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Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Gegužės 21-oji, 
antradienis, 
21 savaitė

Iki metų pabaigos liko
224 dienos.

Pasaulinė kultūrų puoselėjimo 
diena

Lietuvos tautinių bendrijų 
diena

Saulė teka 5.05 val., 
leidžiasi 21.26 val. 

Dienos ilgumas 16.21 val. 
Mėnulis – pilnatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Ankantas, Atėnė, Gėlė, 
Kytautas, Kytautė, Kyvainas, 

Kyvainė, Teobaldas, 
Vaidevutis, Vaidys, Valentas, 

Vydmina.
Rytoj: Alda, Aldas, Aldis, 
Aldona, Aldonas, Alena, 

Eimantas, Elena, Ilona, Julė, 
Julija, Rita.

Poryt: Deziderijus, Gertaras, 
Gertarė, Gertas, Gertautas, 

Gertautė, Gertys, Ivona, 
Kilmantas, Kilmantė, Kilmina, 
Kilminas, Tautvyda, Tautvydas, 
Tautvydė, Žydrūnas, Žydrūnė.

Dienos citata
„Gero gydytojo rankose ir 
vanduo tampa vaistais“

 (M. Gogolis). 

Šiandien 
pasaulio 
istorijoje 

1904 m. Paryžiuje įsteigta 
Tarptautinė futbolo federacija 
FIFA. 

Šiandien 
Lietuvos 
istorijoje

1563 m. Ragainėje, Ma-
žojoje Lietuvoje, mirė pirmo-
sios lietuviškos knygos „Ka-
tekizmas“ autorius Martynas 
Mažvydas.

Post 
scriptum

Iš mažos gilės išauga 
didelis ąžuolas.Kapų tvarkymas

wVisi betonavimo darbai
wPaminklų gamyba bei 
statymas
wBortelių, plokščių bei 
kitų granito gaminių 

Tel. 8-624 20487

montavimo darbai
wĮvairių rūšių skalda
wTrinkelių klojimas
wAugalų, kelmų 
šalinimas

DIRBAME VISOJE 
LIETUVOJE

KAPAVIEČIŲ 
TVARKYMAS

qKapaviečių 
tvarkymas ir priežiūra
qPamatų liejimas
qSenų paminklų 
atnaujinimas
qUžpylimas įvairių 
rūšių skaldele

PRIIMAME INDIVIDUALIUS 
NESTANDARTINIUS UŽSAKYMUS

TEL. 8-669 87957

2 p.

3-4 p.
BMW išskirtiniais numeriais 
Vilties gatvėje apdaužė net kelis automobilius

BMW  automobiliui Vilties gatvė buvo per siaura.                                                                            „Rokiškio Sirenos“ nuotr.

2 p.

Kazliškio klebonas šventė 
kunigystės 50-mečio jubiliejų

Kazliškio klebonas Povilas Juozėnas sekmadienį šventė kunigystės 50-metį. 
Pasveikinti sukaktuvininką atvyko Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas (de-
šinėje), Rokiškio dekanato dekanas Eimantas Novikas. Jubiliatui vyskupas įteikė 
specialų popiežiaus Pranciškaus sveikinimą. 

Ilgamečio Kazliškio dvasininko nepamiršo ir šio krašto žmonės: sveikino seniū-
nijos, Kazliškio ir aplinkinių gyvenviečių bendruomenių atstovai. 

Kunigas P. Juozėnas kazliškėnų sielovada rūpinasi jau 33-ejus metus. 
Šventės akimirkas įamžino fotografas Virginijus Stumbrys.

Apie Rožinio 
aktualumą 
šiandien: apie 
tuos, kurie 
melstis Rožinį 
instrukcijų 
Google neieško

Tarnybą pradėjo naujasis 
savivaldybės administracijos
direktorius
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BMW išskirtiniais numeriais Vilties gatvėje 
apdaužė net kelis automobilius

Šeštadienio rytą Vilties gatvėje įvyko 
didelis eismo įvykis („Rokiškio Sire-
nos“ nuotr.), kurio metu apgadinti bent 
5 automobiliai. Keli automobilių išvežti 
techninės pagalbos.

Nepasisekė automobilių savininkams, 
palikusiems savo automobilius stovėji-
mo aikštelėje šalia kelio. 6 valandą ryto 
bendruoju pagabos numeriu buvo gautas 
pranešimas apie eismo įvykį. Autoava-
rijos kaltininkas - 1992 m. gimęs vaiki-
nas, kuris vairavo BMW M5 automobilį. 
Policijos duomenimis vairuotojas buvo 
blaivus. Kaip manoma, įvykio priežastis – 
per didelis greitis.  Vis dėlto vairuotojui ir 
automobilių savininkams pavyko susitarti 
taikiai. Įvykio vietoje buvo užpildytos eis-
mo įvykio deklaracijos. Avarijos metu nu-
kentėjo du BMW automobiliai, du Toyota 
ir vienas Mercedes Benz automobilis.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Vandalizmas Rokiškyje 
ir toliau tęsiasi

Akivaizdu, jog Rokiškio jaunimas niokojant gamtą sustoti neketina. Nu-
laužti medeliai Respublikos gatvėje, suoliukai mikrorajono parke buvo tik 
pradžia. Gegužės 16-ąją netoli Topo centro gyventojai pastebėjo apgenėtus 
medžius. Kada tai baigsis?

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Neblaivus sūnus kumščiais auklėjo 
neblaivų tėvą
Gegužės 18 11.40 val., Rokiškio 
r., neblaivus (2,13 prom. girtumas) 
vyras (gim. 1983 m.) smurtavo prieš 
neblaivų (1,69 prom. girtumas) savo 
tėvą (gim. 1960 m.). Įtariamasis 
sulaikytas.

Neblaivus vairuotojas pabėgo iš 
eismo įvykio vietos 
2019m. gegužės 16 d., 12 val. 
Rokiškio r., Kirkūnų kaimo ribose, 
rajoninės reikšmės kelyje Nr. 3619 
Obeliai–Lukštai–Juodupė, 6,95 
kilometre, vyras (gim. 1973 m.) 

vairavo automobilį „VW Golf“, 
nepasirinko saugaus greičio, 
nesuvaldė automobilio, nuvažiavo nuo 
kelio, apvirto ir palikęs automobilį 
pats pasišalino iš eismo įvykio vietos.
Tą pačią dieną, 16.44 val. vyras buvo 
surastas. Jam nustatytas 3,41 prom. 
girtumas, jis sulaikytas.

Pavogė papuošalus ir kvepalus
Gegužės 18-ąją Rokiškyje iš moters 
namų buvo pavogta kvepalų, 
juvelyrinių dirbinių už 3 tūkst. eurų, 
pranešė policija.
Atvykusi į jai priklausantį butą 
Vilties gatvėje moteris pastebėjo 

praviras balkono duris. Iš buto dingo 
dešimt buteliukų moteriškų kvepalų, 
auksiniai, sidabriniai juvelyriniai 
dirbiniai.

Policininkas buvo nušalintas nuo 
tarnybos
Gegužės 18 d. apie 8 val. 45 min. 
Rokiškio r. PK patalpose, tikrinant 
tarnybą, nustatytas 0.18 prom. 
alkoholio kiekis kraujyje Panevėžio 
apskr. VPK pareigūnui. Pareigūnas 
nuo tarnybos nušalintas. 

Panevėžio VPK ir policija.lt 
inform.

KRIMINALAI

Stačiatikiai kviečiami į pamaldas
Gegužės 26 d. 9 val. Rokiškio ir aplinkinių rajonų stačiatikiai kvie-

čiami į pamaldas šv. Aleksandro Neviečio cerkvėje (Gedimino g. 15, 
Rokiškis).

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Tarnybą pradėjo naujasis 
savivaldybės administracijos direktorius

Gegužės 20-ąją dieną tarnybą 
pradėjo naujasis Rokiškio rajono 
savivaldybės administracijos di-
rektorius Andrius Burnickas (nuo-
tr.). 

Naujasis Rokiškio rajono meras 
Ramūnas Godeliauskas bei jo pa-
vaduotojas Tadas Barauskas dirb-
ti pradėjo gegužės 2 d., o tuo metu 
savivaldybės administracijai laikinai 
vadovavo kadenciją baigusi Nata-
ša Aleksiejeva. Nors į direktoriaus 
pareigas A. Burnickas buvo patvir-
tintas balandžio pradžioje, jam dar 
teko palaukti pažymos iš Valstybės 
saugumo departamento (VSD), kuri 
suteikė teisę dirbti su slapta informa-
cija.

Kol kas A. Burnickas darbuosis 

be pavaduodojo. Jo pareigas birželio 
pradžio užims į rajono tarybą išrink-
tas Valerijus Rancevas, praėjusio-
je kadencijoje dirbęs savivaldybės 
administracijos vadovu. Jis, kaip ir 
A. Burnickas, turės atsisakyti tarybos 
nario pareigų.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Utenos apskrities futbolo  asociacijos 
pirmenybės prasidės Rokiškyje

Utenos apskrities futbolo aso-
ciacija paskelbė 7x7 pirmenybių 
pradžią. Pirmasis etapas futboli-
ninkus kvies į Rokiškį.  

Varžybos vyks gegužės 25 d. 11 
val. Kūno kultūros ir sporto centro 
stadione.  

Dalyvauja: Rokiškio FC „Torna-
do“ ir SK „Entuziastai“, Kupiškio 
FC Narjanta, Zarasų „Liepsna“, FK 
„Anykščiai“, Utenos „FK 2003“.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Prasidėjo balsavimas iš anksto prezidento 
rinkimų antrajame ture, EP rinkimuose

 Šalies savivaldybėse prasi-
dėjo balsavimas iš anksto pre-
zidento rinkimų antrajame ture 
ir Europos Parlamento rinki-
muose.

Balsavimas iš anksto savival-
dybėse rinkimų savaitę vyks iki 
penktadienio, kasdien nuo 8 iki 20 
valandos.

Prezidento posto siekia konser-
vatorių iškelta buvusi finansų mi-
nistrė, Seimo narė Ingrida Šimony-
tė ir ekonomistas Gitanas Nausėda, 
per pirmąjį turą jie abu surinko po 

daugiau nei 30 proc. balsų.
Rinkimuose į Europos Parlamen-

tą dalyvauja 16 partijų ir visuome-
ninių komitetų keliamų kandidatų 
sąrašų. Lietuva iš viso išrinks 11 
europarlamentarų.

Šių rinkimų biuletenis kiek sudė-
tingesnis – rinkėjui reikės pasirinkti 
vieną iš kandidatuojančių sąrašų, o 
apačioje pažymėti pasirinkto sąrašo 
kandidatams suteikiamus pirmumo 
balsus.

Prognozuojama, kad po rinkimų 
Europos Parlamente pozicijas su-
stiprins euroskeptiški kraštutiniai 

dešinieji.
Balsavimas specialiuose paš-

tuose, tai yra ligoninėse, slaugos 
namuose, kariuomenėje, laisvės at-
ėmimo įstaigose, vyks nuo trečia-
dienio iki penktadienio.

Balsavimas namuose numatytas 
penktadienį ir šeštadienį. Namuose 
balsuoja 70 metų sulaukę ir vyresni 
rinkėjai, dėl sveikatos būklės nega-
lintys atvykti į rinkimų apylinkę.

Sekmadienį rinkimų dieną bal-
savimas apylinkėse vyks nuo 7 iki 
20 valandos.

BNS inform.

Laisvės nuo mokesčių diena
Lietuvoje pirmadienį minė-

ta Laisvės nuo mokesčių diena 
– simbolinė diena, kai mokesčių 
mokėtojai nustoja dirbti valdžiai 
ir pradeda dirbti sau. Pernai ir 
užpernai ji minėta gegužės 23-ąją, 
o 1993 metais – balandžio 13-ąją.

Ekonomika auga sparčiau nei 
valstybės išlaidos, kiek mažėjo vi-
dutinio gyventojo mokami mokes-

čiai, pranešė Lietuvos laisvosios 
rinkos institutas (LLRI).

Vidutinis mokesčių mokėtojas, 
uždirbantis apie 750 eurų „į rankas“ 
ir visą uždarbį išleidžiantis vartoji-
mui, šiemet sumokės daugiau kaip 
7 tūkst. eurų mokesčių ir įmokų, 
uždirbantis 1 tūkst. eurų – beveik 
9,95 tūkst. eurų, gaunantis 500 eurų 
– apie 4,16 tūkst. eurų.

BNS inform.
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Apie Rožinio aktualumą šiandien: apie tuos, 
kurie melstis Rožinį instrukcijų Google neieško
Paklaustas, kur paskutinį kartą matė Rožinį, dažnas paminėtų, kad jis kaba ant automobilio galinio vaizdo veidrodėlio. Arba sugniaužtas besimeldžiančios 
babytės saujelėje. Nors daugelis priimdami Sutvirtinimo sakramentą, susipažino su Rožinio malda, tačiau greičiausiai nė nebeprisimena, kuriame stalčiuje 
„ilsisi“ užmirštas jo Rožinis. O jei kartais prireiktų pasimelsti Rožinio malda, tektų kreiptis į visagalį Google instrukcijos. Tačiau Rožinis aktualus ir šiandien. Tą 
liudija statistika: maždaug 700 mūsų rajono žmonių bent vieną šios maldos slėpinį kalba kasdien. Šie žmonės – Gyvojo Rožinio draugijos nariai. Jų veiklos 
aktualijomis ir domėjosi „Rokiškio Sirena“. Juolab, kad tam yra puiki proga: šiemet Gyvojo Rožinio draugija švenčia 40-ąsias atkūrimo metines. Panevėžio 
vyskupijoje buvo parengti  atnaujinti šios organizacijos įstatai, kuriuos parapijų grupės dabar kaip tik pritaiko savo poreikiams.

Malda, atlaikiusi šimtmečių 
išbandymus
Žodis Rožinis kilęs iš lotynų kal-

bos žodžio rosarium, kuris reiškia 
„rožių darželis“, „rožynas“.

Įdomu tai, kad į mūsišką Rožinį 
panašias maldos priemones turi ne 
tik krikščionys, bet ir kitų religijų 
išpažinėjai: induistai, budistai, mu-
sulmonai. Budizmo religijoje mal-
doms naudojamas karoliukų vėrinys 
su įvairiu skaičiumi karolėlių, tačiau 
populiariausias turi 108 karoliukus. 
Musulmonai maldoms naudoja 33 
karoliukų vėrinį, kuriuo skaičiuoja 
99 Alacho savybes.

Mūsų rajone gyvenantys senti-
kiai taip pat turi specialią maldoms 
skirtą juostelę, vadinamą lestovka 
(Лестовка). Kaip ir katalikai, mels-
damiesi jie lestovką naudoja skai-
čiuoti maldoms.

Katalikiškasis Rožinis, kaip by-
loja legenda, savo istoriją skaičiuo-
ja nuo pirmųjų krikščionių laikų. 
Pasakojama, kad į arenas kankinio 
mirčiai vedamos krikščionės galvas 
puošdavo rožių vainikais. Jų tikėji-
mo broliai ir seserys po egzekucijų 
rinkdavo šias gėles ir melsdavosi: 
po maldą už kiekvieną rožės žiedą.

Ankstyvieji krikščionys pirmiau-
sia maldas skaičiuodavo pirštais, 
naudodavo akmenukus. Tačiau prak-
tiškiausia pasirodė virvutė su mazge-
liais ar pririštais medžio gabaliukais. 
Taip pamažu atsirado šiandieninio 
Rožinio pirmtakai. Tokie praktiš-
ki maldų skaičiavimo įrankiai buvo 
labai reikalingi ir todėl, kad anks-
tyvaisiais viduramžiais net vienuo-
lynuose ne visi vienuoliai mokėjo 
skaityti ir skaičiuoti. Manoma, kad 
dabartinio rožinio analogas atsirado 
apie 800-uosius metus Airijoje. Tuo 
metu tarp vienuolių jau buvo paplitęs 
paprotys kasdien skaityti 150 Dovy-
do psalmių, tačiau mažaraščiai ėmė 
keisti psalmes „Tėve mūsų“ mal-
da. O jau XII a. kalbama ne tik 150 
„Tėve mūsų“, bet ir tiek pat „Svei-
ka, Marija“ maldų.  Pirmasis išlikęs 
krikščioniškasis Rožinis yra datuo-
jamas XIII a. ir yra suvertas iš 158 
karoliukų.

Simboliška, kad vainikavimas 
rožėmis viduramžių kultūroje buvo 
didžiausias išaukštinimas. 

Rožinio malda iš vienuolynų spar-
čiai ėmė plisti būtent XIII a. pradžio-
je. Domingas de Guzmanas, žinomas 
šv. Dominyko vardu, 1208-aisiais, 
melsdamasis Prujo koplyčioje, jis 
išvydo Dievo Motiną. Pasirodžiusi 
Mergelė Marija išmokė jį kalbėti visą 
Rožinį ir paragino mokyti kitus, kad 
apsisaugotų nuo erezijos bei nuodė-
mės. Apie Rožinio galią ir svarbą 
kalbėjo patys žymiausi krikščiony-
bės teologai, tokie kaip šv. Tomas 
Akvinietis, Tomas Vianėjas ir kiti. 

XVI a. maldos buvo papildytos ap-
mąstymais iš Marijos ir Jėzaus gyve-
nimo, taip atsirado Rožinio slėpiniai.

Rožinis minimas ir Švč. Merge-
lės Marijos apsireiškime Fatimoje. 
Dabartinį Rožinį paprastai sudaro 
55 karoliukai. Tačiau yra ir mažes-
nių jo variantų, kuriuos tikintieji 
gali nešioti ant rankos riešo, Rožinis 
gali būti ir kaip žiedas nešiojamas 
ant piršto. 

Rožinį sudaro keturios dalys: 
Džiaugsmo, Šviesos, Skausmo ir Gar-
bės. Kiekviena dalis sudaryta iš penkių 
slėpinių. Apmąstant kiekvieną slėpinį 
kalbama „Tėve mūsų“, 10 „Sveika, 
Marija“ bei „Garbė Dievui Tėvui“.

Lydėjo žmogų ir tautą
Koks svarbus Rožinis, liudija ir 

tai, kad mūsų žmones jis lydėjo is-
torinių lūžių ir praradimų, pavojų 
ir kančios metais. Nors ir kankina-
mi nesiliaujančio bado, Sibiro la-
geriuose kalinti lietuviai iš duonos 
minkštimo darė Rožinius. Taip pat 
ir laisvės kovotojams bunkeriuose 
Rožinis, dažnai taip pat suvertas iš 
duonos rutuliukų, buvo maldos, ti-
kėjimo simbolis. Daugelyje muziejų 
saugomi būtent tokie Rožiniai, tau-
tos kančios ir praradimų liudininkai. 
Ko vertas vien Notigalės bunkerio 
sunaikinimo liudininko pasakoji-
mas. Tą baisią 1956 m. gruodžio 
dieną, juos, vaikus, paleido iš pamo-
kų. Jie pamatė į pelkę važiuojančius 
sovietinių kareivių sunkvežimius 
ir eiti namo nebedrįso. Užbėgo pas 
kaimynę – vieno iš Notigalėje ap-
suptų partizanų motiną. Matyda-
ma besispaudžiantį apsupties žiedą 
ir niekuo negalėdama padėti savo 
vaikui, ji, liudininko pasakojimu, 

suklupo prie šventųjų paveikslų su 
Rožiniu drebančiose rankose.

Laisvės šauklys
Atkurtoji Gyvojo Rožinio drau-

gija šiemet švęs 40-metį. Paskai-
čiuokime: 1979-ieji buvo gūdus 
sovietmetis. Vienintelės leidžiamos 
organizacijos buvo komunistinės. Už 
dalyvavimą antisovietiniame pogrin-
dyje brandžiojo brežnevizmo laikais 
grėsė labai rimtos bausmės. Apie 
jokių religinių organizacijų veiklą 
negalėjo būti nė kalbos: tikėjimui ne-
buvo vietos diegiamame sovietinio 
žmogaus portrete.

Ir štai 1979 m. Miežiškių Švč. 
Mergelės Marijos parapijos (Pa-
nevėžio r.) kunigas Kostas Balsys 
(nepainioti su ankstesniu Pandėlio 
ir Panemunio klebonu Kostu Balsiu, 
– aut. past.) slapta atkūrė tarpukaryje 
Lietuvoje plačiai veikusios Gyvo-
jo Rožinio draugijos grupelę. Kaip 
rašo dr. Aldona Vasiliauskienė: „15 
maldininkų tęsė arba naujai įsijungė 
į draugijos veiklą. Pasklidus žiniai, 
Panevėžio miesto tikintieji jungė-
si į draugijos gretas. Vėliau buvo 
nuspręsta atkurti Panevėžio miesto 
Gyvojo Rožinio draugiją. Tapus sa-
varankiška, draugija per pirmąjį gy-
vavimo dešimtmetį (1979-1989) su-
būrė apie 450 maldininkų (30 būrelių 
po 15 narių, kadangi Rožinio maldą 
sudarė trys dalys). Esant sovietme-
čiui, draugijos veikla buvo slapta: 
vienoje iš Panevėžio miesto bažnyčių 
(dažniausia Šv. apašt. Petro ir Povilo 
parapijoje) gruodžio 8 d., švenčiant 
Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidė-
jimo šventę, viešai neskelbiant, buvo 
renkamasi bendrai maldai. Maldai ir 
pašnekesiui nuolat rinktasi draugijos 

narių namuose, bibliotekose, kitose 
vietose“.

Šiemet sukanka 15-ka metų nuo 
Gyvojo Rožinio Panevėžio vysku-
pijoje atkūrimo. Draugijos perfor-
mavimo pradžia buvo 2003-ieji, kai 
Popiežius Jonas Paulius II įvedė ke-
tvirtąjį Rožinio slėpinį. Teko keisti 
draugijos būrelių struktūrą. 

Kaip teigia dr. Aldona Vasi-
liauskienė, 2004 m. buvo iškilmingai 
švenčiamas Panevėžio miesto drau-
gijos atsikūrimo 25-metis: Kryžių 
kalne pastatytas kryžius, aukotos šv. 
Mišios, agapė (dalyvavo per 500 na-
rių); pradėtas leisti leidinys „Marija 
- Dievo laiškas“ (iki dabar leidinys 
tapo žurnalu, yra pastovios rubrikos, 
atspindinčios draugijos veiklą visoje 
vyskupijoje). Švenčiant Panevėžio 
miesto draugijos atkūrimo 25-ąsias 
metines, vadovei N. Gylienei ir kun. 
Kosto Balsio auklėtiniui kun. An-
driui Šukiui kilo mintis įkurti Gyvojo 
Rožinio draugiją Panevėžio vyskupi-
joje. Tais pačiais metais buvo gautas 
Popiežiaus Jono Pauliaus II palaimi-
nimas besikuriančios draugijos vys-
kupijoje nariams.

Kuo Rožinis svarbus 
šiandienos žmogui?
Prieš penkiolika metų prie Gyvo-

jo Rožinio draugijos atkūrimo ištakų 
stovėjęs Kamajų, Salų ir Duokiškio 
klebonas Andrius Šukys atviras: Ro-
žinis yra svarbus ne kaip automobilio 
puošmena, ar mirusiajam palydėti į 
Amžinybę būtinas atributas. Ir Ro-
žinio kalbėjimas – ne tik nuobodus 
močiučių užsiėmimas. Tai šiuolaiki-
niame skubančiame ir amžinai ne-
spėjančiame pasaulyje sustabdytas 
laikas maldai, apmąstymams, savo 
sielos perkrovimui. „Kiekvienas tu-

rime kompiuterį, planšetę, išmanųjį 
telefoną. Tie daiktai džiugina mus, 
palengvina kasdienybę. Tačiau ilgai-
niui šie įrenginiai ima lėčiau veikti, 
prigaudome virusų. Paspaudžiame 
„Restart“ mygtuką tikėdamiesi, kad 
įrenginys ims veikti geriau ir grei-
čiau. Lygiai taip pat ir žmogus: kar-
tais jam reikia atsinaujinti, apmąstyti 
savo gyvenimą. Ir tam yra puikios 
priemonės – išpažintis, Rožinio mal-
da“, – sakė dvasininkas.

Apie Rožinio aktualumą liudija ir 
tai, kad vien tik Rokiškio dekanate 
yra apie 700 Gyvojo Rožinio draugi-
jos narių, įspareigojusių kasdien su-
kalbėti bent po vieną Rožinio slėpinį. 
Ir Panevėžio vyskupijos dekanatuose 
tai didžiausias draugijos narių skai-
čius. Panevėžio vyskupijoje šios 
draugijos narių priskaičiuojama 6,6  
tūkst. Vien tik Kamajų, Duokiškio ir 
Salų parapijose veikia penki Gyvojo 
Rožinio būreliai, kuriuose yra ma-
žiausiai po 20 narių. Ir kitose Rokš-
kio dekanato parapijose ši draugija 
ganėtinai aktyvi ir matoma.

Reikšmingi pagalbininkai
Kaip sako kunigas A. Šukys, tar-

pukario Lietuvos didelėse parapijose 
veikė gausybė įvairiausių katalikiškų 
organizacijų: „Pavasarininkai“, „At-
eitininkai“, „Tretininkai“ ir kt. Dabar 
gi nemažai menkstančių gyventojų 
skaičiumi kaimiškųjų parapijų Gy-
vojo Rožinio draugija yra bene vie-
nintelė tikinčiųjų organizacija. Šios 
draugijos nariai be Rožinio maldos 
kalbėjimo vykdo ir daugiau svarbių 
tarnysčių. Jų pastangomis tvarko-
mos, prižiūrimos ir puošiamos baž-
nyčios, atliekami kiti svarbūs parapi-
jos gyvenimo darbai. 

Į 4 p.

Kunigas Andrius Šukys mano, kad Rožinio malda šiandien aktuali kiekvienam tikinčiajam.

Kamajų parapijos Gyvojo Rožinio draugijos 
vadovė Sigita Turkevičienė garsėja aktyvu-
mu: jos sumanymai ne kartą puošė bažny-
čią. Taip pat ji šventadieniais skaito šv. Ra-
što skaitinius.

Kamajų, Duokiškio ir Salų Gyvojo Rožinio 
draugijos būrelių susitikime dalyvavo ir 
draugijos Rokiškio dekanato vadovė gydy-
toja Irena Saikalienė. 

„Rokiškio Sirenos“ nuotr.
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TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480.  
Rokiškis
• Opel Astra universalą 2000 m., 2 
l, DTI, 74 kW, dalimis. Oro srautas 
naujas. Tel. 8 620 78 254. 
 Rokiškis
• Lietus ratlankius R18 5x112, 
5x100, dešimt skylių. Tinka Audi 
A4, A6. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• 1998 m. VW Sharan 1,9 l., TDI 
dalimis. Tel. 8 606 14 217. 
 Rokiškis
• Itališką sportinį BMW vairą.  
Tel. 8 621 65 223. Rokiškis
• Originalius lietus BMW 

ratlankius su padangomis, labai 
geros būklės, tinka BMW 5. Kaina 
80 Eur. Tel. 8 676 27 899.  
Rokiškis
• Lietus R17 ratlankius. 
Labai geros būklės, 5x112, su 
padangomis. Tinka Audi A4, A6  . 
Kaina 180 Eur. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
• Mopedus Delta, Ryga, motorinius 
dviračius. Tel. 8 605 26 260. 
Rokiškis
• ZIL naudotą kompresorių.  
Tel. 8 673 48 456. Rokiškis
• Starterius GAZ 53, naują ir 
naudotą. Tel. 8 673 48 456. 
Rokiškis
• Renault Espace 3 dalis.  
Tel. 8 647 47 306. Rokiškis

• 4 ratlankius R15. Štampuoti, 
beveik nauji, nedažyti, nelankstyti. 
4 skylių, tinka Renault Scenic, 
Megane. Taip pat VW dyzelio 
dinamą ir Rover dinamą su tepalo 
siurbliu. Tel. 8 698 72 751. 
Rokiškis
• Pigiai VW Passat B5 dalis.  
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• Automobilius dalimis: VW 
Transporter, VW Passat B3, B5, 
VW Golf, Opel, Mercedes.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• VW Passat B5 sedaną. 1998 m., 
1,9 l, dyzelis, 81 kW.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• VW Golf 3 1998 m., 1,9 l, TD, 
universalą dalimis.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis

• Dalimis VW Passat 1,9 l, TDI, 66 
kW, 1997 m., universalą.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• Dalimis Audi A4 1,9 l, TDI, 
, sedanas. Tel. 8 600 54 331. 
Rokiškis
• Padangas 175/80 R14 2018 m., 
M+S, kartu su VW skardiniais 
ratlankiais 5x100. Galima atskirai. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Aerodinaminę bagažinę, 
skersinius VW automobiliui, 
laikiklius dviračiams vežti.  
Tel. 8 611 27 116. Rokiškis
• Lietus ratus nuo Citroen Xsara 
Picasso, labai geros padangos 
185/15/88H Michelin. Kaina 120 
Eur. Tel. 8 614 87 836.  

Rokiškis
• Mažai važinėtas padangas su 
kameromis 7x16, eglutę nuo mini 
traktoriuko. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 674 55 041. Rokiškis
• Padangas 185/65 R15 4 vnt. M+S, 
205/55 R16 4vnt. M+S. Kaina 5 
Eur. Tel. 8 645 87 075.  
Rokiškis
• Dalimis 2006 m. Ford Fiesta 1,4 
l, TDI, hečbeką, 2 durelių. Renault 
Laguna 1,9 l, TDI, universalą, 4 
durelių. Tel. 8 645 87 075.  
Rokiškis
• VW R16 ratų gaubtus. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 624 05 983.  
Rokiškis
• Dalimis VW Passat B4 1995 m., 
1,9 l, TDI, 66 kW.  

Tel. 8 662 44 126. Anykščiai
• 2005 m. Opel Astra universalo 
kablį. Kaina 50 Eur. Tel. 8 646 82 
607. Rokiškis
• Lietus ratus, tinka Volkswagen, 
Opel automobiliams, 4 skylių. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 646 82 607. 
Rokiškis
• Pigiai Nissan Primera 2004 m. 
dalimis. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 618 04 112. Kupiškis
• VW Passat unversalą 1995 m., 1,9 
l, TD dalimis ir 1992 m., 1,9 l, TD, 
sedaną. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 624 39 429. Rokiškis
• Universalias padangas Dunlop 
7,50 naujos, 16 colių, 4 vnt.  
Kaina 28 Eur. Tel. 8 624 39 429. 
Rokiškis

Apie Rožinio aktualumą šiandien: apie tuos, 
kurie melstis Rožinį instrukcijų Google neieško

Iš 3 p. 
Apibrėžti tikslus 
ir uždavinius
Kaip ir kiekvienai gyvy-

bingai organizacijai, Gyvo-
jo Rožinio draugijai svarbu 
savo tikslus, uždavinius pri-
taikyti šiandieninės visuo-
menės aktualijoms. Tad ne-
nuostabu, kad po 15-os metų 
veiklos pats metas atnaujinti 
draugijos įstatus. Atnaujin-
tus įstatus 2019 m. vasarį pa-
tvirtino Panevėžio vyskupas 
Linas Vodopjanovas. 

Šį sekmadienį po Ro-
žinio maldos ir šv. Mišių, 
Kamajų, Salų ir Duokiškio 
Gyvojo Rožinio draugijos 
būrelių nariai rinkosi Kama-
jų bendruomenės namuose 
apsvarstyti naujųjų įstatų, 
išsigryninti veiklos gairių. 
Kaip sako kunigas A. Šukys, 
gyvybingai organizacijai 
reikia veiklių narių, veiklių 
būrelių vadovų, o ne garbės 

pirmininkų. Jei žmogus pa-
vargo, ar jam neleidžia svei-
kata, padėkojus už garbingą 
tarnystę verčiau jį išleisti už-
tarnauto poilsio. Gyvojo Ro-

žinio draugijos narė tikybos 
mokytoja Vilma Steputaitie-
nė ir kunigas A. Šukys taip 
pat pabrėžė būtinybę apie 
Rožinį kalbėti jaunimui pa-

trauklia kalba, aktualinti šią 
maldą visuomenėje. 

Aktyvumas pabrėžiamas 
ne veltui: Panevėžio vyskupi-
jos Gyvojo Rožinio draugijos 

veiklos plane numatyta net 
23 uždaviniai, įskaitant ne tik 
kasdienę Rožinio maldą, bet 
ir katališkiškos spaudos pla-
tinimą, žinios apie draugiją 
skleidimą visuomenėje, pa-
galbą organizuojant atlaidus, 
patarnauti šv. Mišiose, prižiū-
rėti dvasininkų kapus ir t.t.

Iki šio susirinkimo Kama-
jų parapijos Gyvojo Rožinio 
draugijos vadovė Sigita Tur-
kevičienė su būrelių vado-
vėmis atliko gausybę namų 
darbų: sutikslino draugijos 
narių sąrašus, buvo pareng-
tos kasmetinės finansinės 
ataskaitos ir kiti svarbūs 
dalykai. Susirinkimo metu 
buvo išrinkta kitai metų ka-
dencijai Kamajų parapijos 
šios draugijos vadovė. Ja 
S. Turkevičienė perrinkta 
vienbalsiai. Buvo išrinktas 
ir draugijos Kamajų, Salų 
bei Duokiškio parapijų ko-
mitetas, kuriame be S. Tur-

kevičienės bus Elvyra Balta-
kienė, Stanislova Čerškutė, 
Vida Gavėnienė, Elvyra Tu-
mienė, Vilma Steputaitienė 
ir Diana Uldukienė.

Rengiasi piligriminei 
kelionei ir kongresui
Viena svarbiausių pasta-

rųjų mėnesių kamajiškių, sa-
liškių ir duokiškėnų tikinčių-
jų aktualija – pasirengimas 
kasmetinei piligriminei ke-
lionei. Ši kelionė šiemet bus 
po Panevėžio kraštą. Pernai 
piligrimai lankė popiežiaus 
vizitui besirengiančią Agluo-
nos baziliką Latvijoje. 

Taip pat parapijų tikin-
tieji žada gausiai dalyvauti 
penkioliktajame Panevėžio 
vyskupijos Gyvojo Rožinio 
kongrese, kuris rengiamas 
liepos 27-ąją Ramygalos pa-
rapijoje.

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.

Salų bažnyčios remontas: renkami parašai, kad atnaujinta šventovė netaptų antrąja Notre Dame
Kitą savaitgalį Kamajų, 

Duokiškio ir Salų parapi-
jose bus rinkliava kaupia-
mosioms lėšoms parapijos 
reikmėms.  Salų parapijos 
žmonės kviečiami ne tik 
aukoti lėšų restauruojamai 
bažnyčiai, bet ir pasirašyti 
raštą, kuriuo prašoma at-
naujinti bažnyčios elektros 
instaliaciją bei priešgaisri-
nės saugos sistemą.

Pasipuošė pastoliais
Salų bažnyčia, kaip juo-

kauja tikintieji, dabar apsi-
vilkusi pastolių rūbą. Į baž-
nyčios fasado atnaujinimą 
investuojamos milžiniškos 
lėšos. Vien tik šią vasarą 
numatyta atlikti darbų už 
daugiau nei 74 tūkst. Eur. 
Pildosi saliečių svajonė pa-
galiau išvysti atnaujintą savo 
šventovę. Kuri yra vertingas 
architektūros paminklas.

„Rokiškio Sirena“ prime-
na, kad 1887-1888 m. Salose 
iškilusi žinomo architekto 
Georgo Vernerio projektuo-
ta medinė neogotikinė Šv. 
Kryžiaus bažnyčia menoty-

rininkų vadinama medinės 
neogotikos grynuoliu. Šis ar-
chitektas, beje, projektavo ir 
Rokiškio šv. apaštalo evan-
gelisto Mato bažnyčią. Pir-
masis ir kol kas vienintelis 
bažnyčios kapitalinis remon-
tas buvo atliktas… 1939-ai-
siais. Kitaip sakant, šiemet 

būtų galima švęsti 80-mečio 
jubiliejų.

Salų parapija taip pat turi 
savo lėšomis prisidėti prie 
vykdomo Salų bažnyčios 
renovacijos projekto. Pasta-
rojo vertė viršija pusę mili-
jono eurų. Sališkių indėlis, iš 
pirmo žvilgsnio, neatrodytų 

labai didelis – keli tūkstan-
čiai eurų. Tačiau mažai kai-
mo parapijai ir jis yra didelis 
iššūkis. Todėl parapijos kle-
bonas Andrius Šukys kvie-
čia prie šios kilnios misijos 
prisidėti visus geros valios 
žmones. 

Prisidėti prie Salų šv. 
Kryžiaus bažnyčios remon-
to galima paaukojus lėšų į 
Salų šv. Kryžiaus parapi-
jos sąskaitą Swedbank LT 
837300010086706765 ko-
das 191266823. 

Notre Dame gaisras
užlietė opų skaudulį
Tai, kad Salų bažnyčia 

gražinama, į ją investuoja-
mos didelės lėšos, žinoma, 
yra labai džiugu. Tačiau 
projekte nenumatytas vie-
nas svarbus aspektas: nors į 
bažnyčios fasadą investuo-
ti dideli pinigai, tačiau jos 
elektros instaliacija – kelių 
dešimčių metų amžiaus. Ir 
jos gedimas, pasak kunigo A. 
Šukio, gali turėti labai skau-
džias pasekmes, tiksliau, pe-
lenais paversti visas investi-

cijas ir darbus. „Tvarkydami 
fasadą, bet neatnaujindami 
bažnyčios elektros instaliaci-
jos, mes elgiamės taip, tarsi 
prabangų šventinį kostiumą 
vilktumėmės ant prakaituoto 
kūno“, – sako kunigas.

Todėl parapijoje renkami 
parašai Kultūros paveldo 
departamentui, kad šis atsi-
žvelgtų į logišką parapijiečių 
prašymą atnaujinti ir elektros 
instaliaciją bei priešgaisrinės 
apsaugos sistemą. 

Kunigo A. Šukio nuogąs-
tavimai pagrįsti. Po garsiojo 
gaisro Paryžiaus Dievo moti-
nos katedroje suskaičiuota, kad 
nuo 1990-ųjų Lietuvoje degė 
net 14-ka bažnyčių. Kaip viena 
pagrindinių gaisrų priežasčių 
įvardinama netvarkinga, pase-
nusi elektros instaliacija. 

Vyskupas išdėstė 
mažų parapijų problemas
Po Notre Dame gaisro por-

talas delfi.lt spausdino pokal-
bį, kuriame Panevėžio vys-
kupas Linas Vodopjanovas 
OFM aiškino, kad bažnyčias 
apsaugoti nuo gaisrų – su-

dėtinga. „Rokiškio Sirena“ 
cituoja ganytojo mintis šiuo 
klausimu:

„Pastatai seni, juose daug 
medinių detalių, o kai kurios 
bažnyčios – medinės. Vieno-
se bažnyčiose gaisrai kyla dėl 
pasenusių elektros instaliaci-
jų, kitose – vykdant remonto 
darbus, o kitos tiesiog pade-
gamos. Gaisrai – skaudus da-
lykas“, – pripažino vyskupas.

Paklaustas, ar nevertėtų 
bažnyčias drausti, Panevėžio 
vyskupas buvo atviras: „Drau-
dimas nuo gaisrų gal ir geras 
dalykas, bet tam reikia turėti 
lėšų. Tai labai brangus daly-
kas, o kai kurių Panevėžio 
vyskupijos bažnyčių parapijos 
tokios mažos, kad lėšų užten-
ka vos joms išsilaikyti. Kita 
vertus, gerai, kad priešgaisri-
nė apsauga tikrina bažnyčias 
ir klebonams primena, ką 
būtiniausiai reikia sutvarkyti, 
kur reikia keisti elektros ins-
taliacijas, įtaisyti dūmų detek-
torius. Pagal finansines išgales 
klebonai tvarkosi.“

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.
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„Pirties diena 2019. Duodam garo Rokišky”: kiekvienas galės išbandyti, sužinoti, patirti
Per Lietuvą keliaujanti edu-

kacinė šventė „Pirties diena“ 
šiais metais pirmą kartą apsilan-
kys Lietuvos kultūros sostinėje 
– Rokiškyje. Birželio 15 dieną 
Velykalnio bendruomenės parke 
kūrensis ir procedūrų įvairove 
stebins mobiliosios pirtys, stūk-
sos didelė „Šimtaviete“ vadina-
ma pirtis-palapinė, rokiškiečiai 
ir svečiai galės pasimokyti geros 
pirties principų, įsitikinti, kad 
mėgautis renginiu galima blaiviai 
ir tvariai. Tokį jubiliejinį, dešim-
tąjį, renginį organizuoja Rokiš-
kio rajono savivaldybė, Velykal-
nio bendruomenė ir respublikinę 
šventę „Pirties diena“ rengianti 
Lietuviškos pirties bičiulių drau-
gija. Renginys nemokamas – 
jame laukiamas kiekvienas.

Laukiama gausių svečių
„Šventę atidarysime su pirmo-

jo garo apeiga ir drabužių kūrėjos 
Mildos Kregždės pirties rūbų tea-
tralizuotu pristatymu „Gyvenimo 
spalvos“. Į šventę žada atvažiuoti 
Latvijos, Estijos, Baltarusijos, Lie-
tuvos, ko gero, Rusijos ir Lenki-
jos pirtininkai – tiksliai nežinome. 
Kiekvienos šalies atstovai roodys 
savo papročius, demonstruos tradi-
cijas, paveldą. Aplink mūsų ežerė-
lį – „durpynkę“, vyks įvairiausios 
veiklos. Jungiame aktyvų ir pasy-
vų poilsį – kiekvienas ruošia savo 
programą,“ – pasakojo Velykal-
nio bendruomenės vadovas Stasys 
Mekšėnas.

Veiklų bus visiems – 
dideliems ir mažiems
„Šventėje vyks Rokiškio regiono 

paplūdimio tinklinio čempionatas, 
Respublikinis teniso turnyras, Pa-
plūdimio teniso varžybos, vandens 
sporto varžybos, tarptautinis dvira-
čių krosas „Sėlių taurė“. Veiklų bus 
visiems – dideliems ir mažiems, 
todėl turiningai praleistas laikas – 
garantuotas,“ – tikino S. Mekšėnas.

Praeitais metais S. Mekšėnui 
paskambino Rokiškio rajono sa-
vivaldybės vyriausioji specialistė 
kultūrai Janina Komkienė siūlyda-
ma surengti šią šventę Rokiškyje, 
Lietuvos kultūros sostinėje. Lie-
tuviškos pirties bičiulių draugijos 
pirmininkui Egidijui Žukauskui ir 
draugijos Vilniaus klubo vadovui 
Edmundui Pranculiui apsilanky-
mas Velykalnio bendruomenės par-
ke paliko didelį įspūdį: sutvarkyta 
aplinka, žalios vejos, ąžuolynas. 
„Rokiškio miesto bendruomenė 
intensyviai dirba nuo ryto iki va-
karo siekdama geriausio rezultato. 
Turime labai daug savanorių, ku-
rie geranoriškai padeda – esame 
pasiskirstę pareigas,“ – kalbėjo S. 
Mekšėnas.

Nuo koordinavimo 
iki malkų krovimo
Paklaustas, kokį vaidmenį vaidi-

na renginyje „Pirties diena 2019“, 
S. Mekšėnas nusijuokė. „Visko 
po truputį – nesibaidau jokio dar-
bo: nuo koordinavimo iki malkų 
krovimo. Tai – mano darbas, kurį 
galiu dirbti ištisas 24 valandas. Ne-

sijaučiu vienas – mane supa geros 
emocijos, idėjomis ir neblėstančia 
energija degantys žmonės,” – pasa-
kojo jis.

Prie Kalnų gatvės stovės scena 
– muzika gros nuo ryto iki vakaro, 
o naktinių šokių pabaiga priklausys 
nuo aplinkybių ir žmonių noro. Ve-
lykalnio bendruomenės parke virs 
gyvenimas – tikimasi sulaukti daug 
žmonių. Amatų mugėje lankyto-
jai galės įsigyti pirčių atributikos, 
maisto gaminių. „Šventės lankyto-
jus maitins Rokiškis – maitinimo 
įstaigų iš kitų miestų nutarėme ne-
kviesti. Noriu pabrėžti, kad nebus 
jokio alkoholio, tabako, plastikinių 
indų. Mūsų siekiamybė – sveikos 
gyvensenos propagavimas svei-
koje aplinkoje. Gilias tradicijas 
tausojame beveik dvidešimt metų. 
Norėčiau paprieštarauti, kad pirtys 
asocijuojasi su išgertuvėmis. Lie-
tuviai moka švęsti be alkoholio ir 
nori kartu kurti šventę,“ – kalbėjo 
S. Mekšėnas

Birželio 12 dieną 18 valandą 
vyks edukacinė programa – van-
tų rišimo vakaras. „Tai bus tarsi 
įžanga į pirčių festivalį. „Mūsų 
tikslas – surišti ne mažiau kaip 520 
vantų, - tokį jubiliejų šiais metais 
švęs Rokiškis. Sieksime Lietuvos 
rekordo – vienu kartu turėsime pa-
kelti ne mažiau kaip 520 vantų prie 
šimto vietų pirties,“ – pasakojo S. 
Mekšėnas.

Siekiama gaivinti
po sovietmečio sunaikintą 
pirties kultūrą
Kai Lietuviškos pirties bičiu-

lių draugija dar žengė pirmuosius 
žingsnius, jos užduotis buvo pri-
kelti po sovietmečio sunaikintą 
pirties kultūrą. „Sovietmetis pirtis 
pavertė nomenklatūros susirinki-
mo vietomis, žmonių girdyklomis. 
Norėjome skleisti gerąją žinią apie 
sveikas pirtis, todėl tam reikėjo 
šventės, į kurią galima pasikviesti 
žmonių, pristatyti draugijos tiks-
lus ir kartu parodyti, kaip jie yra 
įgyvendinami. Pirmąsias šventes 
rengėme Lietuvos liaudies buities 
muziejuje Rumšiškėse, Dvaro pir-
ties kieme. Sutelkę pastangas šią 
pirtį prikėlėme antram gyvenimui, 
kad žmonės galėtų pažinti lietuviš-
kos pirties tradicijas. Prie pirtelės 
ir suorganizavome pirmąją šventę 
– kūrenome didžiąją Dvaro pirtį, 
atvažiavo kelios mobiliosios.

Mobiliųjų pirčių kompanija vis 
auga – taip augame ir mes. Dvaro 
pirtyje surengėme penkias pirties 
dienas. Nusprendėme, kad šiame 
regione pirties kultūra išjudėjusi – 
Dvaro pirtis misiją skleidžia jau be 
mūsų pagalbos, todėl mums reikia 
keliauti po Lietuvą. Apsilankėme 
Elektrėnuose, Anykščiuose, Prie-
kulėje, Ukmergėje, o dabar atvyks-
tame pas jus, į Rokiškį,“ – kalbėjo 
Lietuviškos pirties bičiulių draugi-
jos narė Ramunė Žukauskienė. 

R. Žukauskienė džiaugiasi, kad 
apie Lietuviškos pirties bičiulių 
draugiją žino savivaldybės ir kvie-
čiasi į svečius – jiems patiems ne-
reikia belstis į jų vartus. „Keliauja-
me po mažąsias kultūros sostines, 
kur pristatome pirties kultūrą. Šį 
kartą atvykstame į didžiąją Lietu-
vos kultūros sostinę – Rokiškį, to-
dėl galime pasikviesti ir pasienio 
Latvijos gyventojus bei parodyti, 
kuo mes įdomūs, kaip patobulėjo-
me per tuos dešimt metų ir kokia 
lietuviškos pirties kultūra yra šio-
mis dienomis. Juk kultūrą sudaro 
ne tik menas, scenos kultūra, bet ir 
mūsų požiūris į savo dvasią, kūną,“ 
– pasakojo R. Žukauskienė.

Griežtas ne alkoholiui, 
tabakui ir plastikiniams 
indams
Ši šventė buvo didelis iššūkis, 

nes nuo pat pirmos „Pirties dienos“ 
Lietuviškos pirties bičiulių drau-
gija pasakė griežtą ne alkoholiui. 
Pasak R. Žukauskienės, tai buvo 
dar naujiena Lietuvoje, nes tie, 
kas išgirsdavo apie „Pirties dieną“, 
iškart pagalvodavo apie būsimą 
progą išgerti. Vis dėlto, atvažiavę 
nieko panašaus nerasdavo. „Dabar 
nebereikia žmonėms aiškinti, nes 
ši graži misija per dešimt metų iš-
siplėtė – šventės lankytojams tai 
yra savaime suprantama. Žinoma, 
visada atsiranda tokių, kuriuos rei-
kėtų sudrausminti, bet niekas nebe-
nustemba, kad alkoholio prekeivių 
šioje šventėje nė su žiburiu nerasi,“ 
– kalbėjo R. Žukauskienė.

R. Žukauskienė teigimu, jau nuo 
praeitų metų atsakingai žiūrima, 
kas yra paliekama po švenčių. „No-
rime tvarkytis taip, kad po renginio 
neliktų nė žymės. Anksčiau pasukų 
pirties kokteilį ir arbatą šentės lan-
kytojams pilstydavome į vienkar-
tinius puodelius. Pernai pasigami-
nome bambukinius daugiakartinius 

puodelius, kuriuos vežiojame po 
šventes atsisakydami aplinką žalo-
jančių vienkartinių indų. Naujuo-
sius puodelius šventėms lankyto-
jams duodame taikydami depozito 
sistemą, be to, renginyje jų galima 
bus ir įsigyti – žmogus turės gra-
žų prisiminimą apie šventę su jos 
simbolika.

Po miestus keliaujame su eko-
logine misija. Skatiname švenčių 
organizatorius pasirūpinti šiukšlių 
rūšiavimo konteineriais. Būtų sma-
gu, jei net patys gyventojai atsineš-
tų savo įrankių ir lėkščių renginio 
maistui. Be to, kartu su AB „Rokiš-
kio sūris“ susitarėme, kad pasukos 
pirties kokteiliams būtų pristatytos 
ne pakuotėse, o didelėse talpose, 
kurias gamintojams galėtume grą-
žinti, todėl iš mūsų pusės šventė 
liks beveik be šiukšlių,“ – pasakojo 
R. Žukauskienė.

Alternatyva sintetiniams 
veido ir kūno šveitikliams 
bei maudymosi kostiumėliams
Lietuviškos pirties bičiulių 

draugija kviečia pasisemti idėjų, 
minčių, pajausti savo kūnu, kas yra 
sveika pirtis, tęsti geras idėjas bei 
patirtį, mokytis, kaip nepersikaitin-
ti, atrasti alternatyvą sintetinių che-
minių medžiagų turintiems veido 
ir kūno šveitikliams. „Mokysime, 
kaip taisyklingai susirišti vante-
les, pabrėšime medžių tausojimo 
svarbą. Juk vantoms „medžiagos“ 
galime užsiauginti patys – pavyz-
džiui, tam tinka ir genimų vaisinių 
medžių ir uoginių krūmų šakelės. 
Prašysime žmonių nebijoti klausti, 
nes nežinome, ar žmogus yra bri-
dęs į šią kultūrą. Skatinsime nebi-
joti bendrauti, pasakyti pirtininkui, 

jei pirtyje bus per karšta. Siekiame 
gražaus tarpusavio bendravimo – 
nes bendravimas, bendrystė pirtyje 
yra ir mūsų draugijos pagrindas. 
Per dešimtmetį sukauptomis žinio-
mis apie sveikos pirties įrengimo 
principus ir procedūras mūsų orga-
nizacijos nariai dalinsis ir šventės 
konferencijoje,“ – pasakojo R. Žu-
kauskienė.

Pasak R. Žukauskienės, šventėje 
bus apie dvylika mobiliųjų pirčių 
ir kilnojamamoji šimtavietė pirtis. 
Šalia išdygs masažuotojų darbo 
vietos, veido kaukių pavėsinė. Lie-
tuviška pirties kultūra nėra uždaras 
reiškinys, todėl kiekvienas galės 
išbandyti, sužinoti, patirti. Šventė 
tęsis iki birželio 16 dienos – tądien 
žmonės gali prašyti individualių 
mokamų procedūrų.

„Demonstruosime ir pirties ma-
das. Pirties drabužių kūrėja Milda 
Kregždė pristatys kolekciją „Gy-
venimo spalvos“. Rokiškėnai ga-
lės pamatyti, kad kartu su pirties 
kultūra auga ir kitoks supratimas 
apie pirties drabužius. Juk turime 
apsirengti taip, kad neperkaistume 
ar neperšaltume, todėl vengiame 
sintetikos, rinkamės sveikesnius 
audinius.

Tuos, kas rengiasi į jubiliejinę 
„Pirties dieną“ skatiname apsi-
žiūrėti drabužių spintas ir ieškoti 
alternatyvos sintetiniams maudy-
mosi kostiumėliams. Pavyzdžiui, 
virtuvinė prijuostė, nenaudojamos 
paklodės, pagyvenę rankšluosčiai 
– nereikia laikytis įsikibus maudy-
mosi kostiumėlių, o dairytis svei-
kesnių audinių. Raginsime įkvėpi-
mo tokiai aprangai ieškoti ir mūsų 
pirties drabužių kolekcijoje,“ – kal-
bėjo R. Žukauskienė.
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MAISTO PRODUKTAI

• Maistines ir sėklines bulves 

BALDAI

• Senovinę (XIX -XX a .pr.) 
restauruotą komodą. 3 dideli, 2 
maži stalčiai. Aukštis 110 cm, 
plotis 113 cm, gylis 60 cm. Kaina 
199 Eur. Tel. 8 686 44 745. 
Rokiškis
• Virtuvinę spintelę. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 688 33 184. Rokiškis
• 4 naudotas lovas. Vienos kaina 12 
Eur. Perkant visas - po 10 Eur.  
Tel. 8 614 37 157. Anykščiai
• Naudotą sofą - lovą su dėže 
patalynei. Kaina 78 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Naudotą lovą su geru, minkštu, 
kišeninių spyruoklių čiužiniu. 
Kaina 168 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Tvarkingą viengulį fotelį, lovą. 
Kaina 52 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Kėdės su ratukais po 22 Eur ir 30 
Eur. Tel. 8 685 42 153.  
Rokiškis
• Tvarkingą dviejų aukštų lovą su 
čiužiniais. Kaina 175 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Tvarkingą, išskleidžiamą sofą su 
dėže patalynei. Kaina 78 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Prieškambario baldus.  
Kaina 95 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Tvarkingas drabužių spintas. 
Kaina 125 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Tvarkingą dvivietę sofą au 
miegama dalimi. Kaina 68 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Išskleidžiamas sofas su dėže 
patalynei. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Minkštus kampus su dėže 
patalynei. Puses galima keisti. 
Kaina 168 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Puikios būklės rašomąjį, 
kompiuterio stalą. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 656 28 290. Rokiškis
• Ąžuolinį rankų darbo stalą 
175x85 cm. Aukštis 75 cm. Kaina 
88 Eur. Tel. 8 621 06 493.  
Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanojame kačiukus.  
Tel. 8 624 11 609. Rokiškis
• Dovanoju langų rėmus su stiklais. 
Tel. 8 682 21 205. Rokiškis
• Dovanoju 4 degiklių dujinę 
viryklę. Naudota, bet veikia gerai. 
Tel. 8 458 51 014. Rokiškis
• Dovanoju kačiukus.  
Tel. 8 625 24 087. Rokiškis
• Už simbolinę kainą dovanojame 
dvi sekcijas ir trijų durų spintą. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 611 20 442. 
Rokiškis
• Dovanojame statybinį laužą (su 
pusplytėmis). Išsivežti patiems.  
Tel. 8 655 07 179. Rokiškis
• Dovanojame kombaino Niva 
priekinį stiklą. Tel. 8 616 93 548. 
Rokiškis
• Dovanoju jauną kalytę, labai 
meili, draugiška, bus nedidelė.  
Tel. 8 689 34 611. Rokiškis
• Dovanoju 6 labai gražius 
kačiukus. Amžius - 1,5 mėnesio. 
Du ryškiai rudi (ugniniai), du 
juodi, du Siamo. Tel. 8 629 27 741. 
Rokiškis
• Dovanojami kačiukai. Viena 
katytė ir katinukas. Ėda, laka patys. 
Labai mieli, nebijo žmonių.  
Tel. 8 626 63 211. Rokiškis
• Dovanoju spalius. Yra apie 
20 kub. m, gal ir daugiau. Buvo 
apšiltintos lubos. Pasiimti patiems. 
Tel. 8 622 65 723.  
Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Pigiai avį mėsai. Obeliai.  
Tel. 8 686 87 492. Rokiškis
• Galiu parinkti Araukanų kiaušinių 
perinimui. Tel. 8 605 26 260. 
Rokiškis
• Kaimiškus viščiukus. Jiems 
jau beveik mėnuo. Užgrūdinti, 
nebereikia šildymo, lesa viską. 
Kaina 1,6 Eur/vnt. Perkant visus 
20, padarysiu nuolaidą.  
Tel. 8 603 45 405. Rokiškis
• Du ožiukus, juodos spalvos. 
Rokiškio rajonas.  
Tel. 8 647 33 955. Rokiškis
• Ožkas už simbolinę kainą.  
Tel. 8 616 39 240. Rokiškis
• Avis su avinukais.  
Tel. 8 679 88 055. Rokiškis
• Tvarkingą gaidį. Kaina 6 Eur.  
Tel. 8 621 06 493. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau pardavėjos darbo.  
Tel. 8 636 35 260. Rokiškis
• Galiu prižiūrėti senyvo amžiaus 
žmogų arba slaugyti ligonį. 8 metų 
patirtis šioje srityje.  
Tel. 8 626 99 489. Rokiškis
• Tvarkingas 29 metų vyrukas ieško 
darbo. Patirtis statybose, medienos 
apdirbime, miško kirtimo darbuose. 
Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 676 
93 213. Rokiškis
• Be žalingų įpročių vyras, turintis 
visas vairuotojo kategorijas + 95 
kodo vairuotojo kortelę, ieško 
vairuotojo darbo. Siūlyti variantus. 
Tel. 8 677 60 014. Rokiškis
• Pensinio amžiaus moteris, tačiau 
dar turinti energijos, ieško darbo 
Rokiškio mieste ar netoli miesto. 
Gali prižiūrėti vaikus ar senyvo 
amžiaus žmones. Tel. 8 647 26 411. 
Rokiškis
• 48 metų vyras ieško bet kokio 
darbo. Patirtis žemės ūkyje. Turi B 
kategorijos vairuotojo pažymėjimą. 
Tel. 8 610 70 183. Kupiškis
• Pilnametė mergina ieško darbo 
po pamokų bei savaitgaliais. 
Esu komunikabili, mandagi bei 
taktiška, gebu dirbti su žmonėmis ir 
greitai mokausi. Tel. 8 628 19 469. 
Rokiškis
• Du vaikinai ieško darbo. Galime 
sukapoti, sunešti malkas, nugriauti 
pastatą, sutvarkyti aplinką, išnešti 
šiukšles ir visus panašius darbus. 
Atvykstame į vietą. Atsiskaitymas 
pabaigus darbą arba po darbo 
dienos. Pagal susitarimą.  
Tel. 8 628 84 162. Rokiškis
• Vyras ieško darbo. Turi vairuotojo 
pažymėjimą. Tel. 8 647 44 642. 
Rokiškis
• Tvarkingas 28 m. vyras ieško 
darbo ūkyje ar kitose srityse su 
apgyvendinimu. Esu dirbęs šėriku. 
Traktorininko teisių neturiu. 
Skambinti po 18 val.  
Tel. 8 662 61 039. Rokiškis
• 26 metų vaikinas, turintis 3 metų 
darbo patirtį agronomijos srityje 
ieško agronomo darbo. Dirbęs 
augalininkystės ir gyvūlininkystės 
ūkyje. Tel. 8 623 78 236.  
Rokiškis
• Du geri pjovėjai ieško darbo.  
Tel. 8 679 57 645. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Reikalingi žmonės norintys 
dirbti tinkliniame marketinge. 
Naujas produktas, greito 
paaukštinimo premija skirta tiek 
struktūros kurėjams, tiek produkto 
platintojams. Kompanija dirba 
visoje Europos Sąjungoje. Kaina 
1000 Eur. Tel. 8 685 63 920. 

Vilnius
• Ieškau pagalbinio žmogaus darbui 
turguje. Tel. 8 624 28 986.  
Rokiškis
• Įmonei UAB Daivida reikalingas 
jaunesnysis technologas. Būtina 
panašaus darbo patirtis.  
Tel. 8 686 94 750. Rokiškis
• Įmonei UAB Daivida reikalingas 
sandėlio darbuotojas - krovėjas. 
Tel. 8 686 94 750. Rokiškis
• Įmonėje UAB Daivida reikalingas 
C kat. vairuotojas, išvežioti 
pagamintą produkciją po Lietuvą. 
Tel. 8 686 94 750. Rokiškis
• Reikalingas žmogus, galintis 
išardyti medinį namą.   
Tel. 8 608 63 280. Rokiškis
• Lengvųjų automobilių važiuoklės, 
stabdžių remontas ir kiti darbai 
automobilių servise. Darbas nuo 
pirmadienio iki penktadienio, 8-17 
val. Nemokamos komandiruotės 
kvalifikacijos kėlimo kursuose, 
idealios darbo sąlygos. Puikus 
atlyginimas. Tel. 8 608 63 280. 
Rokiškis
• Reikalingas suvirintojas, 
kuris pavirintų visureigiui rėmą 
(Mitsubishi Pajero 2). Tel. 8 615 71 
468. Rokiškis
• Reikalingas žmogus, kuris už 
normalią kainą gali prengti namo 
projektą iki pridavimo.  
Tel. 8 610 83 462. Rokiškis
• Reikalinga pardavėja - 
konsultantė apatinio trikotažo ir 
pėdkelnių parduotuvėje FIFI. CV 
siųsti el. paštu fifi@parok.lt.  
Tel. 8 616 73 830. Rokiškis
• Ieškome auklės 2 m. ir 1,3 
m. vaikams. Tel. 8 695 11 611. 
Rokiškis
• Skubiai reikalingas ūkio 
darbuotojas darbui Prancūzijoje. 
Darbo užmokestis 11,08 Eur/val., 
atskaičius mokesčius, suteikiamas 
nemokamas apgyvendinimas.  
Tel. 8 629 97 089. Rokiškis
• Skubiai reikalinga moteris darbui 
žemės ūkyje, Norvegijoje, nuo 
birželio mėn. Tel. 8 612 81 354. 
Rokiškis
• Ieškome pensinio amžiaus 
moters prižiūrėti kūdikį. Darbas 
ne pagal grafiką, tad reiktų, kad 
moteris nebūtų užimta. Pagedautina 
tvarkinga, mylinti vaikus moteris. 
Atlyginimas sutartinis.  
Tel. 8 648 29 260. Rokiškis
• Įmonė ieško darbuotojų 
savaitgaliais prekiauti miesto 
šventėse. Siųsti savo CV adresu 
roklava11@gmail.com.  
Tel. 8 609 87 725. Rokiškis
• Ieškomas traktorininkas, turintis 
darbo patirties vakarietiška žemės 
ūkio technika. Tel. 8 650 23 641. 
Rokiškis
• Reikalingas žmogus, mokantis 
dirbti trimeriu. Tel. 8 639 71 140. 
Rokiškis

KITA

• Naudotą, nedidelį grūdų malimo 
malūną. Obeliai. Tel. 8 686 87 492. 
Rokiškis
• Dvi statines, 200 l talpos. 
Grandininį tepalą, 1 l/1 Eur.  
Tel. 8 639 71 140. Rokiškis
• Naują melžimo aparatą. Variklis 
dyzelinis. Tel. 8 676 43 327. 
Rokiškis
• Naujus Shool prietaisus nuo nagų 
grybelio bei pėdų šveitiklius.  
Kaina 12 Eur. Tel. 8 678 66 028. 
Rokiškis
• Naujus čekiškus elektrinius 
prietaisus nuo kurmių, kurklių bei 
žiurkių. Siunčiu. Kaina 18 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujus, įvairius klausos aparatus. 
Siunčiu. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Bites su aviliais. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis
• Plienines lauko duris. Naujos, 
tamsiai rudos spalvos, su stakta. 
Matmenys 2050x960x42 cm. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 610 71 170. 
Rokiškis
• Cinkuotos vielos tinklą tvorai, 
1 m pločio. Tel. 8 673 48 456. 
Rokiškis
• Elektros variklius: 4 kW, 900 aps/
min. ir 4 kW, 1500 aps/min.  

Tel. 8 673 48 456. Rokiškis
• Mažai naudotas svarstykles 
gyvuliams sverti. Sveria nuo 1 iki 
1000 kg, paklaida 200 gr. Nuėmus 
tvoreles ir vartus liks platforma 
sverti didmaišiams ar pan. 
Svarstyklės rusiškos, ant ratukų. 
Kaina su rimtu pirkėju derinama. 
Kaina 400 Eur. Tel. 8 682 10 035. 
Rokiškis
• Įvairius medinius padėklus.  
Kaina 2 Eur. Tel. 8 682 31 964. 
Rokiškis
• Sausas, supjautas atraižas. 
Atveža. Tel. 8 671 89 551.  
Rokiškis
• Lapuočio malkas skaldytas arba 
kaladėmis. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 624 90 330. Rokiškis
• Tvarkingas, rusiškas svarstykles. 
Sveria iki 515 kg. Kaina 70 Eur. 
Tel. 8 684 20 231. Kupiškis
• Aliuminius bidonus: 10 l - 1vnt., 
20 l - 2 vnt., 38 l - 2 vnt.  
Tel. 8 620 64 901. Rokiškis
• Naudotą kelias valandas, statybinį 
dulkių siurblį Pansam. Galima 
siurbti ir šlapias šiukšles bei 
skysčius. Tinka pajungti prie įvairių 
šlifavimo prietaisų. Kaina 120 Eur. 
Tel. 8 686 91 017. Rokiškis
• Plačias, išdžiovintas, viengubo 
pjovimo lentas. Tel. 8 686 03 947. 
Rokiškis
• Stiklinius vyno butelius. 20 l 
talpos, 2 vnt. Vieno butelio kaina 
15 Eur. Tel. 8 620 64 901.  
Rokiškis
• Malkas rąsteliais - beržas, 
drebulė, 3 m ilgio, be pristatymo 
(Gediškių kaime). Dėl pristatymo 
susitarsime, kaina nuo 15 Eur/
erdv.m. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 659 12 691. Rokiškis
• Naujas kambario duris. Vienos 
durys su horizantaliais stiklais, 
kitos - aklinos. Durų spalva 
tamsaus riešuto. Durys su trimis 
vyriais, tvirta stakta. Su stiklais. 
Matmuo su stakta 855x2030. 
Kaina 100Eur. Be stiklų matmuo 
640x2010. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 624 03 782. Rokiškis
• Rąstus. Tel. 8 656 14 345. 
Rokiškis
• Pigiai 0,5 l, 0,7 l, 1,0 l, 3 l talpos 
stiklainius arba keičiu, pvz. į medų. 
Taip pat apie 50 l butelį   vyno 
gamybai. Kainos sutartinės.  
Tel. 8 621 06 493. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Mažai naudotą, visiškai 
sukomplektuotą su dėže Xbox 360s 
250GB. Ausinės, laidai, 2 pultai. 2 
žaidimai. Pririštas. Kaina 110 Eur. 
Tel. 8 603 64 685. Rokiškis
• Monitorių LG. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 683 27 149. Rokiškis
• Nešiojamąjį kompiuterį Dell. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 683 27 149. 
Rokiškis
• Monitorių Samsung. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 605 25 460.  
Rokiškis
• Nešiojamą kompiuterį Fujitsu 
Siemens. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis
• Mažai naudotą planšetinį 
kompiuterį Lenovo Tab10 
x103F. Geros būklės. Visiškai 
sukomplektuotas. Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 618 69 029. Rokiškis
• Nešiojamą kompiuterį Acer 
Aspire 5535. Veikia gerai, baterija 
laiko 2 paras, yra kroviklis. 
Galimas keitimas. Rašyti sms.  
Tel. 8 626 40 488. Rokiškis
• Puikiai veikiantį kompiuterį. Yra 
keletas defektų, bet naudojimui 
netrukdo. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 625 25 277. Rokiškis
• Plokščiaekranį monitorių. Kaina 
11 Eur. Tel. 8 675 00 301. Rokiškis
• Stalinį kompiuterį ir Mag 
monitorių. Amd Athlon 64 X2 
5000+/2GB, RAM/150GB, HDD. 
Monitorius plokščiaekranis. Kaina 
41 Eur. Tel. 8 675 00 301. Rokiškis
• Naują Samsung lazerinį 
spausdintuvą. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 645 47 976. Biržai

Vineta. Tel. 8 621 88 324.  
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Dviejų kambarių butą. 39 kv. m, 
Rokiškio miesto centre, su daliniais 
patogumais (sava šildymo sistema). 
Tel. 8 622 37 821. Rokiškis
• Sodą už Miškų urėdijos. 
Karkasinis namukas, rąstinė pirtis, 
pavėsinė, šulinys, vaismedžiai tarp 
namelio ir pirties atvestas vanduo. 
6a žemės. Kaina 7150 Eur.  
Tel. 8 624 90 501. Rokiškis
• Sodą Medžių g. 10. Kraštinis 
sklypas. Sklype yra dviejų aukštų 
sodo namelis (elektra, rūsys), 
ūkio paskirties pastatas (atvestas 
vanduo), šulinys, vaismedžiai, 
vaiskrūmiai, šiltnamis.  
Tel. 8 614 12 354. Rokiškis
• Mūrinį namą su ūkiniais pastatais 
ir 6 a žemės. Tel. 8 618 02 641. 
Rokiškis
• Tvarkingą 1 kambario butą 
Panevėžio g., 5 aukšte. Plastikiniai 
langai, įstiklintas ir suremontuotas 
balkonas, šarvo durys. Aute atliktas 
remontas. Parduodamas su baldais. 
36 kv. m, labai šiltas butas. Kaina 
13700 Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• Sodo sklypus Bokšto g. 4 ir 6, 
Velniakalnyje. Abiejų plotas 11 a. 
Kaina 2800 Eur. Tel. 8 612 85 906. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą 5 aukšte. Šalia 
Senukų parduotuvės, Panevėžio g. 

Kaina 22000 Eur.  
Tel. 8 608 44 484. Rokiškis
• 2 kambarių butą su patogumais 
Respublikos g. 5 aukštas. Kaina 
18000 Eur. Tel. 8 602 64 734. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą Kaune, Dainavos 
rajone, Kovo 11-sios gatvėje, 3 
aukšte. Reikalingas remontas, butas 
šiltas, kaina derinama. Kaina 44000 
Eur. Tel. 8 609 75 812.  
Rokiškis
• 2 kambarių butą Panevėžio g. 
Trečias aukštas, kambariai į dvi 
puses, plastikiniai langai. Kaina 
19600 Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• 2 kambarių, 50 kv.m butą 
Jaunystės g. Didelė virtuvė, 
kambariai nepereinami, plastikiniai 
langai. 5 aukštas. Kaina 16200 Eur. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Jaukų namuką Rokiškyje, 
Uljanavos soduose. Name 2 
kambariai, virtuvė. Mansarda 
neįrengta, joje galima įrengti 2 
kambarius. Rūsyje katilinė, pirtis 
ir WC patalpa. Sklypas 7,4 a. 
Tvenkinys bendras su kaimynu. 
Kaina 23200 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Pusę namo V. Kudirkos g. 13. Yra 
6,9 a žemės, rūsys, šulinys, seni 
ūkiniai pastatai. Kaina 12400 Eur. 
Tel. 8 650 60 545. Rokiškis
• 50 a žemės sklypą su ūkiniu 
pastatu ir daržine Rokiškio raj., 
Panemunėlio geležinkelio stotyje. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 07 428. 
Rokiškis
• 12 a sodą Steponyse, Vingerinės 
4-oje gatvėje. Yra 34 kv. m 
metalinis-stiklinis šiltnamis, 18 kv. 
m. medinis namelis, 10-15 metų 
amžiaus genėtos obelys, slyvos, 
kriaušės. Šalia yra vandens telkinys 
laistymui. Yra projektai šiltnamiui 
ir nameliui. Kaina 2190 Eur.  
Tel. 8 685 60 593. Kaunas
• Apšiltintą namą plastikiniais 
langais ir šarvuotomis durimis. 3 
kambariai, gražus sodas, su visais 
patogumais. Kieme yra šulinys. 
Yra apie 70 a žemės bei pagalbinės 
patalpos. Tel. 8 672 48 125. 
Rokiškis
• Namą Gaisrinės g. 88 kv. m, 
naujas stogas, pirtis name, po 
namu 31 kv. m rūsys, 6 a sklypas, 
garažas. Tinka ir komercijai. Kaina 
29200 Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• Pusę namo. Netoli bažnyčia, 
miesto centras. 2a žemės, yra 
vanduo. Tel. 8 623 01 338.  
Rokiškis
• Rokiškio r., Urlių k., 6,52 ha 
sklypą (7377/0001:34). Našumo 
balas 46,6. Kaina 2200 Eur/ha. Viso 
14 400Eur. Kaina 14400 Eur.  
Tel. 8 698 87 715. Vilnius
• Sodybą nuostabioje vietoje su 
1ha žemės Rokiškio raj., Kriaunų 
sen., Miciūnų k. Tel. 8 606 25 534. 
Rokiškis
• Išsimokėtinai parduodame sodą 
su mediniu namu Juodupėje, Raišių 
k., šalia miško. Yra metalinio rėmo 
šiltnamis su stiklais. Sklypas 7,6 a. 
Kaina 6000 Eur. Tel. 8 686 67 112. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą Aukštaičių g., 
mūriniame name, pirmame aukšte. 
Geras išplanavimas, kambariai į abi 
puses, plastikiniai langai, tvarkinga 
laiptinė, rami aplinka. Kaina 16999 
Eur. Tel. 8 600 98 909.  
Rokiškis
• Tvarkingą 2 kambarių butą 
Juodupėje. 3 aukštas, įstiklintas 
balkonas, šarvo durys, plastikiniai 
langai. Yra baldai, galima gyventi 
iš karto. Tel. 8 647 62 688. 
Rokiškis
• Namą Obeliuose, Pasubatės k. 
Namas rąstinis, iki ežero 200 m. 
Kaina 2900 Eur. Tel. 8 671 89 808. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą Jaunystės g. 2. 
Trečias aukštas (devynaukštyje). 
Butas labai šviesus, sudėti 
plastikiniai langai. Strategiškai 
patogi vieta, šalia prekybos  
centrai, autobusų stotis, turgus. 
Kaina 18800 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
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• Pusę gyvenamojo namo 
Obeliuose su 12 a žemės sklypu ir 
sodeliu. Kaina sutartinė, daugiau 
informacijos telefonu.  
Tel. 8 675 40 836. Rokiškis
• Du (0,99 ha ir 2 ha) žemės 
ūkio paskirties sklypus esančius 
Rokiškio r., Gabriškio k. 
Papildomas Tel. +370 62975352. 
Kaina 7000 Eur. Tel. 8 629 13 120. 
Rokiškis
• Komercinės paskirties patalpas 
geroje vietoje, miesto centre. Yra 
projektas, įrengta signalizacija.  
Tel. 8 622 65 723. Rokiškis

NUOMA

• Išsinuomočiau 1 kambario butą su 
baldais Rokiškyje.  
Tel. 8 609 08 832. Rokiškis
• Nuomojama palapinė/paviljonas 
įvairioms šventėms. Palapinės 
dydis - 8m x 4m. Galima nuomotis 
su baldais (yra stalai ir suolai) 
arba be jų. Palapinė atvežama ir 
pastatoma jūsų pasirinktoje vietoje. 

Tel. 8 699 03 637. Rokiškis
• Išnuomojamas tvarkingas 1 
kambario butas antrame aukšte, 
Vilties g., Rokiškyje. Kaina 
sutartinė. Papildomas tel. (8-671) 
49863. Tel. 8 684 83 512.  
Rokiškis
• Tvarkinga 3 asmenų šeima ieško 
2 kambarių buto nuomai. Esame 
dirbantys, be žalingų įpročių, 
mokesčius mokame laiku.  
Tel. 8 625 17 464.  
Rokiškis

PASLAUGOS

• Karpome, formuojame 
gyvatvores, genime šakas, 

smulkiname žolę. Pjauname 
pavojingai augančius medžius.  
Tel. 8 644 41 260. Rokiškis • Vejos pjovimas vejapjove 

nuo 2 Eur/arui. Žolės pjovimas 
žoliapjove (trimeriu) nuo 3 Eur/
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07:00 Lrytas tiesiogiai
08:00 Reporteris
09:00 Po darbų
10:00 Nuoga tiesa

11:25 Adomo obuolys
12:25 „Kita moteris“ 
13:35 TV parduotuvė
13:50 „Miškinis“
15:00 Lrytas tiesiogiai
16:00 Reporteris
16:30 Kitoks pokalbis su D. 
Žeimyte
17:00 Po darbų
18:00 Reporteris
18:55 „Raudonoji karalienė“ 
20:00 Reporteris
20:30 Kitoks pokalbis su D. 
Žeimyte
21:00 Ne spaudai
22:00 Reporteris
23:00 Ant bangos
01:25 „Moterų daktaras“ 
02:55 „Šeimininkė“ 
04:35 Vantos lapas
05:00 „Kovotojas“ 

arui. Kitų paslaugų kainos pagal 
susitarimą. Pastaba: minimali 
užsakymo suma 10 Eur. fb.me/
vejosprieziurarokiskyje.  
Tel. 8 623 99 555. Rokiškis
• Savivarčio vilkiko nuoma 

(vežame iki 25 t). Mini 
ekskavatoriaus ir mini krautuvo 

nuoma. Kasame tranšėjas 
komunikacijoms: vandentiekiui, 
kanalizacijai, drenažui, dujoms, 
elektros kabeliams. Formuojame 
sklypo reljefą, lyginame žemę. 
Bobcat nuoma. Tel. 8 614 41 588. 
Rokiškis
• Atlieku visus santechnikos 
darbus: šildymo, vandentiekio 
ir kanalizacijos montavimas, 
katilinių įrengimas, senų vamzdynų 
demontavimas, sanitarinių prietaisų 
pajungimas. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 606 38 456. Rokiškis
• Rengiame dokumentus 
kompensacijoms nuosavų namų 
šiltinimui, atliekame pastatų 
energinį sertifikavimą.  
Tel. 8 611 27 116. Rokiškis
• Įdirbu žemės sklypelius mini 
traktoriumi, taip pat pjaunu žolę, 
geniu medžius, karpau gyvatvores, 
galiu išlyginti kelią bei išstumdyti 
gruntą. Tel. 8 605 26 260.  
Rokiškis
• Rengiame dokumentus 
kompensacijoms privačių namų 
šiltinimui. Atliekame pastatų 
energinį sertifikavimą.  
Tel. 8 611 27 116. Rokiškis

PERKA

• Perku senus Audi automobilius 
iki 1992 m. Domina įvairios būklės 
automobiliai. Tel. 8 623 16 255. 
Rokiškis
• Pirksiu automobilį VW Golf, TDI. 
Tel. 8 647 85 982. Rokiškis

• Perkame sraiges, pasiimame iš 
namų. Tel. 8 670 37 379.  
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Geros būklės vežimėlį 3in1. 
Vežimėlis puikiai tiks bet kokiam 
orui. Erdvus lopšys. Važiuoklė 

palengvinta - iš aliuminio. Rankena 
odinė. Vežimėlis naudotas, defektų 
neturi. Gal kai kur pabraižytas 
rėmas, bet tikrai netrukdo naudoti. 
Kaina 140 Eur. Tel. 8 623 96 245. 
Rokiškis
• Babystyle vežimą. Mažoji karieta. 
Kaina 220 Eur. Tel. 8 625 85 446. 
Rokiškis
• Sportinį vežimėlį berniukui. 
Galima nuodoti nuo gimimoi, 
yra pilnai gulima padėtis. Dideli, 
slankiojantys ratai įveiks bet kokias 
kliūtis, duobes ar miško takus. 
Kaina 45 Eur. Tel. 8 670 54 703. 
Rokiškis

PAŽINTYS

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Veikiančią žoliapjovę. Briggs 
variklis, peilis 46 cm. Kaina 31 
Eur. Tel. 8 676 43 327. 
 Rokiškis
• Mažai naudotą žaliapjovę-
krūmapjovę (trimerį) Honda. 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 612 94 783. 
Rokiškis
• Mažai naudotas akumuliatorines 
žoliapjoves. 40 V, 43 cm.  
Tel. 8 621 51 352. Rokiškis
• Benzininę žaliapjovę Mcculloch. 
Dideli priekiniai varantys ratai, 
šoninis išmetimas, mulčiavimas, 
2,1 kW, darbinis plotis 56 cm, 
priklauso Husqvarna grupei, nauja, 
tik išbandyta. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 616 92 745. Rokiškis
• Gerą trimerį Erman.  
Tel. 8 643 33 201. Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Vis dar ieškomas, jau prieš 11 
dienų iš automobilio pabėgęs 
pudelis. Buvo gauta informacija, 
kad šuo yra Rokiškyje. Šuo 
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ženklintas (nr. 991001002501965). 
Mačiusius prašome pranešti. 
Radusiam pažadame 300 Eur 
atlygį. Papildomi tel. 860573573, 
863004130. Tel. 8 646 84 186. 
Utena
• Rasti valstybiniai numeriai.  
Tel. 8 687 52 879. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Tvarkingus, dažytus langų rėmus 
su stiklais. Aukštis 1,38 cm, plotis 
0,63 cm, įvairių dydžių.  
Tel. 8 458 33 355. Rokiškis
• Šulinio žiedus, 4 vnt. 1 kaina 45 
Eur. Kaina negalutinė.  
Tel. 8 621 36 133. Rokiškis
• Savadarbes medžio apdirbimo 
stakles ir savadarbį trifazį grūdų 
malūną, variklis 11 kW.  
Tel. 8 687 53 961. Rokiškis
• Sienų, lubų šlifavimo mašiną 
Žirafą, KD1542. 710 W, naudota 
vienam kambariui nušlifuoti. Yra 
apvali ir trikampė galvutė kampams 
šlifuoti. Taip pat statybinis siurblys 
su pajungimu įvairiems prietaisams. 

Galima pirkti atskirai. Siurblio 
kaina 120 Eur. Tel. 8 686 91 017. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Renault 1993 m., 1,4 l, benzinas, 
TA iki 2020.05. Sėdi ir važiuoji. 
Yra ir draudimas. Kaina šiek tiek 
derinama, galiu keisti į motorolerį 
ar keturratį. Kaina 280 Eur.  
Tel. 8 684 20 231. Kupiškis
• Tvarkingą, Lietuvoje registruotą 
automobilinę priekabėlę. 
Nesupuvusi. Puikiai veikianti 
elektros instaliacija. Geros 
padangos. Regitroje nefotografuota. 
Kaina 220 Eur. Tel. 8 600 65 951. 
Kupiškis
• Tvarkingą priekabą. Nugruntuota, 
naujai perdažyta, nauji laidai, 
žibintai, kablys, pakeisti guoliai, 

padangos, paaukštinimai. Kaina 
360 Eur. Tel. 8 674 53 910. 
Kupiškis
• Opel Astra 1,7 l, dyzelis, 50 
kW. Neseniai atlikta TA. Daugiau 
informacijos telefonu.  
Kaina 420 Eur. Tel. 8 623 59 018. 
Rokiškis
• 1994 m. Audi B4 universalą. 
Oda, el.langai, lieti ratai, pakeistas 
diržas, vandens pompa. Tvarkingas 
automobilis, TA dvejiems metams. 
Rida 240000 km. Kaina 920 Eur. 
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• 1998 m. Opel Astra 1,7 l, 
TD. Universalas, tvarkingas 
automobilis. TA iki 2019.08.10. 
Kaina 620 Eur. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• Renault Laguna 1996 m., 
benzinas/dujos, 2 l, 84 kW. TA 
galioja iki 2020.08. Centrinė 
signalizacija, 2 raktai, lieti 
ratlankiai, muzikos grotuvas. 
Kaina 460 Eur. Tel. 8 618 81 631. 
Rokiškis
• Labai tvirtą BMX dviratį 8-14 
metų berniukui. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 672 74 169. Rokiškis
• 2002 m. BMW 530. Dyzelis . 
Kaina 2000 Eur. Tel. 8 698 04 622. 
Rokiškis
• VW Passat 2001m., 1,8 l, 
benzinas/dujos. Kaina 1300 Eur. 
Tel. 8 698 04 622. Rokiškis
• 2005m. VW Passat 2 l, dyzelis. 
Kaina 2300 Eur. Tel. 8 698 04 622. 
Rokiškis
• 2005 m. VW Tuareg 3 l, dyzelis. 
Kaina 3100 Eur. Tel. 8 698 04 622. 
Rokiškis
• 2011 m. krovininį Opel Vivaro 2 
l, dyzelis. Kaina 3500 Eur.  
Tel. 8 698 04 622. Rokiškis
• Motorolerį Piaggio NRG 49, 2008 
m., aušinamas skysčiu.  
Kaina 830 Eur. Tel. 8 614 43 735. 
Rokiškis
• Geros būklės riedį.  
Tel. 8 621 51 352. Rokiškis
• Dviratį Batavus. Sora 
komplektacija. Karboninė šakė. 
Plentinukas. Kaina 230 Eur.  
Tel. 8 623 77 272. Rokiškis
• Medinę valtį. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 612 38 043. Rokiškis
• Išaugti, važinėti. BMX tipo -70 
Eur. Paauglio - 50 Eurų.  
Tel. 8 600 88 528. Rokiškis
• Vyrišką, bėginį dviratį. 21 
pavara, diskiniai stabdžiai, naujos 
padangos, aliuminio rėmas, labai 
lengvas  . Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Tvarkingą automobilį Renault 
Laguna 2, 2,2 l, 110 kW. TA iki 
2021.05.28. Yra antras komplektas 
ratų su vasarinemis padangomis. 

Niekas nebilda, viskas tvarkinga. 
Kaina 900 Eur. Tel. 8 626 88 690. 
Rokiškis
• 2007m. Opel Astra 1,6l , 
benzinas, hečbekas. 2005. Opel 
Astra, universlas, benzinas. 2006 
m. Opel Zafira 1,9 l, dyzelis. 2007 
m. Opel Meriva 1,7 l, dyzelis. 
2001 m. VW Golf 1,9 l, 66 kW, 
universalas. 2000 m. VW Golf 1,9 
l, TDI, 66 kW, hečbekas.  
Tel. 8 699 19 182. Rokiškis
• Opel Astra 1999 m., 2 l, dyzelis. 
Važiuojanti, TA pasibaigusi, kablys, 
lieti ratai. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 622 27 399. Rokiškis
• Juodos spalvos VW Polo. 1995 
m., 1,4 l, 44 kW, benzinas. TA 
iki 2029.09. Kokia kaina, tokia 
ir būklė. Yra nauji slenksčiai ir 
dešinės pusės sparnas. Kaina 320 
Eur. Tel. 8 693 85 945.  
Rokiškis
• Puikios būklės vokišką dviratį. 
Kojiniai stabdžiai, šviesos, ratai 26. 
Kaina 70 Eur. Tel. 8 674 32 521. 
Rokiškis
• Tvarkingą Peugeot 306. Pakeistas 
stiklas, priekinės spiruoklės, 
priekinės kaladėlės, važiuoklės 
gumos. Prieš TA keisti tepalai ir 
kiti skysčiai bei filtrai, yra auto 
pilotas, kritulių daviklis, vasarinės 
padangos. Kaina galutinė, Rokiškio 
rajono pakrašty. Kaina 600 Eur.  
Tel. 8 695 29 133. Rokiškis
• 2000 m. VW Golf 4. Universalas, 
1,9 l, TDI, 66 kW. Ką tik atvežtas 
iš Vokietijos, atlikta TA. El. 
stoglangis, el. langai, borto 
kompiuteris, serviso knyga, 2 
raktai. Daugiau informacijos 
telefonu. Kaina 1600 Eur.  
Tel. 8 605 22 152. Rokiškis
• Škoda Octavia 2012 m., 
universalas, 1,6 l, TDI, 77 kW. 
Idealios būklės. Kaina 5500 Eur. 
Tel. 8 628 87 687. Rokiškis
• Dyzelinį 2002 m. VW Passat 
1,9 l, TDI, 96 kW, universalas. 
Kaina 1700 Eur. Tel. 8 628 87 687. 
Rokiškis
• VW Passat 2000 m., 1,9 l, TDI, 
TA iki 2021.05 . Kaina 1250 Eur. 
Tel. 8 699 84 023. Rokiškis
• 2000 m. Citroen Xsara Picasso. 
2 l, 66 kW, TA iki 2020.02 . 
Kaina 460 Eur. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• Opel Zafira 2002 m., TDI, 74 kW. 
Automobilis techniškai tvarkingas. 
TA iki 2019.11. Pridedu žieminių 
ratų komplektą. Kita info telefonu. 
Keitimas nedomina. Kaina 1000 
Eur. Tel. 8 673 41 654.  
Rokiškis
• Dviratukus 4-6 metų vaikams. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 674 32 521. 

Rokiškis
• VW Passat universalą. 1,9 l, 
TDI, 81kW, 1996 m., su pilniausia 
komplektacija! Borto kompiuteris, 
autopilotas, klimato kontrolė, 
šildomos odinės sėdynės, 4 el. 
langai, el. veidrodėliai, kablys. 
TA ilgam, kuro sanaudos 4-5 l. 
Kaina 1150 Eur. Tel. 8 604 01 912. 
Rokiškis
• 36 dydžio riedučius. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 682 21 205.  
Rokiškis
• Elektrinį naują moterišką dviratį. 
Tel. 8 611 27 116. Rokiškis
• Paspirtuką paaugliui. Kaina 85 
Eur. Tel. 8 600 88 496.  
Rokiškis
• Paspirtuką ant trijų ratukų.  
Tel. 8 611 27 116. Rokiškis
• Triukinį paspirtuką. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 600 88 496. Rokiškis
• 2009m. Opel Insignia 2 l, dyzelis. 
Nesiveda. Kaina 3000 Eur.  
Tel. 8 698 04 622. Rokiškis
• Geros būklės 2000 m. dyzelinį 
miniveną Citroen Xsara Picasso. 
Tvarkingas, neparūdijęs, nereikia 
jokių investicijų. TA iki 2021 m. 
vasario mėn. Tel. 8 686 91 017. 
Rokiškis
• Audi A4 1,9 l, 66 kW, dyzelis, 
automatinė pavarų dėžė. TA iki 
2020 m. rudens. Viskas veikia be 
priekaištų, labai geros padangos, 
nereikia jokių investicijų. Kėbulas 
šiek tiek parūdijęs. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 686 91 017. Rokiškis
• 1996 m. Volvo 850 2,5 l, TDI, 
103 kW, dyzelis, TA iki 2021.04. 
Kaina 750 Eur. Tel. 8 657 51 472. 
Rokiškis
• Gerą miesto motorolerį Peugeot 
Jet Force. TA iki 2020.05. Kaina 
430 Eur. Tel. 8 627 69 141. 
Rokiškis
• Dviratį. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 682 21 205. Rokiškis
• Dviratį. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 682 21 205. Rokiškis
• Audi A3 2005 m. dyzelis, 
sedanas, 4 durų, pavarų dėžė 
mechaninė. TA iki 2020.07. Kaina 
2850 Eur. Tel. 8 615 65 657. 
Rokiškis
• Opel Vectra 2000 m., 2 l, dyzelis. 
Visą arba dalimis, yra trūkumų. 
Kaina 270 Eur. Tel. 8 628 47 947. 
Kupiškis
• Pigiai vyrišką be bėgių ir 
moterišką tarybinį dviračius. Dar 
yra įvairių detalių. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 621 06 493. Rokiškis
• Fiat Ulysse 1998 m., 2,1 l, TD, 
TA iki 2021.05.01. 6 vietos . 
Kaina 690 Eur. Tel. 8 624 39 429. 
Rokiškis
• Gaz 24 1966 m. Kaina 480 Eur. 
Tel. 8 624 39 429. Rokiškis

• Visureigį Tata Safari. 2001 m, 
2,1l, TA iki 2020.10.04.  
Tel. 8 686 93 420. Rokiškis
• 2PTS-4 priekabą su TA. Kaina 
600 Eur. Tel. 8 608 46 001.  
Biržai

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Nebrangiai priekabą 2pts4. 
Tvirtas dugnas, metaliniai bortai. 
Neregistruota. Tel. 8 623 43 539. 
Rokiškis
• MTZ traktoriui: ratų komplektą, 
kultivatorių, plūgus ir kita.  
Tel. 8 625 69 078. Rokiškis
• Šieno šiaudų rinktuvą. Tinka 
traktoriams T40, T25. Viskas veikia 
gerai. Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 615 74 947. Rokiškis
• Traktorių MTZ-50, eksportinis, 
tinkamai dirbantis, kaina 1600 Eur, 
MTZ-820 geros būklės, 2000 m., 
kaina 6900 Eur, Ursus-Zetor 8011 
iš Skandinavijos, geros būklės, 
kaina 3500 Eur. Tel. 8 641 57 036. 
Kupiškis
• Nedidelį rinktuvą. Kaina 650 Eur. 
Tel. 8 641 06 273. Rokiškis
• Grėblį vartytuvą Dobilas 3. 
Kaina 650 Eur. Tel. 8 641 06 273. 
Rokiškis
• Prikabinamą smulkintuvą. 
Kaina 650 Eur. Tel. 8 641 06 273. 
Rokiškis
• T-150 traktoriaus ratus, 4 vnt. 
Salų mstl. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 610 17 315. Rokiškis
• Priekabą 2pts4. Kaina 920 Eur. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Grėblį. Naudotas tik vieną vasarą, 
beveik naujas. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 680 48 899. Rokiškis
• Mažai naudotą šienapjovę. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 680 48 899. 
Rokiškis
• Naudotą traktoriaus T-150 
padangą su ratlankiu.  
Tel. 8 658 88 388. Rokiškis
• Traktorinio plūgo komplektą - 
korpusas, verstuvė, noragai nauji. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 612 52 471. 
Rokiškis
• Tvarkingą, japonišką traktorių. 
22AG, 2WD. Jūžintai. Kaina 1700 
Eur. Tel. 8 631 25 562.  
Rokiškis
• Grėblį - vartytuvą Dobilas-3.  
Tel. 8 623 55 834. Rokiškis
• Grėblį-vartytuvą Dobilas-3. 
Labai mažai naudotas, originalios 
spyruoklės. Tel. 8 623 43 539. 
Rokiškis
• Vokišką šieno, šiaudų ritininį 
presą. Yra tiesioginio krovimo į 
priekabą funkcija. Riša gerai.  
Tel. 8 623 43 539. Rokiškis
• Rusiškus 4 korpusų plūgus.  
Tel. 8 620 33 091. Rokiškis
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Kaunietė pripažino kaltę dėl dviejų vaikų 
gyvybes nusinešusio gaisro

Kauno apylinkės teisme 
V. B. pripažino kaltę dėl 
dviejų vaikų gyvybes nu-
sinešusio gaisro, BNS sakė 
Kauno apylinkės teismo 
atstovė Vaida Bytautė.

Per teismo posėdį ap-
klausta kaltinamoji, ji kaltę 
pripažino visiškai, kalbėda-
ma neslėpė emocijų, verkė, 
sakė teismo atstovė. 

Nukentėjusiojo advokatė 
Rasa Kalkauskienė pareiškė 
civilinį ieškinį dėl 3 tūkst. 
eurų neturtinės žalos pritei-
simo žuvusių vaikų broliui, 
gyvenančiam globos namuo-
se, jis byloje pripažintas ne-
kentėjusiuoju. Kaltinamoji šį 

ieškinį pripažino, žadėjo įsi-
darbinti ir atlyginti neturtinę 
žalą. 

Ši byla nagrinėjama užda-
ruose teismo posėdžiuose.

Ikiteisminis tyrimas pra-
dėtas pernai kovą, kai dvejų 
metų mergaitė ir penkerių 
metų berniukas žuvo kilus 
gaisrui Tunelio gatvėje Kau-
ne esančiame name.

Namo langai buvo su 
grotomis, durys užrakintos, 
todėl vaikai neturėjo realios 
galimybės pasišalinti iš de-
gančio namo, kur buvo pa-
likti vieni. Pasak ekspertų 
išvadų, vaikai mirė nuo apsi-
nuodijimo smalkėmis.

Ikiteisminio tyrimo duo-

menimis, motina dažnai pa-
likdavo vaikus vienus, taip 
pat ir nakčiai. Tuo metu, kai 
įvyko nelaimė, moters na-
muose nebuvo apie valandą.
Tyrimo metu motinos pozici-
ja keitėsi, iš pradžių ji nepri-
pažino kaltės.

Už neatsargų gyvybės 
atėmimą dviem ar daugiau 
žmonių gresia laisvės atėmi-
mas iki šešerių metų, už pik-
tnaudžiavimą tėvų teisėmis 
ar pareigomis – bauda, lais-
vės apribojimas, areštas arba 
laisvės atėmimas iki penke-
rių metų.

Kitas posėdis šioje byloje 
numatytas birželio 11 dieną.

BNS inform.

Seimas sugriežtino baudas už mokslo 
ir studijų darbų pirkimą

Seimas priėmė Adminis-
tracinių nusižengimų ko-
dekso pataisas, kuriomis su-
griežtino baudas už mokslo 
ir studijų darbų pirkimą.

Taip pat išplėstas pateiktų 
svetimų studijų darbų, už ku-
riuos gresia sankcijos, sąrašas: 
jei šiuo metu baudos numatytos 
tik už baigiamuosius bakalauro 
ir magistro studijų darbus, pa-
tvirtinus naujas formuluotes 
įtraukti ir referatai, kursiniai 
bei kiti tarpiniai darbai.

padorumo“, – BNS sakė M. 
Adomėnas.

Administracinių nusižengi-
mų kodekso pataisos už moks-

lo ar studijų darbo pateikimą 
kaip savo, kito asmens vardu 
pateikto darbo parengimą ir 
perdavimą nustatys 200–500 
eurų baudą. Pataisos įsigalios, 
jas pasirašius prezidentei Da-
liai Grybauskaitei.

Šiuo metu už neteisėtą 
mokslo ar studijų darbų pirki-
mą, pardavimą ir jų pateikimą 
mokslo ir studijų institucijoms 
numatyta 150–300 eurų bauda.

Juridinių asmenų vadovams 
už tokias veikas lieka dabartinė 
800–1800 eurų bauda.

Siūlymas pirkti mokslo 
darbus užtrauks įspėjimą arba 
100–200 eurų baudą, juridinių 
asmenų vadovams – 300–600 

eurų baudą.
Už pakartotinius pažeidi-

mus grės 500–900 eurų bauda, 
šiuo metu ji siekia 300–850 
eurų. Juridinių asmenų vado-
vams ar kitiems atsakingiems 
asmenims ji lieka tokia pati, 
1700–3000 eurų.

Aiškinamajame rašte nuro-
doma, kad išplėtus vertinamų 
darbų sąrašą gali padaugėti 
darbo Akademinės etikos ir 
procedūrų kontrolieriaus tarny-
bai, todėl reiktų įsteigti vieną 
papildomą etatą. Anot aiški-
namojo rašo, etato išlaikymui 
metams turėtų būti skiriama 17 
tūkst. 373 eurai.

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

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

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimą

AVINAS. Sa-
vaitė prasidės 
džiugiomis nuo-
taikomis, viltingu 

permainų laukimu. Pirmoji sa-
vaitės pusė labai produktyvus 
laikas, tad jį skirkite dalyki-
niams reikalams. Tai produk-
tyvus metas, pavyks nemažai 
nuveikti, sublizgėti reikiamų 
žmonių akyse. Tinka tvirtinti 
susitarimus, galimi įspūdingi 
pirkiniai ar pelningi sando-
riai. Ne itin palankus laikas 
tolimoms kelionėms, tarptau-
tiniams santykiams. Galimi 
nesusipratimai sprendžiant ju-
ridinius klausimus. Trečiadie-
nį laukia malonios staigmeos, 
gali užsimegzti perspektyvios 
pažintys, sulauksite netikėtų 
pasiūlymų. Savaitės pabaigoje 
sėkmę pritrauks ir gera nuo-
taika.

JAUTIS. Me-
tas mažinti tem-
pą. Prisiminkite 
kasdienius, tačiau 

būtinus darbus. Ramus lai-
kas. Savaitės viduryje seksis 
tvarkyti juridinius reikalus, 
tartis su autoritetais, palanku 
kreiptis į valstybines įstaigas. 
Puikus metas turimų suma-
nymų realizacijai, sulauksite 
palaikymo iš aplinkos. Nebi-
jokite originalių sprendimų, 
įsiklausykite į kitokią nuo-
monę. Lankstus požiūris bei 
gebėjimas prisitaikyti prie si-
tuacijos lems sėkmę. Savaitės 
pabaigojenorėsis atsipalaiduo-
ti, prisiminsite seniai matytus 
draugus, gimines. Sekmadienį 
daugiau laiko skirkite saviana-
lizei, asmeniniam tobulėjimui.

DVYNIAI. Ak-
tyvus metas, ypač 
pirmoji savaitės 
pusė. Bus daug 

neįpareigojančio bendravimo, 
gali užsimegzti svarbūs ryšiai, 
palanku plėtoti tarptautinius 
santykius. Produktyviausias 
bus savaitės vidurys – nuos-
tabus metas kūrėjams, smul-
kiems verslininkams, preky-
bininkams bei tiems, kuriems 
reikia daug bendrauti, tartis, 
tarpininkauti. Tvarkysite svar-
bius dokumentus, tvirtinsite 
reikšmingas sutartis ar vyksi-
te į netolimas komandiruotes. 
Savaitės pabaiga bus ramesnė.

VĖŽYS. Pir-
mojoje savaitės 
pusėje sėkmė ly-
dės keliautojus. 

Pravartu atostogauti, ilsėtis, 
svajoti. O štai darbams metas 
nepalankus: nepavyks išveng-
ti konfliktinių situacijų, bus 
sunku susitarti su aplinkiniais, 
nes užsispyrusiai ginsite savo 
nuomonę, poziciją. Pasisten-
kite susitarti gražiuoju, išli-
kite taktiški bei diplomatiški. 
Baigiantis savaitei, tikėtini 
sveikatos sutrikimai, vargins 
jėgų trūkumas, bus sunku mo-
tyvuoti save aktyviems veiks-
mams. Atkreipkite dėmesį į 
savo gyvensenos ypatumus, 

Astrologinė prognozė savaitei 
atsisakykite žalingų įpročių.

LIŪTAS. Sa-
vaitei prasidedant, 
pasieks svarbios 
žinios, galite su-

laukti netikėtų vizitų ar pasiū-
lymų. Tikėtini svarbūs įvykiai 
bičiulių, šeimos narių gyveni-
me. Tai džiugus metas, tačiau 
verčiau atsiriboti nuo itin at-
sakingos veiklos. Tinkamas 
laikas netolimoms išvykoms, 
komandiruotėms, reikalams, 
susijusiems su gyvenamąja 
vieta, transporto priemonėmis 
tvarkyti. Savaitės viduryje pa-
lanku pardavinėti, rengti įvai-
rias prezentacijas, planuoti 
svarbius susitikimus. Tiesa, 
bus jautresnė nervų sistema, 
greičiau pavargsite, susierzin-
site – venkite pernelyg didelių 
krūvių, darykite pertraukėles 
tarp darbų. Savaitgalį laukia 
nemalonus konfliktas.

M E R G E L Ė . 
Galima tikėtis 
svarbių permainų 
darbo aplinkoje. 

Jei brandinate įdomią idėją 
– pristatykite ją reikiamiems 
žmonėms savaitės pradžioje. 
Sulig antradieniu imsite jaus-
tis laisviau, norėsis mokytis 
naujų dalykų, plėsti horizontą. 
Puikus metas daug bendrau-
jantiems žmonėms, seksis 
dirbantiems prekybos bei gro-
žio srityse. Laukia įspūdingi 
pirkiniai, palanku investuoti 
į transporto priemones. Sa-
vaitės viduryje aplankys ypa-
tingas įkvėpimas, tinkamas 
laikas saviraiškai, įvairiems 
mokymams, prezentacijoms, 
savo veiklos reklamai. Perio-
do gale vargins jėgų trūkumas 
– daugiau laiko skirkite poil-
siui, ligų profilaktikai.

S VA R S T Y -
KLĖS. Pirmoje 
savaitės pusėje 
laukia daug veiks-

mo, tai produktyvus laikas, 
planuokite svarbiausius dar-
bus bei dalykinius susiti-
kimus. Itin palankus metas 
tolimoms kelionėms – galite 
sulaukti kvietimų pasisve-
čiuoti svetur, vykti į koman-
diruotes. Perspektyvu vystyti 
tarptautinius ryšius, šio meto 
pasiūlymai bus verti dėme-
sio. Tikėtini pokyčiai susiję 
su gyvenamąja vieta, artimos 
aplinkos žmonėmis, ypač pe-
riodo viduryje. Nuo ketvirta-
dienio gyvenimo tempas sulė-
tės, atsiras daugiau laiko savo 
poreikiams bei pomėgiams. 
Savaitgalį jausitės pakylėti, 
aplankys įkvėpimas. 

S K O R P I O -
NAS. Kaip ir 
svarstyklėms, ne-
trūks veiksmo, 

aplinkybės neleis sulėtinti 
tempo. Tvarkysite pradėtus 
reikalus, kurie klostysis jums 
palankia linkme. Neužmikite 
ant laurų – venkite demons-
tratyviai puikuotis savo pra-
našumais, kitaip, neišvengsite 

skaudžių pamokų. Savaitės 
viduryje bus daug neįpareigo-
jančio bendravimo, nemažai 
laiko reikės praleisti kelyje. 
Tai džiugus ir malonus laiko-
tarpis. Labai seksis dirban-
tiems prekybos srityje. Tinka 
tvarkyti svarbius dokumentus, 
spręsti klausimus susijusius su 
transporto priemonėmis. Sa-
vaitgalį leisite artimų žmonių 
apsuptyje, rūpinsitės buitimi, 
šeimos narių gerove.

ŠAULYS. La-
bai atidžiai tvar-
kykite finansinius 
reikalus, slėpkite 

planus. Galimi nuostoliai, ne-
planuotos išlaidos – verčiau 
pataupyti, vengti didesnių 
investicijų. Savaitės viduryje 
tikėtinos įspūdingos pažintys, 
galimi asmeninio gyvenimo 
pokyčiai. Palankus metas su-
sitarimams tvirtinti, tartis su 
reikiamais asmenimis. An-
troje savaitės pusėje taisysis 
situacija darbe. Savaitgalį pa-
sistenkite bent trumpam pa-
bėgti nuo visų rūpesčių.

OŽIARAGIS. 
Rami savaitė. Dar-
bų netrūks, tačiau 
kontroliuosite si-

tuaciją. Savaitės vidurys pro-
duktyviausias. Seksis ne tik 
profesinėje srityje, fortūna 
šypsosis ir meilės fronte – ti-
kėtinos perspektyvios roman-
tinio pobūdžio pažintys. Sa-
vaitės pabaigoje suksite galvą 
iš kur gauti reikiamų resursų. 
Savaitgalį leisitės į nuotykius, 
vyraus pakilios nuotaikos.

VA N D E N I S . 
Atsikratykite ne-
reikalingų daiktų, 
švarinkite bei gra-

žinkite savo aplinką. Skirkite 
dėmesio ir savo vidinei būse-
nai, ieškokite nerimo priežas-
čių. Savaitės viduryje tapsite 
itin paslaptingi, norėsis daž-
niau pabūti vienumoje, leistis 
į apmąstymus. Galite susidur-
ti su klasta. Palankus metas 
spręsti klausimus susijusius 
su gyvenamąja vieta, kraus-
tytis. Ketvirtadienis produkty-
viausia bei sėkmingiausia šios 
savaitės diena – būkite akty-
vūs, siekite užsibrėžtų tikslų, 
fortūna jums šypsosis. Iki pat 
savaitės galo išliksite kupini 
energijos ir ryžto.

ŽUVYS. Dabar 
palankiausia susi-
koncentruoti ties 
kasdieniais reika-

lais.I šaugs bičiulių, bendra-
minčių, kolegų svarba, jausite 
poreikį pasitarti, bus sunku 
vieniems patiems įgyvendinti 
turimus sumanymus. Pers-
pektyviausias savaitės vidu-
rys – galite sulaukti įspūdin-
gų pasiūlymų, užmegzti itin 
naudingas pažintis. Savaitės 
pabaigoje būsite gana akty-
vus, tačiau galite susidurti su 
negatyviais žmonėmis – ne-
skubėkite atvirauti apie savo 
ateities planus.

ROKIŠKIO MĖSINĖS KRAUTUVES RASITE:

Karinių oro pajėgų šimtmečio proga 
rengiama didelė aviacijos šventė

Lietuvos karinių oro pa-
jėgų šimtmečio proga liepą 
Šiauliuose bus rengiama dide-
lė aviacijos šventė.

Renginys „Sakalo sparnai 
2019“ organizuojamas Aviacijos 
bazėje.

Didžiausią reginį šventės da-
lyviams kurs viena garsiausių 
pasaulio akrobatinio skraidymo 
komandų – „Frecche tricolori“ 
iš Italijos, taip pat Belgijos ka-
rinių oro pajėgų demonstracinis 
naikintuvas F-16 „Dark Falcon“.

Šventėje taip pat daly-

vaus įvairūs kitų šalių orlai-
viai – naikintuvai „Eurofigh-
ter Typhoon“, F-18 „Hornet“, 
F-16 „Fighting Falcon“, JAS 
39 „Gripen“, atakos lėktu-
vas L-159, mokomasis BAE 
„Hawk“, sraigtasparniai Mi-8, 
Mi-17, Mi-24, Mi-35, Mi-171, 
R44, nedidelis krovininis lėktu-
vas M28.

Tai pat numatyti įvairių trans-
porto lėktuvų praskridimai, tarp 
jų ir NATO išankstinio perspėji-
mo ir valdymo sistemai (AWA-
CS) priklausantis „Boeing“ 
E-3A.

Viso planuojama apie 4 val. 
truksianti pasirodymų ore pro-
grama.

Ekspozicijoje dalyvaus Lie-
tuvos kariuomenės daliniai, tarp-
tautinio NATO bataliono kariai 
su įvairia technika, veiks įvairios 
mažosios aviacijos ir universite-
tų paruoštos parodos, vyks užsi-
ėmimai ir varžybos mažiesiems 
šventės lankytojams.

Šventė vyks liepos 27 dieną. 
Oficialiai 1919 metais susikūru-
sių Karinių oro pajėgų šimtmetis 
paminėtas šiemet kovą.

BNS inform.
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ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

Buhalterė skundžiasi 
gydytojui nemiga.

– O aveles skaičiuoti ar 
bandėte? – klausia gydytojas.

– Žinoma, skaičiuoju, 
skaičiuoju, suklystu ir visą naktį 
ieškau klaidos.

***
Mokytoja stebi kaip 

Petriukas nusirašinėja ir sako:
– Tu jau kelintą kartą vis 

žiūri į Jonuko testą.

Orų prognozė gegužės 21-23 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Gegužės 21 d. Naktį 16

Dieną 24
R, 
3-8 m/s

Galimas trumpas 
lietus, perkūnija.

Gegužės 22 d. Naktį 15
Dieną 25

P,
1-5 m/s

Trumpi lietūs, 
perkūnija.

Gegužės 23 d. Naktį  14
Dieną 18

V, 
2-7 m/s

Trumpi lietūs, 
perkūnija.

DIREKTORIUS
Simonas Tuska
info@rokiskiosirena.lt
ŽURNALISTĖ
Ieva Rakauskaitė
Tel. 8 677 50578

DIZAINERĖ-MAKETUOTOJA
Lina Dūdaitė-Kralikienė
Tel. 8 672 36 089 
lina@rokiskiosirena.lt

REKLAMOS SKYRIUS
Justina Kesylytė
Tel. 8 666 76 777
reklama@rokiskiosirena.lt
BUHALTERĖ
Ramutė Buckuvienė
Tel. 8 618 08 915

Petriukas atsako:
– Aš nekaltas, kad jis taip 

neaiškiai rašo.
***

Žmona klausia vyro:
– Noriu žinoti, ar tu mane, kai 

aš pražilsiu?
– Žinoma! Ar nustojau tave 

mylėti, kai tu buvai juoda, balta, 
violetinė?

***
Net tuščias šaldytuvas 

sulaukia 4-5 peržiūrų per 
dieną…

***
Britų mokslininkai nustatė, 

jog plaunant kojas, nusiplauna ir 
rankos.

***
Kalbasi dvi blondines:
– Mieloji, o tu žinojai, kad 

tavo mašina O O O O iš tikrųjų 
vadinasi Audi?

***

Tik gimtadienių dėka gali 
sužinoti, kiek nereikalingų 
dalykų yra parduotuvėse…

***
Barnis šeimoje. Vyras šaukia:
– Tu niekada nerastum antro 

tokio kaip aš!
Žmona:
– O kas tau sakė, kad aš 

norėčiau tokio antro?
***

– Ar žinai, kiek man kainuoja 
tavo mokslai?

– Žinau, todėl ir stengiuosi 
kuo mažiau mokytis.

***
Yra vieversiai. Jiems patinka 

anksti keltis. Yra pelėdos. 
Joms patinka vėlai gultis. Bet 
yra nenuoramos geniai. Jie 
pelėdoms rytais trukdo miegoti, 
o vieversiams – laiku atsigulti!

***
– Ar moki virti plovą? 

Čirškinti kotletukus? Na, nors 
mišrainę kokią?

– Ko tu pristojai prie manęs! 
Aš neblogai užkaičiu virdulį!

***
– Ar tavo vyras prisimena 

vestuvių datą?
– Laimei, ne.
– Kodėl „laimei“?
– Aš jam apie tai primenu 

kelis kartus per metus ir 
kiekvieną kartą gaunu dovanų.

***
– Darai mankštą ryte?
– Ryte aš vėluoju. Tai kur kas 

sportiškiau nei mankšta.

***
Daktaras įdėmiai skaito 

paciento tyrimo išvadas.
Pacientas:– Daktare, kaip?
– Na, manau turėsit pasiimti 

nemažą paskolą iš banko ir skirti 
ją gydymui.

– Bet aš neturėsiu iš ko ją 
grąžinti…

– O jums ir nereikės jos 
grąžinti,

***
– Kodėl tu vakar namo grįžai 

penktą valandą ryto?
– O tai kur dar šiame mieste 

galima nueiti penktą valandą ryto?
***

Žmona, žiūrėdama eilinį 
meksikietišką serialą, sako vyrui:

– Žiūrėk, kaip jis ją myli…
– O ar tu žinai, kiek jam už 

tai moka?
***

– Ko liūdi?
– Įsivaizduok, mano 

tarakonai paskelbė karą kaimynų 
tarakonams…

– Čia gi puiki žinia! Vieni 
kitus išnaikins!

– Aha, išnaikins! Vakar jie 
1500 belaisvių parsivedė!

***
– Nusipirkau batelius, 

paklojau pusę atlyginimo…
– Nieko sau! Kuo tokie 

ypatingi bateliai?
– Paprasti bateliai… 

Atlyginimas toks.
*** 

Girtuoklis išsvirduliuoja iš 

baro, apsidairo, prieina prie kito 
tokio pat  ir klausia: 

– Kas ten šviečia danguje? 
Saulė ar Mėnulis?

 – Oi, nežinau, aš ir pats ne 
vietinis.

***
Dinozauriukas klausia 

mamos:
– Kai numirsiu, pateksiu į 

dangų?
– Ne, į muziejų.

***
Kaimo keliu dideliu greičiu 

važiuoja gydytojas. Šalia 
sėdinti žmona sako:

– Važiuok lėčiau, nes dar 
policininkas sustabdys!

– Nesustabdys. Aš jam 
liepiau visą dieną gulėti 
lovoje…

***
Vyras grįžta namo ir sako 

žmonai:
– Tu atrodai tokia pavargusi, 

brangioji.
– Tokia ir esu. Visą dieną 

tvarkiau savo rankinę…
***

Mokytoja klausia:
– Vaikučiai, kas yra 

mumija?
Petriukas atsako:
– Konservuota karalienė.

***
Ant uolos tupi erelis ir sėdi 

Kūlverstukas. Erelis klausia:
– Na ką, skrendam toliau?
– Palauk dar truputį, kol 

ausytės pailsės…

AUGALAI

• Grikius sėklai. Yra apie 1 t. Ir 
kviečių sėklą. 2 t.  
Tel. 8 622 69 546. Rokiškis
• Ekologiškus kviečius, rugius ir jų 
miltus. Gali atvežti.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Naują kondicionierių. Gamintojas 
- Vokietijos įmonė.  
Tel. 8 670 27 742. Rokiškis
• Galingą, veikiantį, naudotą dulkių 
siurblį, 1600 W. Kaina 24 Eur.  
Tel. 8 692 49 480. Rokiškis

• Šaldytuvą Ardo. 155 cm, geros 
būklės, veikiantis. Kaina 99 Eur. 
Tel. 8 683 27 149. Rokiškis
• Kondicionierių. Ir šildo, ir vėsina. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 624 62 039. 
Rokiškis
• Svarstykles. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 608 42 764. Rokiškis

• Automatinę skalbimo mašiną 
Samsung, 5 kg talpos. Kaina 80 
Eur. Tel. 8 605 25 460.  
Rokiškis
• Naują autoklavą, talpa 24 vnt. 
0,5 l stiklainiai. Galiu siųsti paštu. 
Kaina 45 Eur. Tel. 8 684 20 231. 

Kupiškis
• Dujinę viryklę Indesit, yra ir 
balionas su dujomis.  
Tel. 8 654 53 848. Rokiškis

• 52 dydžio motociklininko striukę. 
Kaina 45 Eur. Tel. 8 674 32 521. 
Rokiškis
• Motociklininko batus. 42 dydis, 
nauji. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 674 32 521. Rokiškis
• 3 poras batų. Balti 38 dydžio, 
sportiniai margi 40 ir 39 dydžių. 
Rašyti sms. Tel. 8 626 40 488. 
Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

SPORTO IR LAISVALAIKIO-
PREKĖS

• Naujus žvejybos tinklus. Siunčiu. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 678 66 028. 
Rokiškis
• Štangą. Arba keičiu į plastikinę, 
nedidelę valtį. Tel. 8 687 53 961. 
Rokiškis
• Šašlykinę. 65x30x17c m, aukštis 
nuo žemės 68 cm. Metalo storis 3 
mm. Tel. 8 619 52 150.  
Rokiškis


