfa 1.9, 2.4/Lancia 1.9, 2.4. 
Kodas 0445110119. Atitinka visus 
parametrus. Analogai 0445110068, 
0445110088, 0986435083. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Kuro purkštuką tinkantį Citroen 
2.0 ,2.2/Fiat 2.0 /Peugeot 2.0, 2.2. 
Kodas 0445110062. Atitinka visus 
parametrus. Analogai 0445110076, 
0445110077. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Nissan Almera 2003 m., 2.2 l, 
82 kW mechaninę pavarų dėžę 
dalimis. Dėžės kodas (RS5F50A). 

Tel. 8 636 00 696. Rokiškis

Ieškokite  
prekybos centruose!
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ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

***
– Dieve, o seksas be meilės 

– nuodėmė?
– Aišku, kad nuodėmė. Ir ko 

jūs prie to sekso taip prikibote? 
Viskas, kas daroma be meilės, 
yra nuodėmė!

***
– Kaip laikai santaupas? 

Doleriais, eurais?
– Prisiminimuose.

***
– Kodėl Džoną vadina 

krokodilų medžiotoju?
– O tu bent vieną jo merginą 

matei?
***

Vienas vyrukas giriasi 
kitam:

– Aš niekaip nesuprantu, 
kodėl vyrų į žvejybą moterys 
neišleidžia, barasi. Maniškė 
taip nesielgia. Įdomu, kodėl?

– O tu netikėtai grįžk iš 
žvejybos, ir pamatysi.

***
Mažylis kaulija mamos:
– Mama, noriu kačiuko. 

Labai noriu kačiuko. Galim jį 
laikyt?

– O tu tėtės paklausk.
Paklausė tėvo, tas liepė 

klausti močiutės. Močiutė 
liepė klausti mamos. Vaikas 
verkdamas:

– Eikit jūs velniop, biuro-
kratai!

***
Jei jums kažkas paskambino 

ir tyli, reikia atsakyti taip:
– Jei jums patinka tyla, tai 

skambinkite į kapines.

***
Psichologas kalbasi su 

supermamyte:
– Jūs, ponia, per mažai 

laiko skiriate savo sūneliui.
– O iš kur, jūs, pone, tai 

žinote, – ironiškai klausia 
supermamelė. Psichologas:

– Kai aš jūsų sūnaus 
paklausiau, kuo jis vardu, 
man vaikas atsakė „Petriuk, 
liaukis!“

***
Vienas vyriškis gyvūnų 

parduotuvėlėje vis perka žiur-
kėnus. Pardavėjas klausia:

– Jums tikriausiai labai 
patinka žiurkėnai?

– Ne man. Mūsų katei.
***

Kaimyninėje valstybėje:
– Tu Anglijoj buvai?
– Taip. Ir ne kartą.
– Solsberio katedrą matei?
– Ne, neteko.
– Ir dar save kultūringu 

vadini?
***

Mano alga – kaip hibri-
dinis automobilis: pusė – už 
benziną, pusė – už elektrą.

***
Verkianti žmona vyrui:
– Aš gi tau jau visą mėnesį 

kartojau, kad mano gimtadie-
niui jokių dovanų nereikia. 
O tu vis tiek įsigudrinai jį 
pamiršti!

***
– Brangioji, aš tau – vie-

nintelis?
– Šiandien – taip!

Orų prognozė rugsėjo 18-20 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Rugsėjo 18 d. Naktį +13

Dieną +22
PV, 
6-13 m/s

Diena – vėjuota.

Rugsėjo 19 d. Naktį +12
Dieną +26

PV,
3-8 m/s

Rugsėjo 20 d. Naktį  +14
Dieną +25

PV, 
3-8 m/s

• 1965 m. vis dar veikiantį 
antikvarinį šaldytuvą.  
Tel. 8 675 42 963.  
Rokiškis
• 3 mėn. šuniuką. Labai mielas, 
bus nedidelis. Tel. 8 620 63 092. 

Aš:
– Man liūdna.
Mano skrandis:
– Klausyk, turiu idėją!

***
Kalbasi galerijoje snobai. 

Vienas aiškina kitam:
– Anava, žiūrėkite, kolega. 

Atseit inteligentai. Apie Mo-
cartą kalba. Galiu ląžintis, kad 
jie nė vieno Mocarto paveikslo 
nematė.

***
Ponia Marytė sėdo ant 

dietos. Ir... ją sutraiškė.
***

Bobų vasara – paskutinė 
galimybė nuspręsti, su kuo 
žiemosite.

***
Moteris rašo žinutę savo 

vyrui:
– Nuėjau ten, kur mane 

pasiuntei. Elgiuosi taip, kaip 
mane pavadinai. Tik vieno 
gailiuosi – kad anksčiau tavęs 
neklausiau!

***
Va mano kaimynė šaunuo-

lė. Darbininkus triaukščiais 
keiksmažodžiais pusvalandį 
koliojo. Ir nė vieno nepakarto-
jo. Nuostabi moteris. Mokytoja 
dirba.

***
Vyriškis atskuba į vaistinę ir 

klausia:
– Ar turite kalio jodido?
– Ne, deja, turime tik kalio 

cianido.
– Ar didelis skirtumas?
– Nedidelis. Keturi centai.

BALDAI

• Naudotą kompiuterio - rašomąjį 
stalą, buko spalvos. Matmenys 1,2 
m x 0,5 m/0,59 m x 0,74 m/0,84 m. 

Kaina 20 Eur. Tel. 8 674 41 154. 
Rokiškis
• Naudotą Lietuvoje gamintą 
svetainės sekciją. Bendras visų 
dalių plotis 2,70 m, gylis 0,34 m. 

Kaina 200 Eur. Tel. 8 687 52 549. 
Rokiškis
• Miegamą sofą. Ilgis190 cm, plotis 
ištiestos 160 cm. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 616 51 948. Rokiškis
• Naudotą išskleidžiamą vienvietę 
lovą (tachtą) su patalynės dėže. 
Tiktų studentams. Kaina 60 Eur. 
Tel. 8 622 66 286. Rokiškis

DOVANOJA
Rokiškis
• Sekciją. Išsivežti patiems.  
Tel. 8 612 61 447.  
Rokiškis
• Ryškiai rudą („ryžą“) kačiuką, 
apie mėnesio amžiaus. Pats ėda, 
daro į dėžutę, labai žaismingas, 
meilus bei gražus.  
Tel. 8 692 65 078. Rokiškis


