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Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Spalio 9-oji, 
antradienis, 
41 savaitė

Iki metų pabaigos liko 83 dienos.
Pasaulinė pašto diena
Saulė teka 7.33 val., 
leidžiasi 18.39 val. 

Dienos ilgumas 11.06 val. 
Mėnulis – jaunatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Denys, Diodoras, Diomedas, 
Dionizas, Dionyzas, Geditas, 

Kilna, Kilnė, Klementina, Virbutas, 
Virgailas, Virgailė.

Rytoj: Butautė, Danas, Danielė, 
Danielius, Danius, Danys, Gilvyda, 

Gilvydas, Gilvydė.
Poryt: Germanas, Kvirinas, 

Rimbutas, Rimdauga, Rimdaugas, 
Rimdaugė, Valius, Zina, Zinaida.

Dienos citata
„Kiekvienas girdi tik tai, ką 

supranta“ (J. Gėtė).

Dienos skaičius
500

Beveik 500 kg maisto šunims 
ir katėms per maždaug dvi savai-
tes suaukojo rokiškėnai. Šios do-
vanos atiteko benamius gyvūnus 
globojančiai Renatai Sinkevičiūtei 
Andriūnienei.  3 p. 

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1940 m. gimė britų dainų kūrė-
jas, dainininkas ir legendinės grupės 
„The Beatles“ narys Džonas Leno-
nas. Nušautas 1980 metų gruodį. 

1958 m., sulaukęs 82 metų, savo 
vasaros rezidencijoje mirė popie-
žius Pijus XII, tikrasis vardas Eudže-
nijus Pačelis.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1920 m. generolo Lučiano 
Želigovskio vadovaujama lenkų 

kariuomenė užėmė Vilnių.

Post 
scriptum

Už teisybę nakvynės 
negausi.

Laisvės kovų muziejaus renginys sielai

Renginio idėją uteniškiams pasiūlė Kamajų, Salų ir Duokiškio klebonas Andrius Šukys (kairėje).   Organizatorių nuotr.

5 p.

Jėgos trikovės pasaulio 
jaunių vicečempionas 
Nojus Konstantinas 
Čypas: manau, kad 
sportas ateityje liks tik hobiu

4 p.

Alėjoje apsilankė bebrai – 
išrausė urvus, apgadino tvorą

2 p.

Rokiškio šv. apaštalo evangelisto 
Mato parapijos tradicija: kunigas 
palaimino naminius augintinius

3 p.

„Vieningi kartu“ suvienijo rokiškėnus 
kilniam tikslui – gyvūnams teko beveik 
pusė tonos maisto

3 p.
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Alėjoje apsilankė bebrai – 
išrausė urvus, apgadino tvorą

Vienoje gražiausių Rokiškio 
miesto vietų – nelaimė. Nepriklau-
somybės aikštę bei krašto muziejų 
jungiančioje alėjoje akivaizdi ne-
tvarka – dvi didžiulės duobės, ko 
pasekoje ir šiek tiek įkritusi tvo-
ra. Apie įvykį pranešę miestelėnai 
neramūs, nes nepastebėjus bent 
vienos iš dviejų beveik metrą sie-
kiančių duobių gali laukti nelabai 
smagios pasekmės.

Rokiškio miesto seniūnas Arū-
nas Krasauskas teigė, jog apie šias 
„smegduobes“ yra informuoti ati-
tinkami asmenys ir artimiausiu metu 
viskas bus sutvarkyta. Paklaustas 
apie duobių atsiradimo priežastį se-

niūnas atsakė, jog dėl to kalti... be-
brai. „Tai – bebrų urvai ir ši situacija 
kartojasi jau ne pirmą kartą. Viskas 
netrukus bus sutvarkyta, atsakomybė 

perleista uždarai akcinei bendrovei 
„Mano aplinka“,“ – sakė A. Krasaus-
kas.

Monika MEILUTĖ

Lituanica Rokiškis futbolo šventės atgarsiai

 Futbolo mokykla klubas Litu-
anica Rokiškyje paskutinį rusėjo 
šeštadienį baigė lauko futbolo tre-
niruotes, todėl šia proga yra įvyko 
futbolo mokyklos auklėtinių mažojo 
futbolo turnyras 5x5. Turnyre daly-
vavo 2007, 2008, 2009, 2010 ir 2011 
metų gimimo jaunieji futbolininkai, 
kurie sudarė 3 komandas: FK „Ka-
muolys“, „Barcelona“ ir FC „Fūlė“. 
Mažieji futbolininkai (2012 - 2015 
gimimo metai) varžysėsi futbolo 
varžybose 3x3 ir estafetėse. 

 2007-2011 m. gimusių jaunųjų fut-
bolininkų komandos žaidė 2 ratų siste-
ma. Pateikiame turnyro rezultatus:

FC Fūlė 0:3 FK Kamuolys. Įvar-
čius įmušė Bernardas Tunaitis, Airidas 
Meškauskas, Matteo Saccani . Barce-
lona 1:3 FC Fūlė. Tris įvarčius įmušė: 
Tomas Remesa (FC Fūlė) ir vieną Ka-
jus Baltrukėnas (Barcelona)

FC Barcelona 0:3 FK Kamuolys. 
Dukart pasižymėjo Matteo  Saccani 
(FK Kamuolys), kartą – Airidas Meš-
kauskas (FK Kamuolys). FC Fūlė 0:1 
FK Kamuolys. Įvartį įmušė Matas 
Lekūnas (FK Kamuolys), Barcelona 
0:1 FC Fūlė, pasižymėjo Paulius Jasiu-
lionis (FC Fūlė). 

FC Barcelona 0:0 FK Kamuolys
Turnyrinė lentelė:
I vieta FK Kamuolys (3 pergalės, 1 

lygiosios) 10 taškų
II vieta FC Fūlė (2 pergalės) 6 taškai
III vieta Barcelona (1 lygiosios) 1 

taškas.
Futbolo šventėje individualiais pri-

zais buvo apdovanoti šie žaidėjai:
Rezultatyviausias turnyro žaidėjas 

– Tomas Remesa (3 įvarčiai per 3 var-
žybas) (FK Fūlė)

Garbingiausias turnyro žaidėjas - 
Airidas Meškauskas (FK Kamuolys)

Naudingiausias turnyro žaidėjas - 

Matteo Saccani (FK Kamuolys)
Geriausias futbolo virtuozas - Pau-

lius Jasulionis (10 kartų išmušinėtas 
kamuolys) (FC Fūlė)

2012-2015 m. gimę jaunieji futbo-
linkai buvo suskirstyti į dvi komandas, 
kurios sužaidė po dvi varžybas. Rezul-
tatas nebuvo skaičiuojamas, kadangi 
svarbiausia žaisti ir mėgautis sportu, 
kurį mes visi mylime - futbolu. Jau-
nieji futbolininkai taip pat dalyvavoje 
estafetėje, po kurios buvo apdovanoti.

Džiaugiamės, kad jaunųjų futbo-
lininkų ir jų tėvelių neišgąsdino nei 
trumpas lietus, nei ledukų kruša. Tai 
dar kartą įrodo, kad futbolui nėra blo-
go. Svarbiausia, gera nuotaika ir nusi-
teikimas. Kartu mes galime daug! Tre-
niruojamės, stengiamės ir tobulėjame.

Turnyro organizatoriai už įsteigtus 
prizus (futbolo apranga) dėkoja futbo-
lo mokyklos rėmėjui Akinių meistras.

Turnyro organizatorių inform.

Utenos apskrities futbolo 
asociacijos pirmenybių 
finale – Rokiškio ir 
Visagino komandos

Šeštadienį Rokiškyje paaiškės šiemetiniai Utenos apskrities futbolo aso-
ciacijos pirmenybių laimėtojai. Dėl titulo kausis Rokiškio futbolo klubas ir 
Visagino „Inter-Veteranai“. Mūsiškiai teisę žaisti finale iškovojo šeštadienį 
4:0 įveikę draugus ir kaimynus Kupiškio „Narjantą“ 4:0 (Rokiškio futbolo 
klubo nuotr.). Visaginiečiai 4:2 įveikė „FSK Anykščiai“ futbolininkus.

Mūsiškių gretose pasižymėjo: Lukas Čeikauskas, Giedrius Lekandra, Marius 
Šakalys ir Renatas Giriūnas. 

Sirgaliai kviečiami ateiti palaikyti mūsų futbolininkų ir šeštadienį, svarbiau-
siose sezono rungtynėse. Jų laiką „Rokiškio Sirena“ praneš vėliau. 

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Savarankiškai dirbantiems 
sumokėti įmokas „Sodra“ 
suteikė dar mėnesį

Savarankiškai dirbę gyventojai, 
kurie iki šiol nesumokėjo valstybi-
nio socialinio draudimo ir sveikatos 
draudimo įmokų už deklaruotas 
praėjusių metų pajamas, tai dar gali 
padaryti iki spalio pabaigos. Vėliau 
„Sodra“ imsis aktyvių veiksmų šias 
įmokas surinkti.

Individualių įmonių savininkams, 
mažųjų bei ūkinių bendrijų nariams, 
savarankiška veikla pagal individu-
alios veiklos pažymą užsiimantiems 
gyventojams bei tiems, kurie paslaugas 
teikė su verslo liudijimais, išsiųsti laiš-
kai, kuriuose jie raginami iki spalio 31 
d.sumokėti priskaičiuotas valstybinio 
socialinio draudimo (VSD) ir privalo-
mojo sveikatos draudimo (PSD) įmo-
kas. Nors tai padaryti šie gyventojai 
turėjo dar gegužės 2 d., vėluojantiems 
sumokėti delspinigiai nėra skaičiuo-
jami.Gyventojai pranešimus taip pat 
gavo į asmenines paskyras draudėjui 
draudejai.sodra.lt .

Visi savarankiškai dirbantieji, mo-
kėdami įmokas, rūpinasi savo senatvės 
pensija ir visi, išskyrus verslo liudijimų 
turėtojus, gali gauti ligos išmokas susir-
gę ar slaugydami vaiką bei motinystės, 
tėvystės, vaiko priežiūros išmokas – su-
silaukus vaikelio. Tiek ligos ir motinys-
tės išmokos, tiek senatvės pensijos dy-
dis priklausys nuo sumokėtų socialinio 
draudimo įmokų.

Visi savarankiškai dirbantieji taip 
pat kaupia stažą senatvės pensijai lygiai 
taip pat kaip ir samdomi darbuotojai. Tai 
reiškia, kad per metus sumokėjus socia-
linio draudimo įmokų bent nuo 12 mi-
nimalių algų, įgyjami pilni metai stažo. 

Sumokėjus mažiau įmokų, įgyjama tik 
dalis stažo metų. 

Deklaruoti pajamas ir sumokėti įmo-
kas už praėjusius metus turi kasmet iki 
gegužės. Vėliau „Sodra“ gali įmokas, 
priskaičiuotas nuo deklaruotų pajamų, 
išieškoti. Beje, jeigu susidaro PSD sko-
la, nutrūksta ir tokio gyventojo sveikatos 
draudimas – gali tekti sumokėti ir už 
sveikatos priežiūros paslaugas. Išieš-
kodama skolas, „Sodra“ gali užskaityti 
ir gyventojo turimas įmokų permokas. 
Pavyzdžiui, dalis savarankiškai dirban-
čių gyventojų vienu kartu sumoka mi-
nimalias PSD įmokas už visus metus. 
Tačiau, jeigu susidarė skola ir „Sodra“ 
ėmėsi aktyvių veiksmų, iš šios avansinės 
įmokos „Sodra“ gali padengti susida-
riusio socialinio draudimo skolą. Tokiu 
atveju, net ir iš anksto į priekį sumokėjus 
sveikatos draudimo įmokas, draudimas 
gali nutrūkti, jeigu nebus sumokėta PSD 
įmoka už einamąjį mėnesį.

Iš viso šiuo metu „Sodrai“ privalo-
mojo sveikatos draudimo ir valstybinio 
socialinio draudimo įmokų yra skolingi 
56 tūkstančiai gyventojų, kurie pernai 
užsiėmė savarankiška ekonomine vei-
kla. Daugiausiai iš jų – 33 tūkst. – dirbo 
su individualios veiklos pažyma, o jų 
skolos viršija 15 mln. eurų. Įmokų dar 
nesumokėjo 17 tūkst. verslo liudijimų 
turėtojų. Jie skolingi 1,26 mln. valstybi-
nio socialinio draudimo ir privalomojo 
sveikatos draudimo įmokų. Bendra sa-
varankiškai dirbančiųjų skola siekia 25 
mln. eurų.

Naujienų agentūros BNS informaciją 
atgaminti visuomenės informavimo prie-
monėse bei interneto tinklalapiuose be 
raštiško UAB BNS sutikimo draudžiama

„Rokiškio sūris“ supirko 1,67 proc. savo akcijų
Viena didžiausių pieno perdirbimo 

bendrovių Lietuvoje „Rokiškio sūris“ 
oficialiojo pasiūlymo metu supirko 1,67 
proc. savo akcijų. 

Akcijos buvo superkamos po 2,62 euro, 
bendra įsigytų akcijų vertė – 1,569 mln. 
eurų. Už supirktas akcijas bus atsiskaityta 
spalio 9 dieną, per „Nasdaq“ Vilniaus biržą 

pranešė „Rokiškio sūris“.
Bendrovė iš viso siekė supirkti iki de-

šimtadalio savų akcijų, už kurias būtų tekę 
sumokėti 9,397 mln. eurų. Savų akcijų su-
pirkimui „Rokiškio sūris“ yra suformavęs 
10,85 mln. eurų rezervą.

Birželio pabaigoje 27,21 proc. „Rokiš-
kio sūrio“ akcijų valdė „Pieno pramonės in-
vesticijų valdymas“, 24,96 proc. – Latvijos 

„RSU Holding“, 19,46 proc. – bendrovės 
valdybos pirmininkas Antanas Trumpa, 10 
proc. – Naujosios Zelandijos kompanijos 
„Fonterra“ valdoma antrinė įmonė Nyder-
landuose. Kartu veikiantys asmenys valdo 
81,86 proc. įmonės akcijų.

„Rokiškio sūrio“ akcijos kotiruojamos 
biržos Oficialiajame prekybos sąraše.

BNS inform.
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Rokiškio šv. apaštalo evangelisto 
Mato parapijos tradicija: kunigas 
palaimino naminius augintinius

Rokiškio šv. apaštalo evange-
listo Mato parapija turi gražią 
tradiciją: spalio 4-ąją, minint šv. 
Pranciškaus Asyžiečio – gyvūni-
jos globėjo dieną, pakviesti tikin-
čiuosius ateiti su savo augintiniais, 
kad būtų palaiminti mažieji mūsų 
draugai.  Ši diena minima visame 
katalikiškajame pasaulyje.

Katalikiškuose kraštuose yra tradici-
ja, kad kartą metuose, būtent šv. Pran-
ciškaus Asyžiečio dieną, laiminami na-
miniai gyvūnėliai. Kai kur tądien su jais 
ir į bažnyčią ateiti galima. Ne išimtis ir 
Rokiškio šv. apaštalo evangelisto Mato 
parapija: šv. Mišių metu buvo leidžiama 
būti bažnyčioje su gyvūnėliais, jei šie 
nedrums tikinčiųjų ramybės, netrikdys 
pamaldų rimties. Tokia proga pasinau-
dojo kačių šeimininkai: gyvūnėliai ra-
miai tupėjo specialiose nešyklėse ar šei-
mininkėms ant rankų, kol šios meldėsi.

 Šunų šeimininkai su augintiniais 
palaiminimo laukė už bažnyčios durų, 
šventoriuje. Ir patarlė „sugyvena kaip 
katė su šunimi“, čia negaliojo. Mat šu-
nys prieidavo apuostyti nešyklėje šeimi-
ninko laikomas kates, tačiau šios nerodė 
jokios agresijos ir nešnypštė. Ramios 
buvo ir tos, kurios tupėjo savo šeimi-
ninkėms ant rankų. O štai šunys tarpu-
savyje bendravo įvairiai: dičkiai bandė 
žaismingai dūkti, o štai mažesnieji – di-
diesiems parodyti, kad pastarųjų visai 
nebijo ir apurgzti, ir aploti. Šeimininkai 
juokėsi, kad šunų pasaulyje mažieji yra 
patys drąsiausi. Viso rokiškėnai palai-
minti atsinešė penkias kates ir atsivedė 

dvi dešimtis šunų. Ankstesniais metais 
gyvūnai buvo laiminami prie Krašto 
muziejaus. Anksčiau rokiškėnai atsi-
nešdavo įvairesnių augintinių: be kačių 
ir šunų buvo laiminami triušeliai, jūrų 
kiaulytės.

Prieš pradėdamas laiminti gyvūnė-
lius, vikaras Dainius Matiukas paklausė 
kiekvieno jų vardo. Sukalbėjus maldą, 
kiekvienas gyvūnėlis buvo pašlakstytas 
švęstu vandeniu. Nors katės paprastai 
nekenčia vandens procedūrų, į šlaks-
tymą jos reagavo itin ramiai. O šunys 
neslėpė nuostabos: iš kur čia vidury gie-
dro vakaro ant snukučio tyška vandens 
lašai. Palinkėjęs, kad visiems šeimi-
ninkams gyvūnėliai neštų džiaugsmą, 
kunigas D. Matiukas palaimino juos ir 
šeimininkus.

Pranciškus Asyžietis apie 1182 m. 
gimė Asyžiuje, Italijoje. Pasaulis žino 
Pranciškų Asyžietį kaip poetą, visuo-
menės veikėją, gamtos mylėtoją, kuris 
žavėjosi žvaigždžių spindėjimu, kal-
nais, slėniais bei gyvūnijos grožiu. Pa-
sak istorijos šaltinių, Pranciškus suprato 
gyvūnus, mokėjo paukščių kalbą, buvo 
prisijaukinęs vilką. Beturtis žmogus, 
praturtinęs pasaulį – Pranciškus Asyžie-
tis mirė 1226 m. spalio 3 d, o spalio 4 
d. buvo palaidotas Šv. Jurgio katedroje, 
vėliau kanonizuotas, palaikai perkelti į 
Šv. Pranciškaus baziliką Rojaus kalvo-
je, Asyžiuje. Po mirties Pranciškus Asy-
žietis Italijoje buvo paskelbtas šventuo-
ju – gyvūnų, katalikybės plėtros, gamtos 
apsaugos ir prekybininkų globėju.

Monika MEILUTĖ

„Vieningi kartu“ suvienijo 
rokiškėnus kilniam tikslui – 
gyvūnams teko beveik pusė 
tonos maisto

Kačių ir šunų sausasis maistas ir 
konservai, kraikas, vienkartiniai pa-
klotėliai ir dar daug labai reikalingų 
prekių jau pasiekė gyvūnų globėjos 
Renatos Sinkevičiūtės Andriūnienės 
namus Degsnių kaime (Rokiškio 
kaimiškoji sen.).  Judėjimo „Vienin-
gi kartu“ akcijos metu pagalbos ran-
ką gyvūnams ištiesė daugybė geros 
valios žmonių.

Rugsėjo 13-ąją pilietinis judėjimas 
„Vieningi kartu“ paskelbė akciją: „Pa-
maitinkim beglobį gyvūną“ ir pakvietė 
prie jos prisijungti visus, neabejingus 
benamių gyvūnų problemai Rokiškyje. 
O ji labai opi – pas mus nėra gyvūnų 
globos namų, tad žmonių išduotų ir 
į gatvę išmestų naminių augintinių 
viltimi tampa gyvūnų globėja R. Sin-
kevičiūtė Andriūnienė.  Jos namuose 
Degsnių kaime rūpestingai prižiūrimi 
dešimt šunų ir trys katės. Kaip sako 
gyvūnų globėja, kone kasdien ją pasie-
kia žinios apie išmestus, paliktus gy-
vūnus. Tad parama gyvūnų maistu jai 
labai svarbi ir reikalinga. Parama gy-
vūnėliams buvo renkama strategiškai 
puikioje vietoje: Nepriklausomybės 
aikštėje įsikūrusioje draudimo brokerių 
kompanijoje DRAUSMA. „Tariame 
nuoširdų AČIŪ asmeniškai Haroldui 
Pupkui (UAB „Hedas“), Birutei Dap-
kienei, kiekvienam iš Jūsų, kurių vardų 
nežinome, paaukojusiems benamiui 
gyvūnui! Ačiū mūsų akcijos partne-
riams UADBB DRAUSMA, kurie su-
teikė patalpas ir talkino priimdami tai, 
ką Jūs paaukojote! Tai visus mus ben-
drai daro geresniais, ne tik gyvūnų, bet 
ir žmonių atžvilgiu!“, – sako judėjimas 
„Vieningi kartu“.

Ir štai spalio 4-ąją, gyvūnijos glo-
bėjo šv. Pranciškaus Asyžiečio dieną, 
surinktos dovanos vos tilpo trijų auto-
mobilių bagažinėje. Juk dovanų – dbe-
veik pusė tonos. Ir, nors akcijos laikas 
baigėsi, rokiškėnai vis dar tebeneša 
savąsias dovanas į „Drausmos“ biurą. 
Vadinasi, ši akcija buvo labai svarbi ir 
savalaikė. Todėl svarstomos galimybės 
paramą beglobiams gyvūnams rinkti 
nuolat.

To, ką padovanojo geraširdžiai ro-
kiškėnai, R. Sinkevičiūtės Andriūnie-
nės globotiniams užteks maždaug 100 
dienų. Kaip sakė gyvūnų globėja, per 
dieną jos globotiniai suėda maždaug 5 
kg sauso maistelio ir konservų. Tačiau 
tai ne vienintelis maistas, kuriuo šeria-
mi gyvūnai: globėjos šeima augintinių 
racioną praturtina įvairiomis košėmis, 
mėsos produktais. 

Vizitas pas R. Sinkevičiūtę Andriū-
nienę – puiki proga pasižiūrėti, kaip gy-
vena beglobiai gyvūnai. Svečius kieme 
pasitinka dvi kalytės. Abi draugiškai 
apuosto svečius ir jų dovanas. Tačiau 
labiau nei skanėstų, jos nori bendrauti: 
vizgina uodegas, laižo rankas. Gyvū-
nų globėja pasakoja: viena šių kalyčių 
buvo partrenkta automobilio ir vis taikė-
si grybštelti ranką savo gelbėtojui poli-
cijos pareigūnui. Kai pastarasis po kurio 
laiko aplankė savo išgelbėtą šunelį, jis 
prisiminė policininką. Tik šįkart vis tai-
kėsi jam ranką lyžtelti. O štai kitas mie-
las mažas šunelis ir pro langą žvelgianti 
jo sesutė į R. Sinkevičiūtės Andriūnie-
nės namus atkeliavo tiesiai iš šiukšlių 
konteinerio. Ir iki šiol labai bijo ankštų ir 
uždarų erdvių. O dičkis voljere – kitados 
buvo gana agresyvus. Tik dabar jis porą 
kartų amtelėjo svečiams ir nuėjo sau ra-
miai snausti. Po kiemą vaikštinėja ruda 
dedeklė. Kaip juokavo R. Sinkevičiūtė 
Andriūnienė: ir šioji – priklydėlė. „Visą 
kaimą apėjome klausinėdami, kieno čia 
višta. Kaimynai sakė, kad ne jų. Matyt 
paspruko iš vištų pardavėjų automobi-
lio“, – sakė pašnekovė. 

Apie tai, kaip gera čia gyvenantiems 
šunims ir katėms liudija faktas, kad so-
dyboje, kurioje gyvena net dešimt šunų, 
visiškai tylu. „Taigi seniūnė su pava-
duotoju po visą kaimą ieškojo, kur mes 
esame. Tikėjosi pagal šunų lojimo garsą 
rasti. O mūsų šunys tylūs: jiems nėra dėl 
ko skalyti. Dėmesio ir rūpesčio, meilės 
ir priežiūros mūsų šeima jiems negaili. 
Dažnai apsilanko žmonės, norintys sa-
vanoriauti. Ypač gyvūnų globa domina 
paauglius: juk ne kiekvienam namuose 
leidžiama turėti augintinį“, – sakė R. 
Sinkevičiūtė Andriūnienė. 

„Vieningi kartu“ inform.
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Jėgos trikovės pasaulio jaunių vicečempionas 
Nojus Konstantinas Čypas: manau, 
kad sportas ateityje liks tik hobiu

Ilga kelionė ir 
klimatas nepatogumų 
nesukėlė
Šviežiausios naujienos iš N. K. 

Čypo sporto pasiekimų – sidabro 
medalis Pietų Afrikos Respublikoje 
vykusiame pasaulio čempionate į 
kurį nuvykti prireikė kiek daugiau 
nei paros. „Rokiškį ir Pietų Afri-
kos Respubliką skiria 27 valandų 
trukmės kelias. Iki galutinio tikslo 
lėktuvus keisti teko net tris kartus 
– Stokholme, Dohoje ir Johanes-
burge“, – apie skrydį kalbėjo N. K. 
Čypas pridūręs, jog nors kelionė 
buvo ganėtinai varginanti, jautėsi 
raumenų sąstingis, tai nesutrukdė 
šauniai pasirodyti čempionate.

Jaunuolis atviravo, kad kelionės 
planavimą vykdė viena kelionių 
agentūra. Įdomus faktas, jog agen-
tūros darbuotojų teigimu sportinin-
kas buvo pirmasis nepilnametis lie-
tuvis į Afriką keliaujantis be tėvų 
– tik su patvirtintu tėvų sutikimu. 
N. K. Čypas pasakojo, jog kelionei 
prireikė didžiulės šūsnies įvairiau-
sių dokumentų: “Tokią krūvą įvai-
riausių popierių pildyti reikėjo,” 
– sakė jaunuolis sulenktais pirštais 
rodydamas maždaug 7 centimetrų 
tarpą.

Kiek daugiau nei savaitę Afriko-
je praleidęs vaikinas atviravo, kad 
šalyje nesijautė saugiai, nors ir ap-
sistojo vienoje iš ramiausių šalies 
vietovių. „Afrikoje buvau pirmą 
kartą ir gaila, jog susipažinti su 
nauja vieta daug laiko neturėjau...“ 
– pridūręs, jog Afriką aplankyti no-
rėtų dar kartą, kalbėjo sportininkas. 
Pastarasis teigė, jog tikėjosi, kad 
nuvykęs į Afriką „tirps nuo karš-
čio“, tačiau supratęs, jog oro tem-
peratūra ne itin skyrėsi nuo gimto-
sios šalies apsidžiaugė: „Nebuvo 
jokio šoko, kadangi Afrikoje buvo 
pavasaris, todėl oro sąlygos nesi-
skyrė nuo tų, kurias palikau Lietu-
voje“.

Trečiasis kartas nemelavo
Prakalbus apie pačias varžybas, 

jaunuolis teigė, jog organizato-
riams jokių priekaištų neturi: „Or-
ganizavimas buvo sklandus, tik 
apšilimo vieta buvo kiek mažoka, 
tačiau viskas buvo labai gerai“.

Apie čempionato rezultatus N. 
K. Čypas informaciją išbertų ir 
pažadintas vidury nakties. „215, 
140, 260: pritūpimo veiksme 215 
kg – bronza, spaudime 140 kg – 
ketvirta vieta, traukos veiksme 260 
kg – pirma vieta. Sumoje sidabras,“ 
– sparčiai žodžius bėrė jaunuolis. 
Pastarasis prisipažino, kad iš visų 
pasirodymų pasaulio čempionatuo-
se šis buvo geriausias – vaikinas 
tapo vicečempionu. 

 „Juk ne veltui visą vasarą pasi-

„Sporto klubas, mokykla, knyga, namų darbai“ – taip savo dieną lakoniškai atpasakoja netrukus aštuoniolikos sulauksiantis pasaulio jėgos 
trikovės vicečempionas Nojus Konstantinas Čypas. Visose varžybose šauniai pasirodančio jaunuolio pasiekimais didžiuojasi visas kraštas, 
o pats vaikinas medalius skaičiuoja ne vienetais, o sprindžiais, tačiau neslepia, kad ateities planuose sportą pakeis aukštoji švietimo įstaiga.

Pritūpimo veiksmo akimirka. Mėgstamiausias Nojaus Konstantino Čypo veiksmas – atkėlimas. 

Pasaulio čempionato medaliai.

ruošimui varžyboms skyriau: jokio 
naktinėjimo, jokių vakarėlių, tik 
sportas, sportas, sportas ir nuolati-
nis režimas,“ – kalbėjo pašnekovas. 
Vaikinas prisipažino, jog tai jau 
trečia vasara iš eilės, kuomet žo-
dis „atostogos“ neegzistuoja: „Per 
metus teturiu 2-3 savaites atostogų 
– po Europos ir pasaulio čempio-
natų. Jos skirtos poilsiui, jėgų at-
statymui. Juk varžyboms ruošiuosi 
ištisus metus – pailsėjęs po Euro-
pos čempionato rengiuosi pasaulio 
čempionatui, po šio – vėl Europos. 
Būtent todėl į visas varžybas iške-
liauju tikrai geros fizinės formos“.

Pastarasis atviravo, jog puikius 
rezultatus turbūt įtakojo ir tai, jog 
pasaulinio lygio varžybose dalyva-
vo jau trečią kartą, todėl jokio stre-
so bei jaudulio viduje nejautė.

Kolekcionuoja apdovanojimus
ir rekordus
 „Iš visų varžybų turiu penkias 

taures ir apie 50 prizinių medalių 
– sukabintų medalių juostelės vinį 

dengia per gerą sprindį,“ – kalbėjo 
vaikinas. Nuo trylikos metų jėgos 
trikove besidomintis jaunuolis tei-
gė, jog kolekcionuoja ne tik varžy-
bų apdovanojimus, bet ir rekordus, 
kurių N. K. Čypas turi net septynis. 
„Rekordų sąraše turiu ir Lietuvos, 
ir visos Europos mastu pagerintus 
rekordus. Iki pilnos „kolekcijos“ 
liko pagerinti pasaulio rekordą,“ – 
juokėsi vaikinas.

Jaunių grupės 59 kg svorio ka-
tegorijoje N. K. Čypas atkėlęs 205 
kg štangą pagerino Lietuvos rekor-
dą. Vėliau atkėlęs 207,5 kg štangą 
šį rekordą pagerino dar kartą. 66 kg 
svorio kategorijoje vaikinas page-
rino jaunių, jaunimo ir suaugusiųjų 
svorio kategorijų rekordą – atkėlė 
260,5 kg štangą. Šis rekordas tai-
pogi pripažintas ir visoje Europo-
je. Toje pačioje 66 kg kategorijoje 
sportininkas pagerino jaunių grupės 
sumos rekordą – rokiškėno rezulta-
tų lentelė rodė 593 kg. Peržengęs į 
74 kg svorio kategoriją jaunuolis 
pasipuikavo ir čia – jaunių grupėje 
pagerino atkėlimo rekordą su 265 
kg sveriančia štanga.

Sportas motyvuoja... 
mokytis
Nors jėgos trikovėje N. K. Čypas 

– tikras asas, Juozo Tumo Vaižgan-
to gimnazijos vienuoliktokas neap-
leidžia ir mokslų. Kadangi sporto 
salė septyniolikmečiui – lyg antri 
namai, kuriuose tenka ir savaitga-
lius, ir atostogas praleisti, iš kur dar 
lieka dėmesingumo mokyklai – ne-
jaugi sportas neužgožia mokslų? N. 
K. Čypas vienareikšmiškai tvirtina 
– tikrai ne: „Galiu teigti, jog spor-
tas kaip tik padeda geresnių rezul-
tatų siekti ir moksluose. Sportas iš-
moko susikaupti, susikoncentruoti 
ir ugdo valią – kad ir koks pavargęs 
grįžti namo žinai, jog namų darbus 
padaryti būtinai reikia“.

Nojaus Konstantino Čypo rezul-

tatai jėgos trikovės srityje – tikrai 
įspūdingi, tačiau jaunuolis nesle-
pia, jog ateities su sportu, kaip 
pagrindine veikla, nesieja: mano, 
kad ateityje sportas liks tik hobiu. 
„Mano ateities planuose – sociali-
niai arba tikslieji mokslai univer-
sitete. Žinau keletą specialybių, 
kuriose galėčiau save realizuoti, ta-
čiau tą informaciją pasiliksiu sau,“ 
– šypsodamasis pokalbį užbaigė 
pasaulio jėgos trikovės vicečempi-
onas N. K. Čypas.

Septyniolikmetis sportininkas 
be galo džiaugiasi, jog, rėmėjų 
padedamas, yra  vienintelis jėgos 
trikovės sportininkas visoje Lie-

tuvoje, kuris antrus metus iš ei-
lės pasirodė pasaulio čempionate: 
„Labai dėkoju visiems savo rėmė-
jams, dėl kurių galiu pasirodyti 
tiek Europos, tiek pasaulio čem-
pionatuose: ačiū Rokiškio rajono 
savivaldybei, „Jaunųjų talentų“ 
paramos fondui, UAB „Audrupio 
paukštynui“, UAB „Miško drau-
gui“, Lietuvos jėgos trikovės fede-
racijai, savo tėvams, sporto klubo 
JTK „Grizlis“ vadovei Alai Ske-
terienei, varžybų treneriui Rober-
tui Bartkevičiui, kinezaterapeutui 
Vytautui Narbutui ir, žinoma, ačiū 
tiems, kurie mane žiūri ir palaiko“.

Monika MEILUTĖ

Dėkoja

 Lietuvos Respublikos Seimo nariams Raimundui Martinėliui ir 
Jonui Jaručiui, Rokiškio rajono savivaldybės administracijai, AB 
„Rokiškio sūris“ direktoriui Daliui Trumpai, R. Keniausio odonto-
logijos kabinetui, Dovilei ir Romualdui Keniausiams, UAB „Upės 
spektras“, kooperatinės bendrovės „Miško draugas“ vadovams, 
AB Rokiškio mašinų gamykla direktoriui Rimgaudui Kilui, UAB 
„Rokmedis“ vadovui Jonui Žemaičiui, UAB „Rokitra“ vadovui 
Aloyzui Jočiui, Rokiškio rajono ūkininkų sąjungos nariams, Ro-
kiškio rajono kūno kultūros ir sporto centrui, Rokiškio kultūros 
centro darbuotojams, UAB „Sporto gama“, UAB „Gyman“, UAB 
„Arimex“, UAB „Koala“, Danguolei ir Anatolijui Kondratenko, 
IĮ „Bajorų žuvis“ vadovui Juozui Simučiui, UAB „Miškų minis-
terija“ vadovui Simonui Tuskai, UAB „Egrena“ bei „Autodalys“ 
vadovams, draudimo bendrovės „If“ Šiaurės regiono verslo direk-
toriui Algiui Čepuliui, kavinei „Pupelė“, kavinės „Senas grafas“ 
vadovui Algimantui Šablinskui, „Gėlių pasaulis“ darbuotojams, 
Velykalnio bendruomenės vadovui Stasiui Mekšėnui, rajono savi-
valdybės informatikos specialistams Ignui Žilėnui ir Ainiui Čepu-
liui, Rokiškio rajono policijos komisariato viršininkui Eugenijui 
Šopiui, Kęstučiui Peciukoniui, viešbučiui „Pas Angelę“, Ligitui 
Keraičiui, verslininkui Egidijui Šmagoriui.

Taip pat didelis dėkui informaciniams rėmėjams: kabelinei tele-
vizijai „Zirzilė“ bei „Rokiškio Sirenai“.

Rokiškio atletinės gimnastikos klubas 
„JTK Grizlis“ dėkoja rėmėjams, 

prisidėjusiems prie sėkmingo varžybų 
rengimo ir atletų startų svarbiose varžybose:
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Laisvės kovų muziejaus renginys sielai
Jau treji metai Utenoje vei-

kia Laisvės kovų muziejus. Tai 
Utenos kraštotyros muziejaus 
padalinys. Muziejus, įsikūręs 
buvusioje siaurojo geležinkelio 
stotyje, yra šiuolaikinis, mo-
dernus. Jame pateikiama mažo 
Aukštaitijos kampelio istori-
ja, daugiausia dėmesio skiriant 
1940 – 1965 metų įvykiams. Eks-
pozicija pasakoja apie 1940 m. 
mitingus su privaloma sovietine 
simbolika, „tautų vado“ Stalino 
portretu, apie prievartinį lietu-
vių dalyvavimą Antrajame pa-
sauliniame kare, apie tremčių 
vergijas, kolūkių baudžiavas, 
pokario rezistenciją, pristatoma 
paskutinio Utenos krašto parti-
zano Antano Kraujelio-Siaubū-
no, 1965 m. apsupus sovietinio 
saugumo darbuotojams pasirin-
kusio laisvo lietuvio mirtį, bio-
grafija. 

Muziejų jau aplankė apie ketu-
ris tūkstančius žmonių. Nemaža jų 
dalis – užsieniečiai, daug vilniečių, 
kauniečių, panevėžiečių, kitų mies-
tų ir miestelių gyventojų. Uteniš-
kiams vis dar reikia padėti atrasti šį 
muziejų, todėl čia vyksta nemažai 
renginių. 

Neseniai vykusi sonetų ir dai-
nų popietė „Tavoji siela Lietuvon 
atėjus“ (S. Geda) nebuvo planinis 
muziejaus renginys. Renginio idė-
ja gimė metams įpusėjus, kai mu-
ziejų lyg netyčia kaip koks slaptas 
pirkėjas aplankė Kamajų šv. Ka-
zimiero parapijos klebonas kun. 
Andrius Šukys, garsėjantis savo 
netradiciniu požiūriu į įvairius ren-
ginius, įdomia jų režisūra, iškart 
neprisistatęs ir nebuvęs atpažin-
tas, bendro rengino idėją pasiūlęs 
tik vakare. Susirašinėjant internetu 
buvo aptarinėjama renginio vizija, 
renkami sonetai, iš jų dėliojama 
kompozicija. Pasirinkti sonetų au-
toriai – skirtingų epochų, skirtingų 
likimų žmonės. Tai Vincas Kudir-
ka, sukūręs sonetą „Valerijai“ – V. 
Kraševskai, 1895 m. išlaisvinusiai 
jį iš kalėjimo, tai 1944 m. atsitikti-
nės artilerijos sviedinio skeveldros 
pakirstas poetas Vytautas Mačer-
nis, tai miške 1952 m. žuvęs poetas 
partizanas Bronius Krivickas, tai 
pasaulio lietuviai: Jonas Aistis, Ve-
nancijus Ališas, Henrikas Nagys, 
Alfonsas Nyka-Niliūnas, Antanas 
Jasmantas (Maceina), Tomas Ven-
clova, į JAV išvykęs tik 1977 m.; 
tai mums gerai žinomi Lietuvoje 
gyvenę poetai: Justinas Marcinke-
vičius, Sigitas Geda, Janina Degu-
tytė, kiti. Dainininkų atsirado iškart 
ir daug. Tai Utenos meno moky-
klos jaunių choras UT RE MIO. 
Jo vadovei Virginijai Šeduikienei 
teko nelengva užduotis – parinkti 
dainas, savo turiniu, idėjomis de-
rančias prie sonetų. Skaitovų daug 
neatsirado. Teko ir kunigui, ir mu-
ziejaus vadovei skaitovais tapti. 
Dar du jaunus ir labai užsiėmusius, 
bet visur suspėjančius Utenoje au-
gusius žmones – Vilniaus univer-
siteto studentus Dovilę Bikelytę 
ir Simą Narkūną – visai nesunkiai 
pasisekė prikalbinti dalyvauti šioje 
sonetų ir dainų popietėje. 

Ir štai lauktoji diena atėjo. 
Choras vaikščiojo: niūniavo 

lauke lyjant lietui, perėjo per visas 
muziejaus sales, padainavo ir ant 
laiptelių tarp stoties keleivių bei 
žiūrovų didžiojoje laukimo salėje 
ir vėl išėjo į lietų. Jautriai ir gra-
žiai skambėjo choro atliekamos 
dainos apie kalnelį, sauliūtę, apie 
gražią brangią tėvynę, gandrelį, 
kviečiamą skristi Lietuvėlėn, apie 
gyvus, skaidrius gintarų lašus. 
Kažką nepaprasto, nekasdieniško 
pajusti padėjo Zitos Lukošiūnienės 
grojami M. K. Čiurlionio kūriniai. 
Sonetai skaitovų lūpomis kalbėjo 
apie žmones, tvirtus kaip kalnai 
granito, bet neatpažintus motinų, 
apie prieblandą vaikystės gimtą, 
kuriai vietos nebeliko, apie rudenį, 
lietų, aukštą ramybės dangų, apie 

žmogaus sielą, jo širdį, prisisun-
kusią aistros ir aitraus ilgesio, apie 
didžiulę vienatvę, irstančią tikrovę, 
medį, paukštį, šleikštų melo pieną, 
purpurinius tiesos spindulius, už-
marštį ir atmintį, apie šaltą sveti-
mą namą, apie benamius gatvėse, 
apie žodžius, kurie tikisi neklysti, 
bet nėra atsargūs, apie dieviškumo 
ir žmogiškumo santykį. Žiūrovai 
nejuto, kaip eina laikas, rodos, nė 
nekvėpavo, tik klausėsi... 

Kompozicija bandyta atskleisti 
sudėtingu laiku gyvenusių lietu-
vių jausmus, išgyvenimus, būse-
nas. Bandymas pavyko. Muziejaus 
durys atviros. Užeikite. Atraskite 
mus. Mes atviri kitoniškumui, ieš-
kojimo galimybėms. 

Utenos Laisvės kovų muziejaus 
vadovė Regina ZAPOLSKIENĖ 

Renginio akimirkos.                                                             Arūno Katino ir Valdo Mintaučkio nuotr.

Misijos „Baikalas 89“ 
atstovai ieško bendražygio

1989 m. rokiškietis Ruslanas Klepikovas buvo išrinktas atstovauti 
Rokiškio miestą misijoje „Baikalas 89“. Misijos bendražygiai spalio 19 
d. organizuoja misijos dalyvių susitikimą, todėl norėtų surasti ben-
dražygį, nes nenori, jog Rokiškis liktų nepaminėtas.

R. Klepikovas gimęs 1972 metais. Ankščiau gyveno Jakubonio g. 
14-54 (dabar gatvė vadinama Vilties). Pažįstančius vyriškį, prašome 
susisiekti su „Rokiškio Sirenos“ Reklamos skyriumi.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Teatro edukologė Kristina Vainiutė: 
paklausa teatrui yra

Spalio 12-14 dienomis Rokiškio kultūros centro salę drebins net tris 
dienas truksiantis menų festivalis „Interrampa“. Nors festivalis skai-
čiuos jau XXIV sezoną, mėgėjiškam teatrui Lietuvoje įsitvirtinti vis dar 
ganėtinai sunku, tačiau tikimasi, jog spektakliai pritrauks vis didesnę 
ir didesnę žiūrovų auditoriją. Apie mėgėjų teatro padėtį Lietuvoje ir 
vyksiantį festivalį „Interrampa“ trumpai papasakojo teatro edukologė 
Kristina Vainiutė.

„Jeigu Interrampos festivalis būtų 24 metų jaunuolis menininkas, tai 
mano galva jis būtų tiesiog truputį per anksti susenęs. Potencialiai kūry-
bingas, turintis savo draugų ratą bei autoritetus, bet turintis kiek konser-
vatyvias vertybes,“ – sakė K. Vainiutė.

Visas pokalbis su teatro edukologe – „Rokiškio Sirenos“ svetainėje 
publikuojamame vaizdo įraše. 

Monika MEILUTĖ

Specialiųjų operacijų 
pajėgos perka keturračių

 Lietuvos kariuomenės Speci-
aliųjų operacijų pajėgos (SOP) 
perka taktinių keturračių, ta-
čiau neatskleidžia jų kiekio ir 
planuojamos pirkimui skirti 
sumos. Šių transporto priemo-
nių pirkimas paskelbtas viešųjų 
pirkimų portale.

„Kiekio ir planuojamos sumos 
negalime pateikti, tačiau galime 
patvirtinti, kad keturračiai bus 
naudojami SOP karių mokymams 
ir treniruotėms“, – BNS sakė Lie-
tuvos kariuomenės Strateginės 
komunikacijos departamento at-
stovas kapitonas Gintautas Ciunis. 

Pirkimo techninėje specifikaci-

joje rašoma, kad Specialiųjų ope-
racijų pajėgų kariai keturračius 
naudos ir karinėms operacijoms 
kartu su dviračiais motociklais.

Joje teigiama, kad keturračius 
planuojama naudoti esant saulės, 
dulkių, drėgmės, lietaus, sniego, 
aukštos temperatūros sąlygomis.

Po beveik trejų metų pertraukos 
Lietuvos SOP kariai šių metų pa-
vasarį grįžo į Afganistaną, jie da-
lyvauja NATO operacijoje „Tvirta 
parama“, skirtoje vietos saugumo 
pajėgoms mokyti ir remti. Be to, 
pastaruosius kelerius metus SOP 
kariai iš Lietuvos apmoko Ukrainos 
kariuomenę šios šalies vakaruose.

BNS inform.
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KRIMINALAI
Įtaria turėjus narkotikų
Spalio 5 d.  20.30 val. 
Rokiškyje, P. Cvirkos g., 
patikrintas stovintis automobilis 
„Mercedes Benz“, kuriame 
rasta augalinės kilmės, įtariama, 
narkotinių medžiagų. Įtariamieji, 
vyras (gim. 1999 m.) ir vyras 
(gim. 2000 m.) sulaikyti.

Smurtas artimoje 
aplinkoje
Spalio 5 d. 14.43 val. moteris 
(gim. 1971 m.), gyv. Rokiškio 
r., pranešė, kad tądien 14.30 val. 
prieš ją smurtavo neblaivus (2,36 
prom. girtumas) sūnus (gim. 
1994 m.). Įtariamasis sulaikytas.

Tą pačią dieną 17.46 val., 
Rokiškyje, neblaivus (1,89 prom. 
girtumas) vyras (gim. 1972 m.) 
smurtavo prieš neblaivią (2,79 
prom. girtumas) sugyventinę 
(gim. 1983 m.). Įtariamasis 
sulaikytas.

Nuavė mašiną
Spalio 4 d. 7.53 val. vyras (gim. 
1977 m. ), gyv. Rokiškyje, 
pranešė, kad nuo jo automobilio 
TOYOTA AURIS, pavogti visi 
keturi ratai. Nuostolis – 500 eurų.

Darbavosi išminuotojai
Spalio 6 d. 13.34 val. Rokiškio r. 
sav., Juodupės sen., Didsodės k., 

Plento g., rastas sprogmuo. 13.57 
val. įvestas planas „Skydas“. 
Atvykę išminuotojai nustatė, kad 
tai II-ojo Pasaulinio karo, rusiškas 
76 mm artilerijos sviedinys, 
kuris kėlė pavojų ir buvo saugiai 
sunaikintas vietiniame lauke. 
17.15 val. planas „Skydas“ 
atšauktas.

Panevėžio 
apskrities VPK ir 

Panevėžio apskrities 
priešgaisrinės 

gelbėjimo valdybos
Rokiškio priešgaisrinės 

gelbėjimo tarnybos 
inform.

Nepriklausomas rajono laikraštis

 2018-10-09

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS

DĖL 2018–2019 METŲ ŠILDYMO SEZONO PRADŽIOS
2018 m. spalio 5 d. Nr.AV-980

ROKIŠKIS
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straips-

nio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 13 straipsniu, 
Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energe-
tikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297, 61, 62 ir 66 punktais:

1. S k e l b i u 2018–2019 metų šildymo sezono pradžią nuo 2018 m. spalio 
8 d. Rokiškio miesto ir rajono gyvenamuosiuose namuose bei visiems kitiems 
vartotojams, turintiems parengties šildymo sezonui aktus. 

2. P a v e d u Kanceliarijos skyriui paskelbti šį įsakymą savivaldybės interneto 
svetainėje ir vietos spaudoje.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas per vieną mėnesį Lietuvos administraci-
nių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, Panevėžys) 
Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos 
įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorė 
Nataša ALEKSIEJEVA

Užs. 0686

BALDAI

• Geros būklės virtuvės baldus. 
Kaina 400 Eur. Tel. 8 601 04 331. 
Rokiškis

• Sekciją. Spalva – balto ąžuolo. 
Aukštis 2 m, gylis 41 cm. Naudota 
apie 3 mėn. Kaina derinama. 
Papildomas Tel. Nr. (8-607) 07842. 
Kaina 210 Eur. Tel. 8 608 87 368. 
Rokiškis

• Veidrodį. Visa informacija 
telefonu. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 646 16 345. Rokiškis
• Du vienodus miegamuosius 
fotelius su patalynės dėžėmis. 
Būklė 8/10. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 695 15 135. Rokiškis
• Dvi skirtingas tachtas su 
patalynės dėže. Tel. 8 601 53 690. 
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Rokiškis
• Minkštų baldų komplektą 3+2+1 . 
Tel. 8 601 53 690. Rokiškis
• Geros būklės sofą. Nesulūžusi, 
nesuplyšusi. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 621 88 103. Rokiškis
• Naują 160 cm x200 cm, 17 
cm storio, 5 sluoknių čiužinį. 
Neišpakuotas. Rokiškyje galiu 
atvežti į namus. Parduotuvėje kaina 
230 Eur. Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 662 61 101. Vilnius
• Svetainės komplektą.  
Kaina 180 Eur. Tel. 8 603 42 381. 
Rokiškis

DOVANOJA

• Labai gražią, trispalvę, 4 mėnesių 
katytę, geriems žmonėms.  
Tel. 8 613 97 479. Rokiškis
• Jauną šuniuką. Nedidelis, 
draugiškas. Tel. 8 624 01 986. 
Rokiškis
• Meilią, tvarkingą, trijų spalvų 
katytę. Tel. 8 624 01 986.  
Rokiškis
• Rašomąjį stalą ir maniežą 
vaikams iki 1 metų amžiaus. 
Pasiimti patiems. Tel. 8 651 26 285. 
Rokiškis
• Naudotą, 1994 m. gamintą šiferį. 
Apie 100 kv.m. Aušros g. 35.  
Tel. 8 605 05 597. Rokiškis
• Rugpjūčio mėnesį atvestus 4 
gražius kačiukus: dvi mergaites, 
du berniukus. Juodi, pūkuoti, 
žaismingi. Jau pasiruošę keliauti 
pas naujus šeimininkus.  

Tel. 8 695 78 518. Rokiškis
• 3 kačiukus. Du juodi ir vienas 
pilkas. Amžius 3-4 mėn. Gyvena 
lauke, ėda viską. Tel. 8 604 09 285. 
Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Vietinių šėmių veislės karvę.  
Tel. 8 684 25 801. Rokiškis
• Pieningos karvės telyčaitę 
auginimui. Tel. 8 684 35 023. 
Rokiškis
• 10 bičių šeimų su aviliais.  
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis
• 9 namines vištas ir gaidį.  
Tel. 8 450 53 235. Biržai
• Akvariumines žuvytes.  
Kaina 1 Eur. Tel. 8 683 06 559. 
Rokiškis
• 10 metų darbinę kumelę.  
Tel. 8 629 49 276. Rokiškis
• Rusų toiterjerus. Ėda patys, 
nukirminti.  Augs iki 3 kg.  
Kaina 150 Eur. Tel. 8 663 78 043. 
Rokiškis
• Avis su ėriukais, avinus,  
avytes. Tel. 8 610 19 607. 
Rokiškis
• Mielas katytes, kurios laukia 
naujų, gerų šeimininkų. Valgo ir 
gamtinius reikalus atlieka pačios. 
Mama Siamo veislės mišrūnė, o 
tėtis grynaveislis. Papildomas tel. 
(8-458) 31279, Pandėlys.  
Kaina 10 Eur. Tel. 8 692 66 246. 
Rokiškis
• Šinšilų patelę su narveliu, 1-erių 
metų amžiaus, prijaukinta. Kaina 

45 Eur. Tel. 8 674 41 154.  
Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Tvarkingas, be žalingų įpročių 
traktoristas, su antra puse, ieško 
darbo su apgyvendimu.  
Tel. 8 626 31 293. Rokiškis
• Ieškau auklės darbo.  
Tel. 8 673 95 331. Rokiškis
• Ieškau darbo. Turiu B kategorijos 
vairuotojo pažymėjimą. Domina tik 
nuolatinis darbas.  
Tel. 8 628 62 711. Rokiškis
• Ieškau auklės darbo.  
Tel. 8 675 24 726. Rokiškis
• Skubiai ieškau darbo. Galiu 
prižiūrėti vaikus, slaugyti senjorus. 
Tel. 8 625 21 645. Rokiškis
• Skubiai ieškau darbo, patirties 
neturiu. Esu 19 metų mergina. 
Tik Rokiškyje. Tel. 8 628 53 026. 
Rokiškis
• 26 metų mergina be žalingų 
įpročių ieško darbo. Galiu dirbti 
įvairius darbus, imtymių nesiūlyti . 
Tel. 8 629 81 873. Rokiškis
• Galėčiau prižiūrėti senyvą žmogų 
ar vaikus. Turiu patirties.  
Tel. 8 625 21 645. Rokiškis
• Ieškau auklės darbo. Galiu 
prižiūrėti bet kokio amžiaus vaiką. 
Tel. 8 673 95 331. Rokiškis
• Ieškau pardavėjos, sandėlininkės, 
apskaitininkės ar apsaugos 
darbuotojos darbo.  
Tel. 8 625 06 843. Rokiškis
• Ieškau auklės darbo, galiu 
prižiūrėti bet kokio amžiaus 
vaikutį. Turiu patirties.  
Esu 34 metų moteris, atsakinga, 
mylinti vaikus, punktuali, be 
žalingų įpročių. Tel. 8 673 95 331. 
Rokiškis
• Vyras ieško darbo. Domina 
įvairūs pasiūlymai. Vairuoju 
automobilį. Tel. 8 621 29 598. 
Rokiškis

• Ieškau ilgalaikio darbo. 
Turiu patirtį statybose. Darbo 
pobūdis: grindų paruošimas prieš 
betonavimą, betonavimas.  
Tel. 8 648 14 861. Rokiškis
• Vyras ieško darbo.  
Tel. 8 672 86 131. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Ieškomi lietuvių kalbos ir 
matematikos korepetitoriai 6 klasės 
mokinei. Pageidautina dirbantys 
mokytojai. Darbą pageidautina 
pradėti nuo spalio 15 d. Galima 
dirbti pas mokinę namuose.  
Tel. 8 603 03 432. Rokiškis
• Rokiškio girininkija priimtų 
į darbą pjūklininką ir miško 

pagalbinį darbininką. Detalesnės 
informacijos teirautis telefonu.  
Tel. 8 629 38 855. Rokiškis
• Reikalinga slaugytoja moteriai 
su negalia. Pageidautina turinti 
patirties. Tel. 8 620 15 053. 
Rokiškis
• Statybos įmonei reikalingi 
stogdengiai, staliai-dailidės, 
trinkelių klojėjai. Tel. 8 682 19 984. 
Rokiškis
• Siūlomas darbas Vokietijoje, 
apgyvendinimas, į darba iš darbo 
nuvežimas/parvežimas nemokamas, 
visi reikalingi įrankiai darbo 
vietoje. Atlyginimas stabilus, 
kiekvieną mėnesį. Reikalavimas 
mokėti rusų kalbą. Kaina 2300 Eur. 
Tel. 8 603 63 036. Rokiškis
• Reikalinga pardavėja darbui 
mėsos skyriuje. Tel. 8 650 24 902. 
Rokiškis
• Reikalingas darbininkas dirbti 
lentpjūvėje. Tel. 8 606 10 353. 
Rokiškis
• Reikalingas žmogus pirmadienį 
sunešti 5 t durpių briketų. 
Skambinti po 15 val.  
Tel. 8 623 03 537. Rokiškis
• Bendrovė siūlo darbą gyvulių 
skerdikui/-ei. Tel. 8 686 54 931. 
Rokiškis
• Reikalingas žmogus prižiūrėti 
moteri. Geriau būtų su patirtimi. 
Tel. 8 620 15 053. Rokiškis
• Reikalingas vairuotojas, turintis 
D vairavimo kategorijos vairuotojo 
pažymėjimą Tel. 8 655 06 608. 
Rokiškis
• Reikia išpjauti nulūžusius ir 
pavojingai pasvirusius medžius. 
Tel. 8 650 44 434. Rokiškis

KITA

• Geros būklės ketaus radiatorius. 
Sugrupuoti po 11, 12 ir 5 sekcijas. 
Sekcijos kaina 1 Eur, galiu atvežti. 
Tel. 8 685 06 891. Rokiškis

• Aleksandro Diuma klasikinius 
romanus. Kaina 52 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Lino, medvilnės, šilko siūlus. 
Kainos sutartinės.  
Tel. 8 620 31 695. Rokiškis
• Nerūdijančio plieno lakštą.  
Tel. 8 650 74 117. Rokiškis
• Elektrinį šildytuvą - židinį. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 625 04 387. 
Rokiškis
• Narvą gyvūnams gabenti.  
Kaina 30 Eur. Tel. 8 625 04 387. 
Rokiškis
• Metalinį seifą. Kaina 105 Eur. 
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• 3 l talpos stiklainius. 50 vnt.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Medžio apdirbimo stakles ir 
diskinius pjūklus (zeimerius).  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Avių vilną. Neplauta.  
Tel. 8 633 99 260. Rokiškis
• Verpimo ratelį. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Nerūdijančio plieno lakštą.  
Tel. 8 650 74 117. Zarasai
• Suvirinimo aparatą.  
Tel. 8 650 74 117. Rokiškis
• Suvirinimo aparatą, nerūdijančio 
plieno lakštą. Tel. 8 650 74 117. 
Rokiškis
• 4 cilidrų oro kompresorių, taip pat 
keletą kitokių kompresorių.  
Kaina 30 Eur. Tel. 8 624 39 429. 
Rokiškis
• Suvirinimo aparatą elektrodais. 
Kartu yra akumuliatorių kroviklis 
6-12 V, elektrodas iki 2.5 mm. 
20 Eur. Pagamintas VINGYJE. 
Iki 4 mm. elektrodą už 55 Eur. 
Maitinimas 220 V. Suvirinimo 
inventerį Tig. Virinimas argono 
dujų aplinkoje KEMPPI 250A. 
Kaina 700 Eur. Tel. 8 624 39 429. 
Rokiškis
• 3 l ir 5 l litrų talpos butelius (ne 
stiklainius) sultims, vynui, rudos 
spalvos. Kaina nuo 3 Eur/vnt.  
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20:30 Info diena
21:00 Skolos kaina
23:05 Įsakymo vykdymas
01:00 Kortų namelis 
01:50 Skolos kaina

05:35 Kitoks pokalbis 
05:59 TV parduotuvė
06:00 „Pasaulis iš viršaus“
06:15 Lietuva tiesiogiai
06:25 „Nuostabūs pojūčiai“
06:50 10 min iki tobulybės su 
Jurijumi
07:50 „Gluchariovas“ 
09:00 Nuoga tiesa

10:30 10 min iki tobulybės su 
Jurijumi
10:40 Čempionai
11:20 „Ant bangos“
12:20 „Bitininkas“ 
13:30 TV parduotuvė
13:45 „Gluchariovas“ 
14:55 „Mentų karai: Kijevas. 
Užmušti blogį“ 
16:00 Reporteris
16:30 Kitoks pokalbis 
17:00 „Moterų daktaras“ 
18:00 Reporteris
18:55 „Mentų karai: Kijevas. 
Užmušti blogį“ 
20:00 Reporteris
20:30 Kitoks pokalbis 
21:00 „Adomo obuolys“
22:00 Reporteris
23:00 „Ant bangos“
01:15 „Moterų daktaras“ 
03:05 „Baltoji vergė“ 
04:30 „Neprijaukinti. Norvegija“
04:50 „Iššūkis“ 
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11 06:00 Himnas

06:05 Labas rytas, Lietuva
09:15 Senis 
10:20 Štutgarto 
kriminalinė policija 1 
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 UEFA „Tautų lygos" 
futbolo turnyras. Lietuva – 
Rumunija. 
23:45 Klausimėlis.lt 
00:00 LRT radijo žinios
00:10 Štutgarto 
kriminalinė policija 1 

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 Klausimėlis.lt 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Specialus tyrimas
05:00 Seserys 

05:25 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 Moterys meluoja geriau
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Dredas
23:50 Nuodėmių daktaras
00:50 Nusikalstami protai. Kitapus 
sienų
01:40 Rouzvudas
02:30 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba
03:20 Kaip išsisukti įvykdžius 
žmogžudystę
04:10 Paskutinis žmogus Žemėje
04:35 Nuodėmių daktaras
05:20 Rouzvudas

06:05 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 Nusikaltėlių šalis
00:35 Akloji zona 
01:30 Piktas vairuotojas
03:20 Alchemija XXXII. Vienos 
knygos istorija
03:50 RETROSPEKTYVA

07:00 Didžiojo sprogimo teorija 
07:30 Žiniuonis 
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 Žiniuonis 
14:50 Farų karai 
15:50 Teisingumo agentai 

16:50 Kobra 11 
18:00 Muchtaro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas 
19:00 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius 
20:00 DELFI dėmesio centre su 
Edmundu Jakilaičiu
20:30 Info diena
21:00 Įsakymo vykdymas
22:55 Apgaulė
00:45 Kortų namelis 
01:35 Nusikaltimų miestas 

05:35 „Neprijaukinti. Naujoji 
Zelandija“
05:59 TV parduotuvė
06:15 Lietuva tiesiogiai
06:50 Kaimo akademija
07:20 Kitoks pokalbis 
07:50 „Gluchariovas“ 
09:00 „Ant bangos“
10:00 10 min iki tobulybės su 
Jurijumi
10:10 „Širdies plakimas“ 
12:20 „Bitininkas“ 

13:30 TV parduotuvė
13:45 „Gluchariovas“ 
14:55 „Mentų karai: Kijevas. 
Klusnūs kareivėliai“ 
16:00 Reporteris
16:30 Lietuva tiesiogiai
17:00 „Moterų daktaras“ 
18:00 Reporteris
18:50 „Verslo genas“
18:55 „Mentų karai: Kijevas. 
Užmušti blogį“
20:00 Reporteris
20:30 Lietuva tiesiogiai
21:00 „Ant bangos“
22:00 Reporteris
22:55 „Verslo genas“
23:00 „Ant bangos“
00:00 „Gluchariovas“ 
01:05 „Bitininkas“ 
02:10 „Mentų karai: Kijevas. 
Klusnūs kareivėliai“ 
03:00 „Moterų daktaras“ 
03:50 „Namas prie šaltinio“ 
04:45 „Mentų karai: Kijevas. 
Klusnūs kareivėliai“ 
05:35 Kitoks pokalbis 
05:59 TV parduotuvė

Tel. 8 692 49 480. Rokiškis
• 3 naudotas duris be staktų.  
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Mėšlą. Geras, supuvęs. Išsivežti 
patiems. Strepeikių km.  
Tel. 8 679 57 645. Rokiškis
• Koklius krosniai su visomis 
metalinemis dalimis, reikalingomis 
krosniai. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 646 06 785. Rokiškis
• 4 vnt. aliuminių bidonų. 
Tel. 8 677 58 314. Rokiškis
• Skaldytas malkas.  
Tel. 8 638 13 996. Rokiškis
• 2,8 kub. m cisterną.  
Tel. 8 696 09 281. Rokiškis
• Naują medinį šulinį.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Naują medinę pirtį, pavėsinę, 
šulinį. Tel. 8 699 33 786.  
Rokiškis
• Naują, džinsinį, 1,8 m audinį. 
Tinka sijonui, vyriškoms kelnėms. 
Kaina 12 Eur. Tel. 8 657 44 181. 
Rokiškis
• Naują, juodą, vilnonį audinį.  
Ilgis 1,1m. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Audinį užuolaidai. Ilgis 3m, plotis 
1,5m. Kaina 6 Eur.  

Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Flanelinį audinį. Naujas, ilgis 5 
m, plotis 0,85 m. Kaina 16 Eur.  
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Nenaudotą stiklą. Ilgis 1,2 m, 
plotis 0,6 m, storis 4 mm.  
Tel. 8 657 44 191. Rokiškis
• Medinius langų rėmus.  
Tel. 8 657 44 191. Rokiškis
• Šiaudus rulonais. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Vaizdo korta, RAM. Veikia 
puikiai, plačiau telefonu.  
Kaina 40 Eur. Tel. 8 605 33 586. 
Rokiškis
• Geros būklės nešiojamąjį 
kompiuterį Lenovo. Galingas. 
Kaina 110 Eur. Tel. 8 683 06 559. 
Rokiškis
• Išmanųjį laikrodį Activity  
Tracker Keep Fit. Visiškai naujas, 
atlieka daug funkcijų. Su dėžute. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 604 01 912. 
Rokiškis
• Naują planšetinį kompiuterį. 
Kaina 155 Eur. Tel. 8 626 40 488. 
Rokiškis

• RAM nuo 128 GB iki 1 GB.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Stacionarųjį kompiuterį su 
monitoriumi. Windows 7  
operacinė sistema.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Monitorių Acer, 19 colių 
įstrižainės. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• Monitorių Benq. 19 colių 
įstrižainės.Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• Monitorių LG, 19 colių 
įstrižainės. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• Monitorių Samsung, 48 cm 
įstrižainės. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• Du kompiuterius Xbox Xecuter2 
už vieno kainą. Naudoti, bet veikia 
gerai, su abiem pulteliais, tik 
vienam pulteliui trūksta laidelio, 
kad jungtųsi prie pačio Xboxo. 
Detalesnė informacija telefonu. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 647 46 996. 
Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Įvairių veislių valgomąsias 
bulves. Galiu atvežti.  
Tel. 8 647 29 272. Rokiškis
• Ekologišką medų. Galiu atvežti. 
Kaina 4 Eur. Tel. 8 671 89 551. 
Rokiškis
• Ekologiškas bulves Pilkutė bei 
Vineta. Galiu atvežti.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Medų. Supilstytas į 0.5 l ir 0.7 l 
indelius. Kaina 0.5 l/ 3.5 Eur, 0.7 l 
/5 Eur. Perkant didesnį kiekį kaina 
derinama. Kaina 3 Eur.  
Tel. 8 622 41 267. Rokiškis
• Medų po 2,5 Eur.  
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis
• Medų. Kaina 4 Eur.  
Tel. 8 610 41 788. Rokiškis
• Ekologiškus svogūnus po 
0.6 Eur/kg. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• Įvairių veislių valgomąsias 
bulves. Galiu atvežti.  
Tel. 8 647 29 272. Rokiškis
• Ekologiškas bulves.  
Tel. 8 618 33 568. Rokiškis
• Maistines bulves Melody. 

Surūšiuotos po 30 kg.  
Rokiškyje atvežimas nemokamas, 
perkant daugiau galime atvežti  
ir Rokiškio rajone. Kaina 6 Eur.  
Tel. 8 674 22 216.  
Rokiškis
• Valgomąsias bulves. 
 Galimybė išsirinkti iš 5 skirtingų 
veislių. Galiu atvežti.  
Tel. 8 601 26 960. Rokiškis
• Ekologišką medų. 
 Kaina 4 Eur. Tel. 8 671 89 551. 
Rokiškis
• Ekologinis ūkis, ekologiškas 
bulves Pilkutė bei Vineta. 
Atvežame. Tel. 8 671 89 551. 
Rokiškis
• Bulves po 0,25 Eur/kg. Galiu 
atvežti. Tel. 8 652 82 907. 
 Rokiškis
• Medų. Supilstytas į 1 kg. indelius. 
Kaina 2.8 Eur. Tel. 8 613 05 569. 
Rokiškis
• Ekologišką, įvairių rūšių medų. 
Kaina 4 Eur. Tel. 8 671 89 551. 
Rokiškis
• Ekologinis ūkis, ekologiškas 
bulves Pilkutė bei Vineta. 
Atvežame. Tel. 8 671 89 551. 
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• iPhone 5S. Būklė gera, yra 
krovimo laidas (ne originalas). 
Kaina derinama. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 606 98 975. Rokiškis
• Naują telefoną Xiomi Redmi  
5A. Yra dokumentai. 
Kaina 110 Eur. Tel. 8 683 06 559. 
Rokiškis
• Huawei P20, 64 GB, juodas, 
naudotas 5 dienas.  
Tel. 8 606 09 088. Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Nedidelį pianiną.  
Kaina 60 Eur. Tel. 8 625 62 366. 
Rokiškis
• Tvarkingą Yamaha EZ-150. 
Pridedamas stovas, natų knyga. 
Puikiai tinka pradedantiesiems. 
Kaina derinama. Kaina 110 Eur. 
Tel. 8 603 03 474. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Vaikiškus žaislus. Yra įvairių. 
Šautuvai, rc mašinėlės ir kt.  
Tel. 8 683 06 559. Rokiškis
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AUGALAI

• Prižiūrėtą Mima kobi vežimėlį su 
priedais, naudotas vienam vaikui, 
su lopšiu, sportine dalimi, mamos 
rankine, miegmaišiu  
žiemai, apsauga nuo lietaus, 
apsauga nuo vėjo. Kaina derinama. 
Kaina 600 Eur. Tel. 8 624 19 556. 
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Namą Jūžintų miestelyje. Geros 
būklės, yra keletas ūkinių pastatų ir 
20 a žemės valda.  
Tel. 8 624 10 171. Rokiškis
• 2 kambarių butą (50 kv. m) 
Jaunystės g. 6, trečiame aukšte. Su 
patogumais, plytiniame name. Yra 
šarvo durys, plastikiniai langai, 
įstiklintas balkonas, rūsys.  
Tel. 8 675 24 736. Rokiškis
• 2 kambarių butą P. Širvio 
g. Vidurinis, šiltas, geras 
išplanavimas, pakeisti langai,  
3 aukštas. Kaina 17900 Eur. 
 Tel. 8 625 00 742. Rokiškis
• Garažą prie buvusio DNB banko. 
Tel. 8 683 06 559. Rokiškis

• Parduodu arba išnuomoju garažą 
Panevėžio gatvėje.  
Tel. 8 656 60 661. Rokiškis
• Medinį sodo namą sodų 
bendrijoje Pavasaris, Juodupėje.  
Po namu didelis rūsys, palėpė. Su 
8 a sklypu. Yra metalo karkaso 
stiklinis šiltnamis.  
Kaina 6500 Eur. Tel. 8 686 67 112. 
Rokiškis
• Medinį namą su dideliu 27 a 
sklypu Rokiškyje, Juodupės g. 
Galima sklypą dalinti ir statyti  
dar vieną namą. Puiki vieta, 
miestas, ramūs ir geri kaimynai. 
Kaina derinama. Kaina 30000 Eur. 
Tel. 8 670 97 023. Rokiškis
• Namą Juodupėje. Yra 30 a 
žemės, graži vieta.  
Tel. 8 651 69 961. Rokiškis
• 2 kambarių butą Rokiškyje, 
Aukštaičių g. 2 aukštas, didelis 
balkonas, geras rūsys. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 611 20 442. 
Rokiškis
• 1 kambario, 36 kv. m. butą 
Panevėžio g., antrame aukšte. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 618 13 406. 
Rokiškis
• 1 aukšto su mansarda namą 
Pandėlyje. Įrengtas, galima 
gyventi iš karto. Bendras plotas 
95 kv. m. 11 a sklypas. Asfaltuotas 
privažiavimas. Vandentiekis, 
kanalizacija. Šildymas kietuoju 
kuru. Su baldais. Ūkinis pastatas, 
garažas. Naujas stogas, langai, 
durys. Kaina 35000 Eur.  
Tel. 8 662 18 108. Rokiškis
• 2 kambarių butą Kavoliškyje. 
Butas pirmajame aukšte, 42 
kv. m. Butui priklauso rūsys ir 
sandėliukas. Vonia su tualetu kartu,. 
Butas šildomas dujomis ir kietuoju 
kuru. Kaina 10500 Eur.  
Tel. 8 613 70 717. Rokiškis

NUOMA

• Dirbantis vyras, 1-2 kambarių 
butą mikrorajone, ilgesniam laikui. 
Tel. 8 608 20 102. Rokiškis
• Reikalingos 50 kv. m ir didesnės, 
erdvios patalpos nuomai, gali būti 
šalia miesto ar mieste, aukštas 
nesvarbus. Tel. 8 621 15 062. 
Rokiškis
• Automobilių serviso patalpas su 
įranga arba atskiras darbo vietas 
jame.  
Tel. 8 612 52 471. Rokiškis
• Skubiai ieškau buto. Man 22 m., 
esu dirbantis, bet šiuo metu teko 
išsikraustyti iš nuomojamo buto, 
nes jį pardavė, todėl šiuo metu 
esu beveik gatvėje. Tėvų neturiu, 
kol kas gyvenu pas draugą, prašau 
padėkite. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 629 23 897. Rokiškis
• Garažą Rokiškyje arba  
Pagojėje. Tel. 8 605 09 113. 
Rokiškis
•  Jauna šeima, be žalingų įpročių 
ieško 1-2 kambarių buto ar namo 
Rokiškio mieste. Siūlyti įvairius 
variantus, nuo 37 kv. m.  
Tel. 8 662 40 538. Rokiškis
• Šeima su 2 vaikais butą ar namą, 
su galimybe išsipirkti.  
Tel. 8 670 59 890. Rokiškis

PASLAUGOS

• Derinu,  taisau pianinus.  

Tel. 8 610 29 483. Rokiškis
• Gaminame stogelius virš durų. 

Gamybai naudojame plieną. 
Prireikus galime sumontuoti jūsų 
pasirinktoje vietoje. Gaminame 
pagal individualius matmenis 
arba pagal jūsų pageidaujamą 
konstrukciją. Gaminame kitus 
gaminius iš metalo, rampas 
neįgaliesiems. Tel. 8 670 54 481. 
Rokiškis
• Tvarkome vėjo išlaužytus miškus, 
pjauname krūmus iš griovių ir 
laukų. Tel. 8 624 90 330.  
Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Sumokėsiu 100 Eur radybų tam, 
kuris grąžins asmens tapatybės, 
banko korteles, vairuotojo 
pažymėjimą Nerijaus vardu,  
kurie buvo rudoje piniginėje, 
pamestoje 2018.09.07 Rokiškyje. 
Tel. 8 601 15 730. Rokiškis
• Ieškomas baltas katinėlis su žaliu 
antkakliu. Mačiusius labai prašome 
pranešti.  
Tel. 8 612 30 043. Rokiškis

PERKA

• Antikvarą, sendaikčius, 

militaristiką, senus dokumentus, 
nuotraukas, apdovanojimus, 
pinigus. Tel. 8 610 21 765.  
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Išparduodu sodo, daržo techniką. 
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
• Labai geros būklės pjūklą 
Jonsered. Tel. 8 683 06 559. 
Rokiškis
• Puikiai veikiančią žoliapjovę, 
kuriasi iš karto, stumiama.  
Kaina 75 Eur. Tel. 8 686 85 002. 
Rokiškis
• Puikios būklės šakų smulkintuvą. 
Kaina 700 Eur. Tel. 8 672 85 164. 
Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO-
PREKĖS

• Kilnojamą, medžioklinį bokštelį. 
Aliuminis, sulankstomas,  
apžvalgos aukštis 2,7 m, svoris 6 
kg. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 614 05 783. Rokiškis
• Sodo žaidimą. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
• Gimnastinį lanką talijai mažinti. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 626 90 489. 
Rokiškis
• Naudotą, elipsinį treniruoklį. 
Kaina 65 Eur. Tel. 8 603 03 474. 
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Gipso lakštų keltuvą.  
Kaina 120 Eur. Tel. 8 625 04 387. 
Rokiškis
• 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
• Pamatų blokus ir skaldą.  
Tel. 8 655 25 116. Rokiškis
• Senovines plytas. 500 vnt. Vienos 
plytos kaina 0,5 Eur.  
Tel. 8 679 57 645. Rokiškis
• Tašelius 10x10.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Akumuliatorinių įrankių 
komplektą Falke. Kaina 160 Eur. 
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
• Lapuočio dailylentes.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Statybinę medieną.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Tašelius 10x10.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Audi 100 C4. 2.5 l, TDI, 85 kW, 
TA iki 19.01.10. Kaina 500 Eur. 
Tel. 8 683 85 278. Utena

• Audi A6 C4. 2.5l., TDI, 103 
kW, 6 pavaros, TA iki 2020.09.20. 
Kaina 1000 Eur. Tel. 8 683 85 278. 
Utena
• 1999 m. VW Passat 1.9 l, TDI, 
81 kW, TA iki 2020.09, karavanas, 
kablys, naujos padangos.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• 1993 m. tvarkingą priekabėlę. 
Dokumentuose - savadarbė. 
Maksimali masė 600 kg.  
Kaina 300 Eur. Tel. 8 646 75 905. 
Rokiškis
• Vyrišką dviratį Nishiki.  
Kaina 60 Eur. Tel. 8 674 33 007. 
Rokiškis
• Moterišką dviratį Vanessa.  
Kaina 60 Eur. Tel. 8 674 33 007. 
Rokiškis
• SAAB 9-3. Dyzelis, TA iki 
2020.02. Daug privalumų, 
tvarkingas. Kaina negalutinė. 
Kaina 700 Eur. Tel. 8 693 10 486. 
Rokiškis
• 2002 m. Opel Zafira. Dyzelis, 2 l, 
74 kW, TA iki 2020.07. Yra kablys, 
mėlyna spalva, be defektų. Sėdi ir 
važiuoji. Domina keitimas.  
Kaina 1300 Eur. Tel. 8 646 78 672. 
Utena
• Tvarkingą motorolerį Honda 
Balli. Važiuoja. 49 kub. cm. 
Dokumentai, TA yra. Domina 
keitimas. Tel. 8 683 06 559. 
Rokiškis
• 1993 m. Audi 80 B4. 2 ., 
benzinas, 85 kW. Yra kablys.  
Nėra TA. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• 1998 m. Opel Vectra. 2 l, 60 kW. 
Skubiai, su siurblio gedimu.  
TA dar iki naujųjų metų.  
Kaina 200 Eur. Tel. 8 623 20 459. 
Rokiškis
• Rover 420, 1999 m., 2 l, 77 kW, 
dyzelis. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 620 59 040. Rokiškis
• Renault Scenic 1998 m., 1.9 l, 
dyzelis, nėra TA, bet nieko labai 
netrūksta, tik truputį rankas pridėti. 
Labai geros padangos.  
Kaina 330 Eur. Tel. 8 628 47 947. 
Kupiškis
• 1994 m. Mitsubishi Space 
Runner. Benzinas, yra TA, 
draudimas. Kaina 300 Eur. Tel. 8 
620 31 762. Rokiškis
• Priekabą 2PTS4. Kaina 650 Eur. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Kąt ik atvežtą 2004 m. Opel 
Meriva. Dyzelis, viskas veikia. 
Kėbulas neturi nė rūdelės. Techninė 
būklė labai gera. Kaina 1500 Eur. 
Tel. 8 609 71 387. Rokiškis
• Ford C-Max. Tvarkingas 
automobilis, su maža rida, 
tvarkingas salonas. Geros M+S 
padangos, TA iki 2019.10. 1.6l., 
TDCI, 80 kW. Mažos kuro 
sąnaudos. Papildomas. tel. nr. 
+37062671345 . Kaina 2200 Eur. 
Tel. 8 679 44 231. Rokiškis
• 1995 m. VW Passat universalą. 
1.9 l, 50 kW, TA galioja dvejus 
metus. Kaina 980 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Audi 80 B3 1987 m., 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
• 1994 m. Opel Astra. TD, TA iki 
2019.04. Geros būklės, tvarkingas. 
Kaina derinama. Kaina 450 Eur. 
Tel. 8 689 98 663. Rokiškis
• Originalius Mazda R15 ratų 
gaubtus. 4 vnt. Tel. 8 610 24 126. 
Rokiškis
• BMW 530D. Platesnė informacija 
telefonu. Kaina 2600 Eur.  
Tel. 8 627 26 622. Rokiškis
• VW Passat B5. 1,9l., dyzelis, 66 
kW. Universalas. Eksplotuojamas 
kiekvieną dieną. TA dar metams. 
Nereikalaujantis dideliu investicijų. 
Kaina 900 Eur. Tel. 8 647 29 306. 
Rokiškis
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• Puikios būklės, septynių bėgių, 
sudedamą dviratį. Nebrangiai. 
Kaina 85 Eur. Tel. 8 686 85 002. 
Rokiškis
• VW Passat sedaną, 1998 m., 
1.9 l, 81 kW., TA iki 2019.05.20. 
Kaina 700 Eur. Tel. 8 624 39 429. 
Rokiškis
• Fiat Ducato 2004 m., 2.3 l, 83 
kW., dyzelis, krovininis.  
Kaina 1950 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• 1992m. Audi 80 B4, benzinas, 
66 kW., kablys, TA iki 2020.07. 
Kaina 500 Eur. Tel. 8 610 42 014. 
Rokiškis
• VW Golf 2. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 610 67 215. Rokiškis
• Aliumininę valtį 4.6x1.1. Arba 
keičiu į guminę valtį su kietu  
dugnu. Tel. 8 646 05 600.  
Rokiškis
• Mercedes Benz 140 1998 m., 
1.4 l, benzininis variklis, rida 
193000km. TA dvejiems metams, 
ekonomiškas, mažas miesto 
automobiliukas. Tel. 8 603 33 101. 
Rokiškis
• Puikios būklės 2003 m. 
Renault Scenic 1.6 l, benzinas, 
automatas. Iš Vokietijos, Lietuvoje 
neeksploatuotas. Naujos padangos, 
stabdžių diskai, kaladėles ir 
t.t Šildomas veliūro salonas. 
Veikiantis kondicionierius.  
Kaina 1699 Eur. Tel. 8 692 23 719. 
Rokiškis
• 2004 m. Peugeot 407. 2 l, 100 
kW, universalas, TA iki 2020.01. 
Pakeisti tepalai, filtrai, priekio ir 
galo stabdžių kaladėlės.  
Kaina 1600 Eur. Tel. 8 682 60 637. 
Rokiškis
• Seat Arosa 2002 m., 1.7 l, 44 kW, 
dyzelis, TA iki 2019.07.  
Pridedu žiemines padangas. 
Kaina 900 Eur. Tel. 8 636 41 089. 
Rokiškis
• Savadarbę vienašę priekabą su 
dokumentais. Tel. 8 613 21 925. 
Rokiškis
• 2005 m. Opel Zafira 2 l, TDI, 
74 kW. Spalva pilka, lieti ratai, 
oro kondicionierius, Lietuvoje 
neeksploatuota. Kaina 1550 Eur. 
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• Volvo V70 2.4 l, 120 kW. Juoda 
spalva, universalas, viskas veikia. 
Lietuvoje neeksplatuotas, yra TA. 
Kaina 2450 Eur. Tel. 8 673 21 322. 
Rokiškis
• 1999 m. Ford Galaxy 1,9 l, 66kW. 
TA iki 2020.09. Tvarkingas, rida 
27000 km. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• Seat Ibiza 2001 m., 1,9 l, TDI, 81 
kW, TA iki 2019.07. Kaina 350 Eur. 
Tel. 8 613 67 130. Kupiškis
• Renault Scenic. Tvarkingas 
automobilis, yra smulkių trūkumų. 
Truputį paremontavus TA praeitų be 
problemų. Labai geros padangos. 
Kaina 350 Eur. Tel. 8 628 47 947. 
Kupiškis
• 2002 m. VW Passat. 6 mėnesiai 
Lietuvoje. 1.9 l, 74 kW. Pakeisti 
diržai, tepalai. Sėdi ir važiuoji.  
Tel. 8 646 82 272. Rokiškis
• Peugeot 406. TA iki 2019.01.17 . 
Kaina 499 Eur. Tel. 8 687 59 821. 
Rokiškis
• Mercedes Benz E220  su defektu. 
Dyzelis, automatinė pavarų dėžė, 
1996 m., TA iki 2019.01.20, 
draudimas taip pat iki 2019.01. Yra 
kablys, domina manai.  
Kaina 400 Eur. Tel. 8 642 79 495. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• VW Golf 4 1999 m., 1.9 l, 
dyzelis, 81 kW, 2 durų.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis

• Chrysler Voyager dalimis. 2.5 l, 
dyzelinis variklis.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• VW Passat B5, B3, VW Golf 2, 
VW Transporter, Opel, Mercedes, 
Renault, Master, VW Sharan ir 
kitus dalimis. Tel. 8 600 54 331. 
Rokiškis
• Automobilinę radiją. Nauja, 
nenauduota. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 600 11 671. Rokiškis
• 2004 m. Opel Zafira 2 l, DTI, 74 
kW, dalimis. Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
• 2 vnt., M+S, 205/60/R16, 
Michelin, 4 mm naudotas padangas. 
Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 633 01 255. Anykščiai
• R16 ratlankius MAZDA 3 
5/114.3.  Centras 67.1 6.5jX16 ET 
52.2, 2003-2009 m. modeliams. 
Kaina 160 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Renault Espace greičių dėžę.  
Tel. 8 650 74 117. Rokiškis
• Opel Vectra sedaną. 1999 m., 
2 l, 74 kW. Kuro baką, žibintus, 
radiatorių, dėžę, duslintuvą visą su 
katalizatoriumi ir kt.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• 1998 m. Volvo V40. 1,9 l, TD, 
universalas. Galinį dangtį, turbiną, 
variklį, ratus, duslintuvą, visą 
starterį ir kt. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• 1996 m. Audi A4. 1,8 l, benzinas, 
92 kW. Yra lablys.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Mazda F3 kapotą, buferį, žibintus, 
amortizatorius. Tel. 8 671 51 396. 
Rokiškis
• R15 195/65 žiemines padangas su 
ratlankiais. Su dygliais, perdazyti 
ratlankiai, likutis 7-8 mm.  
Kaina 110 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• R13, R14, R15 ratus su 
padangomis, ratlankius.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• VW Golf 3 1998 m., 1.9 l, TD, 
universalas, dalimis.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• BMW lietus ratlankius su 
padangomis. Originalūs 235/60/
R16, labai geros būklės.  
Kaina 100 Eur. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
• Mercedes Benz C220. 1996 m., 
2.2 l, dyzelis, 70 kW.  
Tel. 8 628 83 314. Kupiškis
• VW Caddy 2003 m., 1.9 l, SDI, 
50 kW. Variklis tinka VW Golf IV. 
Kaina 270 Eur. Tel. 8 624 39 429. 
Rokiškis
• VW Passat 1992 m., 1.8 l, 
benzinas, unversalas.  
Kaina 100 Eur. Tel. 8 620 28 050. 
Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480.  
Rokiškis
• Renault Laguna 1997 m., dalimis. 
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Žiemines, vasarines padangas 
205/55 R16, likutis 6 mm   
Kaina 8 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Žiemines, vasarines padangas, 
Audi ratlankius, VW, Opel, BMW, 
Mazda skardas . Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Vasarines ir žiemines padangas 
R15, R16, R17, R18. Visa 
informacija telefonu.  
Kaina 30 Eur. Tel. 8 628 87 687. 
Rokiškis
• Audi, VW ratlankius R15, 
R16, R17, R18. Visa informacija 
telefonu. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 628 87 687. Rokiškis
• Žiemines ir vararines padangas 
R15, R16, R17, R18.  
Kaina 20 Eur. Tel. 8 628 87 687. 
Rokiškis
• Audi A4 1998 m. universalą ir 
sedaną, Audi A6 2000 m. universalą 
ir sedaną, VW Passat B5 ir B5+, 
VW Sharan, VW Golf .  
Tel. 8 628 87 687. Rokiškis
• Opel Vectra 2 l, dyzelis, 60 kW., 
dalimis. Tel. 8 677 58 314.  
Rokiškis
• Audi B4 Avant 1,9 l, TDI, 66 
kW., dalimis. Tel. 8 677 58 314. 
Rokiškis
• 2001 m. Ford Focus 1.8 l, 66 kW, 

dyzelis. Visą arba dalimis.  
Tel. 8 673 21 322. Rokiškis
• Pigiai žiemines padangas  
Nokian Hakkapeliitta 205/65 
R16 C. Yra trys komplektai. 
Dygliuotos ir be dyglių. Tinka 
mikroautobusams. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 698 40 728. Rokiškis
• 2004 m. Opel Zafira 2 l, TDI, 74 
kW, dalimis. Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
• 2002 m. Audi A6 1.9 l, TDi, 96 
kW variklį ir viską kas aplink jį: 
purkštukai, generatorius, starteris, 
kondicionieriaus siurblys, mova, 
sankabos komplektas, mechaninė 
greičių dėžė, davikliai, visa 
priekio važiuoklė, amortizatoriai, 
spyruoklės ir kt. Tel. 8 692 23 719. 
Rokiškis
• Audi A4. 2 l, TDi, 103 kW. 
Variklį ir viską kas aplink 
jį - generatorius, starteris, 

kondicionieriaus siurblys, EGR 
davikliai, purkštukai. Automatinė 
multitronic greičių dėžė. Važiuoklė 
geros būklės, stabdžių diskai, 
stabdžių apkabos (suportai) ir t.t. 
Tel. 8 692 23 719. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Televizorių LG, 54 cm įstrižainės, 
su pulteliu. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• Televizorių Vido, 54 cm 
įstrižainės su pulteliu.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Traktoriaus T-150 naudotas 
padangas su ratlankiais.  
Kaina 135 Eur. Tel. 8 671 89 551. 
Rokiškis
• MTZ-82 intarpą, dėžę, galinį tiltą, 
variklį dalimis. Kainos sutartinės. 

Tel. 8 641 57 036. Kupiškis
• Traktoriaus T-150 padangas su 
ratlankiais. Kaina 135 Eur.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Vandens cisterną. Nesurūdijusi, 
padangos geros. Galiu atvežti. 
Dusetos. Papildomas tel. nr. 
+37069955273. Kaina 260 Eur.  
Tel. 8 679 44 231. Rokiškis
• 2PTS-4 priekabą. TA iki 2020.02. 
TG, 2PTS-4-793. Be rėmo numerio. 
Didžiausia masė 5800 kg. Galiu 
atvežti.  Dusetos. Papildomas tel. 
Nr. +370 699 55273.  
Kaina 1100 Eur. Tel. 8 679 44 231. 
Rokiškis
• Skydą. Buvo ant MTZ50, yra visi 
prisukimai, varžtai ir t.t. Rokiškio 
raj. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 624 03 928. Rokiškis
• 1991m. T-40 AM traktorių. Galiu 
atvežti. Dusetos. Papildomas tel. nr. 
+370 699 55273. Kaina 1550 Eur. 

Tel. 8 679 44 231. Rokiškis
• Puikiai veikiantį kratytuvą.  
Kaina derinama. Kaina 700 Eur. 
Tel. 8 672 85 164. Rokiškis

Ieškokite  
prekybos centruose!

Kamajuose – Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Polifonija“
Choras, kaip ir žmogus, 

turi savo gyvenimo tarpsnius. 
Kai choro amžius artėja prie 
45-mečio, galima nužymėti pa-
grindinius jo amžiaus tarpsnius.

1974 m. – ankstyvoji vai-
kystė, kuomet chorvedžių 
Danutės ir Sigito Vaičiulionių 
suburtas Senosios muzikos 
ansamblis Šiaulių Petro ir Po-
vilo bažnyčioje gruodžio 31 d. 
atliko pirmąjį savo koncertą, 
kuriame skambėjo renesanso 
ir baroko epochos muzikos kū-
riniai. Taip užgimė ne tik nau-
jas muzikos kolektyvas, bet ir 
tradicija per Naujuosius metus 
klausytis choro koncerto Šiau-
lių katedroje.

 Vėliau ansamblio veikla 
plėtėsi, koncertų daugėjo, ir 
jau po 5 metų ūgtelėjusiam ko-
lektyvui buvo suteiktas choro 
„Polifonija“ vardas ir Liaudies 
kolektyvo statusas.

Choro atlikimo kultūra, 
repertuaras ir koncertų gausa 
„Polifoniją“ vedė link naujų 
kūrybinių pasiekimų. 1986 m. 
choras išauga paaugliškus mė-
gėjų marškinėlius ir tampa pro-
fesionaliu kolektyvu – Lietu-

vos valstybinės filharmonijos 
Šiaulių kameriniu mišriuoju 
choru.

1998 m. choras atsiskiria 
nuo Lietuvos nacionalinės fil-
harmonijos ir tampa brandžiu 
Šiaulių valstybiniu kameriniu 
choru „Polifonija“. Nuo to lai-
ko choro statusas nesikeičia, 
keičiasi tik repertuaras, „Po-
lifonijos“ tradicija tapusius 
renesanso ir baroko epochos 
kūriniais paremtą repertua-
rą papildant įvairių epochų ir 
šalių kompozitorių kūriniais, 
didelį dėmesį skiriant lietuviš-
kos chorinės muzikos sklaidai 

Lietuvoje ir pasaulyje.
Choras „Polifonija“ nuolat 

koncertuoja įvairiose pasaulio 
šalyse. Koncertinių kelionių 
biografijoje – Italija, Brazilija, 
Argentina, Vokietija, Austrija, 
Rusija, Švedija, Ukraina, Len-
kija, Čekija, Slovakija, Bul-
garija, Prancūzija diriguojant 
puikiems šalies ir užsienio diri-
gentams, tokiems kaip Saulius 
Sondeckis, Juozas Domarkas, 
Gintaras Rinkevičius, Vytautas 
Miškinis, Vaclovas Augustinas, 
Modestas Pitrėnas, Robertas 
Šervenikas, Ravil Martynov 
(Rusija), Vladimir Begletsov 

(Rusija), Karmina Šilec (Slo-
vėnija), Georg Mais (Vokietija), 
Mats Nilsson Sindenius (Švedi-
ja), Magnus Wassenius (Švedi-
ja), Ingo Ernst Reihl (Vokietija), 
Anthony Trecek-King (USA), 
Richard Bjella (USA), Ferdi-
nando Sulla (Italija) ir kt.

Choras koncertuoja su 
Lietuvos kameriniu orkestru, 
Klaipėdos kameriniu orkestru, 
Šv. Kristoforo orkestru, Klai-
pėdos valstybinio muzikinio 
teatro orkestru, Lietuvos na-
cionaliniu ir Lietuvos valsty-
biniu simfoniniais orkestrais, 
orkestru Hamburgo kamerata, 
Lvovo (Ukraina) filharmonijos 
bei Sankt Peterburgo (Rusija) 
simfoniniu orkestru ir kitais 
styginių bei pučiamųjų orkes-
trais iš įvairių šalių.

Kasmet choras dalyvauja 
įvairiuose muzikos festivaliuo-
se Lietuvoje bei užsienyje, taip 
skleisdamas lietuviškos chori-
nės muzikos žavesį.

Šiaulių valstybinio kame-
rinio choro „Polifonija“ meno 
vadovo ir vyriausiojo dirigento 
pareigas eina maestro Tomas 
Ambrozaitis.

SAM siūlo įteisinti alternatyvią mediciną, tam reikės išsilavinimo
Sveikatos apsaugos mi-

nisterija (SAM) siūlo įteisin-
ti alternatyvios medicinos 
paslaugas – jas teikiantiems 
asmenimis reikės atitinkamo 
išsilavinimo.

„Šitai sričiai esant nesutvar-
kytai susiduriame su situacija, 
kad žmonės gali ir nežinoti, ar 
tos paslaugos kokybiškos, sau-
gios, ar tie žmonės turi atitinka-
mą išsilavinimą“, – pirmadienį 
per spaudos konferenciją sakė 
sveikatos apsaugos ministras 
Aurelijus Veryga. Anot jo, nu-
matoma reglamentuoti tik tas 
papildomos ir alternatyvios 
sveikatos priežiūros paslau-
gas, kurios gali sukelti dide-
lę ir vidutinę riziką žmogaus 
sveikatai.Tarp alternatyvios 
medicinos paslaugų ministras 
minėjo delfinų terapiją, dėlių 
terapiją, akupuntūrą, kanitera-
piją (terapiją su šunimis). Anot 
A. Verygos, naujasis įstatymas 
apibrėš į klasikinės medicinos 

sampratą netelpančias sveikatos 
priežiūros praktikas, joms bus 
nustatyti kokybės ir saugumo 
reikalavimai. Kaip problemą 
A. Veryga nurodė tai, kad šiuo 
metu vartotojui tampa sudėtin-
ga atskirti, kurios iš alternatyvių 
praktikų yra skirtos sveikatini-
mui, o kurios ne.

„Kol norima prisitraukti kli-
entą ar pacientą, pristatoma kaip 
sveikatos gerinimo procedūra, 
jei kas atsitinka, sakoma, kad 
tai švietimo ar saviugdos pro-
cedūra. Problemų patiria visi, 
ir pacientai, kurie neapsaugoti, 
ir specialistai, kurie neaišku, ar 
turi išsilavinimą“, – sakė mi-
nistras.„Dažnai pasitaiko, kad 
tais atvejais, kai paslaugos būna 
suteikiamos sėkmingai, jos tei-
kėjas savo paslaugas pristato 
kaip sveikatinimo veiklą, tačiau 
nesėkmės atvejais, kai žmo-
nės patiria žalą, šios paslaugos 
interpretuojamos kaip nepri-
skiriamos sveikatinimo paslau-
goms. Taip tikrai neturi būti, o 

kiekvienas žmogus turi žinoti, 
kokią paslaugą jis perka ir ko-
kios pasekmės gali būti“, – sakė 
A. Veryga.

Sveikatos apsaugos vicemi-
nistras Algirdas Šešelgis teigė, 
kad šiuo įstatymo projektu yra 
siekiama, jog papildomai ir al-
ternatyviai sveikatos priežiūros 
veiklai priskirtinas paslaugas 
teiktų kompetentingi sveikatos 
priežiūros specialistai, įgiję tam 
būtiną kvalifikaciją.

„Tai pat labai svarbu, kad 
paslaugos teikėjai laikytųsi 
visų šiai veiklai plėtoti pla-
nuojamų nustatyti šios veiklos 
paslaugų teikimo ir higienos 
normų reikalavimų“, – sakė A. 
Šešelgis.

SAM Netradicinės medici-
nos iniciatyvų koordinavimo 
skyriaus vedėja Jūratė Marti-
nonienė sakė, kad alternatyvios 
medicinos paslaugas teikian-
tiems asmenims reikės aukš-
tojo išsilavinimo, kai kurioms 
sritims bus reikalaujama baigtų 

medicinos, farmacijos mokslų.
„Iš esmės turės turėti aukš-

tąjį išsilavinimą, pagal atski-
ras paslaugų grupes nurodyta, 
kokių studijų sričių ir krypčių 
specialistai, gavę papildomą al-
ternatyvios sveikatos priežiūros 
išsilavinimą, galėtų gauti papil-
domos alternatyvios sveikatos 
priežiūros pažymėjimą“, – sakė 
J. Martinonienė.

„Pavyzdžiui, natūralios ir 
liaudies medicinos, turinčios 
biologinį poveikį, specialistams 
numatyta, kad (teikti paslaugas 
– BNS) gali tik asmenys, ku-
rie baigę mediciną, farmaciją, 
visuomenės sveikatą ir papil-
domai alternatyvios medici-
nos studijų programas“, – sakė 
SAM atstovė.

Papildomos ir alternatyvios 
sveikatos priežiūros paslaugas 
nebus finansuojamos Privalo-
mojo sveikatos draudimo fondo 
lėšomis. Už jas, kaip ir iki šiol, 
žmonės turėtų sumokėti patys.

BNS inform.



 2018-10-0911 psl.

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. Svar-

bi savaitė: tikėtini 
svarbūs susitarimai, 
reikšmingų sutarčių 

pasirašymas, ženklios investici-
jos. Įtampų netrūks, tačiau pa-
stangos duos praktinių rezultatų. 
Savaitės pradžioje reikalai tekės 
įprasta vaga. Būsite aktyvūs, 
teks daug bendrauti, lankytis 
renginiuose, prezentacijose. Sa-
vaitės viduryje aktualiausi taps 
finansiniai klausimai, galimos 
stresinės situacijos, venkite sku-
botų sprendimų. Ketvirtadienis 
– svarbiausia savaitės diena, 
reikės aktyviai veikti, įdėti daug 
pastangų ir energijos, bet rezul-
tatas jūsų tikrai nenuvils. Sa-
vaitės pabaigoje turėsite progą 
švęsti, galimos kelionės. 

JAUTIS. Pir-
moje savaitės pusėje 
laukia nemalonūs 
pokalbiai, įtempti 

susitikimai. Bus lengva jus iš-
mušti iš vėžių, jausmai ims viršų, 
sunku bus pasirinkti teisingai. Sa-
vaitės viduryje galimas emocinis 
sprogimas, lemsiantis galingas 
permainas. Iki ketvirtadienio ver-
čiau nepriimti atsakingų spren-
dimų, vengti įsipareigoti, žadėti. 
Daugiau problemų tikėtina darbo 
aplinkoje. Antroji savaitės pusė 
taip pat įtempta, tačiau aistros 
rims, gebėsite objektyviau ver-
tinti situaciją, įžvelgti ilgalaikes 
perspektyvas. Savaitės pabaigoje 
teks tvarkyti piniginius reikalus, 
o savaitgalis tinkamas tolimoms 
kelionėms, meninei veiklai, dva-
sinėms praktikoms. 

DVYNIAI. Ne-
išvengsite praradi-
mų. Iki savaitės vi-
durio slėgs būtinybė 

pasirinkti. Tai nebus lengvi poky-
čiai, teks kažką paaukoti. Staigios 
permainos pirmoje savaitės pu-
sėje kels nemenką stresą, reikės 
gebėti žaibiškai prisitaikyti prie 
pasikeitusių aplinkybių, bet jei 
būsite apsukrūs, gali nusišypsoti 
sėkmė. Trečiadienis bus sudėtin-
giausia ir pavojingiausia šios sa-
vaitės diena – itin atsargiai elkitės 
su elektros prietaisais, būkite bu-
drūs kelyje, akylai saugokite savo 
daiktus. Tikėtinos nemalonios 
žinios, ūmus sveikatos pablo-
gėjimas. Savaitės pabaiga daug 
sėkmingesnė, galimi romantiniai 
nuotykiai, tinkamas laikas svar-
biems susitarimams. 

VĖŽYS.  Sa-
vaitės pradžioje su-
sidursirte su nemen-
kais apribojimais ir 

trukdžiais. Bus nemažai rūpesčių, 
sunkiai seksis įveikti visas proble-
mas. Didžiausias jūsų ramstis ir 
pagalbininkai bus artimi žmonės, 
nedvejodami kreipkitės į juos pa-
galbos. Tikėtini įvairūs technikos 
gedimai, skubūs remonto darbai 
ar kitos problemos, susijusios su 
nekilnojamuoju turtu. Savaitės 
viduryje galimi netikėtumai, rei-
kės priimti skubius sprendimus, 
didesnė klaidų tikimybė.Savaitės 
pabaigoje norėsis plėsti akiratį, 

Astrologinė prognozė savaitei
gilinti turimas žinias, išbandyti 
naujus dalykus. Savaitgalį būkite 
socialiai aktyvūs, neužsidarykite 
namuose – galimos naudingos 
pažintys. 

LIŪTAS. Pir-
mąją savaitės pusę 
Liūto zodiako žen-
klo atstovai bus 

irzlūs ir įtarūs. Bus daug judesio 
ir naujos informacijos, galimos 
smagios pažintys, tačiau aistros 
neduos ramybės, neleis atsipa-
laiduoti ir džiaugtis gyvenimu. 
Ketvirtadienis ir penktadienis 
– sudėtingiausios ir pavojin-
giausios savaitės dienos. Gali-
ma akistata su agresija, valdžios 
struktūromis, sunku bus apginti 
savo teises. Nepalankus laikas 
kreiptis finansinės pagalbos, pa-
skolų, tikėtini piniginiai nuosto-
liai. Tačiau jau savaitės pabaigoje 
reikalai taisysis – nuotaikos bus 
pakilios, į viską gebėsite žvelg-
ti filosofiškai. Palanku keliauti, 
mokytis ar kitaip plėsti akiratį. 

M E R G E L Ė . 
Laukia savaitė, ku-
pina netikėtumų, 
rizikų ir šokiruojan-

čių žinių. Galimi sveikatos sutri-
kimai, technikos bei transporto 
priemonių gedimai. Padės vai-
kai, mylimi žmonės. Pirmosio-
mis savaitės dienomis Mergelės 
jausis pasimetusios, bus sunku 
apsispręsti ir veikti. Nesvarumo 
būsena ir miglota situacija tęsis 
iki pat savaitės vidurio, kuomet 
būsite priversti pasirinkti. Šiuo 
metu galimi finansiniai nuos-
toliai ar stambios investicijos, 
keliančios nerimą bei įtampas. 
Savaitės pabaigoje daugiausia 
dėmesio pareikalaus šeimyniniai, 
buitiniai reikalai, o sekmadienį 
pagaliau nusišypsos sėkmė. 

S VA R S T Y -
KLĖS. Savaitės 
pradžioje atsidursi-
te  dėmesio centre. 

Tinkamas laikas viešiems pasi-
sakymams, prezentacijoms, mo-
kėsite sudaryti teigiamą pirmą 
įspūdį. Daugiau nerimo gali kel-
ti suprastėjusi savijauta, galimi 
inkstų veiklos sutrikimai, pro-
blemos susijusios su oda. Savai-
tės viduryje užklups finansiniai 
sunkumai, reikės greitai spręsti 
susiklosčiusią situaciją, nebus 
laiko apmąstymams. Šiuo metu 
būsite itin emocingi, lengvai 
kils audringi ginčai artimoje 
aplinkoje. Savaitės pabaiga bus 
smagi ir judri – pavyks užmegz-
ti reikiamus kontaktus, norėsis 
bendrauti, dalytis savo žiniomis, 
išbandyti tai, kas nauja.

 SKORPIO-
NAS. Nelengva 
savaitė. Jos pradžia – 
itin miglota ir sudė-

tinga. Susidursite su daug paslap-
čių, apkalbų ir melo. Nesivelkite 
į intrigas, nelįskite į avantiūras ir 
rizikas. Venkite priimti reikšmin-
gus sprendimus: didelė tikimybė 
suklysti. Savaitės viduryje tikėti-
nas audringas konfliktas – reikės 
padaryti lemiamą sprendimą, 

kažko atsisakyti. Nepalankus 
laikas svarbiems pokalbiams, 
susitikimams, ypač su autorite-
tais. Savaitės pabaigoje dėmesio 
skirkite savo finansinei padėčiai, 
ieškokite papildomų uždarbio 
šaltinių – jums seksis piniginiai 
reikalai. Norėsis permainų, tačiau 
situacija dar keisis – neskubėkite.

 ŠAULYS. Teks 
įrodinėti savo tiesas, 
tai ypač pasakytina 
apie pirmąsias sa-

vaitės dienas. Jūsų ir daugumos 
požiūris gali kardinaliai išsiskir-
ti, jausitės atstumti kolektyvo. 
Savaitės viduryje vyraus slogios 
nuotaikos, norėsis užsisklęsti, 
mažai bendrausite. Pasiekusios 
žinios gali nuliūdinti, kaip rei-
kiant sujaukti visus planus. Tai 
nėra tinkamas laikas svarbių su-
tarčių pasirašymui, sunku bus 
susitarti su aplinkiniais. Savaitės 
pabaigopavyks aiškiai nusimatyti 
ateities tikslus, jūsų populiarumas 
vėl išaugs, pradės sektis. 

OŽIARAGIS.  
Pokyčiai, susiję su 
jūsų tikslais ir troš-
kimais, privers ne 

juokais sunerimti. TTikėtini stai-
gūs pokyčiai darbo aplinkoje, 
tačiau situacija atrodys blogesnė 
nei yra iš tikrųjų – ji išsispręs jūsų 
naudai. Iki pat penktadienio tin-
kamas laikas sutartims pasirašyti, 
susitarimams sudaryti. Užsimez-
gę kontaktai bus itin naudingi, 
turės ilgalaikes perspektyvas. 
Puikiai seksis dalykiniai reikalai. 
Savaitės pabaigoje norėsis švęsti 
ir pramogauti. Puikus laikas ke-
liauti, mokytis, gilintis į religijos, 
dvasingumo temas. 

VA N D E N I S . 
Pirmadienis prasidės 
įtampomis, kurios tę-
sis iki pat savaitės vi-

durio. Nebėkite nuo atsakomybės 
ir sunkių pasirinkimų: savaitės 
viduryje neišvengsite nepatogaus 
sprendimo. Aplinkybės klostysis 
jūsų naudai, bet nuostolių nepa-
vyks išvengti. Besikeičianti situa-
cija kels stresą – dbūsite nervingi 
ir irzlūs. Ieškokite būdų vidiniai 
harmonijai atstatyti, kitaip gresia  
sveikatos sutrikimai. Trečiadienis 
bus sudėtingiausia ir nepalan-
kiausia diena. Savaitės pabaiga 
tinkama kolektyvinei veiklai. 

ŽUVYS. Tikėti-
na daugiau pavojų ir 
nemalonių staigme-
nų. Keliones reikėtų 

planuoti antroje savaitės pusėje. 
Savaitės pradžioje daugiau konf-
liktinių situacijų artimoje aplin-
koje, taip pat sunkiau bus sutarti 
su kolegomis ir vadovais. Venki-
te ultimatumų. Savaitės vidurys  
geras laikas kreiptis finansinės 
pagalbos, venkite išlaidavimo. 
Ketvirtadienis bus sėkmingiau-
sia šios savaitės diena – galima 
tikėtis sėkmės ir pripažinimo, 
ypač profesinėje srityje. Savaitės 
pabaiga – itin darbinga ir pro-
duktyvi, galimos šiokios tokios 
įtampos, bet viskas dėliosis jums 
palankia linkme.
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ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

pažiūrėti, ką vyrai visą dieną 
garaže veikia.

– Na, ir kaip įspūdžiai, 
gerbiamoji?

– Na, visą dieną sukioti 
kažkokias bjaurias detales, iki 
ausų išsitepti tepalu, prasmirsti 
benzinu. Ir visa tai už kažkokią 
niekingą spirito stiklinę!

***
Mokytojas klausia:
– Vaikai, kas yra pasakos 

„Lapė ir varna“ teigiamas 
veikėjas?

Petriukas:
– Sūris!

***
Skelbimas laikraštyje: 

„Tiksliai nustatysiu jūsų likimo 
vingius artimiausiems viene-
riems-penkiolikai metų. Kreiptis 
teismo rūmų 18-ajame kabinete 
į teisėją Petraitį“.

***
Vyras sprendžia kryžiažodį ir 

klausia žmonos:
– Žvėris, kurio bijo liūtas?
– Liūtė. 

***
Dailus vyrukas vedė labai 

apkūnią moterį. Draugai jo 
klausia:

– Kodėl tokią vedei?
– Matyti, kad ji valgyti 

mėgsta. Vadinasi, ir man paga-
mins.

***
Skelbimas ceche: „Dirbti be 

apsauginių  pirštinių – griež-
tai draudžiama. Bauda – 380 
voltų“.

***

– Dievuli, jeigu tu esi, jei tu 
mane girdi, jei padedi visiems, 
tavo pagalbos besišaukian-
tiems, jei matai, kaip sunkiai 
gyvenu, jei užjauti visus 
skurstančius...

Balsas iš dangaus:
– Žinai ką, jau baigi mane 

užknisti!
***

Kas man gali paaiškinti, 
kodėl Šėtoną galima užkalbė-
jimais prisišaukti, o Dievo – 
ne? Ar Dievas labiau užimtas, 
ar Šėtonas labiau bendrau-
jantis?

***
Sėdi du snaiperiai pasaloje. 

Važiuoja priešo generolas, o su 
juo – ponia. Vienas snaiperis 
kitam:

– Va, žiūrėk, su savo našle 
važiuoja.

***
Mažasis Petriukas važiuoja 

automobiliu:
– Mama, mama! Žiūrėk – 

karvė!
– Mama, mama! Trauki-

niukas!
– Tėti, žiūrėk! Blondinė!

***
Kalbasi dvi draugės:
– Kokia saldi mirtis!
– Kaip suprasti?
– Onutę suvažinėjo vilki-

kas, vežęs cukrų!
***

Radusi Petro spiningą 
kampe, Marytė pagalvojo, kad 
jis gaudo lydekas jos lazda 
selfiams.

Orų prognozė spalio 9-11 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Spalio 9 d. Naktį +4

Dieną +15
PV, 
2-6 m/s

Spalio 10 d. Naktį +5
Dieną +11

P,
3-8 m/s

Spalio 11 d. Naktį  +7
Dieną +19

PR, 
2-7 m/s

Protarpiais palis.
Vėjuota.

Mūsų teisės tradicijos: pirma 
pasirašykime sutartį, o paskui 
jau ir perskaityti ją galima.

***
Pastaruoju metu Petras ėmė 

geriau elgtis su uošviene: nune-
ša gėlių, kapelio tvorą nudažė...

***
Jei jūsų mergina jus gąsdina 

nėštumo testu, gąsdinkite ją 
DNR ekspertize.

***
Kalbasi dvi inteligentės 

draugės:
– Girdėjau, tu vakar pas 

Petraičius buvai? Ir ką ten visą 
vakarą veikei?

– Nieko ypatingo. Visą vaka-
rą pianinu grojau.

– Tiesą sakant, ir man Petrai-
čiai nepatinka.

***
Geriau turėti uošvienę skan-

dalistę, nei uošvį karatistą.
***

Antis būna gyva, kepta ir... 
po lova.

***
Močiutės Apolionijos nuo-

mone, narkomanų ir prostitučių 
mieste yra lygiai tiek, kiek 
užimta sėdimųjų vietų miesto 
autobuse.

***
– Kaip jūsų žmona suprato, 

kad jūs meluojate?
– Kai aš grįžau ir sakiau, kad 

visą naktį gėrėm su Petru, Petras 
sėdėjo mūsų spintoje.

***
Kalbasi damos:
– Jūs žinote, aš vakar nuėjau 

BUITINĖ TECHNIKA

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

• Nedaug naudotą krosnelę.  
Plotis 50 cm, aukštis 1 m. 
 Kaina 110 Eur. Tel. 8 647 22 902. 
Rokiškis
• Mikrobangų krosnelę Milla.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis

• Skalbimo mašiną Samsung  
3.5kg. Tel. 8 648 41 007.  
Rokiškis
• Automatinę skalbimo mašiną 
Beko, 5 kg. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis
• Geros būklės šaldytuvą Dea. 
Naudojome apie 2 metus. Aukštis 

85 cm, plotis 56 cm. Spalva 
metalic. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 646 29 286. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Juodus moteriškus, odinius, 
sportinius batelius iš Vokietijos, 

lenktu padu. 40 dydis.  
Kaina 32 Eur. Tel. 8 621 86 262. 
Rokiškis
• Baltus moteriškus, odinius, 
sportinius batelius iš  
Vokietijos. 38 dydis.  
Kaina 27 Eur. Tel. 8 621 86 262. 
Rokiškis


