
Nepriklausomas rajono laikraštis 2018 m. lapkričio 27 d., antradienis Nr. 93 (572)

Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Lapkričio 27-oji, 
antradienis, 
48 savaitė

Iki metų pabaigos liko 34 dienos.
Saulė teka 8.09 val., 
leidžiasi 16.02 val. 

Dienos ilgumas 7.53 val. 
Mėnulis – pilnatis

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Almanta, Almantas, Girvydė, 

Maksas, Maksima, Maksimilijonas, 
Skomantas, Skomantė, Skomina, 

Skominas, Vergilija, Vergilijus, 
Virgas, Virgilija, Virgilijus.

Rytoj: Egmontas, Eidenė, Eidenis, 
Gintenė, Gintenis, Gintilas, Gintilė, 
Rimgauda, Rimgaudas, Rimgaudė, 

Rufas, Steponas, Vakarė.
Poryt:  Butvydė, Daujota, 

Daujotas, Daujotė, Friderika, 
Fridrichas, Fridrika, Fridrikas, 

Imantas, Imantė, Imina, Iminas, 
Iminė, Saturninas.

Dienos citata
„Girk artimą kaip pats save. Jis 

atsilygins tau tuo pačiu“ 
(E. Krotskis).

Dienos skaičius
261,5

Tiek kg atkėlimo veiksmu iš-
kėlė Nojus Konstantinas Čypas. 
Tai naujas jėgos trikovės jaunių 
grupės pasaulio rekordas. 5 p. 

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1701 m. Švedijoje gimė 
Andersas Celsijus. Šis 100 
laipsnių temperatūros skalės 
išradėjas 1730 metais tapo 
Upsalos universiteto astrono-
mijos profesoriumi.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1940 m. Vatikano radijas 
pradėjo transliacijas lietuvių 
kalba.

Post 
scriptum

Geriau patylėti, nei niekus 
kalbėti.

5 p.

3 p.

4 p.

Šventosios Cecilijos šventė rajono dekanate 
įgauna pagreitį ir plečia geografiją

Šv. Cecilijos dekanato chorų šventės giedotojams energiją, bendravimo džiaugsmą ir gerą nuotaiką skleidė Kamajų parapijos vargonininkė Vilma Steputaitienė. Kurią Rokiškio dekanato dekanas 
Eimantas Novikas pavadino šios šventės talismanu.                                                                                                                                                                                                               „Rokiškio Sirenos“ nuotr.

2 p.

2 p.

Tiesiog statistika. Panskliautas.lt, 
aina.lt, temainfo.lt, 
siaure.lt ir... Rokiškio Sirena

Internetą išmainė į... žygį 
partizanų takais

Lietuvos kariuomenė 
tada ir šiandien...

Rokiškėnas Europos 
čempionate pasiekė 
pasaulio rekordą
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Šventosios Cecilijos šventė rajono dekanate įgauna pagreitį ir plečia geografiją

Juodupės parapijos klebonas Aivaras Keciorius šiltai sveikino parapijos svečius.
Padėkos šventės dalyviams. Rokiškio parapijos vargonininką Justiną Šapolą sveikino ne 
tik dekanas Eimantas Novikas bei Juodupės parapijos klebonas Aivaras Kecorius, bet ir 
Rokiškio parapijos choristai.

Įvairių parapijų choristų veiduose švietė šypsenos.                                                                                                                                                                                                   „Rokiškio Sirenos“ nuotr.

Lapkričio 22-ąją Juodupės pa-
rapija svetingai priėmė gausias 
rajono dekanato choristų pajėgas. 
Antrą kartą surengtoje šventėje 
– ir įdomus repertuaras, ir smagi 
bendrystė. Ir tradicine tampanti 
šventė gyvuos toliau – jos estafetę 
Juodupės parapija perdavė Pan-
dėliui.

Juodupės bažnyčia – sausakimša
Nors ketvirtadienio vakarą Juo-

dupės bažnyčioje lyg ir turėtų būti 
eilinės įprastos dienos pamaldos, 
tačiau skubančių pėsčiųjų ir auto-
mobilių eilė rodo, kad bažnyčia tą 
vakarą tapo miestelio centru. Ne-
didukėje bažnyčioje sausakimša. 
Faktiškai ją visą „okupavo“ gausios 
choristų pajėgos. Tačiau ir juodupė-
nai, džiaugdamiesi neįprasta švente, 
bažnyčioje rinkosi gausiai. 

Išlaikyta ir šv. Cecilijos tradicija 
– šią dieną choristai gieda ne kaip 
įprasta, „ant viškų“, bet bažnyčioje. 
Taip panaikindami ribą tarp savęs ir 
parapijiečių, tarsi skatindami kie-
kvieną prisijungti prie bendros gies-
mės. Nes, kaip sakoma, kas gieda – 
tas dvigubai meldžiasi. 

Mažoje jaukioje medinėje bažny-
čioje netgi įprastos giesmės skam-
ba kitaip. Artimiau, šilčiau. Atgyja 
vaizdai iš kino filmų, kur rodomos 
tradicinės sekmadienio pamaldos. 

Ne tik dekanato chorai
Šventosios Cecilijos chorų šven-

tė peržengė mūsų dekanato ribas: 
smagu buvo išgirsti skapiškėnų 
(Kupiškio dekanatas) balsus. O ir 
mūsų dekanato chorų šiemet buvo 
daugiau, nei pernai. 

Nors visuomenėje galioja nuos-
tata, kad giedoti bažnyčios chore 
– „babyčių“ pareiga, chorų šventė 
rodo, kad ši nuostata klaidinga. Šv. 
Cecilijos dienos šventėje gausiame 
choristų būryje yra ir nemažai jau-
nų veidų. Ypač tai pasakytina apie 
Juodupės gimnazijos moksleives, 
laimėjusias ne vieną garbingą apdo-
vanojimą dainavimo konkursuose. 

Pasirengta nuoširdžiai
Rengiant tokią šventę svarbu ne 

tik dalyvių gausa. Mat giedojimas 
– tai bendruomeninis darbas, ge-

bėjimas girdėti ir įsiklausyti ne tik 
save, bet ir aplinkinius. Todėl prieš 
šventines pamaldas buvo sureng-
ta bendra visų chorų repeticija. Jos 
metu paaiškėjo, kiek pastangų para-
pijų chorų vadovai įdėjo, besiruoš-
dami šiai šventei. Jau repeticijos 
metu ir įprastos šv. Mišių giesmės, 
ir naujos skambėjo darniai. Tik šiek 
tiek skyrėsi kai kurių chorų giedo-
jimo tempas. Ir nieko čia stebėtino. 
Tačiau tempą pavyko suderinti aki-
mirksniu. 

Ypatingas dėmesys buvo skir-
tas baigiamajai – šv. Cecilijai skirtai 
giesmei. „Tai tarsi viso šio vakaro ap-
vainikavimas“, – kalbėjo šventės diri-
gentė, Kamajų parapijos vargoninin-
kė Vilma Steputaitienė. Kiekvienas 
jos gestas, žvilgsnis, spinduliuojan-
tis energija, rodė, kiek daug sielos 
ji įdėjo į šios šventės rengimą. Juk 

ne veltui Rokiškio dekanato dekanas 
Eimantas Novikas energingąją kama-
jiškę pavadino šios šventės talismanu.

Akmirkai į viršų iškeltas diri-
gentės nykštys rodė – choristai, jūs 
šaunuoliai! Ir giedotojai pamažu at-
sipalaidavo: veiduose pasirodė šyp-
senos. O ir giesmių knygos netrukus 
buvo užverstos: kai tiek širdies įdėta 
besirengiant šiam vakarui, giesmės 
žodžiai liejosi iš širdies.

Įdomus repertuaras
Šioje šventėje vargonavo Rokiš-

kio parapijos vargonininkas Justinas 
Šapola. Jis – vienas iš trijų vargoni-
ninkų, rengusių šv. Cecilijos šventės 
repertuarą. O jis įdomus. Skambėjo 
ir įprastos giesmės, kaip „Pulkim ant 
kelių“, ir jaunimo pamėgtos, tokios 
kaip „Lydėk mūs žingsnį lig alto-
riaus“. Taigi, rengiantis šiai šventei 

kiekvienos parapijos choristai turėjo 
įdėti nemažai pastangų. Tad į nuo-
širdų kamajiškių choristų klausimą: 
„Kaip mums sekėsi“, kiekvienas šv. 
Mišių dalyvis galėjo drąsiai atsakyti 
„Puikiai!“.

Iškeliauja į Pandėlį
Tačiau pasiekti, kad darniai ir 

gražiai šv. Mišiose skambėtų gies-
mės, reikia daug laiko, pastangų, re-
peticijų. Apie jas savo pamoksle už-
siminė Rokiškio dekanato dekanas 
Eimantas Novikas. Jis priminė, kad 
vargonininkams ne visuomet len-
gva sukviesti choristus į repeticijas. 
Natūralu, kad pastariesiems kartais 
atsiranda svarbesnių reikalų. Tad jis 
paragino labiau klausyti savo para-
pijų chorų vadovų, skirti giedojimui 
daugiau dėmesio. 

Besibaigiant šv. Mišioms buvo 

įteiktos padėkos visiems šventėje 
dalyvavusiems chorams. Ir, žino-
ma, liko pats svarbiausias klausimas 
– kur kitąmet šv. Cecilijos dieną 
rinksis dekanato choristai. Pernai, 
pirmąjį kartą rengtoje šventėje 
choristus svetingai priėmė Kama-
jų parapija. Šiemet už svetingumą 
choristai dėkojo Juodupės parapijie-
čiams ir klebonui Aivarui Kecoriui. 
O štai kitąmet... „Kažkur tą lapelį 
pamečiau“, – pajuokavo dekanas. Ir 
pridūrė – kitąmet šv. Cecilijos dieną 
choristus kvies Pandėlio parapija ir 
jos klebonas Albertas Kasperavi-
čius.

Po šv. Mišių giedotojai rinkosi į 
Juodupės parapijos surengtą Agapę. 
Pabendrauti, pasidžiaugti šv. Cecili-
jos dienos sėkme, pasidalinti minti-
mis ir pasiūlymais.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Tiesiog statistika. 
Panskliautas.lt, aina.lt, 
temainfo.lt, siaure.lt ir... 
Rokiškio Sirena

Panagrinėję viešai prieinamus 
duomenis apie svetainių lankomu-
mo statistiką likome maloniai nu-
stebinti- Rokiškio sirena toli už nu-
garos palieka tokias svetaines kaip 
panskliautas.lt, aina.lt, temainfo.lt 
ir siaure.lt Mūsų lankomumo sta-
tistika –834,7 tūkst. lankytojų be-
veik dukart lenkia aina.lt lankytojų 
skaičių. O kitos tyrime dalyvavusios 
regiono žiniasklaidos priemonės at-
silieka dar labiau.

Džiaugiamės gavę jūsų pasitikėjimą 

ir dirbame toliau, siekdami pateikti kuo 
daugiau ir įvairesnės informacijos apie 
Rokiškį. 

Turite naujienų ir norite apie tai pra-
nešti visuomenei? Susisiekite su mumis ir 
talpinkite savo informaciją visiškai nemo-
kamai (išskyrus komercinius renginius). 
Žurnalistai padės parengti informaciją ir 
patalpins į mūsų svetainę ir popierinį lai-
kraštį.

Redakcijos telefonas +370 666 76777, 
el. paštas reklama@rokiskiosirena.lt

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Mažėja galvijų banda, tačiau supirkimo 
kaina didėja

Lietuvoje mažėja galvijų banda 
ir skerdimai, tačiau jų supirkimo 
kaina didėja.

Lietuvoje galvijų banda pastarai-
siais metais kasmet mažėja: 2016 
metų lapkritį joje buvo 702 tūkst. 
galvijų, 2017 metų tuo pat laiku – 
683,5 tūkst., o šiemet – 667,5 tūkst., 
skelbia žemės ūkio leidinys „Agro-
rinka“.

Mažėja ir paskerstų galvijų skai-
čius: 2016 metais sausį–spalį pa-
skersta 143 tūkst. galvijų, pernai – 
133,1 tūkst., o šiemet – 131,2 tūkst. 
Tačiau jų dalis nuo gyvų galvijų 

skaičiaus išlieka stabili – kasmet jų 
paskerdžiama apie 20 procentų.

Nekinta ir paskerstų galvijų pasis-
kirstymas pagal grupes: daugiausia 
paskerdžiama karvių (apie 46 proc.), 
buliukų (nuo 12 mėnesių) – 27 proc., 
telyčių – 15 proc., bulių (nuo 24 mė-
nesių) – 7 procentai.

Šiemet vidutinis paskerstų suau-
gusių galvijų skerdenos svoris buvo 
271 kg – 0,9 proc. mažiau nei pernai 
tuo pat laiku, bet 2,5 proc. daugiau 
nei užpernai. 

Vidutinė galvijų supirkimo gyvo-
jo svorio kaina kasmet didėja: sau-
sį–spalį ji buvo 120,3 euro už 100 
kilogramų – atitinkamai 7,7 proc. 
daugiau nei pernai bei 24,8 proc. – 
nei 2016-aisiais.

Naujienų agentūros BNS infor-
maciją atgaminti visuomenės infor-
mavimo priemonėse bei interneto 
tinklalapiuose be raštiško UAB BNS 
sutikimo draudžiama.
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Lietuvos kariuomenė tada ir šiandien...
„Rokiškio Sirena“  tęsia rašinių, skirtų atkurtosios Lietuvos kariuomenės šimtmečiui, ciklą. Dabar Lietuva gynybai skiria 2 proc. bendrojo vidaus produkto. 
O tarpukariu, istoriko Zenono Norkaus teigimu, net 7,5 proc. Apie tai, kokia buvo tarpukario Lietuvos kariuomenė, koks buvo požiūris į ją, lyginant 
su šiandienine kariuomene, galime palyginti pasinaudoję Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 506-ojoje kuopoje 
saugomu unikaliu radiniu –1939-jų metų žurnalo „Karys“ komplektu. Kurį kariai trumpam paskolino mūsų redakcijai.  Žurnalas „Karys“  tuometinės 
Lietuvos kariuomenės aktualijų ir kasdienybės atspindys. 
Kaip ir dabar, taip ir anksčiau kariai buvo pilietiškai aktyvūs ir visuomeniški, tarnaujantys visuomenei gerais darbais. Kaip ir dabar, taip ir tada kariai 
nepraeidavo pro šalį, jei žmogų ištikdavo nelaimė. 
Kaip ir tada, taip ir dabar aktualus visuomenės pilietinis švietimas. Kaip ir tuomet, taip ir šiandien aktualus visuomenės, valdžios institucijų ir kariuomenės 
bendardarbiavimas. Tik tuomet, kai valstybės įstaigų, institucijų, visuomeninių organizacijų branduolį sudarė karta, kuri ne iš vadovėlių žinojo apie Pirmąjį 
pasaulinį karą, savo akimis matė Laisvės kovas, daugelis jose ir dalyvavo, požiūris į šalies gynybą buvo kitoks. Šiandien dar reikia įtikinėti visuomenę, 
kad tas, kuris gaili lėšų savo kariuomenei, greitai maitins svetimą. Jie tą matė ir patyrė savo kailiu. Todėl ir įtikinėti tarpukario visuomenės nereikėjo...

Iškalbingiau nei žodžiai Apie tėvynės meilę – be  patoso
Kiek skambių žodžių šiandien iš-

girstama per įvairias šventes! Kiek 
klišių, tų pačių, metai iš metų karto-
jamų eilių... O ko mokė tarpukario 
kariai? 

Pilietiškumo tema ir tuomet, ir 
dabar aktuali. Tam tarpukariu buvo 
skirtas netgi ištisas žurnalo „Karys“ 
skyrius „Mūsų mokyklos ir būsi-
mieji tėvynės gynėjai“. Kai kurie 
šio skyriaus patarimai aktualūs ir 
šiandien. Ir ne tik patriotiškai ug-

dant vaikus. 
„Kalbos aiškumui reikia veng-

ti ilgų sakinių ir posakių, kitaip 
tariant – patoso. Paprasčiau ir po-
puliariau pasakyta mintis vaikams 
greičiau ir tikriau įstringa prote ir 
širdyje. Ilgi sakiniai vargina, su-
koncentruoja nereikalingai dėme-
sį, vaikas dažnai neįstengia surišti 
sakinio pradžios su pabaiga.  Vaiz-
dinga kalba vaikams yra ne tik įdo-
mi, bet drauge palieka ilgai neuž-

mirštamų įspūdžių, kitaip sakant 
– ilgiau atsimenama. Nevaizdinga 
kalba vaiko atmintyje netrukus nu-
blanksta be jokio pėdsako“. 

„Seneka yra pasakęs: „Pamoky-
mų kelias – ilgas ir sunkus, pavyz-
džių kelias – trumpas ir lengvas. 
Vadinasi, keliais ar keliolika pa-
mokymų galime ir nepasiekti to, ką 
pasieksime vienu geru pavyzdžiu. 
Tai yra aksiominė pedagogikos 
mintis“.

Tuometinės savivaldos požiūris į karius: Žurnalo „Karys“ numeryje nuo-
trauka – Šiaulių apskrities savivaldybė padovanojo kulkosvaidį.

Ir Rokiškis paminėtas
„Kario“ žurnale minėtas ir Rokiškio vardas. Iš jo puslapių sužinojome, 

kad Kupiškio įgulos kariai ne tik padėjo gesinti miško gaisrą, bet ir futbo-
lo rungtynėse įveikė Rokiškio „Hapoel“ komandą 1:0. Įvartį kupiškėnai 
pelnė antrajame kėlinyje.

Trumpai, bet iš esmės
„Šiemet (1939 m.) per kariuome-

nės ir visuomenės dieną buvo renka-
mos aukos Ginklų Fondui. Visi gau-
siai aukojo. Prie aukų rinkėjų būrelio 
priėjo senutė“, – rašoma apie Ginklų 
Fondo aukų rinkimą. Kadangi senu-
tė neturėjo pinigų, ji paaukojo savo 
vestuvinį žiedą. Maža to, ji į kariuo-
menės šventę atvyko net trisdešimt 
kilometrų (neužmirškime, koks tais 
laikais buvo susisiekimas). 

Kariai surado tą senutę, paaiškėjo, 
kad jos kaimo žmonės labai aktyviai 
rėmė karius Laisvės kovose.

Toks visuomenės požiūris nestebi-
no. Nors Lietuvos kariuomenei buvo 
skiriama nemažai lėšų, ji buvo mo-
derniai ginkluota, tačiau visuomenė 
noriai prisidėjo prie jos ginkluotės 
pirkimo. Aukos buvo renkamos įvai-
rių renginių metu, taip pat rinkliavas 
organizuodavo įvairios valstybinės 
institucijos, organizacijos.

Apie persvarą
Klausimas, ar sugebėtų pasiprie-

šinti Lietuvos kariuomenė galinges-
nių valstybių pajėgoms, buvo aktua-
lus ir anuomet. Ką tuomet atsakydavo 
mūsų kariai?

XII amžiuje atsirado arbaletas 
(saidokas), kurio vylyčia galėjo iš 30 
žingsnių nukauti tų laikų tvirtovę – 
šarvuotą riterį. Buvo manyta, kad šis 
baisus ginklas sunaikinsiąs žmoniją. 
1139 metais Laterano bažnytinis su-
sirinkimas uždraudė arbaletą naudoti 
karuose (žinoma, uždraudimo niekas 
neklausė, kaip dabar neklauso už-
draudimo vartoti karo chemines me-
džiagas. 

Panašios baimės buvo įvarę žmoni-
jai pirmieji parako panaudojimai kare.

Išmintingi kariai naujų ginklų ne-
bijo. Jie žino, kad karo cheminės me-
džiagos pažabojamos dujokaukėmis, 
tankai – prieštankiniais pabūklais, 
lėktuvai-bombonešiai – naikintuvais 
bei zenitine artilerija. Kiekvienas gin-
klas pagimdo priešginklą. Kai atsiras 
mirties spinduliai – jie bus nugalėti 

gyvybės spinduliais. Greta puolimo 
technikos, žingsnis į žingsnį auga 
gynimosi technika. 

Klysta tie, kurie galvoja, kad 
didžiosios valstybės turi išradusios 
kažin kokius stebuklingai veikian-
čius ginklus. Argi turėdamos kokias 
nors „mirties rasas“, jos verstų savo 
piliečius nevalgyti sviesto, kad tik 
pasigamintų patrankų?...

Nauji ginklai pavojingi tik tiems, 

kurie nesirūpina sekti ginklavimosi 
pažangos. Kol esame laisvi ir turi-
me galimumo sekti kitų valstybių 
ginklavimąsi – perdaug nuogąstauti 
neturime pagrindo. Jei ir bus išrastas 
koks naujas ginklas – kol juo nebus 
masiniai apginkluota ir apmokyta 
naudotis ištisa kariuomenė – tol jo 
reikšmė karo lauke bus menka. O 
masinė gamyba ir kariuomenės ap-
mokymas slaptai nevykdomi.

„Kuprinės pabiros“ arba 
apie kario gyvenimą linksmai

– Kodėl šio vyro niekaip nebuvo ga-
lima prisišaukti, nors jis, rodos, aiškiau-
siai galėjo šauksmą girdėti?

– Na, mat, jis yra centrinės budėtojas.
***

Mįslės: Vietoje sėdėdamas, plačius 
laukus apsėja. (Kulkosvaidis).

Trenkia kaip perkūnas, lekia kaip 
siaubūnas. (Patrankos sviedinys).

Tu žygyje mane nešioji, o aš tau pa-
rengiu priedangą nuo pavojų. (Kastuvė-
lis).

Už žirnį mažesnis, už priešą tvirtes-
nis. (Šratas).

Vienas bėga, o du ant nugaros sėdi. 
(Žirgas, raitininkas ir balnas). 

***
Naujokas:
– Pasakyk, man, tamsta, kodėl meni-

ninkai karą dažniausiai atvaizduoja kaip 
moterį?

Atsarginis:
– O bičiuli, kai susituoksi, tai pats 

suprasi!
***

– Gražina, tamsta tokia išblyškusi! – 
sako eil. Kruopa.

– Tai kodėl gi tu nesakai nieko, dėl 
ko reikėtų rausti?

***
Cirke:
– Žiūrėk, tas šposininkas kardą pra-

rijo!
– Tai aiškiai matyti, kad šiandien jis 

nevalgęs.
***

– Tėte, kas yra trajektorija?
– Nežinau, nes tokių pabūklų japonų 

kare dar nevartojo.
***

– Kas tai yra žolė? – klausia moky-
tojas.

– Žolė tai yra toks daiktas, kuriuo yra 
uždrausta vaikščioti ir vedžioti šunis, – 
atsako mokiniai.

***
– Kokios dešros pirkai pulko krau-

tuvėje?
– Arbatinės, kalibras 37 mm.

***
– Eime, Stasy, pasižiūrėti liūtų.
– Man bezdžionės labiau patinka.
– Ach, tu visuomet galvoji tik apie 

save.
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Internetą išmainė į... žygį partizanų takais
Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos mokiniai įrodė – kelios dienos be išmaniųjų telefonų ir interneto ne tik įmanomos, bet ir be galo 
įdomios. Kartu su ne vieną dešimtmetį keliaujančiu geografijos mokytoju Algirdu Paliūniu ištvermingiausi mokiniai nusprendė susipažinti su 
Dzūkijos apylinkėmis ir žygiuoti Lietuvos pietuose esančiais partizanų keliais. Per 5 dienas pėsčiomis mokiniai sukorė net 102 kilometrus.

Pirmąją dieną – 
dvigubai daugiau kilometrų
Visos Lietuvos mokytojams ir 

mokiniams skirtoje rudens turisti-
nių pėsčiųjų žygių programoje skir-
tai Adolfui Ramanauskui-Vanagui, 
mokiniams buvo sukurta net penkių 
dienų programa skirta pažinti Dzū-
kijai, žygiuoti Lietuvos partizanų iš-
mintais takais. Spalio 27-osios rytą 
Alytaus A. Ramanausko-Vanago 
gimnazijoje vykusios vadovų suei-
gos metu aptarta programoje nuro-
dyta programos eiga, susipažinta su 
vietiniais keliautojais, saugos ins-
truktažu.

Vėsią šeštadienio popietę pra-
sidėjusios ekskursijos metu buvo 
aplankytas Dzūkijos nacionalinis 
parkas, kultūros objektai, o žygio 
metu nueiti planuota 17 kilometrų. 
“Aplankėme Alytuje įsikūrusią A. 
Ramanausko-Vanago gimnaziją, du 
muziejus ir pasileidome į žygį, kurio 
programoje buvo numatyta nueiti 
17 kilometrų. Tačiau nuėjome bene 
dvigubai daugiau – beveik 30 km,” 
– pasakojo į keliautojos. Jų teigimu 
toks skaičius kilometrų susidarė ke-
letą kartų pasukus ne visai ten, kur 
reikėjo: „Teko nemažai klaidžioti. 
Atrodo, eini, eini, o po kiek laiko 
žiūri, kad čia jau buvai. Todėl marš-
rutą įveikėme dvejomis valandomis 
vėliau nei buvo numatyta ir grįžome 
ne prieš temti pradedant, o jau visiš-
koje tamsoje“.

Kaip pasakojo žygyje dalyvavu-
sios progimnazijos moksleivės, nors 
visos žygiavimo dienos nebuvo itin 
lengvos, sunkiausia buvo pirmoji 
diena. „Pirmą dieną įskaudo kojos, 
keliems vaikams prisitrynė pūslės, 
daug kam dingo noras keliauti. Nors 
žygio metu atrodydavo, kad rytoj 
niekas neprivers žygiuoti vėl, tačiau 
sugrįžus į mokyklą, kurioje apsi-
stojome, pasimiršo visi sunkumai: 
ėmėme žaisti kamuoliu, dainuoti 
ir laukti kito ryto, kito žygio, kitos 
pažintinės ekskursijos,“ – atviravo 
keliauninkės.

Dešimtys lankytinų objektų
Kaip pasakojo iš kelionės parti-

zanų takais grįžusios keliauninkės, 
ekskursijos metu ne tik „sekė“ Lie-
tuvos partizanų pėdsakais, bet ir 
lankė istorinius, kultūrinius objek-
tus, tarp kurių bažnyčios, apžval-
gos bokštai, muziejai, nacionaliniai 
parkai.

Nors aplankytų objektų - dau-
gybė, tačiau jauniesiems keliaunin-
kams labiausiai įsiminė Perlojos 
bažnyčia, kurioje esančias deko-
racijas mokinės apibūdino lyg vis 
dar būdamos joje. „Ant bažnyčios 
sienų, lubų nutapyti angelai buvo 
išmarginti rojaus ir mūsų trispal-
vės spalvomis, – nuostabos neslė-
pė mergaitės pridurdamos, jog tiek 
daug tautiškumo bažnyčioje matė 
pirmą kartą. - Bažnyčioje kabėjo 
Vytauto Didžiojo paveikslas, paste-
bėjome labai daug tautinių Lietuvos 
motyvų“.

Dzūkiją naršiusiai grupelei įsimi-

nė ir gyvūnų eksponatai – iškamšos, 
gipsiniai pėdų įspaudai, skruzdžių 
bendruomenė. „Dzūkijos nacionali-
nio parko revervato muziejuje buvo 
labai įdomi mokymosi medžiaga 
pateikta stenduose, žaidimuose, to-
dėl pramogaudami sėmėmės daug 
įdomių žinių apie gyvūnus, gamtą. 
Čepkelių rezervato gamtos muzie-
juje sužinojome apie kurtinio ir te-
tervino patelės mišrūną gargatūną, 
apie kurį girdėjome pirmą kartą,“ – 
įspūdžiais dalijosi pašnekovės.

Svečiuose pas gyvą legendą...
Kadangi žygis skirtas 100-to-

sioms A. Ramanausko-Vanago 
gimimo metinėms paminėti, ke-
liauninkai nepamiršo ir progos su-
sipažinti su partizanų vado istorija 
– aplankė buvusį Vanago ryšininką 
Dainavos apygardos partizaną Juo-
zą Jakavonį-Tigrą. Žygio „vadas“ 
A. Paliūnis apie savo sodyboje mu-
ziejų įkūrusį Tigrą atsiliepė tik ge-
riausiais žodžiais. „Nors muziejaus 
įkūrėjui jau 94 metai, vyriškis ne tik 
labai šviesaus proto, bet ir be galo 
šiltas, įdomus žmogus,” – komenta-
vo geografijos mokytojas.

Jaunieji geografai apsilankę pas 
buvusį partizaną sužinojo apie par-
tizaninį judėjimą, atsidavimą šaliai, 
vartė nuotraukų albumus, apžiūrėjo 
eksponatus.

Žygiuoti padėjo… vaizduotė
5 dienas trukusio žygio metu gru-

pę keliautojų „džiugino“ ir ne itin 
motyvuojantys žygiuoti orai. „Die-
nomis, kuriomis planuodavome nu-
eiti daug – visuomet lydavo, būdavo 
šalta. Jei žygiuodavome nedaug, 
apie dešimt kilometrų – nei vėjas, 
nei lietus nepasirodydavo,“ – juokė-
si mergaitės.

Pastarosios prisiminė, kad žygio 
kelių įvairovė buvo be galo didelė 
– teko eiti ir tvarkingais, išmintais 
takais, ir sunkiosios technikos pur-
vynais paverstais keliais. Tačiau 
tokiomis, ar nuovargiu aplietose 
situacijose keliauninkams padėda-
vo… vaizduotė. „Kurdavome isto-

rijas, kad keliaujam džiunglėmis, 
lyg kokiame filme. Palaikydavome 
vieni kitus, sakydavome, kad būna 
ir blogiau, šitos „džiunglės“ nėra jau 
tokios sudėtingos“ – šypsojosi paš-
nekovės.

Deja, keliems mokiniams vaiz-
duotė nepadėjo – dėl pritrintų pūslių 
mokiniai „pasirinko“ sausą ir šiltą 
mokyklinio autobusiuko sėdynę. 
Viso „nukentėjo“ keturi mokiniai. 
Kiti maršrutą įveikė pėsčiomis. Ir ne 
veltui – atsižvelgiant į įveiktus kilo-
metrus bei įvykdytas tam tikras už-
duotis mokiniai rinko taškus, buvo 
reitinguojami.

Rūpėjo ir mokyklų sąlygos
Jaunosios tyrinėtojos pasakojo, 

kad per penkias dienas trukusią ke-
lionę nakvoti apsistodavo įvairiose 
mokyklose. Kaip teigė daugiau nei 
trisdešimtmetį atostogas kelionėms 
aukojantis A. Paliūnis, akivaizdu, 
kad mokyklos tobulėja – dabar bene 
kiekvienoje ir dušą rasti nesunku. 
„Kiek dušų esu mokyklose aptikęs 
per ankstyvąsias savo keliones? 
Du,“ – pasakojo mokytojas.

Progimnazistės pasakojo, kad 
nors dėmesį į „apgyvendinimo“ są-
lygas mokyklose dėmesį atkreipda-
vo, tačiau to itin nesureikšmindavo. 
„Kai kuriose mokykloje nebūdavo 
dušų, kai kur būdavo be galo šalta. 
Tačiau tokias problemas imdavo-
mės spręsti kūrybiškai – žaisdavo-
me kamuoliu, sportuodavome net 
ir po sunkiausių žygių,“ – atviravo 
mokinės.

„Keliaujantys geografai“
Kaip pasakojo A. Paliūnis, Juozo 

Tūbelio progimnazijos keliautojų 
grupė vadinasi „Keliaujantys geo-
grafai“, į kurią prisijungti gali kie-
kvienas savo jėgomis pasitikintis 
mokinys. Šiuo metu grupę sudaro 
17 nuolatinių bei keliolika „kinta-
mų“ narių. Kaip teigė A. Paliūnis, 
mokiniai labai noriai ruošiasi į žy-
gius ir panašaus tipo ekskursijas. 
„Labai baisu tik tada, kai vaikai į 
žygį keliauja pirmą kartą. Bijau, kad 
nepatiks,“ – atviravo mokytojas.

Į tokio tipo kelionę keliavusios 
mokinės pasakojo, jog prisitaikius 
prie naujos rutinos buvo be galo sma-
gu. „Nors ir kojas skaudėjo, ir keliauti 
nebenorėjome, tačiau vakarais dai-
nuodavome, žaisdavome, bendrauda-
vome, sportuodavome. Tarpusavyje 
taip susibendravome, jog tapome lyg 
giminės. Taipogi susipažinome ir su 
kitų miestų mokiniais,“ – šypsojosi 
pašnekovės. Mokinės pridūrė, jog po 
tokių didelės ištvermės reikalaujan-
čių žygių namuose net nebebuvo ką 
veikti ir nei internetas, nei išmanusis 
telefonas potyrių neatstojo.

„Reikia nebijoti ir nepasiduo-
ti pirmomis dienomis. Nors pirmą 
dieną viskas atrodo siaubinga, ta-
čiau dienos pabaigoje suprasdavo-
me, kiek įvairių įspūdžių bei naujų 
žinių įgavome,“ – pokalbį užbaigė 
jaunosios keliauninkės.

Monika MEILUTĖ
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Artėja prakartėlių paroda

Vienas iš kalėdinio laikotarpio renginių Rokiškio krašto muziejuje – 
XVI respublikinė prakartėlių paroda, atveriama lankytojams gruodžio 
8 dieną.

Šį kartą parodoje bus ne tik įprastos prakartėlės, bet pamatysime ir šiuo-
laikinių technologijų pagalba sukurtų – Alvydas Paškauskas iš Šiaulių su-
kūrė skaitmeninę prakartėlę. Džiugu, kad muziejus jau sulaukė garsių me-
džio meistrų – Adolfo Teresiaus (Kauno r.), Vytauto Jackūno (Pasvalys), 
aktyviausios jų kūrėjos Julijos Šarkauskienės iš Rokiškio – prakartėlių.   
Pirmą kartą  savo prakartėles, kurtas iš medžio ir vilnos, Rokiškyje ekspo-
nuos tautodailininkė Genovaitė Žukauskienė, gyvenanti Kretingos rajone. 
Autorė abi savo prakartėles padovanojo muziejui.

Muziejus dėkingas visiems prakartėlių kūrėjams ir laukia Jūsų parodoje.
Rokiškio krašto muziejaus inform.

Penktadienį rokiškėnai 
pašto dėžutėse rado 
raginimą stabdyti gėjų 
propagandines eitynes

Penktadienį dauguma rokiškėnų pašto dėžutėse rado krikščioniškosios 
kultūros instituto raginimą pasirašyti peticiją, kuria vadžios žmonėms no-
rima priminti, jog gėjų eitynės pažeidžia LR Konstitucijos 36-ąjį straipsnį.
Tokie lankstinukai buvo platinami daugelyje šalies miestų. Jie vertinami 
nevienareikšmiškai.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Rokiškėnas Europos čempionate 
pasiekė pasaulio rekordą

Rokiškėnai nekantriai laukė 
Nojaus Konstantino Čypo starto 
Europos jėgos trikovės čempio-
nate. Paskutiniuosius metus jau-
nių gurpės varžybose dalyvavęs 
sportininkas pademonstravo, kad 
šiam svarbiam startui rengėsi la-
bai solidžiai. Jis pagerino atkėli-
mo, kitaip dar trauka, vadinamo 
veiksmo pasaulio jaunių rekordą. 
Tačiau jėgos trikovės sumoje mū-
siškis atletas liko prie pat nugalė-
tojų pakylos – ketvirtas. 

Mūsų sportininkas atkėlimo 
veiksmu pakėlė 261,5 kg sverian-
čią štangą ir puse kilogramo page-
rino prancūzui Turki Souleimanui 
priklausiusį pasaulio rekordą. Tai 
garantavo rokiškėnui šio veiksmo 
aukso medalį. 

Svorio kategorijoje iki 74 kg jė-
gos trikovės sumoje mūsiškis atle-
tas surinko 566 kg ir liko ketvirtas. 

Šalies žiniasklaidai Nojus teigė, kad 
apie rekordo gerininimą galvojo ir 
prieš varžybas, mat šie metai jam 
yra paskutiniai jaunių kategorijoje. 
Todėl norėjosi turėti savo sąskaitoje 
bent vieną tokį pasiekimą. Apie tai, 
kad Nojaus pasirodymas bus skam-
bus, prognozavo ir „Grizlio“ klubo 
atstovė Ala Sketerienė, stebėjusi pa-
sirengimo procesą.

„Varžybos buvo tikrai aukšto ly-
gio, susirinko pajėgiausi sportinin-
kai. Apie rekordo gerinimą buvome 
galvoję, planuose tikrai buvo, bet 
buvau nusiteikęs kiek skeptiškai. 
Džiaugiuosi, kad viskas pavyko 
puikiai“, – savo pasirodymą Euro-
pos čempionate komentavo Nojus 
Konstantinas Čypas. 

„Rokiško Sirenos“ inform.

Obeliuose pavogtas 
milžiniškas kiekis medienos

Lapkričio 21 d.  16.17 val. vy-
ras (gim. 1971 m.), gyv. Rokiškio 
r., Kavoliškio k., Garažo g., prane-
šė, kad tądien 9.00 val. Rokiškio r., 
Pandėlio sen., Obelių k., Šilelio g.,  

iš sandėliavimo vietos dingo 200 
kub. m išpjautos medienos (beržo 
ir juodalksnio). Nuostolis – 10000 
eurų.

Panevėžio VPK inform.

Lietuvos grūdų eksportas 
spalį smuko 31 proc.

Lietuvos grūdų supirkimo 
įmonės per mėnesį eksportavo 
149,2 tūkst. tonų grūdų – 31,3 
proc. mažiau nei pernai tuo pa-
čiu laiku.

Kviečių, kurių vidutinė kaina 
buvo 192,8 euro už toną, ekspor-
tuota 62,4 tūkst. tonų – į Latviją, 
Lenkiją, Daniją, Švediją, Norve-

giją ir Rusiją. Miežiai (64 tūkst. 
tonų) išvežti į Latviją, Estiją, Ru-
siją ir Saudo Arabiją (187,3 euro). 
Didžiąją jų dalį (98 proc.) sudarė 
pašariniai miežiai.

Rugiai (14,7 tūkst. tonų) vežti 
Latviją ir Vokietiją (147,7 euro), o 
avižos (3,9 tūkst.) – į Latviją, Len-
kiją ir Vokietiją (187,9 euro).

BNS inform.
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• 1999 m. Audi A3 1,9 l, TDI 
dalimis. Tel. 8 616 35 640.  
Rokiškis
• Žiemines padangas 185/70 R14, 
2 vnt. Likutis 7 mm. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• 2003 m. Opel Zafira 2 l, DTI, 74 
kW, dalimis. Lieti ratai R16 4 vnt. 
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• Opel Astra 2 l, DTI, 74 kW, 
dalimis. Važiuojanti, viskas veikia. 
Tel. 8 651 12 780. Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480.  
Rokiškis
• R15 lietus ratus nuimtus nuo VW 
Golf. Geros žieminės padangos . 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 602 87 040. 
Anykščiai
• Dalimis VW Passat B5 1,9 l, 66 
kW. Tel. 8 624 90 330.  
Rokiškis
• Savadarbės automobilio priekabos 
važiuoklę. Ratai ir lingės _ 
„Volgos“. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 625 81 278. Rokiškis
• Audi A4 B5 greičių dėžę, 
sankabą, vairo kolonėlę.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Automobilių kablius.  
2002 m. Opel Vectra ir 1997 
m. Audi A4. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• R14, R15, R16, R17 padangas, 
įvairaus profilio. Kaina 7 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• R15 195/65 žiemines padangas. 
 4 vnt., vienodos su dygliais.  
Kaina 10 Eur. Tel. 8 624 90 330. 
Rokiškis
• VW Polo 1997 m., 1,9 l, SDI, 47 
kW. Greičių dėžę. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 604 02 171. Rokiškis
• Dalimis 1999 m. Renault Laguna. 
Universalas, 1,9 l, TDI. 2005 m. 
Ford Fiesta hečbekas, 2 durelių, 1,4 
l, TDI. Tel. 8 645 87 075.  
Rokiškis
• Renault skardinius diskus R15, 4 
skylių, 4 vnt. Lietus ratus R16, 4 
skylių. Tel. 8 645 87 075.  
Rokiškis
• Žiemines autobuso padangass 
205/65 R16c  4 vnt., 215/65 R16c, 
4 vnt. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 645 87 075. Rokiškis
• Žiemines padangas 205/55 R16, 
205/55 R16 dygliuotas, 205/60 R16 
dygliuotas, 215/55 R16 dygliuotas, 
4 vnt. Komplekto kaina 50 Eur.  
Tel. 8 645 87 075. Rokiškis
• Naujas restauruotas padangas 
195/65 R15 M+S 4 vnt. Kaina 15 
Eur. Tel. 8 645 87 075.  
Rokiškis
• Visureigio padangas 235/75 R15 
M+S 4 vnt. Likutis 8 mm.  
Kaina 35 Eur. Tel. 8 645 87 075. 
Rokiškis
• BMW itališką sportinį vairą.  
Tel. 8 621 65 223. Rokiškis
• Pigiai 4vnt. 195/65 R15 žieminių 
padangų. Dygliuotos.  
Tel. 8 621 65 223. Rokiškis
• Audi A4 B5 dalimis. Sedanas, 
benzinas. Atsakau į sms.  
Kaina 10 Eur. Tel. 8 647 88 088. 
Rokiškis
• 2006 m. Audi A6 lengvojo lydinio 
ratus, 17 colių, tarpas tarp skylių 
112, padangų likutis apie 7 mm. 
Žieminės padangos. Kaina 250 Eur. 
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Lietus ratus R16 5x110 4 vnt. 
Tinka Opel Zafira, Vectra, Astra. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
• Kuro purkštuką tinkantį Fiat 1,9 l/
Alfa 1,9 l, 2,4 l/Lancia 1,9 l, 2,4 l. 
Kodas 0445110119. Atitinka visus 
parametrus. Analogai 0445110068, 

0445110088, 0986435083. 
 Kaina 50 Eur. Tel. 8 636 00 696. 
Rokiškis
• Kuro purkštuką tinkantį Citroen 
2 l, 2,2 l/Fiat 2 l /Peugeot 2 l, 2.2 l 
Kodas 0445110062. Atitinka visus 
parametrus. Analogai 0445110076, 
0445110077. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Nissan Almera 2003 m., 2,2 l, 
DCi, 82 kW. Mechaninę pavarų 
dėžę dalimis. Dėžės kodas 
RS5F50A. Tel. 8 636 00 696. 
Rokiškis
• Originalius Opel R15 ratų 
gaubtus. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 624 40 834. Rokiškis
• BMW R16 ratlankius IS44 . 
Kaina 180 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• R17 BMW BBS ratlankius IS23. 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• R17 BMW BBS ratlankius IS23. 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• 205/60 R16 padangas.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Padangas R14 M+S. Kaina 30 
Eur. Tel. 8 685 75 884.  
Rokiškis
• Moskvič 412 mažai naudotą 
variklį. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• R15 195/65 žiemines, dygliuotas 
padangas su ratlankiais. Perdažyti 
ratlankiai, padangų likutis 7-8 mm. 
Kaina 110 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• VW Golf 3 1995 m., 1,9 l, TDI, 
66 kW, universalas, dalimis.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• R13, R14, R15 ratus su 
padangomis, ratlankius.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Du VW Passat ratus su 
žieminėmis padangomis 185/65 
R14, 86 t. Tel. 8 616 47 017. 
Rokiškis
• 2002-2004 m. SAAB 9 5 priekinį 
buferį. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 600 52 867. Rokiškis
• Dalimis 2002 m. Citroen C5 
2,2 l, HDI, universalas. Sparnus, 
važiuoklę, duris, žibintus, starterį, 
dinamą, kolonėlę ir kt.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Dalimis 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
• Skardinius ratlankius R15 nuo 
Renault automobilio, 4 skylių. 
Kaina 5 Eur. Tel. 8 610 70 183. 
Kupiškis
• 2003 m. Opel Zafira. 2 l, DTI, 74 
kW, dalimis. Lieti R16 ratai.  
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Audi A6 C4 2,5 l., TDI, 85 kW. 
Turbinos defektas. Kaina 470 Eur. 
Tel. 8 683 85 278. Utena
• 2003 m. Audi A3. Benzinas, 1,6 
l, TA iki 2019.08. Už 100 Eur. 
pridėsiu lietus ratlankius. Salonas 
nesutrintas, rūdžių nėra, dega Air 
bag lemputė. Kaina 2700 Eur.  
Tel. 8 608 74 671. Rokiškis
• 2000 m. VW Passat. Važiuoklė 
tvarkinga, TA ilgam. Visa 
informacija telefonu.  
Kaina 1400 Eur. Tel. 8 673 31 841. 
Zarasai
• 2000 m. BMW 520 d. TA iki 
2019.12.31, variklis, sankaba veikia 
be problemų, važiuoklė tvarkinga, 
neseniai pakeisti stabdžių diskai ir 
kaladėlės. Kaina 1500 Eur.  
Tel. 8 682 58 409. Rokiškis
• VW Golf MK 3. Išregistruotas. 
Visą arba dalimis. dviejų durų, 
baltos spalvos, 1,8 l, 66 kW. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 602 87 040. 
Anykščiai

• Techniškai tvarkingą automobilį 
Audi 80 1988 m., benzinas/dujos, 
automatinė pavarų dėžė, TA iki 
2019.02. Kaina 490 Eur.  
Tel. 8 647 46 116. Kupiškis
• VW Golf 4. 1,9 l, 81 kW, TA iki 
2019.10. Kaina 850 Eur.  
Tel. 8 625 45 413. 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, dveji rakteliai, nauji 
stabdžių diskai, kaladėlės. Domina 
keitimas.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• 1997 m. Ford Galaxy 1,9 l, 66 
kW. TA iki 2019.06. Kaina 620 Eur. 
Tel. 8 624 40 834. Rokiškis
• Savivartį. Išsamesnė informacija 
telefonu. Kaina 4500 Eur.  
Tel. 8 627 34 750. Rokiškis
• VW Passat 1991 m., 1,9 l, 
dyzelis. Važiuojantis, nėra TA.  
Tel. 8 670 06 778. Rokiškis
• Priekabą Hebe. Vidaus 
matmenysi: ilgis 250 cm, plotis 143 
cm. Max. 750 kg. Kaina 580 Eur. 
Tel. 8 635 55 416. Rokiškis
• Opel Frontera. Geros R15 M+S 
padangos. Naują vandens pompa, 
sankaba, pakaitinimo žvakės. 
Užsiveda, važiuoja. TA dar metams. 
2,3 l, dyzelis. Kaina 750 Eur.  
Tel. 8 699 53 750. Rokiškis
• Tvarkingą, Lietuvoje 
neeksploatuotą visureigį Hyundai 
Terracan. 2,9 l, CRDI. TA iki 
2020.11. Spalva sidabrinė, naujos 
padangos, kablys, veliūro salonas. 
Kaina 3000 Eur. Tel. 8 631 25 562. 
Rokiškis
• VW Golf 1994 m., 1,9 l, 
SDI, 47kW. TA iki 2019.05. 
Važiuojantis. Kaina 270 Eur.  
Tel. 8 615 65 652. Rokiškis
• Audi A6 C5 2,5 l, TDI, quattro, 
6 bėgių pavarų dėžė, sedanas, TA 
galioja iki 2019.10. Kaina 1050 
Eur. Tel. 8 617 42 328.  
Rokiškis
• VW Passat B4 1995 m., 
universalas, 1,9 l, dyzelis, TA. 
Minimaliai parūdijęs.  
Kaina 960 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• VW Golf 3 1995 m., 1,9 l, TDI, 
66 kW, universalas. Kaina 310 Eur. 
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Audi 80 B2 1986 m., 1,8 l, 
benzinas/dujos, TA, tvarkinga. 
Kaina 520 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• Audi A4 B5 1997 m., universalas, 
TA, tvarkinga. Kaina 1450 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• 2006 m. Nissan Note 1,5 l, 63 
kW, dyzelis. Iš Vokietijos, TA 
nepraėjo dėl vasarinių padangų. 
Kaina derinama. Kaina 1950 Eur. 
Tel. 8 647 28 526. Rokiškis
• Idealios būklės Fiat Ducato. 
Užteka B kategorijos. Nespuvusi 
nei kabina nei rėmas, senelio 
prižiūrėta, daug naujų detalių 
tad ir kaina tokia. Nauji diržai, 
įtempėjas, akumuliatorius, tepalai, 
filtrai. Keisčiau į traktorių, lengvąjį 
auomobilį ar GAZ53. Kaina 2000 
Eur. Tel. 8 684 20 231. Kupiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Reguliuojamą kambarinę anteną. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 600 52 867. 
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• MTZ-82 dalimis. Kabina, variklis, 
dėžė, intarpas, tiltai ir kt.  
Tel. 8 641 57 036. Kupiškis
• 2011m. traktorių Claas Arion 640. 
2800 moto val., 129 kW. Galima 
išsimokėtinai. Kaina 34000 Eur. 
Tel. 8 687 76 112. Rokiškis
• Traktorinę priekabą MMZ-771 
(2 PTS-9) su dokumentais ir TA. 
Priekaba paruošta darbui. Kaina 
3500 Eur. Tel. 8 614 69 505. 
Rokiškis
• Traktorių MTZ 50.  
Kaina 2999 Eur. Tel. 8 672 76 439. 
Rokiškis
• Traktorinių variklių A-41, A-01 
purkštuvus. Nauji purkštukai, 

sureguliuoti, 6 vnt. Kaina už visus 
50 Eur. Tel. 8 636 00 696.  
Rokiškis
• Rusišką noraginę sėjamąją SZ 
3.6. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 609 76 754. Rokiškis
• Trąšų barstomąją Bogballe 600. 
Puikiai veikianti. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 624 11 926. Rokiškis

BALDAI

• Naują minkštą kampą. Ilgis 280 
cm, plotis 200 cm. Yra patalynės 
dėžė. Kaina 220 Eur.  
Tel. 8 623 94 966. Rokiškis
• Geros būklės, naudotas mobiliųjų 
telefonų ir kompiuterinės įrangos 
prekybines lentynas.  
Kaina 350 Eur. Tel. 8 687 76 112. 
Rokiškis
• Stalą su stalčiais.  
Kaina 15 Eur. Tel. 8 672 72 577. 
Rokiškis
• Vilnonį kilimą 2 m x3 m už 30 
Eur ir vilnonį kilimą 2,5 m x1,5 
m už 20 Eur. Tel. 8 672 72 577. 
Rokiškis
• Įvairius šviestuvus namams.  
Tel. 8 672 72 577. Rokiškis
• Baltus, plastmasinius, 3 m ilgio 
karnizus, tvirtinamus prie lubų. 
Dviejų bėgelių. Kaina 8 Eur.  
Tel. 8 672 72 577. Rokiškis
• Stalą, lovą ir spintą viename už 
135 Eur. Rašomąjį kampinį stalą už 
39 Eur. Tel. 8 685 42 153.  
Rokiškis
• Tvarkingus, naudotus fotelius. 
Kaina 26 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Naudotą sekciją. 
Kaina 175 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Naudotą dvigulį fotelį - lovą. 
Kaina 68 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Naudotą, viengulę didinamą 
lovytę. Kaina 65 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Naudotą sofą - lovą su patalynės 
dėže. Kaina 78 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Viengules lovas. Viena 80 cm 
pločio už 68 Eur, kita 90 cm už 78 
Eur. Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Naudotą, ištiesiamą minkštą 
kampą. Kaina 168 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Naudotą 2 aukštų lovą su 
čiužiniais. Kaina 168 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Dviaukštę lovą. Kaina negalutinė. 
Kaina 160 Eur. Tel. 8 621 36 133. 
Rokiškis
• Sieninį, mechaninį laikrodį. 
Veikiantis. Kaina 42 Eur.  
Tel. 8 672 72 577. Rokiškis
• 6 kėdes. Kaina 6 Eur.  
Tel. 8 672 72 577. Rokiškis
• Makiažo stalelį su veidrodžiu. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 620 15 919. 
Rokiškis
• Tvirto gobeleno, labai geros 
būklės, gamintus pagal užsakymą 
minkštus baldus 3+2+1. Visos dalys 
ištiesiamos miegojimui.  
Kaina 350 Eur. Tel. 8 614 86 772. 
Rokiškis
• Virtuvės spinteles. Viena 
pastatoma, penkios pakabinamos. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 624 40 834. 
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Nešiojamąjį kompiuterį Apple 
Macbook Air. 13 colių, i5 
procesorius 4 GB, ram 128 GB. 
Kaina 320 Eur. Tel. 8 630 49 922. 
Rokiškis
• Nešiojamąjį kompiuterį Dell 
Vostro 3300 . Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 614 86 759. Rokiškis
• Idealios būklės planšetinį 
kompiuterį SAMSUNG GALAXY 
TAB A SM-T585. Yra vieta SIM 
kortelei, pilna komplektacija, 
garantija, dėkliukas. Pirktas kovo 
mėn. pabaigoje. Domina keitimas. 
Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Geros būklės planšetinį 
kompiuterį iPad A1337. Ekranas 
10 colių. Dedama SIM kortelė, 
yra dėkliukas. Baterija laiko gerai. 
Domina keitimas. Kaina 65 Eur. 

Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Nešiojamąjį kompiuterį  
Thinkpad. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 646 49 930. Rokiškis
• Nenaudotą spalvinį - lazerinį 
spausdintuvą Samsung Xpress 
C430. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Naują planšetę Lenovo Tab 10. 
Tel. 8 626 40 488. Rokiškis
• Išskirtinį Lenovo nešiojamąjį 
kompiuterį. Liečiamas 12,5 colių 
ekranas. Procesorius Intel i5, 
atminties 4 GB, du diskai sistemos 
SSD 120 GB ir papildomai 500 GB 
duomenims. Dovanų papildomas 
aušinimo padas. Kaina 300 Eur. 
Tel. 8 607 29 623. Rokiškis
• Playstation 3 Slim, be defektų, 
pilnas komplektas. Viduje yra 5 
žaidimai. Atvežu kur reikia, kaina 
derinama. Kaina 95 Eur.  
Tel. 8 606 73 678. Rokiškis
• Naują belaidį maršrutizatorių. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 600 52 867. 
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Beveik naują Sony 108 mobilųjį 
telefoną. Kaina 330 Eur.  
Tel. 8 865 33 586. Rokiškis
• Visiškai sukomplektuotą, puikiai 
veikiantį Samsung Galaxy S8. 
Geros būklės, juodas.  
Kaina 280 Eur. Tel. 8 624 90 501. 
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
• Baltos spalvos mobilųjį 
telefoną Samsung Galaxy S4 su 
dokumentais. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Mobilųjį telefoną Nokia Lumia 
800. Yra dokumentai. Domina 
keitimas. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Naują, baltos spalvos Nokia 
Lumia 520. Yra dokumentai, 
užblokuotas. Domina keitimas. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Įvairių modelių telefonų 
įkroviklius, ausines.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Samsung Galaxy S7 Edge. Buklė 
9,5/10. Plačiau telefonu. Telefonas 
mažai naudotas. Tel. 8 626 29 774. 
Rokiškis
• Huawei P8 Lite. Būklė 8/10. 
Juodas, yra dežutė. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 603 78 316. Rokiškis
• Originalų LG G3 ekrano 
apsauginį stiklą. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 600 52 867. Rokiškis
• Naujus Samsung Galaxy A5 
dėklus - knygutę ir nugarėlę.  
Kaina 6 Eur. Tel. 8 600 52 867. 
Rokiškis
• Originalų LG G3 dėklą - knygutę. 
Kaina 6 Eur. Tel. 8 600 52 867. 
Rokiškis
• Huawei Mate 10 Lite Black. Su 
garantija, dėžute ir visais priedais. 
Pirktas iš pigu.lt. Kaina 180 Eur. 
Tel. 8 623 41 177. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Tvarkingą sodybą prie 
Panemunėlio. Sklypo plotas 18 a. 
Namo plotas 53,54 kv. m. Elektra 
yra (naujai išvedžioti laidai). 

Nauji mediniai langai, stogas 
naujai pakeistas. Galima pirkti 
išsimokėtinai, ne ilgesniam nei 3 
metų laikotarpiui. Kaina 6000 Eur. 
Tel. 8 655 31 429. Rokiškis
• 58 ha dirbamus žemės sklypus 
Obelių sen., Kraštų km. Kaina 
2400 Eur/ha. Galima išsimokėtinai. 
Kaina 139000 Eur.  
Tel. 8 687 76 112. Rokiškis
• 125 a sklypą su dideliu 
tvenkiniu ir miškeliu, tinkamą 
statyboms prie Rokiškio miesto 
ribos, Serapiniškyje. Yra elektra. 
Parduodu perpus mažesne nei 
rinkos kaina. Kaina 18800 Eur.  
Tel. 8 687 76 112. Rokiškis
• Medinį, gyvenamą namą 
Pandėlyje. Namas gyvenamas, 
įdėti plastikiniai langai, šildomas, 
atliktas remontas, atvesta 
kanalizacija ir vanduo. Didelis 14 a 
sklypas. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 600 63 802. Rokiškis
• 3 kambarių butą Panevėžio g. 5 
aukštas iš 5. Kaina sutartinė. NT 
agentūros nepageidaujamos.  
Tel. 8 614 21 834. Rokiškis
• 4 namų valdos sklypus po 11 a 
Kaina sutartinė. Tel. 8 606 12 497. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą Pandėlyje su 
daliniais patogumais.  
Kaina derinama. Papildomas tel. nr. 
+370 661 30050. Kaina 3000 Eur. 
Tel. 8 646 03 973. Rokiškis
• Garažą prie buvusio DNB banko. 
7 korpusas, pietinė pusė.  
Tel. 8 614 66 272. Rokiškis
• Pusę namo Rokiškyje, netoli 
miesto centras. Tel. 8 623 01 338. 
Rokiškis
• Sodą už miškų urėdijos, 
Uljanavos k., su dviejų aukštų 
nebaigtu įrengti gyvenamuoju 
namu. Sudėti plastikiniai langai, 
yra šulinys, trifazis. Kaina 
derinama. Kaina 27000 Eur.  
Tel. 8 627 00 729. Rokiškis
• 6 a žemės sklypą Velniakalnyje. 
Yra keletas vaismedžių.  
Kaina 3000 Eur. Tel. 8 687 53 284. 
Rokiškis
• 3 žemės ūkio paskirties sklypus 
Rokiškio raj. Sklypai parduodami 
kartu, galimas paskirties keitimas. 
Šalia elektros linija, vanduo, bei 
kanalizacija. Labai patogi vieta, 
patogus, asfaltuotas privažiavimas. 
Kaina 107800 Eur.  
Tel. 8 698 24 625. Rokiškis
• Dviejų galų gyvenamąjį namą 
Juodupėje, Kalnų g. Plotas 112 
kv. m, 17,5 a namų valda, didelis 
ūkinis pastatas, šiltnamis, šulinys, 
miestelio vandentiekis, vietinė 
kanalizacija. Šildymas krosninis – 
trys krosnys, viena su duonkepiu. 
Kaina 9090 Eur. Tel. 8 601 44 314. 
Rokiškis
• Skubiai, dviejų aukštų, 5 
kambarių namą Aukštakalnių k., 
Rokiškio r. Plotas 163 kv. m. Po 
namu yra rūsys. Šildymas kietuoju 
kuru. Sklypo plotas 25a. namų 
valdos. Už 600 m ežeras. Kaina 
derinama. Kaina 13000 Eur.  
Tel. 8 696 98 821. Rokiškis
• 3 kambarių namą Dariaus ir 
Girėno g., tinkantį gyventi iš karto. 
Poilsiui įrengta pirtis. 65 kv. m, 
sklypas 6,15 a, teritorija aptverta. 
Elektra trifazė, vanduo šulinio 
su hidroforu (galima prisijungti 
miesto), kanalizacija miesto.  
Kaina 39000 Eur.  
Tel. 8 655 31 429. Rokiškis
• Žemės skypą sodybai prie Sartų 
ežero. Plotas 60,9 a, projektuojamo 
namo plotas 113,2 kv. m. Sklypas 
vos už 500 m nuo Sartų ežero. 
Su parengtais namo projektais ir 
išduotu statybos leidimu. Kaina 
7900 Eur. Tel. 8 655 31 429. 
Rokiškis
• Namą su sklypu Respublikos g. 
Galima gyventi iš karto. Du kitus 
tvarkingus sklypus, tinkančius 
naujo namo statybai ir komercinei 
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Renginį veda ilgametis VŽB narys iš UK,  

Dievo apdovanotas gydymo dovanomis

ALLAN JONES

LIETUVOS VEIKLIŲ  ŽMONIŲ  BENDRIJA 

(VŽB) 

Gruodžio 2 |Sekm.I 10  - 17 val. | Papilio g. 5, III aukštas

Kaunas, Arkivyskupijos salė
Gruodžio 2 |Sekm.I 10  - 17 val. | Papilio g. 5, III aukštas

Kaunas, Arkivyskupijos salė

2018 m. gruodžio 6 d. Rokiškio r., Bulvėniškio 
k. bus ženklinamos (proj. Nr.103/9) žemės sklypo 
ribos. Kviečiame dalyvauti matavimuose gretimo 
besiribojančio sklypo (kad.Nr.7313/0003:106) 
mirusios savininkės B. Buikienės paveldėtojus, bei 
besiribojančio sklypo (kad.Nr.7385/0009:44) savi-
ninkę V. Popovą. 

Tel. pasiteirauti (8-674) 22216
veiklai. Sklypų plotas 14,32 a, 
teritorija aptverta, su visomis 
komunikacijomis. Kaina 20000 Eur. 
Tel. 8 655 31 429. Rokiškis

NUOMA

• Dirbantis vyras išsinuomos 
1-2 kambarių butą, ilgesniam 
laikotarpiui, mikrorajone.  
Tel. 8 609 95 174. Rokiškis
• 1,5 kambario butą su baldais 
Taikos gatvėje, 3 aukšte.  
Tel. 8 629 65 345. Rokiškis
• Tvarkinga, dirbanti šeima skubiai 
išsinuomotų butą, mažiausiai 2 
kambarių. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 620 34 425. Rokiškis
• Jauna, dirbanti mama su 5 metų 
sūnumi ieško buto. Kaina 90 Eur. 
Tel. 8 647 87 668. Rokiškis

PASLAUGOS

• Vežame birius krovinius savivarte 
mašina, keliamoji galia 25-26 

tonos. Tel. 8 610 21 769. Rokiškis
• Valome kaminus ir sieneles, 
gaminame įdėklus ir pristatomus 
kaminus. Garantuojame: kokybę, 
žemą kainą ir ilgametę patirtį. 
Dirbame Jums patogiu laiku, net 

ir savaitgaliais. Tel. 8 699 33 437. 
Panevėžys
• Kaminų mūrijimas, jų 
skardinimas. Krosnių mūrijimas, 
smulkus jų remontas. Įvairūs 
statybos, remonto darbai.  
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06:00 Himnas
06:05 Labas rytas,
 Lietuva
09:15 Senis 
10:20 Štutgarto kriminalinė 
policija 2 
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 Paskutinė karalystė 1 
24:00 LRT radijo žinios
00:10 Štutgarto kriminalinė policija 
2
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 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė ekspedicija 
„Dniepru per Ukrainą“ 
05:00 Seserys

05:05 X failai 
06:10 Televitrina
06:25 Tavo supergalia 
06:55 Simpsonai 
07:55 Prieš srovę 
08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 Meilės žiedai 
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 Pagrobimas
22:30 Pagrobimas
00:00 Kaulai 
01:00 X failai 
01:55 Salemas 
02:45 Ekstrasensų mūšis 
04:10 Kaulai 
05:05 X failai 

06:05 Mano gyvenimo šviesa
07:35 Madagaskaro pingvinai 
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
09:05 Rimti reikalai
09:40 Namai, kur širdis
10:20 KK2 
10:55 Nuo... Iki... 

11:25 Lituanos Locos. Leo ir Bružo 
nuotykiai Meksikoje
12:00 Meilės sparnai
13:00 Gyvenimo daina
14:00 Aukštakulnių kerštas
15:00 Dvi širdys
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios 
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
20:30 Lituanos Locos. Leo ir Bružo 
nuotykiai Meksikoje
21:00 Rimti reikalai
21:30 Žinios
22:30 Šauksmas 
00:45 Juodasis sąrašas
01:45 Rizikinga erzinti diedukus

07:00 Didžiojo sprogimo teorija
07:30 Stoties policija
08:30 Paskutinis faras
09:30 Šuo
10:35 Kobra 11

11:40 Muchtaro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas
12:45 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius
13:45 Stoties policija
14:45 Paskutinis faras
15:45 Šuo
16:55 Kobra 11
18:00 Info diena
18:30 Muchtaro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas
19:30 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius
20:30 Varom!
21:00 Aklavietė 
22:45 Įkaitas 
01:25 Dingęs
02:30 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai 
03:25 Antgamtiniai reiškiniai

06.05 TV parduotuvė
06.25 Lietuva tiesiogiai
07.00 Vantos lapas

07.30 Krepšinio pasaulyje 
08.00 „Pražūtingi smaragdai“ 
09.00 „Patriotai“
10.00 „Mentų karai. Odesa“ 
11.10 „Albanas“ 
12.20 „Gurovo bylos. Medžioklė“ 
13.30 TV parduotuvė
13.45 „Gluchariovas“ 
14.55 „Vienišas vilkas“ 
16.00 Reporteris
16.30 Lietuva tiesiogiai
17.00 „Kelrodė žvaigždė“ 
18.00 Reporteris
18.55 „Gluchariovas“ 
20.00 Reporteris
20.30 Lietuva tiesiogiai
21.00 „Ant bangos“
22.00 Reporteris
23.00 „Patriotai“
00.00 „Beveik negyvas“ 
01.05 „Albanas“ 
02.10 „Vienišas vilkas“ 
03.00 „Moterų daktaras“ 
03.50 „Šėtono medžioklė“ 
04.45 „Vienišas vilkas“ 
05.35 Krepšinio pasaulyje
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30 06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
09:15 Senis 
10:20 Štutgarto kriminalinė 
policija 2 
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 Šiandien prieš 
100 metų. Dokumentinė 
apybraiža, skirta Tilžės 
akto 100-mečiui

21:30 Auksinis protas
22:50 ekspertai 
00:35 Klausimėlis.lt
01:00 LRT radijo žinios
01:10 Štutgarto kriminalinė 
policija 2 
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

05:05 X failai 
06:10 Televitrina
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
06:55 Simpsonai 
07:55 Farai 
08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 Meilės žiedai 

12:00 Laukinė žemė 
13:00 Pažadėtoji 
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios 
16:25 TV3 orai 
16:30 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Tiesiogiai Paramos projekto 
"Išsipildymo akcija" koncertas
23:00 Mano ištakos
01:10 Žemiau 6. Kalno stebuklas 
03:00 Pagrobimas
04:40 Salemas 

06:05 Mano gyvenimo šviesa
07:35 Madagaskaro pingvinai 
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
09:05 Rimti reikalai
09:40 Namai, kur širdis
10:20 KK2 
10:55 Valanda su Rūta 
12:00 Meilės sparnai

13:00 Gyvenimo daina
14:00 Aukštakulnių kerštas
15:00 Dvi širdys
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Gyvūnų policija
18:30 Žinios 
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Hju Glaso legenda 
00:05 Nelaukta tiesa 
01:50 Apgaulės meistrai

07:00 Didžiojo sprogimo teorija
07:30 Stoties policija
08:30 Paskutinis faras
09:30 Šuo
10:35 Kobra 11
11:40 Muchtaro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas
12:45 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius
13:45 Stoties policija
14:45 Paskutinis faras

15:45 Šuo
16:55 Kobra 11
18:00 NKL čempionatas. "Sintek-
Jonava" - "Šilutė". 
20:00 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius
21:00 Įspėjantis pranešimas 
23:50 Pabėgimas iš Los Andželo 
01:45 Dingęs
02:45 Nusikaltimų tyrėjai 
03:40 Antgamtiniai reiškiniai

06.05 TV parduotuvė
06.25 Lietuva tiesiogiai
07.00 Adomo obuolys
08.00 „Pražūtingi smaragdai“ 
09.00 Nuoga tiesa
10.30 10 min iki tobulybės su 
Jurijumi
10.40 Čempionai
11.15 „Ant bangos“
12.20 „Gurovo bylos. Maitvanagiai“ 

13.30 TV parduotuvė
13.45 „Miškinis“ 
14.55 „Vienišas vilkas“ 
16.00 Reporteris
16.30 Kitoks pokalbis 
17.00 „Kelrodė žvaigždė“ 
18.00 Reporteris
18.55 „Gluchariovas“ 
20.00 Reporteris
20.30 Kitoks pokalbis 
21.00 Adomo obuolys
22.00 Reporteris
23.00 „Ant bangos“
00.00 „Beveik negyvas“ 
01.05 „Albanas“ 
02.10 „Vienišas vilkas“ 
03.00 „Moterų daktaras“ 
03.50 „Kambarinė“ 
04.45 „Vienišas vilkas“ 
05.35 Kitoks pokalbis 
06.00 „Pasaulis iš viršaus“
06.25 Lryto popuri
06.50 10 min iki tobulybės su 
Jurijumi
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29 06:00 Himnas

06:05 Labas rytas, Lietuva
09:15 Senis 
10:20 Štutgarto 
kriminalinė policija 2 
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 2 
24:00 LRT radijo žinios
00:10 Štutgarto 
kriminalinė policija 2 

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

05:05 X failai 
06:10 Televitrina
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
06:55 Simpsonai 
07:55 Gero vakaro šou 
08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 Meilės žiedai 
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 
21:15 Pasaulio vyrų krepšinio 
čempionato atrankos rungtynės. 
Italija - Lietuva
23:10 Bibliotekininkai 
00:05 Kaulai 
01:05 X failai 
01:55 Salemas 
02:50 Ekstrasensų mūšis 
04:15 Kaulai 
05:05 X failai 

06:05 Mano gyvenimo šviesa
07:35 Madagaskaro pingvinai 
08:00 Volkeris, Teksaso
 reindžeris
09:05 Rimti reikalai
09:40 Namai, kur širdis
10:20 KK2 
10:55 Nuo... Iki... 
11:25 Lituanos Locos. Leo ir 
Bružo nuotykiai Meksikoje
12:00 Meilės sparnai

13:00 Gyvenimo daina
14:00 Aukštakulnių kerštas
15:00 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 Apgaulės meistrai 
00:45 Juodasis sąrašas
01:45 Šauksmas 
03:35 Alchemija. Kultūrinė 
publicistika
04:05 RETROSPEKTYVA. Ciklas 
"Menininkų portretai"

07:00 Didžiojo sprogimo teorija
07:30 Stoties policija
08:30 Paskutinis faras
09:30 Šuo
10:35 Kobra 11
11:40 Muchtaro sugrįžimas. Naujas 

pėdsakas
12:45 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius
13:45 Stoties policija
14:45 Paskutinis faras
15:45 Šuo
16:55 Kobra 11
18:00 Info diena
18:30 Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas
19:30 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius
20:30 Varom!
21:00 Pabėgimas iš 
Los Andželo 
23:05 Aklavietė 
00:50 Dingęs
02:00 Nusikaltimų tyrėjai 
02:55 Antgamtiniai reiškiniai

06.05 TV parduotuvė
06.25 Lietuva tiesiogiai
07.00 Kaimo akademija
07.30 Lryto popuri
08.00 „Pražūtingi smaragdai“

09.00 „Ant bangos“ 
10.00 „Mentų karai. Odesa“ 
11.10 „Albanas“ 
12.20 „Gurovo bylos. 
Maitvanagiai“ 
13.30 TV parduotuvė
13.45 „Miškinis“ 
14.55 „Vienišas vilkas“ 
16.00 Reporteris
16.30 Lietuva tiesiogiai
17.00 „Kelrodė žvaigždė“ 
18.00 Reporteris
18.50 „Verslo genas“
18.55 „Gluchariovas“ 
20.00 Reporteris
20.30 Lietuva tiesiogiai
21.00 „Ant bangos“
22.00 Reporteris
22.55 „Verslo genas“
23.00 „Ant bangos“
00.00 „Beveik negyvas“ 
01.05 „Albanas“ 
02.10 „Vienišas vilkas“ 
03.00 „Moterų daktaras“ 
03.50 „Kambarinė“ 
04.45 „Vienišas vilkas“ 
05.35 Kaimo akademija

AUGALAI

Tel. 8 695 99 901. Rokiškis
• Šlifuojame medines grindis (be 
dulkių). Atliekame įvairius remonto 
ir statybos darbus. Papildomas tel. 
nr. +370 635 55416.  
Tel. 8 627 99 707. Rokiškis
• Valome kaminus, katilus, krosnis, 
liuktus, ventiliacines angas. 
Dirbame ir aplinkiniuose rajonuose, 
turime ilgametę patirtį.  
Tel. 8 652 59 334.  
Rokiškis
• Siūlome medienos ištraukimo, 
išvežimo paslaugas.  
Tel. 8 622 11 377. Rokiškis
• Nedideliais kiekiais pjaunu 
medžius privačiame miške - 
ištraukiu, skersuoju, skaldau, 
transportuoju. Taip pat formuoju 
gyvatvores, geniu vaismedžius, 
tvarkau aplinką - lapų grėbimas, 
išvežimas. Tel. 8 605 26 260. 
Rokiškis

• Apie 1.5t. kvietrugių.  
Tel. 8 609 76 754. Rokiškis
• Tabaką. Tel. 8 695 78 132. 
Rokiškis

PERKA

• Perku senas monetas, banknotus, 
vagnorkes, kapeikas. Medalius, 
ženkliukus, ordinus. Senas 
nuotraukas, atvirutes, periodinę 

spaudą, knygas. Uniformas ir kitus 
kariškus daiktus. Ikonas, ąsočius, 
varpelius, Kitus autentiškus 
sendaikčius. Tel. 8 619 20 517. 
Rokiškis
• Perku gerą UAZ 469 ar GAZ 24 
variklį. Tel. 8 627 70 583.  
Rokiškis
• Sausas gegnes 5x10, 6 vnt.  
Tel. 8 623 80 373. Rokiškis
• Rokiškio mieste pirksiu namų 
valdos sklypą. Už miesto ribų 
nesiūlyti. Tel. 8 639 66 765. 
Rokiškis
• Perku televizorių, televizoriaus 
skaitmeninį blokelį - priedėlį, senus 
lietvamzdžius ir latakus, 4 mm 
stiklą. Tel. 8 611 27 116.  
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Maniežinę lovytę. Kaina 35 Eur. 
Tel. 8 612 47 934. Rokiškis
• Maitinimo kėdutę. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 657 48 987. Rokiškis
• Geros būklės, labai manevringą 
vežimėlį su erdviu lopšiu kūdikiui. 
Vežimėlio komplekte yra: mamos 
krepšys, užklotas kojytėms, 

sportinė dalis, lopšys, automobilinė 
kėdutė - nešynė, apsauga nuo 
lietaus, tinklelis nuo uodų, pirkinių 
krepšys. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 613 53 235. Rokiškis
• Vilnonį miegmaišį, tinkantį įkloti 
ir į vežimą ir į roges. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 672 29 449. 
Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Gal kas pasigedo, arba nori 
priglausti šuniuką? Atklydo prieš 
savaitę. Patinas, tvarkingas, 
paklusnus, sargus ir mielas. Matyti, 
kad gyveno name arba bute. 
Pasilikti negalime, nes jau turime 
patiną. Tel. 8 620 31 920.  
Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO-
PREKĖS

• Naujas, 43 dydžio žvejybos 
bridkelnes. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 600 52 867. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• PVC langų, durų gamybos įrangą. 
Galimi kiti variantai.  
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Tel. 8 625 50 918. Rokiškis
• Suktuką. 12V, naujas. Komplekte 
grąžtai, atsuktuvai, kroviklis, 
dėklas. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 625 50 918. Rokiškis
• Colines lentas, gegnes,  
mūrtašius, diskinius pjūklus 
medienai pjauti (diametras 50 cm, 
nauji, 2 vnt.). Tel. 8 610 06 145. 
Rokiškis
• Išilginio pjovimo stakles Makita 
2704. Kaina 400 Eur.  

Tel. 8 621 43 341. Rokiškis
• Bosch didijį kampinį šlifuoklį. 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 621 43 341. 
Rokiškis
• Baltas silikatines plytas. 
Naudotos, bet labai geros  
būklės. Smulkesnė informacija 
telefonu. Tel. 8 694 84 141.  
Rokiškis
• Tąšelius 10x10.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Neveikiantį Wilms dyzelinį 

šildytuvą. Stringa elektros variklis. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 636 00 696. 
Rokiškis
• Įvairių matmenų statybinę 
medieną. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Įvairias sausas, neobliuotas  
lentas, rąstus namo statybai, 
 medžio rastų sienų blokus (4x6) 
tinkamus sodo nameliams,  
pirtims, klėtims įrengti.  
Tel. 8 616 39 236. Rokiškis

„Rosatom“: branduolinis 
kuras į Astravo AE bus 
atgabentas 2019-ųjų 
pradžioje

Statoma Astravo ato-
minė elektrinė (AE) 2019 
metų pradžioje bus pa-
rengta priimti kurą, pa-
reiškė jėgainės statybos 
aikštelėje šeštadienį lan-
kęsis projekto generalinės 
rangovės – Rusijos valsty-
binės branduolinės energe-
tikos koorporacijos „Rosa-
tom“ – vienas vadovų.

„Elektrinė bus parengta 
kuro atgabenimui ateinančių 
metų pradžioje, likus apyti-
kriai mėnesiui iki jo fizinio 
įjungimo“, – pranešė „Rosa-
tom“ generalinio direktoriaus 
pavaduotojas Aleksandras 
Lokšinas, statybos eigą ap-
žiūrėjęs kartu su Baltarusijos 
premjeru Sergejumi Rumasu.

A. Lokšino žodžiais, As-
travo AE pirmąjį reaktorių 
numatyta „fiziškai“ įjungti 
2019 metų balandžio mėne-
sio trečiąją dekadą.

„Praėjus maždaug dviem 
mėnesiams po to reaktorius 
bus įjungtas energetiškai, 
tai yra pradės tiekti elektrą 
į perdavimo tinklus, o maž-

daug dar po pusmečio prasi-
dės jo bandomoji-pramoninė 
eksploatacija“, – sakė A. 
Lokšinas.

Pirmoji branduolinė jė-
gainė Baltarusijoje stato-
ma Gardino srityje, netoli 
Astravo miestelio, vos už 
23 kilometrų nuo Lietuvos. 
Joje bus įrengti du rusiško 
VVER projekto reaktoriai, 
kurių kiekvieno galia – 1200 
megavatų. Projektą finan-
suoja Rusijos vyriausybė, jį 
įgyvendina Rusijos valstybi-
nė branduolinė energetikos 
korporacija „Rosatom“.

Iš pradžių pirmąjį Astravo 
AE reaktorių planuota įjung-
ti 2018 metų lapkritį. Tačiau 
šis terminą teko atidėti po 
incidento 2016-aisiais, kai 
montuojamas pirmojo reak-
toriaus korpusas krito iš ke-
lių metrų aukščio, ir jį teko 
keisti.

Antrąjį reaktorių planuo-
jama įjungti praėjus apy-
tikriai vieneriems metams 
nuo pirmojo reaktoriaus pa-
leidimo.

BNS inform.

L. Linkevičius ragina Rusiją nutraukti agresiją 
prieš Ukrainą, rusams perėmus jos laivus

Užsienio reikalų ministras 
Linas Linkevičius sekmadie-
nį paragino Rusiją nutraukti 
agresiją prieš Ukrainą, ru-
sams užgrobus tris šios šalies 
laivus Kerčės sąsiauryje prie 
Maskvos aneksuoto Krymo 
krantų.

Jis teigė, kad Rusija turi nu-
traukti ukrainiečių laivų blokadą 
Azovo jūroje.

„Tai ne kas kita, kaip agre-
sijos tąsa, nes Azovo jūra pagal 
susitarimą tarp Rusijos Fede-
racijos ir Ukrainos yra bendro 
naudojimo ir šitie laivai Mariu-
polyje nevykdė jokių operacijų“, 
– BNS sakė ministras.

„Ta fizinė blokada, koviniai 
veiksmai ir laivų parėmimas yra 
ne kas kitas, kaip agresija, kuri 
turi būti pasmerkta ir liautis“, – 
pridūrė jis.

L. Linkevičius teigė besiti-
kintis, kad tarptautinė bendruo-
menė dėl sekmadienio įvykių 
Kerčės sąsiauryje „išsakys labai 
griežtą poziciją ir pareikalaus iš 
Rusijos nutraukti šitą blokadą ir 
šitus veiksmus“.

Kijevas sako, kad Rusijai ati-

dengus ugnį į Ukrainos laivus 
buvo sužeisti du jos kariai.

Incidentas įvyko Kerčės są-
siauryje – siaurame vandens 
kelyje, jungiančiame Juodąją 
jūrą su Azovo jūra. Pastaroji 
pagal 2003 metų susitarimą yra 
naudojama tiek Ukrainos, tiek 
Rusijos.

Ukrainos karinės jūrų pajė-
gos pranešė, kad trys jų laivai 
– du mažieji šarvuotieji kateriai, 
„Berdiansk“ ir „Nykopol“ bei 
vilkikas „Jany Kapu“ – sekma-
dienį plaukė per sąsiaurį pakeliui 
iš Odesos į Mariupolio uostą.

Kariškiai nurodė, kad Rusi-

jos pakrančių apsaugos laivas 
„Don“ pirmiausiai taranavo vil-
kiką, tuomet apšaudė vieną iš 
katerių.

Tuo metu Ukrainos naujie-
nų portalas „InfoResist“ citavo 
šaltinį Gynybos ministerijoje, 
sakiusį, kad šeši ukrainiečių įgu-
lų nariai yra sužeisti, iš jų du – 
sunkiai.

Galiausiai visi trys ukrai-
niečių laivai buvo užimti Rusi-
jos specialiųjų pajėgų, nurodė 
Ukrainos karinio laivyno vado-
vybė.

Farvaterį po Krymo tiltu, 
jungiančiu pusiasalį su Rusijos 

žemynine dalimi, Rusija užblo-
kavo, pastačiusi skersai jo tan-
klaivį. Aplink incidento vietą 
skraidė Rusijos kariniai lėktuvai 
ir sraigtasparniai.

Maskva apkaltino Kijevą, 
kad jo laivai neteisėtai įplaukė į 
Rusijos vandenis ir sąmoningai 
provokuoja konfliktą. Maskva 
teigia, kad Kerčės sąsiauris yra 
jos vandenys.

Ukraina sako, kad informavo 
apie planus pasiųsti savo laivus į 
Mariupolį.

Kijevas ir Vakarai kaltino 
Maskvą sąmoningai trukdant 
laivams plaukioti į šį uostamies-
tį, gyvybiškai svarbų Ukrainos 
pietryčių regiono sunkiajai pra-
monei.

Mariupolis yra šalia Rusijos 
remiamų separatistų kontroliuo-
jamų teritorijų, dėl kurių kilęs 
konfliktas nuo 2014 metų nusi-
nešė daugiau kaip 10 tūkst. žmo-
nių gyvybių.

Naujienų agentūros BNS in-
formaciją atgaminti visuomenės 
informavimo priemonėse bei 
interneto tinklalapiuose be raš-
tiško UAB BNS sutikimo drau-
džiama.

Dauguma šveicarų nepritaria 
siūlymui išsaugoti karvių ragus

Sekmadienį Šveicarijo-
je vyko referendumas, ku-
riame, kaip prognozuoja-
ma, bus atmestas siūlymas 
dėl konstitucinės pataisos, 
susijusios su karvių ragų 
išsaugojimu.

Toks balsavimas yra dalis 
garsiosios šveicarų tiesiogi-
nės demokratijos sistemos, 
kuomet rinkėjai keturis kar-
tus per metus balsuoja refe-
rendume tam tikrais nacio-
naliniais klausimais.

Balsavimą dėl karvių ragų 
inicijavo galvijus auginantis 
ūkininkas Arminas Capaulis 
(Kapaulis), surinkęs daugiau 

nei 100 tūkst. parašų, būtinų 
pradėti kampaniją.

Tačiau jis nesiūlo visiškai 
uždrausti ūkininkams pjauti 
karvėms ragus. Jis siūlo nu-
matyti finansines paskatas 
ūkininkams, kurie to nedaro. 
Ūkininką palaikė aplinko-
saugininkų ir gyvūnų teisių 
grupės, tačiau tokiam siūly-
mui nepritaria šalies valdžia, 
mananti, kad ūkininkams 
turi būti palikta teisė patiems 
spręsti dėl savo galvijų.

Balsavusiųjų apklausos 
rodo, kad siūlymas bus at-
mestas maždaug 54 proc. 
balsų.

BNS inform.
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GARSO TECHNIKA

• CD grotuvą VDO Dayton CD 
1107. MP3, AUX. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Labai geros būklės CD grotuvą 
JVS KD-SD80BT. Bluetooth, 
Mos-fet, 50w-4, WMA, MP3, USB, 
AUX, SD. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Geros būklės CD grotuvą JVS 
KD-R821BT, Bluetooth, VMA, 
MP3, USB, AUX. Mos-fet 50W-4. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Labai geros buklės, kaip naują 
CD grotuvą Panasonic CQ-
C1300AN. Mp3, VMA, RDS. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Labai geros būklės CD grotuvą 
Panasonic CQ - C1303NE. MP3, 
AUX. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Labai geros būklės CD grotuvą 
AP CD - 5800 CD. MP3, AUX. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Labai geros būklės CD grotuvą 

Sony CDX - MP40. MP3.  
Kaina 20 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Labai geros būklės CD grotuvą 
Panasonic CQ-C7303N. MP3, 
WMA. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Idealios būklės CD grotuvą 
ALPINE CDE-120RM, USB, AUX. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Labai geros būklės CD grotuvą 
Vdo Dayton CD 1327. Yra MP3, 
AUX. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• CD grotuvą PLU2, P2 - 3030. 
MP3. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Labai geros buklės CD grotuvą 
Kenwood KDC - 100U. USB, CD, 
AUX. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Grynaveislį 1,5 metų kamerūnų 
veislės aviną. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 646 04 583. Rokiškis
• 1 mėnesio karvytę.  
Tel. 8 624 24 728. Rokiškis

• 200 l akvariumą lenktu stiklu, su 
dangčiu, išoriniu filtrų, žuvimis ir 
t.t . Kaina 220 Eur.  
Tel. 8 628 87 687. Rokiškis
• Avis ir žąsis. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 620 25 945. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo po 15 valandos, 
savaitgaliais nuo 8 val. Dirbu 
smulkius darbus ir ne tik. Kapoju 
malkas, kraunu, dažau medį, 
klijuoju tapetus, tvarkau dviračius 
ir tt. Esu nepilnametis.  
Tel. 8 675 57 885. Rokiškis
• Vyras ieško darbo. Turiu B, C, TR 
kategorijų vairuotojo pažymėjimą. 
Tel. 8 621 85 790. Rokiškis
• 33 metų vyras ieško darbo. 
Domina įvairūs pasiūlymai. Turiu 
automobilį. Tel. 8 621 29 598. 
Rokiškis
• Ieškau darbo nuo 8 iki 17 val. 
Galiu prižiūrėti senjorus, turiu 

lankomosios darbuotojos diplomą. 
Taip pat turiu siuvėjos, virejos, 
barmenės diplomus.  
Tel. 8 624 72 776. Rokiškis
• Moteris ieško darbo. Galiu 
prižiūrėti senyvo amžiaus žmones, 
patirties turiu. Tel. 8 624 34 833. 
Rokiškis
• Ieškau auklės darbo Aukštaičių 
g. arba netoliese. Galiu prižiūrėti 
bet kokio amžiaus vaikutį. Turiu 
patirties. Tel. 8 673 95 331. 
Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Darbui Norvegijoje ieškomi 
sertifikuoti (DSB SERTIFIKATAS) 
ir nesertifikuoti elektrikai. Darbas 
statybų objektuose. Elektros 
instaliacijų išvedžiojimas ir 
pajungimas, elektros skydinių ir 
automatinių spintų sujungimas.  
Tel. 8 611 45 080. Rokiškis
• Siūlome darbą: plytelių 

klijavimas, langų apdailos (atkosų) 
tvarkymas, dažymas, sienų 
paruošimas, gipso plokščių dėjimas 
ir t.t. Tel. 8 602 38 266.  
Rokiškis

KITA

• Sausas malkas, pasiimti patiems. 
Dėl kainos sutarsime.  
Kaina 300 Eur. Tel. 8 694 58 705. 
Rokiškis
• Naujas signalizacijas po 15 
Eur. Tinka garažams ir t.t. 
Vaizdo registratorių už 25 Eur ir 
elektrošokus apsaugai už 40 Eur. 
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujus prietaisus nuo kurmių 
ir kurklių po 18 Eur, ir naujus 

prietaisus žiurkėms, pelėms, 
tarakonams naikinti po 12 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujus čekiškus klausos aparatus 
po 40 Eur ir kraujospūdžio 
matuoklius po 25 Eur. Siunčiu. 
Papildomas tel. nr. +370 67099923. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 678 66 028. 
Rokiškis
• Malkas. Atraižas, kaladėmis arba 
skaldytas. Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 624 90 330. Rokiškis
• Skriemulį su tvirtinimu.  
Kaina 15 Eur. Tel. 8 625 81 278. 
Rokiškis
• Savadarbę metalinę centrinio 
šildymo krosnį. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 605 95 039. Rokiškis
• Naują 3 t grandininę gervę.  
Kaina 30 Eur. Tel. 8 672 48 125. 
Rokiškis
• Sauskelnes Tena Slip Maxi Large 
(100-150 cm). Didelis dydis ir 
didžiausias sugeriamumas.  
Kaina 10 Eur. Tel. 8 616 13 735. 
Rokiškis
• Lapuočių malkas rąsteliais.  
Tel. 8 687 56 716. Rokiškis
• Austas linines ir austas šilkines 
lovatieses. Tel. 8 672 72 577. 
Rokiškis
• Sausas skaldytas malkas.  
Atvežu. Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Mažai naudotą 4 ratukų vaikštynę 
suaugusiems. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 622 41 725. Rokiškis
• Karinius žiūronus.  
Tel. 8 623 70 111. Rokiškis
• Elektros stulpus.  
Tel. 8 624 11 926. Rokiškiss
• Naujas skaitmenines juvelyrines 
svarstykles. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 600 52 867. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Įvairių veislių valgomąsias 
bulves. Galiu atvežti.  
Tel. 8 647 29 272. Rokiškis
• Kaimiškai augintų mėsinių 
kalakutų ir vištų skerdieną.  
Tel. 8 625 50 844. Rokiškis
• Ekologinis ūkis - ekologiškas 
bulves. Atvežame.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Šviežią medų, sufasuotą po 1 kg. 
Tel. 8 458 33 083. Rokiškis
• Ekologiškas bulves Vineta.  
Tel. 8 624 11 926. Rokiškis
• Ekologiškus svogūnus po 0,6 Eur/
kg. Tel. 8 675 47 620.  
Rokiškis
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Netektis pasibeldė į jūsų artimųjų, draugų, kaimynų namus? Negalite 
jų aplankyti ir užjausti asmeniškai? Mes siūlome jums pagalbą – pareikškite 
užuojautą „Rokiškio Sirenos“ puslapiuose. Nuoširdaus palaikymo ir pagarbos 
žodžiai visam laikui liks laikraščio puslapiuose. Siūlome šia galimybe 
pasinaudoti veltui: tereikia ateiti į „Rokiškio Sirenos“ redakciją, jos reklamos 
priėmimo vietas ar atsiųsti užuojautos tekstą elektroniniu paštu.

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

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimąAVINAS. Skir-

kite daugiau laiko 
praktinių reikalų 
sprendimui. Atsi-

ras trūkstami resursai, pajudės 
anksčiau pradėti projektai, 
svarbūs darbai. Energijos ir 
užsispyrimo netrūks, mokėsi-
te tinkamai paskirstyti jėgas. 
Traumų, klaidų, avarijų ir susi-
žeidimų tikimybė – labai dide-
lė. Puikus laikas ieškoti naujų, 
aktyvių pomėgių. Pirmoji sa-
vaitės pusė bus sėkmingiausia. 
Galima tikėtis daug smagių 
akimirkų, turėsite progų švęs-
ti. Šiomis dienomis lengviau 
realizuosis sumanymai, aplin-
kybės dėliosis jums palankia 
linkme, ateis reikiama pagalba. 
Nuo ketvirtadienio prasidės la-
bai darbingas periodas – nebus 
kada ilsėtis. 

JAUTIS. Ly-
dės įtampos, iš-
gyvenimai. Ypač 
nemaloni savaitės 

pabaiga – laukite išsiskyrimo, 
krizės ar finansinių nuosto-
lių. Skirkite daugiau laiko 
apmąstymas ir savianalizei, 
išgryninkite savo poreikius 
asmeninių santykių sferoje. 
Saugumas bus dar viena opi 
šios savaitės problema. Situ-
acija gali atrodyti miglota ir 
nestabili. Savaitės pradžioje ir 
viduryje galimos problemos, 
susijusios su nekilnojamuoju 
turtu, šeimos nariais, reikės 
pasirūpinti buitimi. 

D V Y N I A I . 
Jausitės itin džiu-
giai. Tikėtinos 
puikios naujienos, 

nestigs įdomių sumanymų bei 
noro juos įgyvendinti. Jums 
seksis, pavyks išsisukti net iš 
kebliausių situacijų. Antra-
dienis ir trečiadienis bus dos-
niausi. Šiuo metu reikia imtis 
svarbiausių reikalų, tartis su 
reikalingais žmonėmis, viešai 
pristatyti savo idėjas, planuoti 
tolimas keliones, varstyti vals-
tybinių įstaigų duris. Puikiai 
seksis teisiniai procesai bei 
reikalai, susiję su aukštuoju 
mokslu. Tačiau nepervertin-
kite savo jėgų, nepradėkite 
per daug projektų vienu metu. 
Savaitės pabaigoje galimos 
šeimyninės problemos.

VĖŽYS. Neiš-
vengsite smulkių 
n e s u s i p r a t i m ų . 
Skirkite laiko si-

tuacijai išanalizuoti, galimos 
puikios įžvalgos. Klausykitės 
širdies balso, jisai jūsų nenu-
vils. Savaitės pradžioje laukite 
finansinių nuostolių ar nepla-
nuotų išlaidų.  Galite susidurti 
su stipriu psichologiniu spau-
dimu, tačiau ir manipuliuo-
site. Antroje savaitės pusėje 
būkite labai atsargūs už vairo. 
Gali padaugėti vagysčių, ban-
dymų apgauti. Savaitės pabai-
goje šeimos nariai, giminės ar 
bičiuliai bandys užkrauti savo 
problemas jums – mokėkite 

Astrologinė prognozė savaitei
nubrėžti ribas. 

L I Ū T A S . 
Daug nuveiksite 
savaitės pradžio-
je. Puikus metas 

keliauti, megzti reikiamus 
kontaktus, viešai pristatyti 
savo veiklą, tvarkyti teisinius 
reikalus bei spręsti klausi-
mus, susijusius su išsilavini-
mu. Seksis kūrybinė veikla. 
Sulauksite autoritetų ar kitų 
reikiamų žmonių palaikymo, 
turėsite stiprų užnugarį.  Sa-
vaitgalį galite sulaukti dau-
giau nesusipratimų ir konf-
liktinių situacijų – bus sunku 
nulaikyti liežuvį už dantų. Di-
desnė traumų, avarijų, vagys-
čių tikimybė. 

M E R G E L Ė. 
Nors didžiąją sa-
vaitės dalį teks 
veikti slapta, jums 

seksis. Be didesnių nuostolių 
ištaisysite praeityje padarytas 
klaidas, aplinkiniai taps atlai-
desni ir pakantesni jūsų atžvil-
giu. Palanku planuoti tolesnes 
keliones, megzti kontaktus 
su užsienio šalių atstovais. 
Norėsis plėsti akiratį, domins 
globalios problemos, būsi-
te nusiteikę itin filosofiškai. 
Seksis reikalai, susiję su ne-
kilnojamuoju turtu, tvarkysis 
pašliję šeimyniniai santykiai. 
Paskutinės savaitės dienos 
gana kritiškos, venkite rizikų.

S VA R S T Y -
KLĖS. Nestigs 
energijos ir puikių 
sumanymų, būsite 

itin aktyvūs. Susitelkite į daly-
kinę veiklą, siekite profesinių 
aukštumų. Asmeniniai santy-
kiai išliks opiausia problema, 
sunkiai seksis rasti kompro-
misą. Apsišarvuokite kantry-
be, venkite skubotų veiksmų 
bei reakcijų. Antroji savaitės 
dalis bus apgaulinga ir paini, 
netrūks išbandymų. Aplin-
kybės vers priimti svarbius 
sprendimus, bet nebus lengva 
pasirinkti. Klausykitės savo 
nuojautos – ji jūsų nenuvils. 
Savaitgalį tikėtini finansiniai 
sunkumai. Akylai saugokite 
savo daiktus. 

S K O R P I O -
NAS. Neprovo-
kuokite konfliktų 
ir nelįskite į rizi-

kas. Įtemptas ir painus metas, 
kai skuboti veiksmai gali pri-
daryti daug bėdos, sugadinti 
jums svarbius santykius. Jei 
elgsitės išmintingai ir išlik-
site sąžiningi – galimi pa-
lankūs poslinkiai profesinėje 
sferoje. Geras laikas gilinti 
žinias. Pasistenkite naujai pa-
žvelgti į esamas problemas, 
ypač susijusias su finansais ir 
asmeniniais santykiais, ieš-
kokite originalių sprendimų, 
išeičių. Palankiausia savaitės 
diena – penktadienis. Galimi 
sėkmingi susitarimai, dosnūs 
pasiūlymai. Savaitės pabaigo-
je galima klasta, apkalbos. 

ŠAULYS. Bū-
site valingi, moty-
vuoti ir iniciatyvūs. 
Gali pastebimai 

išaugti jūsų autoritetas, keistis 
socialinė padėtis. Dosnūs pa-
siūlymai, apdovanojimai bei 
kiti įvertinimai šiomis dieno-
mis lauktini  savaitės pradžio-
je. Visas periodas bus darbin-
gas ir produktyvus, nebus kada 
ilsėtis. Antroje savaitės pusėje 
tikėtinos nemalonios stai-
gmenos, staigios permainos, 
netektys. Savaitgalį daugiau 
problemų bus romantiniuose 
santykiuose, nerimą kels situa-
cijos, susijusios su vaikais.

OŽIARAGIS. 
Suksitės it voverė 
rate. Jausitės kupi-
ni jėgų ir entuziaz-

mo. Seksis net sudėtingiausi 
darbai, gebėsite išsisukti iš 
kebliausių situacijų. Savaitės 
viduryje būsite priversti rizi-
kuoti, priimti skubius sprendi-
mus, tačiau elkitės ryžtingai, 
nedvejokite. Antroji savaitės 
pusė tinkama tolimoms kelio-
nėms bei kontaktams su užsie-
niu plėtoti. Palanku tvarkyti 
teisinius reikalus. 

VANDENIS. 
Laukia nemažai 
išbandymų. Su-
sidursite su būti-

nybe rinktis, o tai gali būti ir 
labai skausminga. VPajausite, 
jog atėjo laikas atsisveikinti 
su kažkuriuo gyvenimo eta-
pu, artėja būtinos permainos. 
Didžiąją laiko dalį spręsite 
sudėtingus asmeninius san-
tykius, čia netrūks painiavos, 
nesusipratimų ir konfliktų. 
Aplinkybės privers atsakin-
giau pažvelgti į finansų temą 
– galite susidurti su nenuma-
tytomis išlaidomis, pinigų 
stygiumi. Jūsų iniciatyva pa-
siteisins – jei nebėgsite nuo 
esamų problemų, bet imsitės 
atkakliai jas spręsti, jums ti-
krai pasiseks. Savaitgalis bus 
itin sudėtingas. 

ŽUVYS.  Pir-
moji savaitės pusė 
slinks be dides-
nių sunkumų ir 

permainų. Ramiai tvarkykite 
savo reikalus, eikite pasirink-
tu keliu. Galite sulaukti pers-
pektyvių dalykinių pasiūly-
mų, sėkmingai spręsis esamos 
problemos, palanku planuoti 
svarbius pokalbius su auto-
ritetais. Nuo ketvirtadienio 
prasidės rimtesni sunkumai. 
Atsiras painiavos, nuolat atsi-
dursite konfliktinėse situacijo-
se. Venkite skubotų veiksmų 
ir žodžių. Bus didesnė avarijų, 
traumų, vagysčių tikimybė. 
Savaitės pabaigoje gali su-
streikuoti sveikata, netrūks 
rūpesčių darbo aplinkoje. Su-
silaikykite nuo didesnių pi-
niginių investicijų – tikėtina, 
jog nusivilsite. Savaitgalį taps 
aktuali romantinių santykių 
tema.

DOVANOJA

• Rainus kačiukus - berniuką ir 
mergaitę. Savarankiški, patys ėda. 
Laukia naujų šeimininkų . Tel. 8 
621 29 515. Rokiškis
• 1 metų juodą katytę. Sterilizuota, 
paskiepyta, nublusinta. Labai 
graži ir miela. Tel. 8 604 09 285. 
Rokiškis
• Dovanojame miegamąjį fotelį. 
Tel. 8 611 01 678. Rokiškis

• Dovanoju du šunyčius. Jiems 
beveik 2 mėnesiai. Nukirminti. 
Valgo patys. Atsakau į sms.  
Tel. 8 610 60 015. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Parduotuvės maišą pilną drabužių 
berniukui. Yra kelnių, megztukų, 
ilgarankovių ir trumparankovių 
marškinėlių, bodžiukai. Dvi poros 
batų, kepurytės. Kaina 7 Eur.  
Tel. 8 600 46 573. 
• Vilnius
• Moteriškus, zomšinius šiltus 
pusbačius. 40 dydis.  
Kaina 12 Eur. Tel. 8 657 44 181. 
Rokiškis
• Moterišką, avietinės spalvos 
pašiltintą paltą. 48 dydis.  
Kaina 14 Eur. Tel. 8 657 44 181. 
Rokiškis

• Moterišką, rudą pašiltintą 
puspaltį. 48 dydis.  
Kaina 15 Eur. Tel. 8 657 44 181. 
Rokiškis
• Sijoną. Ilgis 50 cm, liemuo 
32 42 x2 cm. Suknelę, ilgis 70 
cm iki liemens 50 cm, petnešos 
nusegamos. Tel. 8 698 32 036. 
Rokiškis
• Visiškai naujus, neavėtus 
sportbačius Adidas Lite Racer, 
 44,5 dydžio, tamsiai mėlynos 
spalvos. Kaina 33 Eur.  
Tel. 8 616 05 668.  
Rokiškis
• Gražius, gerai išlaikytus, 
natūralaus karakulio kailinukus. 
Nenusitrynę, kokybiški. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 625 28 988. 
Rokiškis
• Kailinukus. Tel. 8 600 08 175. 
Rokiškis
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ANEKDOTAI
ko šiandien jūs toks liūdnas?

– Visi mano šalies gyventojai 
turi prezidentą. Tik aš – ne...

***
Teisme:
– Ponas Petraiti, jūs kaltina-

mas daugpatyste!
– Ir kas taip sako?
– Jūsų žmona.
– Kuri?

***
Barasi sutuoktinia:
– Aš viską žinau apie tavo 

meilužį!
– Tai netiesa, aš neturiu jokio 

meilužio!
– Aš viską žinau ir apie jį, 

ir jo pajamas. Aš tik paklausti 
noriu: tu sąžinės dar turi? Žino-
dama, kiek jis uždirba, tu manęs 
dar kailinių prašai?!

***
– Izia, kaip tu manai, čia Puti-

no kaltė, kad ekonomika žlunga?
– Žinai, Sioma, aš tikrai ne-

manau, kad tai jo nuopelnas.
***

Vyriškis rauda prie kapo:
– Ir kodėl tu taip anksti 

numirei?
Praeivis:
– Čia jūsų giminaitis palai-

dotas?
– Ne visai. Mano žmonos 

pirmasis vyras.
***
– Aš tave myliu.
– Čia kalbi tu, ar tavo deg-

tinė?
– Čia aš kalbu savo degtinei.

***
Vyras sako žmonai:

– Mano brangenybe, tu toks 
turtas kad noriu nusivežti tave į  
tolimą negyvenamą salą. Įdėti į 
didelę gražią dėžę paauksuotais 
apkaustais. Ir užkasti.

***
Skambutis į televiziją:
– Alio, čia ta laida, kur į 

kaimą – užpakaliu?
– Ne, pone. Čia laida „Veidu 

į miestą“.
– O tai į kaimą jūs tada kuo 

atsisukę?
***

– Ponia Maryte, kalbama, 
kad jūsų vyras – ligoninėje. Kas 
jam nutiko?

– Matote, jis nulipo nuo 
stogo kopėčiomis, kurias aš 
patraukiau.

***
– Ar jūs žinote, kad kaimy-

ninės šalies fermentinis sūris 
pripažintas geriausiu?

– O kokiose varžybose? 
Sūrio gamintojų?

– Visai ne. Akmenslydžio.
***

– Padėk man laikytis dietos, 
– paprašė žmona vyro.

– Be problemų, – atsakė 
tas, ir surijo viską, ką rado 
šaldytuve.

***
Duokit man viskio, ir aš pa-

rodysiu, kaip gimsta filosofija.
***

Klausimas moterų forume:
– Mielos moterys, va jūs 

man pasakykit, kodėl vyras, 
paėmęs iš šaldytuvo sumuštinį, 
ten palieka tuščią lėkštę.

Orų prognozė lapkričio 27-29 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos

Lapkričio 27 d. Naktį -3
Dieną -1

ŠV, 
2-6 m/s

Naktį ir rytą kai kur 
pasnyguriuos.

Lapkričio 28 d. Naktį -6
Dieną -3

Š,
1-4 m/s

Lapkričio 29 d. Naktį  -8
Dieną -3

PR, 
6-13 m/s

Vakare žvarbokas 
vėjas.

BUITINĖ TECHNIKA

– Jūs dieviška! O kur gi tas 
mažytis defektėlis, apie kurį 
Jūs rašėte pažinčių skelbime?

– Koks Jūs mielas! O 
mažas defektėlis pirmą valandą 
grįš iš mokyklos.

***
– Mergina, ko jūs taip 

raudate?
– Mano rankinę pavogė.
– Tikriausiai joje buvo 

Ieškokite  
prekybos centruose!

vertingų daiktų?
– Visai ne, o ir rankinė jau 

sena.
– Tai ko tada taip gailiai 

verkiate?
– Nes ten tokia netvarka.

***
Bendrojo pagalbos centro 

dispečeris kalba:
– Mieloji ponia, jūs tik nusira-

minkite. Ką reiškia „pačiuožė“? 

Ar jūsų vyras paslydo, ar stogas 
jam nučiuožė? Mes juk turime 
žinoti, ką pas jus siųsti. Paprastą 
greitąją pagalbą ar su psichiatru?

***
Moteris atėjo pas gydytoją 

ginekologą ir sako, kad jai reika-
linga sterilizacija. Gydytojas:

– Tai rimtas sprendimas. 
Visam gyvenimui. Jūs bent su 
šeima pasitarkit.

– Mes pasitarėm ir balsa-
vom. Septyniolika – už, vienas 
susilaikė.

***
Bamba ant suolelio du 

vatnikai:
– Nebe tas dabar jaunimas, 

nebe tas. Va mūsų laikais visi 
norėjo būti kosmonautais.

Praeivis priduria:
– O taip. Juk tai buvo vie-

nintelis būdas dingti iš Sovietų 
sąjungos.

***
Jaunutė mokytoja atėjo į mo-

kyklą, pasipuošusi palaidine gilia 
iškirpte ir grandinėle su lėktuvė-
lio formos pakabuku. Petriukas 
pusę pamokos spoksojo į ją, kol 
mokytoja neiškentusi paklausė:

– Petriuk, tikriausiai tau 
patiko lėktuvėlis.

– Visai ne, tamsta mokytoja. 
Man patinka jo aeordromas.

***
Pasitaiko princesių, kurias 

užkariavęs, imi gailėtis, kad 
drakoną nudobei.

***
Naujalietuvio name užsidegė 

biblioteka. Sudegė abi knygos.
***

Pacifistų mitingas baigėsi 
riaušėmis.

***
– Mielasis, pavadinkime 

mūsų sūnelį mano tėčio garbei?
– Alkoholiku?!
***
Kaimyninės šalies prezidento 

klausia:
– Vladimirai Vladimirovičiau, 

PRAMOGŲ KAMPELIS
• Dujinę - elektrinę viryklę, 
pirktą 2014 m. Tel. 8 611 01 001. 
Rokiškis

• Automatinę skalbimo mašiną 
Samsung. Viskas veikia.  
Tel. 8 683 06 559. 
 Rokiškis
• Mažai naudotą siuvimo mašiną 

Čaika 142M. Siuvimo mašina kartu 
su spintele/siuvamuoju stalu.  
Kaina 49 Eur. Tel. 8 676 47 739. 
Rokiškis
• Naudotus, veikiančius dulkių 
siurblius. Kaina 15 Eur/vnt. 
Tel. 8 692 49 480.  
Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Pioneer DJ CDJ-2000NXS2 
High-Resolution  
Pro-DJ Multi Player DJ  
pultą. Kaina 2000 Eur.  
Tel. 8 887 65 432.  
Rietavas


