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Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Birželio 11-oji, 
antradienis, 
24 savaitė

Iki metų pabaigos liko
203 dienos.

Saulė teka 4.43 val., 
leidžiasi 21.54 val. 

Dienos ilgumas 17.11 val. 
Mėnulis – priešpilnis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Agluona, Aluona, Barnabas, 
Flora, Raminta, Ramintas, 

Tvirbutas, Tvirbutė, Tvirgeda, 
Tvirgedas, Tvirmantas, Tvirmantė.

Rytoj: Anupras, Dovė, Kristė, 
Kristijona, Kristijonas, Kristina, 
Kristinas, Ramūnas, Ramūnė, 

Vilma.
Poryt: Akvilina, Antanas, 

Antanė, Antanina, Antonija, 
Antonijus, Arūnė, Dainius, 
Kunotas, Miniotas, Minius, 

Minjotas, Minkanta, Minkantas, 
Minkantė, Minmantas, 

Minmantė, Minotas, Nina.

Dienos citata
„Noruose atsiskleidžia 

žmogaus esmė“ 
(Spinoza).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1936 m. paskelbta apie aš-
tuonių aukščiausio rango so-
vietų karo vadų, tarp jų maršalo 
Michailo Tuchačevskio, areštą, 
slaptą teismą, nuteisimą ir įvyk-
dytą mirties bausmę. Prasidėjo 
plataus masto „valymai“ Sovietų 
Sąjungos karinėje vadovybėje.

Šiandien 
Lietuvos istorijoje

1989 m. Vilniaus Kalnų par-
ke įvyko mitingas 49-osioms 
Lietuvos okupacijos metinėms 
paminėti. Iš Sovietų Sąjungos 
vadovybės reikalauta paskelb-
ti negaliojančiais Ribentro-
po-Molotovo pakto slaptuosius 
dokumentus, išvesti iš Lietuvos 
okupacinę kariuomenę.

Post 
scriptum

Ar taip dėsi asilui kepurę, ar 
kitaip – vis tiek ausys matyti.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

Rokiškyje – žaibinio 
meningokoko auka:
mirė maža mergaitė

3 p.

Atnaujinti Juodupės paplūdimiai – 
traukos centras

4 p.

Seimas ragina skirti 
dėmesio medinių 
maldos namų apsaugai.
Ar bus išgirstas saliečių balsas?

Saliečiai džiaugiasi bažnyčios remontu. Tačiau baiminasi dėl senos elektros 
instaliacijos.                                                              L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

2 p.

Durpyne žaibas trenkė į aukščiausią tašką

„Rokiškio Sirenos“ skaitytoja užfiksavo gaisro Rėkyvos durpyne akimirkas. 
3 p.

3 p.

4 p.

Savaitgalį – karių 
savanorių pratybos

„Vasaronės“ kaitino 
kraują būgnų ritmais ir 
vėsino vandens purslais
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Seimas ragina skirti dėmesio medinių maldos namų 
apsaugai. Ar bus išgirstas saliečių balsas?

Salų, Kamajų ir Duokiškio klebonas Andrius Šukys tikinčiuosius ragino dėkoti valstybei ir 
jos mokesčių mokėtojams už didžiulę dovaną miesteliui – atnaujinamą bažnyčią.

Salų tikinčiosios tikisi, kad po laikinų nepatogumų remonto metu, bažnyčia taps traukos 
centru ir vietos žmonėms, ir vasarotojams.                                      L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Sekminės daugeliui visų pir-
ma asocijuojasi su kiaušinienės 
gamtoje švente. Iš tiesų ši diena 
tikintiesiems ypatinga – tai Baž-
nyčios gimtadienis. Ir jį „Rokiškio 
Sirena“ sutiko su Salų parapi-
jos tikinčiaisiais. Kurių bažnyčia 
pasipuošusi pastoliais. Įsibėgėjo 
ilgai lauktas bažnyčios išorės re-
konstrukcijos projektas. Tačiau 
kaip neretai pasitaiko, kairė ranka 
nežino, ką daro dešinė: už maž-
daug 0,5 mln. Eur bažnyčios išorę 
pagražinti skirtame projekte neį-
skaičiuoti keli niuansai: atnaujin-
ti elektros instaliaciją bei įdiegti 
priešgaisrinės apsaugos sistemą. O 
be jų visi projekto pinigai, tikrąja 
to žodžio prasme, rizikuoja virsti 
dūmais pavėjui. Klebono Andriaus 
Šukio paraginti, Salų krašto tikin-
tieji surinko per 200 parašų, skirtų 
Kultūros paveldo departamentui.

Saliečiai gyvena 
remonto nuotaikomis
Ankstus sekmadienio rytas. Ta-

čiau Salose gyva. Žmonės traukia į 
miestelio centrą. Bažnyčios švento-
rius užgriozdintas: lentų krūvomis, 
panaudotais skardos lakštais. Bažny-
čios fasadas apipintas pastoliais. Ir 
net vargonų muzikos šventadienį ne-
bus: vargonai rūpestingai uždengti. 
Tačiau sališkiai nė kiek nepergyvena 
dėl laikinų nepatogumų. Atvirkščiai, 
jie džiūgauja: pagaliau išsipildė sena 
jų svajonė. Bažnyčia remontuojama!

Kamajų, Salų ir Duokiškio parapi-
jų klebonas Andrius Šukys neslepia: 
pagaliau baigėsi amžini klausimai, 
tai kada gi bus remontas. Mat sa-
liečiai juo patikėjo tik tada, kai prie 
bažnyčios fasado pernai buvo pradėti 
montuoti pastoliai. O norint pradė-
ti konkrečius remonto darbus reikia 
atlikti tyrimus, skaičiavimus, projek-
tavimus. Tai supranta patys išmintin-
giausi.

Tikintieji neslepia vilčių, kad baž-
nyčios remontas pagyvins miestelį, 
padarys jį patrauklesniu. „Rokiškio 
Sirenos“ kalbintos parapijietės situa-
ciją vertina realistiškai: Salose ir gy-
ventojų apskritai, ir tikinčiųjų kon-
krečiai mažėja. Bet galbūt maldos 
namus pamėgs vis didesniais būriais 
miestelyje besilankantys vasarotojai, 
turistai, keliautojai? „Manau, kad 
bažnyčia turi tikrai geras perspekty-
vas, nes yra Salų dvaro ansamblio 
dalis, o Salos šiuo metu atsinaujina 
įvairiose erdvėse“, – įsitikinusi inte-
ligentiška vietinė moteriškė. 

Dėkoti valstybei ir jos piliečiams
Sekminės Salų bažnyčioje – tai ir 

parapijos susirinkimas. Po šv. Mišių 
parapijos administratorius A. Šukys 

pateikė parapijiečiams ataskaitą apie 
pavasarinį tikinčiųjų šeimų lankymą 
ir aukų rinkimą. Pastebėtina, kad 
vykdant svarbius darbus ir nuolat 
mažėjant parapijiečių parapijose, 
privalu rinkliavas daryti daugiau nei 
vieną kartą apie Kalėdas. Kaip minė-
tose trijose parapijose įprasta, tikin-
čiuosius aplankė savanoriai, surink-
dami aukas, atlikdami kitus svarbius 
darbius, paskleisdami informaciją. 
Tai neturėtų stebinti: kunigas A. Šu-
kys įsitikinęs, kad parapija – ne kuni-
go feodas, o bendras visų tikinčiųjų 
reikalas ir rūpestis. Tokio modelio 
turėtų imtis ir kitos perspektyvios ir 
sveikai mąstančios parapijos.

Apie tai, kaip sekėsi rinkti aukas 
svarbiems parapijų reikalams, liudija 
ataskaitos, pakabintos Salų, Kamajų ir 
Duokiškio bažnyčių skelbimų lentose. 

Dvasininkas atviras: pavasarinio 
aukų rinkimo metu Salų parapijos 
iždą papildė apie 2 tūkst. Eur, ir da-
bar jame yra per 10 tūkst. Eur. Ži-
nant, kokį projektą pradėjo įgyven-
dinti Salų parapija, tai yra nemenki 
pinigai, tačiau ir ne aukso skrynia. 
„Pinigai suteikia galimybes. Tik 
kvaili žmonės kaupia juodai dienai. 
Protingi žmonės pinigus taupo, kad 
reikalui esant, galėtų juos tinkamai 
panaudoti kilniam tikslui. Kuo dau-
giau sutaupome, tuo saugesni esame, 
nes pinigai yra galimybės ir niekada 
tikslas. Bažnyčia privalo kalbėti apie 
tai, kad nemokamų pietų nėra ir kad 
bendrasis gėris yra visų sveikai mąs-
tančių bendras reikalas“, – tikintie-
siems aiškino dvasininkas. 

O pinigų jau reikia ir dar gali pri-
reikti jau šių metų pabaigoje. Gali 
taip nutikti, kad Salų parapijai teks 
bažnyčios renovacijos projekto pri-
sidėti ne tik įprastine dalimi. Mat 
priklausomai nuo kitų šalyje įgyven-

dinamų projektų eigos, gali atsirasti 
laisvų lėšų, kurios anksčiau numaty-
to grafiko gali atitekti Salų bažnyčios 
remontui ir rangovai gali įvykdyti 
daugiau darbų, nei dabar numatyta. 
Taip nutiko 2018 metų pabaigoje. 
Taigi, ir parapijai prisidėti reikės di-
desne suma. O jos per kelias minutes 
nesurinksi, ypač žiemos metu, kai 
keliai slidūs ar kiemai užpustyti. 

Dėkojame visiems aukoju-
siems, kviečiami būti dosniais ir 
prisidėti prie Salų šv. Kryžiaus 
bažnyčios remonto. Galima auko-
ti lėšas tiesiog į Salų šv. Kryžiaus 
parapijos sąskaitą Swedbank 
LT 837300010086706765 kodas 
191266823.

Viso Salų šv. Kryžiaus bažnyčios 
remonto projekto vertė – apie pusė 
milijono eurų.

„Sališkiai turi džiaugtis, kad vals-
tybė atkreipė dėmesį į Salas. Lietu-
voje daugybė miestelių, daugybė 
bažnyčių, kurioms reikia remonto. 
Yra ir kitų svarbių saugotinų ver-
tų dėmesio pastatų. Valstybė neturi 
savo pinigų, ji turi tiek, kiek suren-
ka iš sąžiningų mokesčių mokėtojų. 
Per keletą metų į mūsų bažnyčią bus 
investuota pusė milijono eurų. Vals-
tybė daro viską, kad  mūsų visų baž-
nyčia atsinaujintų. Tai labai didžiulė 
dovana, už kurią turime būti dėkin-
gi savo valstybės piliečiams. Todėl 
prisidėti ir patiems yra šventas rei-
kalas“, – kalbėjo klebonas. Restau-
racijos projektą vykdo VĮ „Lietuvos 
paminklai“, darbus atlieka „Rokiškio 
apdaila“. Norintys konkrečiau susi-
pažinti su darbu procesu, kviečiami 
tiesiogiai bendrauti su darbus atlie-
kančios įmonės vadovu.

Elektra  – nejuokingas dalykas
Kad ir kaip būtų dėkingi už vyk-

domą projektą Salų žmonės, visgi 
viena problema jiems neduoda ramy-
bės. Projekto metu nebus tvarkoma 
bažnyčios elektros instaliacija, nebus 
įdiegta priešgaisrinė apsauga. Tai 
rimta spraga.

Mat elektros instaliacija bažny-
čioje išvedžiota sovietmečiu. Kaip 
žinoma, tais laikais buvo draudžiama 
bažnyčias remontuoti. Tad ir elektros 
instaliacija galėjo būti išvedžiota, 
kaip sakoma, „iš po skverno“, pagal 
vedžiotojų supratimo laipsnį. Sovie-
tų valdžia dėl elektros instaliacijos 
galvos nesuko: jei dėl jos gedimo su-
pleškėtų bažnyčia, tai ateistinį rytojų 
kūrusiai valstybei būtų buvę viena 
įkyria problema mažiau. 

Tačiau dabar bažnyčios, kuri yra 
medinės architektūros paveldas, Salų 
dvaro architektūrinio ansamblio da-
lis, likimas yra opi problema. Juolab, 
kad ir valstybė į jos atnaujinimą in-
vestavo nemenkas lėšas. O ir proga 
pakeisti elektros instaliaciją ideali – 
kartu su dabar vykstančio remonto 
darbais.

Išmintingų asmenų paraginti, po 
raštu, kuriame prašoma įrengti prieš-
gaisrinės apsaugos sistemą ir pakeisti 
elektros instaliaciją, sališkiai per porą 
savaičių surinko per 200 parašų (šiek 
tiek daugiau bendrai nuolat gyvena 
Salų parapijoje), kuriuos nusiuntė į 
Kultūros paveldo departamentą. Kol 
kas atsakymo dar negauta.

Teikia vilčių
Vilčių, kad sališkių balsas bus iš-

girstas, teikia ir tai, kad po Paryžiaus 
Švč. Dievo Motinos katedros gaisro 
Seimas ragina Vyriausybę pasirūpin-
ti Lietuvos medinio sakralinio kultū-
ros paveldo apsauga. Už tokią grupės 

parlamentarų inicijuotą rezoliuciją 
praėjusį ketvirtadienį balsavo 60 Sei-
mo narių, du susilaikė. Rezoliucija 
Vyriausybei siūloma imtis konkrečių 
veiksmų siekiant apsaugoti Lietuvos 
medinį sakralinį paveldą nuo sunai-
kinimo grėsmės. Seimas ragina kitų 
metų biudžete numatyti lėšų įrengti 
gaisro signalizaciją, pažeidžiamoms 
konstrukcijoms impregnuoti ir t. t.

Pažymima, kad per pastaruosius 
dešimtį metų Lietuvoje užsiliepsnojo 
12 sakralinių pastatų, penki iš jų – 
Labanoro, Balbieriškio, Kulautuvos, 
Ceikinių bažnyčios ir Tytuvėnų vie-
nuolynas – buvo visiškai arba didžią-
ja dalimi ugnies sunaikinti.

„Medinis sakralinis paveldas – 
medinės bažnyčios ir koplyčios, si-
nagogos, cerkvės ir mečetės – yra 
išskirtinis ir savitas Lietuvos kultū-
ros paveldo įnašas į Europos archi-
tektūros ir sakralinio meno paveldo 
lobyną“, – teigiama rezoliucijoje.

Už šią rezoliuciją balsavęs Sėlos 
vienmandatėje rinkimų apygardo-
je išrinktas Seimo narys Raimun-
das Martinėlis mano, kad ji – labai 
reikalinga ir aktuali mūsų rajono 
tikintiesiems. „Medinio sakrali-
nio paveldo daug ir mūsų rajone, 
ir visoje šalyje. Ne kartą dvasinin-
kai pokalbiuose kėlė jo apsaugos 
klausimą. Žinoma, daugiausia yra 
katalikų bažnyčių, bet mūsų rajone 
ši problema aktuali ir sentikiams, 
ir stačiatikiams. Seniausi Lietuvoje 
sentikių maldos namai Bobriškyje 
– mediniai, mediniai maldos namai 
Maineivose. Ir stačiatikių cerkvė 
Rokiškyje – medinė. Taigi, svarbu 
spręsti medinio sakralinio paveldo 
apsaugos problemas“, – sakė jis.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Stačiatikiai kviečia į pamaldas
Birželio 15-ąją 16 val. Rokiškio ir aplinkinių rajonų stačiatikiai 
laukiami Aleksandro Neviečio cerkvėje (Gedimino g. 15, Ro-
kiškis).
Bus minimas tėvų šeštadienis, meldžiamasi už mirusiuosius. Ti-
kintieji kviečiami gausiai dalyvauti pamaldose.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Būstas jaunoms šeimoms regione: patenkinti visi prašymai
Nuo rugsėjo  startavus progra-

mai, skirtai padėti jaunoms šei-
moms įsikurti regione, iki gegužės 
pabaigos buvo išduotos 967 pažy-
mos finansinei paskatai, iš jų 615 
šeimų gavo kreditus būstui pirkti 
arba statyti, likusios šeimos laukia 
kredito įstaigų sprendimų.

.Iš 615 jaunų šeimų, kurios užsi-
tikrino finansavimą būstui, 458 ne-
kilnojamąjį turtą pirko, 157 šeimos 
nusprendė jį pasistatyti. Perkantieji 
būstą subsidiją gavo iškart, statantie-
ji – gaus tuomet, kai būstas bus visiš-
kai baigtas.

458 šeimoms buvo išmokėtos 

subsidijos, kurių bendra suma siekia 
4,7 mln. eurų, o vidutinis subsidijos 
dydis – 10,2 tūkst. eurų. 11-ai jaunų 
šeimų buvo išmokėtos papildomos 
subsidijos gimus vaikui.

Bankai ir kredito unijos pasko-
loms teikti panaudojo 22,1 mln. eurų.

BNS inform.
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Rokiškyje – žaibinio 
meningokoko auka: 
mirė maža mergaitė

„Rokiškio Sirenos“ duomenimis, 
vakar, birželio 5-ąją, į rajono ligo-
ninę buvo atvežta dviejų metukų 
mergytė, serganti žaibine menin-
gokokinės infekcijos forma. Vaikas 
buvo skubiai išsiųstas į didmiesčių 
klinikas, tačiau jų medikams mažy-
lės gyvybės išgelbėti nepavyko.

„Rokiškio Sirenos“ žiniomis, 
mergaitė darželio nelankė, buvo į ra-
jono ligoninę atvežta iš namų. Rajo-
no ligoninės direktorės pavaduotoja 

Marija Čeponytė „Rokiško Sirenai“ 
nei patvirtino, nei paneigė šią infor-
maciją: detaliau kalbėti apie tai me-
dikams neleidžia pacientų duomenų 
apsaugos įstatymas.

„Rokiškio Sirenos“ duomeni-
mis, į  Rokiškį buvo iškviesti Pane-
vėžio medikai, apžiūrėję vaiką, jie 
nusprendė jį reanimobiliu gabenti 
į Santaros klinikų Vaikų ligoninę.
Deja, vaiko išgelbėti sostinės medi-
kams nepavyko. 

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Meningokokinė infekcija gali baigtis susirgusiojo mirtimi
Nacionalinio visuomenės svei-

katos centro prie Sveikatos ap-
saugos ministerijos Panevėžio 
departamento Rokiškio skyrius 
informuoja, kad nuo meningoko-
kinės infekcijos žaibinės formos – 
ūminės meningokokcemijos mirė 
Rokiškio miesto gyventojas – 2 
metų amžiaus vaikas. Liga pro-
gresavo ūmiai, todėl vaiko gyvy-
bės išgelbėti nepavyko. Vaikas B 
tipo meningokokinės infekcijos 
vakcina buvo neskiepytas, nes 
pagal amžių valstybės lėšomis 
finansuojama vakcina nepriklau-
sė. Ikimokyklinės vaikų ugdymo 
įstaigos vaikas nelankė.          

Kas yra 
meningokokinė infekcija? 
Meningokokinė infekcija – tai 

ūmi bakterinė infekcija, kurios 
sunkiausios klinikinės formos – 
žaibinis sepsis (kraujo užkrėtimas) 
ar pūlingas meningitas (galvos ir 
nugaros smegenų dangalų uždegi-
mas).

Kaip užsikrečiama meningo-
kokine infekcija?

Infekcija plinta oro lašeliniu 

būdu, imlūs asmenys artimo kontak-
to metu užsikrečia per kvėpavimo 
takus. Užkrėsti gali tiek sergantis 
asmuo, tiek sveikas bakterijų nešio-
tojas. Bakterijų nešiojimas gali tęstis 
iki kelių savaičių. Inkubacinis perio-
das svyruoja 1-10 dienų (vidutiniškai 
4 dienos). Meningokokinė infekcija 
yra pavojinga įvairaus amžiaus žmo-
nėms, tačiau dažniausiai ja serga vai-
kai iki 5 metų amžiaus.

Kokie ligos simptomai?
Ankstyvieji meningokokinės li-

gos požymiai panašūs į peršalimo 
ligų: karščiavimas, galvos skausmas, 
šaltkrėtis, sprando raumenų sustingi-
mas, vėmimas. Ligai progresuojant 
ligos eiga sunkėja – išryškėja odos 
bėrimas.

Kaip apsisaugoti 
nuo meningokokinės infekcijos? 
Kaip ir kitų infekcijų, svarbu užti-

krinti kuo mažesnį sergančio asmens 
kontaktavimą su sveikais asmenimis. 
Antimikrobinė profilaktika (antibio-
tikai) rekomenduojama tik asme-
nims, glaudžiai kontaktavusiems su 
ligoniu. Todėl visi asmenys turėję 
glaudesnį sąlytį su sergančiuoju, ne-

delsdami, turi kreiptis pas savo šei-
mos gydytoją dėl antibiotikų dozės 
paskyrimo.

Siekiant sumažinti užsikrėtimo 
riziką, rekomenduojama:

reguliariai plauti rankas;
laikytis kosėjimo ir čiaudėjimo 

etiketo (kosint ar čiaudint prisi-
dengti nosį ir burną vienkartinėmis 
servetėlėmis, panaudotas – išmesti į 
šiukšliadėžę);

reguliariai vėdinti ir valyti patal-
pas;

Ar būtina skiepytis?
Nuo 2018 metų vaikai pagal 

profilaktinių skiepijimų kalendorių 
pradėti skiepyti valstybės finan-
suojama B tipo meningokokinės 
infekcijos vakcina. Skiepijama tris 
kartus: pirmą kartą– 3 mėn., antrą 
kartą – 5 mėn. amžiaus ir trečią kar-
tą – 12-15 mėn. Kadangi vis pasi-
taiko skaudūs mirties nuo šios ligos, 
tėvams atsisakyti skiepyti vaiką šia 
vakcina yra labai rizikinga.

Nacionalinio visuomenės 
sveikatos centro 

prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos Panevėžio 
departamento inform.

Kultūros sostinės 
ambasadoriaus jubiliejus

 Birželio 5-ąją sostinėje, Lietuvos rašytojų sąjungos būstinėje vyko 
Pauliaus Širvio premijos laureato, Rokiškio kultūros ambasadoriaus 
Rimgaudo Valentino Graibaus jubiliejinis vakaras. Jame skambėjo ei-
lės iš poeto rinktinės „Didieji medžiai“.

Vakarą papuošė kraštiečio solisto Andriaus Apšegos bei aktoriaus Gedi-
mino Storpirščio dainos. Tarp gausybės svečių buvo daug Vilniaus rokiš-
kėnų klubo „Pragiedruliai“ narių. Su garbingu jubiliejumi poetą sveikino ir 
rajono meras Ramūnas Godeliauskas. 

„Rokiškio Sirenos“ inform.

 Poetui Rimgaudui Valentinui Graibui (viduryje) gražiausias dainas skyrė kraštietis 
solistas Andrius Apšega.                                    R. Godeliausko facebook paskyros nuotraukos

Durpyne žaibas trenkė į aukščiausią tašką
Penktadienio, birželio 7-osio, 

pavakarę žaibas įplieskė gaisrą 
Rėkyvos durpyne. Jo gesinime 
dalyvavę ugniagesiai kalbėjo apie 
nemalonų sutapimą: beveik prieš 
vienuoliką metų, 2008 m. birželio 
9-ąją įsiliepsnojo gaisras didžiulis 
gaisras Degesynės durpyne. Prieš 
vienuoliką metų gautos vertingos 
pamokos neišdilo: pasak Rajo-
no savivaldybės priešgaisrinės 
tarnybos viršininko Remigijaus 
Sunklodo, patirtis leido sėkmin-
gai lokalizuoti ir užgesinti gaisrą. 
Jis baigtas gesinti birželio 8-ąją, o 
birželio 9-ąją gaisravietėje budė-
jo Juodupės ir Čedasų ugniagesių 
brigados.

Aukščiausias durpyno taškas
Penktadienio popietė rajone buvo 

nerami: didžiojoje rajono dalyje tran-
kėsi perkūnija. Neaplenkė ji ir Onu-
škio apylinkių. Žaibas kirto į Rėky-
vos durpyne 0,5 ha plote sukrautą 
kelmų krūvą. Kaip sakė Rajono sa-
vivaldybės priešgaisrinės tarnybos 
viršininkas Remigijus Sunklodas, 
nenuostabu, kad žaibas pataikė bū-
tent ten: didžiuliame durpyno plote 
minėtoji kelmų krūva yra aukščiau-

sias taškas.
Ugnis įsiplieskė akimirksniu. 

Pasak pašnekovo, šie pušų kelmai 
durpyno gelmėse pragulėjo ne vieną 
šimtą, o gal ir tūkstantį metų. Jie yra 
visiškai sausi, ir labai kaloringi: ki-
taip sakant, labai degūs ir jų liepsna 
labai kaitri. O dėl sausros durpyne 
buvo labai sausa, išdžiūvusios dur-
pės galėjo įsidegti akimirksniu.

Gesino patys
Laimė, kad durpyne dar buvo dir-

bančiųjų. Sureaguota akimirksniu: 
imta ne tik gesinti kelmų krūvą, bet 
ir durpyno technika nustūmė pavir-
šinį sausų durpių sluoksnį nuo krū-
vos prieigų. Tai padėjo ugniagesiams 
efektyviau kovoti su ugnimi. Palan-
kios buvo ir oro sąlygos: silpnas vė-
jas netoli tenunešė kibirkštis.

Kaip sakė R. Sunklodas, buvo 
naudojama speciali gesinimo tech-
nologija. Pravertė ir 2008-ųjų gaisro 
pamokos. Mat gaisras buvo persi-
metęs į vieną iš vadinamųjų durpių 
karavanų – išdžiovintų durpių krū-
vą. Ugniagesiai sulaistė šį karavaną 
vandeniu, kad ugnis neplistų toliau, 
buvo gesinami smulkūs ugnies židi-
niai durpyne.

Gausios pajėgos
Gaisrą gesino gausios pajėgos: 

Rajono savivaldybės priešgaisrinės 
tarnybos penkios komandos, Rokiš-
kio ugniagesiai. Iš Panevėžio atvyko 
speciali siurblinės mašina bei gaisri-
nių žarnų automobilis, atsarginė siur-
blinė mašina atvažiavo iš Visagino.

Titaniškomis pastangomis ugnia-
gesiai dirbo birželio 7-ąją bei birže-
lio 8-osios naktį, kol suvaldė gaisrą. 
Birželio 8-osios rytą buvo užgesinti 
paskutiniai ugnies židiniai. Birželio 
9-ąją Juodupės ir Čedasų ugniagesių 
komandos saugojo ir stebėjo gaisra-
vietę, kad vėl neįsipliekstų ugnis.

Priežastis – žinoma
Šio gaisro priežastis nustatyta – 

žaibo iškrova. Ugniagesiai turi prie-
kaištų durpyno eksploatuotojams: 
durpyne negalima palikti tokią degią 
medžiagą kaip seni kelmai. „Kaip 
mums aiškino įmonės vadovai, ši 
krūva ten užsiliko dėl tam tikrų tech-
ninių nesklandumų. Kelmai turėjo 
būti susmulkinti, bet jie labai kieti, 
ir  turima smulkinimo technika tie-
siog nepajėgė jų įveikti“, – sakė R. 
Sunklodas. 

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Savaitgalį apvogtos dirbtuvės ir 
sodyba
Birželio 7 dieną Didsodės k., 
Juodupės sen. gyvenantis vyras 
pranešė, kad Butėniškio kaime, su 
rėmu išgriovus langą iš dirbtuvių 
pavogta 10 vnt. metalinių grotų. 
Nuostolis - 350 eurų.
Taip pat birželio 7-ąją Rokiškyje, 
Jaunystės g. gyvenantis vyras pranešė, 
kad iš Kazliškio k. esančios, jam 
priklausančios sodybos, išlaužus 

vasarnamio duris pavogta sofa su 
dviem foteliais, miegama dvigulė 
lova bei čiužinys, greitpuodis ir 
akumuliatorinis suktuvas „Makita“. 
Nuostolis - 1830 eurų.

Neblaivų vairuotoją sustabdė 
stulpas
Birželio 8 d., 23.10 val. moteris 
pranešė apie eismo įvykį Rokiškio 
r., Pandėlio sen., Pandėlio mstl., 
kurį sukėlė neblaivus (girtumas 

1,88 prom.) vyras (gim. 1992 m.). 
Vairuotojas nesuvaldė automobilio 
„Seat Alhambra“, atsitrenkė į stulpo 
atramą, kliudė medį. Eismo įvykio 
metu žmonės nenukentėjo.

Rastas vyro lavonas
Birželio 9 d., 01.58 val. pranešta, kad 
Rokiškio r., Pandėlio sen., Pandėlio k., 
sodybos kieme, rastas vyro (gim. 1978 
m.) lavonas. Įtariama savižudybė.

Panevėžio VPK inform.

KRIMINALAI
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Atnaujinti Juodupės paplūdimiai – traukos centras
Prašmatniai sutvarkyta aplin-

ka, tokia, kuri traukte traukia įvai-
rių pomėgų žmones, – taip galima 
apibūdinti sutvarkytus Juodupės 
paplūdimius (N. Kraliko nuotr.). 
Jų yra du: vienas arčiau sodų, ki-
tas – netoli fabriko. Patekti į pasta-
rąjį anksčiau buvo užduotis, kuriai 
reikia nemenkų sportinių įgūdžių: 
ir nusileisti, ir užlipti gana stačiu 
šlaitu. Problema išspręsta: link 
paplūdimio veda puikūs mediniai 
laiptai, sutvarkytas tiltelis. Paplū-
dimys prie sodų žavi išties gražia 
aplinka, pritaikyta neįgaliesiems. 
Čia naujos žaidimų aikštelės, su 
sūpynėmis ir karstyklėmis, smėlio 
dėžėmis, dailios pavėsinės, sporto 
zona, patogios persirengimo ka-
binos. O ir norintiems iškylauti 
nebereikės vežtis savo šašlykinių: 
paplūdimyje įrengta jauki grilio 
zona.

Juodupėnai neatsidžiaugia
Atnaujintieji paplūdimiai, pasak 

Juodupės seniūno pavaduotojos 
Zitos Sabataitienės, tapo miestelio 
žmonių traukos vieta. Ypač tas, ku-
ris arčiau sodų. Ten nuo pat ryto iki 
vėlumos verda gyvenimas. O veikti 
čia tikrai yra ką. Paplūdimys pri-
taikytas neįgaliesiems: čia įrengta 
patogi stovėjimo aikštelė automobi-
liams, o nuo jos link vandens veda 
medinis platus takas. Nuovaža link 
vandens padaryta su specialiais tu-
rėklais, kad neįgaliesiems būtų pa-
togu užvažiuoti vežimėliu.

Šeimoms su vaikais – aktyvaus 
poilsio zona: dvejos sūpynės, smėlio 
dėžė, įdomi karstyklė-namelis. Su-
augusiesiems: paplūdimio tinklinio 
aikštė, dvi pavėsinės. Pačiame pa-
plūdimio centre įrengta grilio zona: 
čia norintieji galės išsikepti kepsnių, 
šašlykų, kitų vasaros vaišių. Kad ne-
reiktų šiukšlinti aplinkos, įrengti ir 

rūšiavimo bei paprastieji konteine-
riai. Šalia jų – biotualetai.

Netoli vandens – trys erdvios 
persirengimo kabinos.

Kiek tolėliau – tiltelis, ant ku-
rio juodupėnai mėgsta pažvejoti. Jį 
puošia naujutėliai turėklai. O gal 
netrukus ant turėklų jau atsiras ir 
miestelio jaunavedžių prirakintos 
spynelės?

Kitame paplūdimyje taip pat gau-
su gražių naujovių: įrengti mediniai 
laiptai su turėklais, patogus tiltelis, 
skirtas maudynėms. Ir šis paplūdi-
mys gyvas: net vėlų vakarą čia ne-
trūko besimaudančiųjų.

Retai kas turi tokį grožį
Nors, pasak seniūno pavaduoto-

jos, projektas dar oficialiai nepri-
duotas, tačiau juodupėnai labai ne-
kantriai laukė, kada gi paplūdimys 
taps prieinamas poilsiautojams. 
„Žmonės džiaugiasi juo: ne vienas 
tiesiai į akis sako: retai kas tokį gro-
žį turi“, – pasakojo Z. Sabataitienė.

Ar grožis nevilioja vandalų? Paš-
nekovė atvira: tie, kurie kiš nagus 

prie paplūdimio įrangos, turės rei-
kalų su „valdiškais namais“, mat 
teritorijos yra saugomos.

Kitas opus klausimas: ar saugu 
maudytis? Juk prieš keletą metų 
Juodupės miestelį sukrėtė ekologinė 
katastrofa: prieš dešimtmetį Vyžuo-
nos upė buvo užteršta naftos pro-
duktais. „Mūsų žiniomis, maudytis 
čia yra saugu, vanduo – geras“, – 
sakė seniūno pavaduotoja.

Yra ir kitų naujovių
Tvarkomi ne tik Juodupės paplū-

dimiai. Miestelis pasipuošė naujais 
šaligatviais. Pastatyti suoliukai, 
įrengtos šiukšliadėžės. Atnaujinta 
ir autobusų stotelės aplinka. Menka 
paslaptis, kad ten anksčiau rinkda-
vosi ir tam tikrų gėrimų mėgėjai. 
Pasak seniūno pavaduotojos, kadan-
gi stotelės aplinka stebima, tai drą-
suolių, norinčių užsidirbti baudą už 
svaigiųjų gėrimų vartojimą viešoje 
vietoje, gerokai sumažėjo.

Be to, naujovės kruopščiai pri-
žiūrimos: aplinka rūpinasi žmonės, 
kurie už paramą atsilygina visuome-

nei naudingais darbais.

Trys finansavimo šaltiniai
Kaip sakė Juodupės miestelio gy-

venamosios vietos atnaujinimo pro-
jektą kuruojanti rajono savivaldybės 
Statybos ir infrastruktūros plėtros 
skyriaus vyriausioji specialistė Do-

vilė Pučinskienė, Juodupės mieste-
lio atnaujinimo darbams skirta apie 
500 tūkst. Eur. Didžiąją dalį sudaro 
Europos Sąjungos struktūrinių fon-
dų lėšos, be to, prie projekto savo 
lėšomis prisideda ir valstybė bei ra-
jono savivaldybė.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

„Vasaronės“ kaitino kraują būgnų ritmais ir vėsino vandens purslais
Rokiškio kultūros centras pa-

kvietė į antrąjį „Vasaronių“ sezo-
ną. Nuo šiol ketvirtadienio vaka-
rais Liongino Šepkos parke vyks 
įdomios veiklos: nuo muzikos iki 
teatro. Sezoną atidarė šiauliečiai, 
„Lietuvos talentų“ šou dalyviai 
„Ritmas kitaip“. Jų pasirodymas, 
pavadintas „Garsiai į vasarą“ iš 
tiesų buvo garsus. Įdomūs muziki-
niai bandymai, pagardinti šmaikš-
čiais dialogais, išjudino kelių kartų 
rokiškėnus.

Suoliukai – okupuoti
Dar gerokai prieš 19 val. į L. Šep-

kos parką ėmė rinktis rokiškėnai. 
Šiemet „Vasaronių“ laikas gerokai 
pavėlintas: pernai jos kviesdavo po-
pietę, o šiemet – jau 19 val. Kodėl? 
Kaip sakė Kultūros centro direktorės 
pavaduotoja Aušra Gudgalienė, pa-
vėlinta dėl karštos vasaros. Ir su šiuo 
sprendimu neapsirikta. Mad medžių 
pavėsyje jau buvo beveik nejuntama 
kaitros. Suoliukai buvo užimti bema-
tant, o ant sėdmaišių susikooperavo 
ir jaunimas, ir senjorai. Ar jiems pa-
tiks tranki, nuotaikinga šiauliečių bū-
gnų muzika? Dar ir kaip.

O ir jaunimas renginį įvertino 
puikiai. Netoliese krepšinį žaidę 
vaikinai prisipažino, kad apie „Va-
sarones“ nė nežinojo. „Išgirdome 
būgnų muziką ir pagalvojome, kad 
čia vyksta kažkas tikrai įdomaus. Ir 
neapsirikome“, – sakė jie.

Senjorai, išgirdę trankius rit-
mus, nė nesiruošė balsuoti kojomis: 
atvirkščiai, jie plojo į taktą, juokėsi 
iš muzikantų pokštų.

O rokiškėnų gretos aplink muzi-
kantus vis telkėsi į nemažą būrį.

Daugiau svečių
Kaip ir minėta, „Vasarones“ 

pradėjo šiauliečiai. Jei pernai „Va-
saronės“ vyko daugiau rokiškėnų 

pajėgomis, tai dabar A. Gudgalie-
nė sakė, kad yra pakviesta nemažai 
įdomių kolektyvų iš kitų rajonų. 
Žinoma, bus ir rokiškėnų. Tačiau 
akiračiui praplėsti yra pakviesta ne-
mažai įvairiausių žanrų atstovų iš 
kitur. O ir temos įvairios: ir muzika, 
ir teatras.

Norintiesiems turiningai praleisti 
vasaros vakarus, reiktų planuoti, kad 
muzikantų pasirodymai truks maž-
daug 45 minutes, o teatralų – šiek 
tiek ilgiau, apie valandą. Taigi, pasiė-
mus iškylų krepšelį, skrybėlę ar skėtį 
nuo saulės, galima kuo puikiausiai 
praleisti laiką. O jei kartais prapliup-
tų lietus, „Vasaronių“ dalyvius sve-
tingai priims Kultūros centras.

Nuo šlepečių iki 
vandens purslų
Šiauliečių „Ritmas kitaip“ pasi-

rodymas buvo uždegantis. Ir įdomus 
įvairiomis prasmėmis. Čia peno ap-
mąstymams gavo ir muzikantai, ir 
konstruktoriai. Vien ko verti savadar-
biai instrumentai iš cinkuotų įvairaus 
dydžio kibirėlių, tuščių vandens bu-
telių. O tikras inžinerinis stebuklas, 
suvirintas iš įvairiausių santechninių 
vamzdžių, buvo mušamas tiesiog 
minkštomis kambarinėmis šlepetė-
mis. Ir jis skambėjo...

Kol rokiškėnai užkandę žadą žiū-
rėjo į šiuos unikaliai muzikai pri-
taikytus kasdienius daiktus, svečiai 
pakvietė juos pačius pagroti. Lyg 
tyčia, vienas senjoras, kaip pas mus 
sakoma, nusitarė „blogoj minutėj“. 
„Aš negroju, tik dainuoju ir giedu“, – 
savo bičiuliui pasakė jis. O jau po se-
kundės „Ritmas kitaip“ grupės nariai 
pakvietė jį prisijungti prie improvi-
zuoto orkestrėlio groti garsųjį šlage-
rį „Quando Quando“. Senjorui teko 
mušti kibirėlius. Iš pradžių nedrąsiai, 
o paskui vis tvirčiau ir linksmiau jis 
grojo. Žiūrovai negailėjo plojimų. 
„Pasirodo, ir groti galiu“, – švytėda-

mas sakė senjoras.

Vandens purslai – 
ir Kultūros centro specialistėms
Be šiauliečių dėmesio neliko ir 

Kultūros centro direktorės pavaduo-
toja A. Gudgalienė bei šio centro 
rinkodaros specialistė Miglė Kati-
nauskienė. Jos buvo pakviestos groti 
2010 m. Pasaulio futbolo čempio-
nato himną „Waka Waka“. Nors iš 
pradžių „Ritmas kitaip“ muzikantai 
pranešė, kad teksią groti kūrinį iš 
Ryčio Cicino repertuaro. Groti ne-
buvo paprasta: mat Kultūros centro 
darbuotojoms teko ypatingi būgnai. 
Mušant jie tryško vandens purslais, 
apšviečiamais specialiu LED apšvie-
timu. Šviečiantys vandens purslai at-
rodė išties įspūdingai.

Pasibaigus renginiui, A. Gudgalie-
nė svečiams įteikė tradicinį „Rokiškio 
sūrį“ bei miesto simbolio Kiškio sta-
tulėlę. Žinoma, vaizduojančią būgną 
mušantį kiškį. O žiūrovai neskubėjo 
skirstytis: vaikai bandė mušti būgnus 
ir taškyti vandens purslus, suaugusieji 
domėjosi savadarbių mušamųjų kons-
trukcijomis, patys bandė groti.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ
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Praktika su ERASMUS+ kelias į profesinį tobulėjimą

Lygiai prieš metus Rokiškio 
technologijos, verslo ir žemės 
ūkio mokyklai gavus Erasmus + 
projekto “Praktika su Erasmus+ 
kelias į profesinį tobulėjimą” Nr. 
2018-1-LT01-KA102-046785 fi-
nansavimą lydėjo dviprasmiški 
jausmai, džiaugsmas, laimė, sė-
kmė, pasididžiavimas, bet kartu 
ir nerimas, baimė priimti didžiulį 
iššūkį. 

Pirmoji mokinių stažuotė prasi-
dėjo 2018 m. liepos mėn. Septyni 
mokyklos mokiniai/ absolventai 
išvyko į ilgalaikę ErasmusPro sta-
žuotę Austrijoje. Tai pirmoji ilga-
laikė (3 mėn.) mokinių praktika. 
Prieš stažuotę organizuotas moki-
nių pasirengimas, aptarti projekto 
tikslai, suteikta informacija apie 
kelionę, apgyvendinimo sąlygas ir 
praktikų atlikimo vietas. Mokiniai 
dirbo nedidelėse įmonėse, visi sė-
kmingai atliko praktiką. Praktikos 
metu stiprino praktinius įgūdžius, 
įgijo darbinės patirties bei specifi-
nių profesinių žinių, darbo koman-
doje patirties, susipažino su šalies 
kultūra. 

Spalio mėn. profesijos mokytojai 
bei automobilių mechaniko speci-
alybės mokiniai išvyko į Latvijos 
Aizkrauklės profesinę mokyklą. 
Profesijos mokėtojai dvi dienas 
dėstė pamokas Latvijos mokiniams, 
o mokiniai atliko 4 savaičių prakti-
ką pagal ECVET (Europos kreditų 
perkėlimo sistemą). Pirmą savaitę 
mokiniai mokėsi kartu su Latvijos 
mokiniais, o likusias atliko prakti-
ką autoservise. Mokinių praktika 
priklausė ne tik nuo modulio temos, 
bet ir nuo realiai tuo metu remon-
tuojamų automobilių.

Vasario mėnesį, mūsų myklo-
je lankėsi ir pamokas vedė virtu-
vės šefas iš Italijos M. Lučka. Per 
mokymus buvo gaminami itališki, 

Apulijos regionui būdingi patie-
kalai. Mokymuose dalyvavo ir pa-
tirties pasisisėmė ne tik mokyklos 
bendruomenė, bet rajono mokyklų 
technologijų mokytojai, verslo at-
stovai, svečiai iš Latvijos. 

Pavasarį, keturiolika mokyklos 
mokinių ir trys profesijos mokytojai 
atliko praktiką Valensijos (Ispanija) 
bei Rodi Gargano (Italija) įmonėse. 
Dalyviai gilino savo praktinius ge-
bėjimus, susipažino su vietos kultū-
ra ir papročiais, įgijo naujos darbo 
patirties bei specifinių profesinių 
žinių.

Sėkmingai pasibaigus projek-
tui galima pasidžiaugti, kad viskas 
vyko sklandžiai. Erasmus+ projekto 
dėka kiekvienas dalyvis patyrė as-
meninę profesinę sėkmę, pasisemė 
patirties įvairiose užsienio šalyse. 
Pradėtos veiklos bus tęsiamos nau-
jame projekte „Praktika, įgūdžiai, 
tobulėjimas su Erasmus+“ kuriam 
taip pat skirta dotacija.

Visiems dalyviams išduoti Eu-
ropass mobilumo dokumentai bei 
sertifikatai, patvirtinantys praktinę 
stažuotę.

Projekto koordinatorė 
Silva Piestinienė

Dalyvių įspūdžiai:
„Stažuotės metu išmokau dirbti komandoje, pagerinau savo praktinius įgūdžius, susipažinau su kitos kultūros 

žmonėmis, susipažinau su jų tradicijomis. Išmokau gaminti kai kuriuos itališkus patiekalus. Labiausiai patiko 
dirbti su jūros gėrybėmis. Italijoje žmonės labia malonūs, draugiški, svetingi. O gamta Apulijos be galo graži. 
Buvo labai sunku ir gaila palikti šią nuostabią šalį“.

Rasa TREČIOKAITĖ, virėjo specialybės mokinė

„Praktikos metu įrenginėjome naujus poilsiui skirtus apartamentus. Išmokau naujų darbo metodų, susipa-
žinau su taikomomis technologijomis ir naudojama įranga. Dirbome kartu su kelių tautybių atstovais (čekais, 
somaliečiais, italais). Pradžioje buvo sunku komunikuoti, tačiau išmaniųjų technologijų pagalba radome ben-
dravimo būdų. Rekomenduočiau visiems pabūvoti stažuotėje, išbandyti savo jėgas, pasisemti naujų įspūdžių ir 
geros patirties“. 

Michailas SIDELNIKOVAS, apdailininko (statybininko) specialybės mokinys 

„Džiaugiuosi, kad turėjau galimybę dalyvauti Erasmus+ projekte. Susipažinau su italų virtuvės paslaptimis, 
tobulinau profesinius įgūdžius, susipažinau su itališka kultūra, pamačiau gražaus gamtovaizdžio. Ačiū mokyklai, 
kad yra galimybe dalyvauti tokiose stažuotėse“. 

Jurgita RAMANAUSKIENĖ, virėjo specialybės mokinė
  
„Praktiką atlikau pačioje Valensijos širdyje įsikūrusioje ,,Fundas Buga“ siuvimo įmonėje. Ši šeimos įkurta 

siuvykla vysto savo veiklą dviem kryptimis – aukštosios mados siuviniai: prabangios proginės suknelės ir kiti 
šventiniai rūbai; ir siuviniai kūdikiams bei vaikams. Buvo įdomu prisiliesti prie visų gamybos etapų: nuo sukir-
pimo iki rankų darbo nėrinių gamybos. Prisilietimas prie ateljė darbo ilgam įsirėžė atmintyje. Visos užduotys 
įveiktos. Saulėta nuotaika, įgyta profesinė patirtis ir noras dalintis su mokiniais naujais sumanymais – tai, ką 
parsivežiau iš stažuotės“. 

Danutė STOČKUVIENĖ, profesijos mokytoja

„Kelias į profesijos pažinimą, naujų skonių, spalvų atradimą – taip galime pavadinti patirtį, kurią įgijome da-
lyvaudami projekte. Šis projektas suteikė galimybę apsilankyti ir padirbėti Italijoje, Apulijos regione esančiuose 
restoranuose. Gausybę jūros gėrybių: midijų, kalmarų, aštuonkojų, krevečių, įvairių žuvų ir žuvelių, itališkos 
„pastos“ patiekalų teko ragauti, žinoma, ir išmokti juos pagaminti. O kraštovaizdžio grožis: Adrijos jūra, įspū-
dinga pakrantė, kalnai ir ant kalnų įsikūręs Rodi Garganico miestelis! Dar dabar gyvename šiais įspūdžiais“. 

Žydra LOMAKIENĖ profesijos mokytoja

Projektą finansuoja ES Programa “Erasmus+”
Ši medžiaga atspindi autoriaus nuomonę ir nei NA, nei Europos Ko-

misija neatsako už joje esančios informacijos panaudojimą.

Lietuvoje daugėja eismo įvykių su elektriniais paspirtukais
Per penkis šių metų mėnesius 

Lietuvoje įvyko 22 eismo įvykiai su 
elektriniais paspirtukais – tiek pat, 
kiek per visus praėjusius metus.

Devyniuose iš šių įvykių nuken-

tėjo žmonės. Policija sako svars-
tanti įvairias priemones problemai 
spręsti, bet šiuo metu dėmesys tel-
kiamas švietimui ir sąmoningumo 
skatinimui. „Pagrindinė problema 
yra pagarbos tarp eismo dalyvių trū-

kumas, Kelių eismo taisyklių žinių 
trūkumas, atsakingumo ir dėmesio 
stoka“, – BNS sakė Kelių policijos 
atstovė Marija Kazanovič.

Anot policijos atstovės, dažniau-
siai į eismo įvykius patenka suaugę 

žmonės, dviejuose įvykiuose daly-
vavo neblaivūs žmonės. 

Palangos savivaldybė gegužę 
dėl saugumo uždraudė judriausio-
je miesto J. Basanavičiaus gatvėje 
vasarą važiuoti elektriniais paspir-

tukais.
Naujienų agentūros BNS infor-

maciją atgaminti visuomenės in-
formavimo priemonėse bei interne-
to tinklalapiuose be raštiško UAB 
BNS sutikimo draudžiama.
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BUITINĖ TECHNIKA

• Siaurą, iš priekio kraunamą 
skalbyklę Electrolux, 7 kg talpos, 
1200 rpm. Ši siaura skalbyklė 
tenkina visus audinių priežiūros 
reikalavimus taupydama vietą, bet 
nemažindama skalbimo našumo. Jai 
reikia 25 proc. mažiau vietos.  
Tel. 8 688 09 949. Rokiškis
• Indaplovę Whirlpool. Aukštis 
86cm, plotis 45cm. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 602 52 187. Rokiškis
• Šaldytuvą Ardo, geros būklės, 155 
cm. Tel. 8 683 27 149.  
Rokiškis
• Dulkių siurblį Samsung. Nedaug 
naudotas, geros būklės. Kaina 30 
Eur. Tel. 8 685 56 882.  
Rokiškis
• Naudotą, tvarkingą įmontuojamą 
dujinę kaitlentę Electrolux. Kaina 
55 Eur. Tel. 8 687 27 076.  
Rokiškis
• Naują pieno šaldytuvą, nebuvo 
naudotas, visiškai sukomplektuotas. 
Galiu atvežti. Kaina 470 Eur.  
Tel. 8 641 57 036. Kupiškis
• Skalbimo mašiną. Nešildo 
vandens. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 672 33 370. Rokiškis
• Šaldytuvą Snaigė su šaldikliu. 
Kaina 90 Eur. Tel. 8 615 75 516. 
Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Labai geros būklės, vieną kartą 
avėtus elegatiškus vestuvinius - 
proginius batelius. 40 dydis. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 615 16 534.  
Rokiškis
• Šviesią suknutę 17-18 metų 
merginai. Kaina 7 Eur.  
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Moterišką suknutę. Smulkiai 
gėlėta, 48 dydis. Kaina 8 Eur.  
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Vyrišką, žalsvos spalvos švarką, 
48-50 dydis. Kaina 8 Eur.  
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Juodus ilgus demisezoninius 
batus su kulniuku, 40 dydis. Kaina 
9 Eur. Tel. 8 657 44 181.  
Rokiškis
• Juodoą švarkelį mergaitei, 42-44 
dydis. Kaina 6 Eur.  
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Naujas moteriškas basutes, 41 
dydis. Kulniuko atskiro nėra.  
Kaina 12 Eur. Tel. 8 657 44 181. 
Rokiškis
• Vieną kartą dėvėtą proginį 
kostiumėlį. Dvi liemenės - juoda 
ir šviesi smėlinė, kelnytės, 
kaklaraištis. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis
• Vieną kartą dėvėtą krikštynų 
suknelę. Tinka įvairioms progoms. 
Suknelės būklė labai gera.  
Kaina 10 Eur. Tel. 8 615 16 534. 
Rokiškis
• Mažai avėtas basutes. Dydis 40, 
bet tiktų ir nešiojančiai 39 dydį. 
Kaina 7 Eur. Tel. 8 623 20 459. 
Rokiškis
• 42 dydžio moterišką palaidinukę. 
Kaina 8 Eur. Tel. 8 629 06 324. 
Rokiškis
• Naują kosmetinę. Kaina 5 Eur. 
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis
• Naują piniginę - Nicole. Labai 
daug skyrelių. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis
• Rankinę. Talpi, labai daug skyrių. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 615 16 534. 
Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Juostinę magnetolą Delta.  
Tel. 8 683 27 149. Rokiškis
• BM Audio kolonėles. Kaina 30 
Eur. Tel. 8 695 77 125.  
Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Bičių spiečių. Antanašės k. Kaina 
30 Eur. Tel. 8 629 56 189
• Penkias karves. Tel. 8 679 63 282. 
Rokiškis

• Liepos mėnesį bus parduodamos 
prieš mėnesį išsiritę banguotosios 
papūgėlės, geltonos, žalios ir 
melsvos spalvos. Viso 7 vnt. Kaina 
15 Eur. Tel. 8 682 30 079.  
Rokiškis
• Aukščiausio mėsingumo 
kuiliuką veislei. Tel. 8 683 08 310. 
Anykščiai
• Kiaulę skerdimui, apie 130-140 
kg. Užauginta natūraliais pašarais. 
Tel. 8 683 08 310. Kupiškis
• Pigiai mėsines žąsis, kaimiškus 
kalakutus, kalakutes, pentardų 
porelę. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 683 08 310. Kupiškis
• Avis ir ėriukus. Tel. 8 645 87 075. 
Rokiškis
• Juodmargę telyčią. Veršiuosis 
rugsėjo mėn. Tel. 8 622 49 458. 
Rokiškis
• Bičių spiečius. Tel. 8 652 59 364. 
Rokiškis
• Ožką ir tvarkingus naudotus 
avilius. Tel. 8 689 56 076.  
Rokiškis
• Perlinės nimfos 2 mėn. jauniklius. 
Kaina 22 Eur. Tel. 8 615 36 382. 
Rokiškis
• Du bičių spiečius, didelį ir 
mažesnį. Rokiškio r., Panemunio k. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 695 80 276
• Avį su trimis 3 mėnesių ėriukais. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 611 23 619. 
Rokiškis
• Dėl savo sveikatos parduodu labai 
pieningą karvę. Veršiavosi kovo 
pradžioje. Be galo rami, beragė. 
Pienas labai riebus.  
Tel. 8 684 98 665. Rokiškis
• 4 metų avį. Obeliai. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 686 87 492. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Rokiškyje galiu prižiūrėti senyvo 
amžiaus ar neįgalų asmenį. Turiu 5 
metų patirtį. Esu be žalingų įpročių. 
Tel. 8 673 37 078. Rokiškis
• Pora ieško darbo. Vyras turi 
A, B, D kategorijų vairuotojo 
pažymėjimą. Siūlyti įvairius 
variantus. Rokiškis, Kupiškis, 
Biržai. Tel. 8 647 59 616
• Ieškau darbo. Galiu nupjauti 
žolę trimeriu. Tel. 8 695 78 132. 
Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu skaldyti 
malkas ar pjauti žolę.  
Tel. 8 645 84 278. Rokiškis
• Jaunuolis ieško darbo Rokiškyje, 
Rokiškio raj. Tel. 8 622 39 912
• 19 metų mergina ieško darbo 
vasaros sezonui. Tel. 8 648 14 823. 
Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu prižiūrėti 
senyvo amžiaus žmogų arba vaiką. 
Turiu patirties. Tik Rokiškio 
mieste. Tel. 8 625 24 087.  
Rokiškis
• Moteris ieško darbo. Gali padėti 
prekiauti turguje ar padėti ravėti. 
Tel. 8 606 80 245. Rokiškis
• Traktorininkas ieško darbo. 
Turi visų kategorijų vairuotojo 
pažymėjimą. Siūlyti visokius 
variantus. Tel. 8 695 71 714. 
Rokiškis
• 38 metų vyras ieško darbo. Galiu 
dirbti trimeriu, atlikti ugdymo 
darbus, taip pat skaldyti ar pjauti 
malkas, dirbti privačiai statybose 
pagalbiniu darbuotoju.  
Tel. 8 672 86 131. Rokiškis
• Ieškau bet kokio pagalbinio darbo 
vasarai Rokiskyje arba jei toliau, 
tai būtų geriau su apgyvendinimu. 
Tel. 8 622 42 971. Rokiškis
• Ieškau pagalbinio darbuotojo 
darbo (nebūtinai nuolatinio). 
Papildomas tel. +37064645302. 
Tel. 8 662 29 473. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Reikalingas žmogus, galintis 

pjauti trimeriu, sezoniam darbui. 
Tel. 8 687 23 627. Rokiškis
• Įmonė UAB Daivida siūlo darbą 
mėsos rūkytojui. Tel. 8 686 94 750. 
Rokiškis
• Įmonė UAB Daivida siūlo darbą 
technologui. Tel. 8 686 94 750. 
Rokiškis
• UAB Daivida reikalingas 
krovėjas. Pamaininis darbo 
grafikas. Tel. 8 686 94 750. 
Rokiškis
• UAB Daivida reikalingas 
pagalbinis darbininkas. Tinka 
moksleiviai ar studentai, ne 
jaunesni nei 18 metų.  
Tel. 8 686 94 750. Rokiškis
• Ieškome darbuotojo išmanančio 
kapaviečių tvarkymo darbus. 
Mokančio betonuoti, klijuoti. 
Kaina 600 Eur. Tel. 8 603 62 884. 
Rokiškis
• Reikalingas pagalbinis 
darbininkas ūkyje. Apgyvendinu. 
Tel. 8 676 37 789. Rokiškis
• Reikalingas žmogus sutvarkyti ir 
sužeminti gyvatvorę.  
Tel. 8 685 37 720. Rokiškis
• Ieškomi žmonės metalo rūšiavimo 
darbui. Darbas Berlyne arba Trier 
mieste. Darbdavys siūlo: valandinį 
atlyginimą 9,79 Eur/val., 42 
valandų darbo savaitę, nemokamą 
apgyvendinimą, visas vokiškas 
socialines garantijas.  
Tel. 8 676 74 941. Šakiai
• Ieškau žmogaus, galinčio name 
nulakuoti medinius laiptus ir 
išdažyti vonios kambarį, atlikti 
kitus smulkius remonto darbus.  
Tel. 8 620 38 151. Rokiškis
• Reikalingas buldozerininkas 
dirbti DT 75 buldozeriu.  
Tel. 8 689 32 270. Rokiškis
• Ūkininkui reikalingas 
traktorininkas ir buhalterė.  
Tel. 8 650 97 726. Rokiškis
• Ieškome langų ir šarvo durų 
montuotojų. Tel. 8 624 03 782. 
Rokiškis
• Ieškome žmogaus nuolat 
gyventi sodyboje ir ją prižiūrėti, 
dirbti su gyvuliais. Skambinti 
ne jaunesniems nei 40 metų, be 
žalingų įpročių. Tel. 8 643 12 971. 
Rokiškis
• Reikalingi darbuotojai 
Anglijoje, Sheffield mieste, dirbti 
individualiai su drabužių labdara. 
Suteikiamas būstas, transportas 
ir visi apmokymai. Tereikia 
noro dirbti, dirbsite su patentu. 
Smulkiau telefonu arba el. paštu 
clothescash80@gmail.com. Kaina 
2000 Eur. Tel. 8 633 51 313. 
Vilnius
• Reikalingi pjūklininkai darbui 
miške biokuro gamyboje. Galime 
paimti iš namų ir parvežti atgal 
arba apgyvendinti.  
Tel. 8 640 14 319. Rokiškis
• Ieškau darbuotojo namų aplinkai 
tvarkyti. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 626 95 680. Rokiškis
• Rokiškio raj. ieškome slaugės, 
kuri galėtų prižiūrėti senyvo 

amžiaus, negebantį vaikščioti, 
vyrą. Į pareigas įeina: pasirūpinti 
maisto produktais, asmens higienos 
priežiūra. Reikalavimai: turi būti 
be žalingų įpročių. Alga- minimali. 
Tel. 8 617 82 300. Rokiškis
• Siūlome darbą. Darbo sritis 
- motociklų, automobilių bei 
sunkvežimių padangų montavimas, 
remontas. Taip pat ratlankių 
tiesinimas, remontas. Privalumas 
- patirtis padangų montavimo 
srityje, mokėjimas dirbti suvirinimo 
aparatu, skirtu virinti aliuminį.  
Tel. 8 628 12 097. Rokiškis
• Lietuvos įmonei reikalingi 
elektrikai. Darbo pobūdis: 
el.instaliacijos montavimas. Darbas 
Vokietijoje, komandiruotėse. 
Kaina 2700 Eur. Tel. 8 677 07 178. 
Kuršėnai
• Reikalingas žmogus Kamajuose 
trimeriu nupjauti žolę.  
Tel. 8 687 78 182. Rokiškis
• Darbas Olandijoje vyrams, Aldi 
logistikos sandėliuose. Atlyginimas 
būtų 11,85 Eur/val. Darbas būtų 
sandėliuose, pagalbiniu darbuotoju. 
Reikalingos anglų kalbos žinios. 
Apgyvendinimas suteikiamas. 
Nuomos kaina 82,50 Eur/savaitei. 
Tel. 8 678 51 101. Rokiškis
• Reikalingas žmogus mokantis 
dirbti trimeriu ir galintis atlikti 
jaunuolynų šviesinimą.  
Tel. 8 686 93 758. Rokiškis
• Įmonė ieško valytojos. Būtina 
turėti vairuotojo pažymėjimą.  
Tel. 8 676 22 030. Rokiškis
• Rokiškio r. Juodupės gimnazijos 
neformaliojo švietimo skyrius 
ieško šokių mokytojo. Darbas nuo 
rugsėjo 1 dienos. Tel. 8 612 59 335. 
Rokiškis
• 3 metų mergaitei ieškome auklės. 
Tel. 8 611 65 285. Rokiškis

KITA

• Įvairių dydžių metalines talpas 
vandeniui, grūdams ar kitiems 
produktams. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• 0,25 l, 0,5 l, 0,75 l ir 3 l talpų 
stiklainius ir stiklines 10 l, 20 l, 30 
l talpas vynui. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Girines, kubilus alui gaminti, 
senovinį indą taukams laikyti.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Elektronines cigaretes.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Atiduodame pievą nusišienauti, 
apie 5,5 ha. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Važį sodybai papuošti, kuparą 
(kraičio skrynią), senovines spintas. 
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Skaldytas malkas mažais kiekiais, 
atvežu. Tel. 8 621 51 320.  
Rokiškis
• Arpas grūdams valyti, yra 
papildomi sietai. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Atiduodame 3,6 ha pievą 
nusišienauti, prie Rokiškio 
vandenvietės. Tel. 8 616 05 668
• Beržines malkas. Supjautos 
kaladėlėmis. Tel. 8 620 15 919. 
Rokiškis
• Seną pjūklą Družba 4.  
Tel. 8 625 50 918. Rokiškis
• Lapuočio malkas, pristatau 
Rokiškyje. Tel. 8 622 69 514. 
Rokiškis
• Naują Stauber akumuliacinę talpą, 
1000 l. Kaina 650 Eur.  
Tel. 8 615 81 577. Rokiškis
• Tena sauskelnes. Pakuotėje 30 
vnt., 7 lašiukų. Kaina 12 Eur.  
Tel. 8 607 48 951. Rokiškis
• Dujų balioną. Tel. 8 645 84 278. 
Rokiškis
• 3 l talpos stiklainius. 80 vnt.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Apsauginį dėkliuką bekontaktei 
banko kortelei. Kaina 1 Eur.  
Tel. 8 605 06 301. Rokiškis
• Atiduodame 4,3 ha pievą 
nusišienauti. Panemunėlio sen., 
Panemunių k. Tel. 8 615 42 976
• Naujus, įvairius klausos aparatus. 
Siunčiu. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Pakabinamą laikrodį už 5 Eur. ir 
skalbinių dėžę už 5 Eur. Obeliai. 
Tel. 8 686 87 492. Rokiškis

• 2 metalines kojas. Aukštis 88 
cm, skersmuo 6 cm. Obeliai. Kaina 
8 Eur už abi. Tel. 8 686 87 492. 
Rokiškis
• Giluminį siurblį. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 672 48 125. Rokiškis
• Krosnies dureles už 8 Eur ir 
mažai naudotą krosnies viršų su 
rinkėmis už 10 Eur. Matmenys: 
0,69x0.40. Obeliai.  
Tel. 8 686 87 492
• Bites su aviliais. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Dell Lattitude E6400. Veikia 
gerai, baterija laiko apie 1 valandą. 
Pusiau metalinis korpusas. HDD 
160GB. Ką tik iš naujo įdiegti 
Windows. Nėra plastiko, kuris 
dengia HDD. Atsakau į sms, kaina 
galutinė. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 647 88 088. Rokiškis
• Monitorių Benq, 19 colių.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Monitorių Samsung, 19 colių.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Naudotą monitorių. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Cubot J3 telefoną. Veikia kuo 
puikiausiai. Pirktas praėjusį mėnesį. 
Naudotas porą savaičių. Priedai: 
kroviklis ir galinis dangtukas. 
Skubiai parduodu. Obeliai - 
Rokiškis. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 684 56 860
• Tvarkingą Huawei P20 lite 
telefoną. Visi priedai. Kaina 
galutinė. Nesubraižytas, veikia 
viskas puikiai. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 623 12 313. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Šviežią pavasarinį medų po 5 Eur/
kg. Tel. 8 638 92 946.  
Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Tvarkingą pianiną Belarus. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 614 27 559. 
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Didesnę pusę namo su ūkiniais 
pastatais, Ąžuolų g. 8A, prie parko 
ir ežero. Kaina 12000 Eur.  
Tel. 8 629 70 026
• Namą Birutės g. Yra ūkinis 
pastatas, žemės sklypas, šulinys 
bendras. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Sodybą Juodupės seniūnijoje su 
58 a žemės sklypu, senos statybos 
rąstiniu namu, mūriniu ūkiniu 
pastatu, nauja didele pavėsine, 
vaikų sūpuoklėmis. Yra šulinys, 
15 a tvenkinys. Sodyba ramioje, 
gražioje vietoje, tarp miškų. Kaina 

11400 Eur. Tel. 8 621 89 438
• Sodą su namuku. Sklypas ant 
tvenkinio kranto. Po visu nameliu 
rūsys, svetainėje židinys, kieme 
šulinys, polikarbonatinis šiltnamis 
su laistymo sistema, šalia autobusų 
stotelė. Tel. 8 685 59 886
• Sodybą Rokiškio r., prie 
Juodupės. Geras rūsys, pirtelė, 
upelis, sodas, yra žemės.  
Tel. 8 614 21 823
• Sodo namą Velniakalnyje su 
5,77 a žemės. Yra garažas, ūkinis 
pastatas, šiltnamis, sode yra 
vaismedžių. Kaina derinama. 
Papildomas tel. +370 61682418. 
Kaina 8000 Eur. Tel. 8 628 51 614. 
Rokiškis
• 3 kamabarių butą Juodupėje, 
Liepų gatvėje. Pirmas aukštas, 
rami laiptinė. Tel. 8 656 38 113. 
Rokiškis
• Namą Pandėlyje, miesto centre, 
Biržų g. Sklypas - 11 a. Geros 
sąlygos komercinei veiklai.  
Tel. 8 678 24 675
• Jaukų ir šiltą 2 kambarių butą 
3 aukšte, Vilties 22. Butas ne 
kampinis. Renovuotas stogas, 
pakeisti laiptinių langai. Su baldais. 
Langai - medžio ir stiklo paketas. 
Skambinti nurodytu telefonu, 
geriau iš ryto. Kaina 25500 Eur. 
Tel. 8 650 58 449. Rokiškis
• 2 kambarių, 50 kv. m butą 
antrajame aukšte, Algirdo g., su 
daliniais patogumais. Yra 15 a 
žemės, garažas, tvartas, šiltnamis. 
Tel. 8 612 88 808. Rokiškis
• 2 kambarių, 50 kv. m butą Vilties 
g. 10, antrame aukšte. Langai į dvi 
puses, yra tamsus kambariukas. Už 
liftą nereikia mokėti. Butui reikia 
remonto. Kaina 18200 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Gyvenamąjį namą Nevierių k. 
Yra ūkinis pastatas, klėtis, daržinė, 
lauko virtuvė, pirtelė, iškastas 
tvenkinys. Namų valda 70 a.  
Tel. 8 693 12 362
• Gyvenamąjį, 2 aukštų namą 
Obeliuose. Yra ūkinis pastatas, 
garažas. Asfaltuotas privažiavimas. 
Tel. 8 693 12 362. Rokiškis
• Sodo sklypus Bokšto g. 4 ir 6, 
Velniakalnyje. Abiejų plotas 11 a. 
Kaina 2800 Eur. Tel. 8 612 85 906. 
Rokiškis
• 3 kambarių, 67 kv. m namo dalį 
antrame aukšte, Rokiškyje, V. Lašo 
g. 2. Taip pat yra priklausanti nauja 
pirtis, ūkinis pastatas ir 6 a žemės 
sklypas. Kaina 14000 Eur.  
Tel. 8 688 00 780. Rokiškis
• Namą Onuškio k. 30 a sklypas, 
didelis ūkinis pastatas, rūsys, 
garažas. Tel. 8 623 71 021
• 2 kambarių butą Taikos g. 
Renovuotas, maži mokesčiai, yra 
rūsys. Kaina 9800 Eur.  
Tel. 8 618 13 074. Rokiškis
• Nebrangiai sodybą.  
Tel. 8 614 76 370. Rokiškis
• Namą Rokiškio centre. Įvesta 
elektra, galimybė prisijungti 
prie miesto vandentiekio, kieme 
yra šulinys. Šildymas kietuoju 
kuru. Namui reikia remonto. 
Parduodamas be tarpininkų. Sklypo 
plotas 6 a. Kaina 8999 Eur. 
 Tel. 8 675 55 189.
• Namų valdos 20 a žemės sklypą 
Gedimino g. Yra elektra, vanduo, 
nuotekos, miesto šildymas.  
Tel. 8 604 86 441. Rokiškis
• Namą Kamajuose už sodo kainą. 
105 kv. m, 4 kambariai, šildymas 
kietuoju kuru. 15 a sklypas, šulinys 
ir ūkinis. Miestelyje yra darželis, 
mokykla, iki autobusų stotelės 3 
min. kelio, iki Rokiškio 15min. 
Kaina 4800 Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• Mūrinį namą Panemunėlyje. 
3 kambariai, erdvi virtuvė, 
rūsys, mansarda neįrengta. 
Sudėti plastikiniai langai, viduje 
reikalingas remontas. Ūkiniame 
pastate įrengta pirtis. 2 5a žemės, 
tik 10 min. iki Rokiškio. Kaina 
15800 Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• 1 kambario, 37 kv. m butą 
Panevėžio g. 24. Penktas aukštas. 
Kaina 12000 Eur.  
Tel. 8 698 72 865. Rokiškis
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2019.06.21 10val. Sičiūnų k., Kazliškio sen., Rokiš-
kio raj., numatomi žemės sklypo Nr.311/3 geodezi-
niai matavimai. Kviečiame dalyvauti gretimo žemės 
sklypo Nr.7340/0003:104 paveldėtojus. 

Matininko atliekančio matavimus adresas: 
Taikos g. 5, Rokiškis; tel. 8-458-68144, 

mob. 8-612 95720, el. p. kavolzeme@parok.lt. 
R.Barono žemėtvarkos darbų įmonė.

• 2 kambarių butą. Pietinė pusė, 
sudėti plastikiniai langai. 5 aukštas, 
reikalingas remontas. Kaina 16200 
Eur. Tel. 8 600 98 909.  
Rokiškis
• Namą Rokiškio raj., Pandėlio 
sen., Raikėnų k. Tel. 8 672 48 125. 
Rokiškis
• Pigiai sodybą labai geroje vietoje. 
Prie jos yra 0,28 a žemės, pirtis, 
medinis garažas, ūkinis pastatas. 
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Mūrinį namą Bajoruose.  
Tel. 8 620 64 915. Rokiškis
• 2 aukštų namą Juodupėje 
su baldais ir buitine technika. 
Centrinis šildymas (paliekame 
nemažai pakuros). Ūkinis pastatas: 
garažas, malkinė ir pirtis. 12 a 
sklypas su obelimis ir vaiskrūmiais. 
Rami aplinka, kaimynai. Netoli 
miestelio centas. Kaina 13000 Eur. 
Tel. 8 606 59 786. Rokiškis
• 3 kambarių butą, 64 kv. m, 2 
aukšte, P. Širvio g. Įstiklintas 
balkonas. Plačiau telefonu.  
Tel. 8 616 25 485. Rokiškis

NUOMA

• Išnuomosiu 1 kambario butą 
ilgesniam laikui, žmogui su 
nuolatinėmis pajamomis, be žalingų 
įpročių ir augintinių.  
Tel. 8 698 85 524. Rokiškis
• Išinuomuočiau butą, namą arba 
namo dalį Juodupėje arba netoli 
Juodupės, skubiai. Siūlyti visokius 
variantus. Tel. 8 695 71 714. 

Rokiškis
• Vienam asmeniui, be žalingų 
įpročių išnuomojamas 1 kambario 
butas Rokiškyje su visais 
patogumais, baldais ir kita.  
Tel. 8 679 95 305. Rokiškis
• Ieškau 2 kambarių buto nuomai 
Rokiškyje. Kaina iki 100-110 
Eur. Paskambinkite, jei turėsite 
ką pasiūlyti. Tel. 8 607 08 239. 
Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti žemės sklypų 
Pandėlio seniūnijoje, gali būti 
apleistos pievos. Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 675 84 325. Rokiškis
• Dirbanti, tvarkinga šeima ieško 
buto nuomai. Gali būti su daliniais 
patogumais. Tel. 8 628 29 277. 
Rokiškis

PASLAUGOS

• Šienainio, šieno, šiaudų 
presavimas, pievų žolės pjovimas. 

Kainos sutartinės.  
Tel. 8 624 11 926. Rokiškis

• Pjaunu trimeriu žolę. Aro kaina 
nuo 2 Eur. Tel. 8 686 22 897. 
Rokiškis
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policija 6 
11:10 Komisaras Reksas 
12:00 Gyvenimas 
13:00 Klauskite daktaro
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13:40 TV parduotuvė

13:55 „Namas su lelijomis“ 
15:00 Lrytas tiesiogiai
16:00 Reporteris
16:30 Kitoks pokalbis su D. 
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Žeimyte
21:00 „Bruto ir Neto“ 
21:30 „Nusikaltimas ir bausmė. 
Kruvinoji „Svainijos“ 
paslaptis 2“
22:30 Reporteris
23:30 „Miškinis“ 
00:35 Lrytas tiesiogiai
01:35 „Gluchariovas“ 
02:35 „Bruto ir Neto“ 
03:00 „Nusikaltimas ir bausmė. 
Kruvinoji „Svainijos“ 
paslaptis 1“
03:40 „Šeimininkė“ 
04:30 „Gyvybės langelis“ 
05:20 „Namas su lelijomis“ 

• Automoblių servisas - Vilniaus 
g. 4, Rokiškis. Automobilių dalys, 
kompiuterinė diagnostika, variklių 
remontas, važiuoklių remontas, 
tepalų keitimas, stabdžių remontas. 

Tel. 8 686 09 019. Rokiškis
• Autovežio paslaugos. Vežame 
įvairią techniką ir kitus krovinius 
iki 2,5t. Tel. 8 689 05 448.  
Rokiškis
• MB GIRIUNTA nuomoja 
mini ekskavatorių (3,5 t) su 
operatoriumi. Atlieka visus žemės 
kasimo ir lyginimo darbus: pamatų 
kasimas, šlaitų formavimas, 
gerbūvio darbai. Kasimo kaušai 25-
45-60 cm ir planiravimo (vartomas) 
140 cm. Krovinių pervežimas iki 
4,5t. Tel. 8 603 77 107.  
Rokiškis
• Betonuojame įvairios paskirties 
patalpas, užsakovui pageidaujant 
naudojame betono priedus. Yra 
galimybė smėlį, žvyrą transportuoti 
žarnomis į vietas nepasiekiamas 
įprastam transportui (rūsius, namus 

grunto pakėlimui).  
Tel. 8 613 14 322. Rokiškis
• Atlieku lauko ir vidaus apdailos 
darbus. Montuoju gipso kartono 
plokštes, glaistau, dažau, klijuoju 
plyteles. Dirbu visus kitus darbus. 
Tel. 8 641 65 274. Rokiškis
• Dengiame stogus. Platus dangų 
pasirinkimas, lietaus sistemos 
įrengimas, skardos lankstiniai ir 
skardinių tvorų statymas. Galimybė 
pirkti išsimokėtinai.  
Tel. 8 683 48 737. Rokiškis
• Pervežu traktorius (iki 7 t), 
įvairią žemės ūkio techniką, 
mikroautobusiukus, gyvenamuosius 
ir kitus vagonėlius, įvairias 
statybines medžiagas, įvairias 
cisternas, nedideles pirteles, 
pavėsines. Rokiškis.  
Tel. 8 646 48 520. Rokiškis
• Rengiame dokumentus 
kompensacijoms nuosavų namų 
šiltinimui. Atliekame pastatų 
energinį sertifikavimą.  
Tel. 8 611 27 116. Rokiškis
• Atlieku visus santechnikos 
darbus. Tel. 8 615 52 759.  
Rokiškis
• Atnaujiname minkštus baldus, 
sofas, lovas, čiužinius, fotelius, 
kėdes, kampus ir kt. Pilnai 
sutvarkome vidų, keičiame 

spyruokles, poroloną, aptraukiame 
gobelenu, eko ar natūralia oda. 
Gaminame čiužinius pagal 
užsakymus. Paimame ir parvežame. 
Tel. 8 610 10 341. Rokiškis

PERKA

• Pirksiu naudotas lauko duris, gali 
būti plastikinės ar metalinės.  
Tel. 8 618 13 050.  
Rokiškis

• Pirkčiau motorinį dviratį.  
Tel. 8 646 29 407. Rokiškis
• Pirksiu naudotas šaligatvio 

plyteles, apie 25 kv. m.  
Tel. 8 614 21 827. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Skubiai ieškome kas galėtų 
padovanoti skalbimo mašiną. 
Būtume labai dėkingi, pasiimsime 
patys. Tel. 8 695 71 714.  
Rokiškis
• Prašau padovanoti šaldytuvą ir 
dujinę viryklę. Pasiimti galimybės 
neturiu. Tel. 8 646 29 407.  
Rokiškis
• Gal kas turi nereikalingą sekciją 
ir gali padovanoti?  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Paspirtuką mažyliui. Šviečiantys 
ratukai. Naujas. Kaina 30 Eur.  
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Tel. 8 600 88 496. Rokiškis
• Labai mažai naudotą triratį 
vežimą. Tel. 8 620 19 198.  
Rokiškis
• 2 vaikiškus vežimėlius, žalios ir 
vyšninės spalvos, medinę lovytę su 
čiužinuku ir vonelę. Skambinti nuo 
20 val. Tel. 8 692 21 335.  
Rokiškis
• Puikios būklės jaunuolio baldų 
komplektą. Tel. 8 683 08 310. 
Kupiškis
• Vaikišką staliuką su kėdute.  
Kaina 15 Eur. Tel. 8 612 47 934. 
Rokiškis
• Vaikišką vežimėlį 3in1 Riko Sport 
Line. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 605 61 087. Rokiškis
• Naują, ypač minkštą ir žavų žaislą 
Meškiuką. Pagamintas naudojant 
tik geriausias medžiagas - iš pliušo, 
todėl ypač minkštas. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis
• Geros būklės kūdikio lovytės 
baldakimą - balta elegancija ir 
baldakimo laikiklį. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Atklydo šuo panašus į haskį. 
Su antkakliu. Tel. 8 676 10 901. 
Rokiškis
• Pasigedau telefono numerio, 
kas skambinote iš Taikos g. 5, dėl 
automobilio ratų gaubtų.  
Tel. 8 679 95 305. Rokiškis
• Prie didžiosios Norfos arba 
Panevėžio g. pamesta V. Viederio 
piniginė su dokumentais.  Radusius 
prašome kreiptis nurodytu telefonu 
. Tel. 8 618 82 260. Rokiškis
• Vis dar ieškomas dingęs šuo. 
Šį trečiadienį, ryte šuo buvo 
pastėbetas Šepkos parke, visas 
purvinas. Gal kas nors pastebėjote 
ar turite kokios informacijos. Labai 
prašau pranešti nurodytu telefonu. 
Padėjusiems rasti bus atsilyginta. 
Šuo ženklintas. Tel. 8 630 04 130. 
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Traktoriuką-žoliapjovę ir 
stumdomas žoliapjoves.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Veikiančią benzininę žoliapjovę. 
Kaina 55 Eur. Tel. 8 681 55 002. 
Rokiškis
• Naudotą žoliapjovę. Kaina 25 
Eur. Tel. 8 685 21 400.  
Rokiškis
• Traktoriuką - žoliapjovę John 
Deere Brigsstation. 13HP variklis, 
mechaninė, 6 bėgių greičių dėžė ir 
reversas, atbulinė pavara. Didelis, 
2 peilių pjovimo užgriebis, naujas 
akumuliatorius bei varomasis 
diržas. Kaina vietoje minimaliai 
derinama. Kaina 1050 Eur.  
Tel. 8 684 20 231. Kupiškis
• Praktiškai naują žoliapjovę, 
naudota 2 sezonus, su patikimu 
Brigsstraton amerikietišku varikliu. 
Pjovimo skersmuo 46 cm. Kaina 
120 Eur. Tel. 8 625 12 233. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Naują vaikišką triukinį 
paspirtuką. Tel. 8 600 88 496. 
Rokiškis
• Mopedą su Woschod varikliu 
175cc, motociklus Iž, Jupiter, 
Planeta. Tel. 8 621 51 320.  
Rokiškis
• Tvarkingą, praktišką, ekonomišką 
2005 m. Volvo V50. 2 l, 100 kW, 
dyzelis. 6 pavaros. Daug privalumų. 
Kaina 2350 Eur.  
Tel. 8 616 35 640. Zarasai
• Priekabą - palapinę Skif M1 su 
visa įranga. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 614 38 268. Rokiškis
• Peugeot 306 2001 m., 2 l, HDI, 66 
kW, yra kablys, GPS, universalas, 
yra TA ir draudimas. Taip pat yra 
kiti ratai, labai geras variklis.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Įvairius dviračius. Yra naujas 
rusiškas ir užsienietiški bei 
sulankstomas dviratis.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Priekabas lengviesiems 
automobiliams be dokumentų, 
su dokumentais ir dokumentus 
atskirai. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Keturratį 110cc 3/1 bėgiai ir 
110cc dalimis (automatinė greičių 
dėžė). Tel. 8 621 51 320.  
Rokiškis
• VW Bora 1999 m., 1,9 l, TDI, 
85 kW, visi varantieji ratai (4x4), 
universalas, TA iki 2020.04. Kaina 
1500 Eur. Tel. 8 652 19 032. 
Rokiškis
• 1997 m. Peugeot 806 vienatūrį. 
1,9 l, TDI, 66 kW, dyzelis, 7 
sėdynės. TA nėra. Reiktų sutvarkyti 
stabdžių sistemą. Vyšninės spalvos. 
Kaina 410 Eur. Tel. 8 682 34 955. 
Rokiškis
• 2004 m. Kia Carens 2 l, CRDI, 
vienatūris, dyzelis. Yra parūdijimų 
ant galinių arkų ir smulkių kėbulo 
defektų, kurie važiavimui netrukdo. 
TA nėra. Kaina 550 Eur.  
Tel. 8 682 34 955. Rokiškis
• Tvarkingą Opel Vectra C, 2004 
m., 1,9 l, 110 kW, dyzelinas, 
kablys, el. langai, klimato kontrolė, 
vieno savininko, TA iki 2020.04. 
Kaina 1400 Eur. Tel. 8 618 66 829. 
Rokiškis
• Peugeot 306 2 l, 66 kW, HDI. TA 
iki 2020.06. Trūkumai: reikia keisti 
galines kaladėles, priekinę granatą, 
nes pradėjo traškėti. Kaina 500 Eur. 
Tel. 8 695 29 133. Rokiškis
• Audi 80 Avant, 1993 m., 

benzinas-dujos, TA iki 2020.07.22. 
Kaina 400 Eur. Tel. 8 611 48 896. 
Rokiškis
• 2012 m. Volvo S60 T5 2,5 l, 
benzinas, automatinė pavarų dėžė. 
Daugiau informacijos telefonu.  
Tel. 8 673 00 274. Rokiškis
• Škoda Octavia 2001m., 1,9 l, 81 
kW. Kaina 850 Eur.  
Tel. 8 605 81 090. Rokiškis
• Geros būklės dviratį Tornado. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 619 52 150. 
Rokiškis
• Mazda 323F (sport). 1995 m., 
TA metams. Kaina derinama. 
Kaina 500 Eur. Tel. 8 656 75 102. 
Rokiškis
• Dalimis Opel Vectra 2 l, 74 kW. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 628 47 947. 
Kupiškis
• Dviratį. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 682 21 205. Rokiškis
• Vaikišką paspirtuką. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 676 26 818.  
Rokiškis
• Vaikišką dviratį 6-10 metų vaikui. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 676 26 818. 
Rokiškis
• Nenaudotą, sulankstomą dviratį 
Saliut. Ratai 24 colių, svoris 15 kg. 
Kaina 75 Eur. Tel. 8 692 49 480. 
Rokiškis
• Patikimą Mitsubitshi Space 
Wagon automobilį, 2000 m., 
dyzelinas, variklis 2 l, rida 233 
120 km, mechaninė pavarų dėžė. 
Sėdimų vietų skaičius - 7. TA iki 
2021 m., draudimas iki 2020 m. 
Kaina 700 Eur. Tel. 8 615 65 646. 
Rokiškis
• Tvarkingą senelio Audi 80 
1991 m., 2 l, 82 kW, dujos. Be 
rūdžių, salonas kaip naaujas. 
Signalizacija, centrinis užraktas, 
liukas, lieti ratai. TA metams. Kaina 
minimaliai derinama, kam netinka 
- negaišinkite nei savo, nei mano 
laiko. Kaina 550 Eur.  
Tel. 8 684 20 231. Kupiškis
• Talpų, šeimyninį, puikiai 
kelionėms tinkantį Hyundai Trajet 
automobilį. Žiemą nevažinėtas, 
idealios būklės. 2004 m., dyzelinas, 
1,98 l, automatinė pavarų dėžė, rida 
180 000km. Sėdimų vietų skaičius 
- 7. TA iki 2021 m., draudimas iki 
2020m. Kaina 1550 Eur.  
Tel. 8 615 65 646. Rokiškis
• Opel Omega 2001 m., 2,2 l, 
dyzelis, 88 kW, universalas, 
sidabinė spalva, daug privalumų, 
normalios būklės. TA iki 2020.05 . 
Kaina 850 Eur. Tel. 8 612 91 771. 
Rokiškis
• Tvarkingą automobilį Ford 
Galaxy. Kaina 1600 Eur.  
Tel. 8 615 37 885. Rokiškis
• Tvarkingą, vyrišką, hibrid tipo 
dviratį. Shimano pavaros, 28 
ratai, L dydis. Su dokumentais. 
Kaina 170 Eur. Tel. 8 673 00 274. 
Rokiškis
• Gana tvarkingą dviratį paaugliui. 
26 colių ratai, amortizatoriai. Kaina 
30 Eur. Tel. 8 656 69 922.  
Rokiškis
• Automobilį ZIL-130 su MTZ-80 

varikliu, atlikta TA, sėdi ir važiuoji. 
Kaina 1600 Eur.  
Tel. 8 641 57 036. Kupiškis
• 2001 m. Opel Zafira 2 l, 74 kW. 
TA iki 2020.07. Autopilotas, borto 
kompiuteris, kablys, lieti ratai, el. 
langai. Kaina 800 Eur.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Automobilį. Retai pasitaikantis 
variklis - 1,5 l, benzinas, 78 kW, 
106 AG. Rida 150 000 km. Talpus, 
patogus krovinių pervežimui/
sėdynės suguldomos į dugną. 
Galima dviese miegoti turistaujant. 
TA iki 2021.04. Sėdi ir važiuoji 
be jokių papildomų investicijų. 
Kaina 1600 Eur. Tel. 8 670 27 742. 
Rokiškis
• 2005 m. Seat Altea. Dyzelinas, 

1,9l, mechaninė pavarų dėžė. 
Rida 159 847k. TA iki 2020.12. 
Kaina 2700 Eur. Tel. 8 611 14 858. 
Rokiškis
• Motorinį dviratį Riga 11. 
Nevažiuojantis. Tel. 8 662 44 126. 
Anykščiai
• Tvarkingą automobilį Peugeot 
607. Prieš TA sutvarkyta 
važiuoklė. Naujos padangos. TA 
iki 2020.06.23. Papildomas tel. nr. 
+370 69955273. Kaina 1450 Eur. 
Tel. 8 679 44 231. Rokiškis
• VW Passat B5+. Pakeisti diržai, 
guoliukai, tepalai. Kaina 1900 Eur. 
Tel. 8 646 82 272. Rokiškis
• Volvo S60 2002 m., 2,4 l, 96 kW, 
dyzelis. TA iki 2020.04. Kėbulo 
defektai, skilęs priekinis stiklas. 

Daugiau informacijos telefonu. 
Kaina 1200 Eur. Tel. 8 610 44 241. 
Rokiškis
• Mercedes A20. 2005 m., dyzelis, 
juodos spalvos. TA, draudimas. 
Puikus, techniškai tvarkingas 
automobilis . Tel. 8 675 38 370. 
Rokiškis
• Opel Zafira 2,2 l, DTI. Nauja 
TA galioja iki 2021 m., visi 
elektriniai langai, kablys. Detalesnė 
informacija telefonu. Papildomas 
tel. 869886187. Derybos prie 
automobilio. Kaina 1200 Eur.  
Tel. 8 624 52 476. Rokiškis
• Puikios būklės dviratį, tinkamą 
paaugliui. Ratai 24 colių, 18 
pavarų, viskas veikia. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 621 05 759.  
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Rokiškis
• 1996 m. Ford Galaxy 1,9 l, 66 
kW, TA iki 2019.12. Šildomas 
priekinis stiklas, lieti ratai, 
šildomos sėdynės. Kaina 470 Eur. 
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Dalimis Opel Zafira 2001 m., 74 
kW. Tel. 8 648 41 007.  
Rokiškis
• R15, R14, R13 padangas, 
ratlankius, padangas lengvųjų 
automobilių priekaboms, dalis.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis

• GAZ-53, 51 padangas ir dalis. 
GAZ-66 ir GAZ-63 padangas.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Renault Espace 2,1 l, TDI ir 2,2 l, 
benzinas/dujos. Ford Mondeo 1995 
m., TDI. Opel Kadett 1984 m., 
1,3 l, benzinas. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• 1997 m. Peugeot 806 vienatūrį. 

1,9 l, TDI, 66 kW, dyzelis. Trūkęs 
pagrindinis diržas. Nesupuvęs. 
Vyšninės spalvos. Kaina 300 Eur. 
Tel. 8 682 34 955. Rokiškis
• VW Passat 2000 m., 1,9 l, TDI, 
85 kW, universalą dalimis.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• Automobilius dalimis: VW 
Transporter, VW Passat B3, B5, 

VW Golf, Opel, Mercedes.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• Dalimis 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
• Dalimis Ford Galaxy 1998 m., 1,9 
l, TDI, 66 kW. Tel. 8 600 54 331. 
Rokiškis
• Lietus ratlankius su padangomis 
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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. pra-
sideda išbandymų 
ir kliūčių ruožas. 
Svarbiausius rei-

kalus suplanuokite savaitės 
pradžioje – bus lengviau susi-
tarti su reikiamais žmonėmis. 
Tinka tvarkyti, teikti svarbius 
dokumentus, galite sulauk-
ti reikšmingų žinių. Savaitės 
viduryje prasidės įtampos, 
netrūks streso. Jausitės pažei-
džiami. Nerekomenduojama 
pradėti ambicingų projektų - 
nepasieksite norimo rezultato. 
Nepavyks išvengti audringų 
konfliktų, nesusipratimų dar-
bo aplinkoje. Sipriai išaugs 
traumų tikimybė, venkite pa-
vojingų užsiėmimų ir veiklų, 
nesivelkite į avantiūras.

JAUTIS. Sa-
vaitės pradžioje 
palanku tvarkyti 
praktinius reika-

lus, rūpintis sveikata, spręsti 
finansinius klausimus - pra-
gmatiškas mąstymas bei or-
ganizaciniai sugebėjimai lems 
sėkmę. Savaitės vidurys ir 
pabaiga – įtempti. Tikėtini 
nesusipratimai darbe, galima 
prastesnė savijauta. Bus sunku 
tiesiogiai išreikšti savo nepa-
sitenkinimą, ieškosite aplin-
kinių būdų išsilieti. Tai pavo-
jinga strategija – galite ilgam 
susigadinti draugiškus santy-
kius. Nerekomenduojama ke-
liauti – susidursite su įvairiais 
sunkumais. Savaitgalį gresia 
audringas ginčas su priešingos 
lyties asmenimi.

D V Y N I A I . 
Šiam ženklui sa-
vaitė labai gera, 
ypač užsiiman-

tiems kūrybine veikla, sie-
kiantiems sportinių aukštumų. 
Pirmoji jos pusė tiks atosto-
goms, netrūks malonaus ben-
dravimo, smagių įspūdžių. 
Norėsis puoštis, flirtuoti, 
mėgautis gyvenimo teikia-
mais malonumais. Savaitės 
pabaigoje spręsis finansiniai 
klausimai, jums gali būti pa-
didinta alga, pasiūlytos geres-
nės sąlygos, pareigos. Bus ir 
sudėtingų aspektų profesinėje 
sferoje - jei turėjote problemų 
susijusiu su dalykine veikla, 
situacija gali paaštrėti.

VĖŽYS.  Sa-
vaitės pradžioje 
nereikėtų nieko 
žadėti, venkite il-

galaikių įsipareigojimų – bus 
sunku objektyviai vertinti 
savo galimybes. Atsargiau 
žvelkite ir į kitų jums duoda-
mus pažadus – vargu ar jie bus 
įgyvendinti. Savaitės viduryje 
tikėtini buitiniai rūpesčiai, 
nesutarimai su artimaisiais. 
Pasistenkite tikslingai bei 
produktyviai naudoti savo jė-
gas – užsibrėžkite konkrečius 
tikslus, susidarykite protin-
gą dienotvarkę ir griežtai ja 
vadovaukitės. Savaitės gale 
laukia sunkumai asmeninių 
santykių fronte, nerekomen-

Astrologinė prognozė savaitei 
duojama keliauti. Tačiau kū-
rybinis potencialas bus aukš-
tumoje - išnaudokite jį.

LIŪTAS. Pir-
mosios savaitės 
dienos labai ne-
malonios, o vėliau 

situacija kiek gerės. Būkite 
kuklesni, nuolankesni, pa-
dėkokite už jums suteikta 
pagalbą. Ne laikas rizikuoti 
pinigais ar veltis į avantiūras 
– nukentėsite. Būsite priversti 
susitaikyti su aplinkybėmis. 
Stenkitės atsispirti polinkiui 
kurti iliuzijas. Savaitės vidu-
ryje laukia nemažai judesio, 
galimos išvykos, smagios pa-
žintys. Tinkamas metas svar-
bių dokumentų tvarkymui, 
tarpininkavimui, bus lengviau 
susitarti. Savaitės pabaigoje 
tikėtina prastesnė savijauta, 
gali atsinaujinti lėtiniai susir-
gimai.

M E R G E L Ė . 
Skirkite daugiau 
dėmesio sau ir 
galvokite apie 

ateitį. Galite tiksliai suprasti 
ko iš tiesų norite iš gyveni-
mo. Laukia svarbios įžvalgos. 
Visi nesusipratimai turi būti 
sprendžiami taikiai, venki-
te provokuoti konfliktus, nes 
ilgai jausite jų pasekmes La-
biau įtempta bus savaitės pa-
baiga, tikėtini nesusipratimai 
artimoje aplinkoje. Nepavyks 
išvengti ir dalykinių problemų 
– nerekomenduojama imtis 
pernelyg atsakingų užduočių.

S VA R S T Y -
KLĖS. Bus sun-
ku suprasti kurią 
kryptį rinktis. Pui-

kus metas atostogoms, poilsiui 
– laukia smagūs nuotykiai, 
įdomios pažintys. Atsiribokite 
nuo pernelyg atsakingos, daug 
kantrybės bei nuoseklumo rei-
kalaujančios veiklos - pritrūks 
motyvacijos, galite pridaryti 
daug apmaudžių klaidų, ku-
rioms taisyti prireiks nemažai 
jėgų bei laiko. Kiek produkty-
vesnis antradienis – šiuo metu 
palanku tvarkyti finansinius 
reikalus. Savaitės pabaiga 
įtempta, sunkiai seksis rasti 
pusiausvyrą, susitarti su arti-
mais žmonėmis.

S K O R P I O -
NAS. Pirmoji sa-
vaitėspusė gana 
produktyvi, pla-

nuokite svarbiausius savaitės 
darbus. Itin seksis meniškos 
prigimties žmonėms. Tačiau 
reikės įdėti nemažai pastangų, 
kad pasiektumėte užsibrėžtų 
tikslų. Savaitės viduryje bū-
site stebimi pro padidinamąjį 
stiklą – pasirūpinkite neprie-
kaištingu įvaizdžiu, labai gerai 
apgalvokite savo žodžius bei 
veiksmus. Tai gana avaringas 
laikas, būkite ypač atsargūs 
vairuodami. Išaugs tikimybė 
nukentėti nuo ilgapirščių. Sa-
vaitės gale spręsite svarbius 
finansinius klausimus, tai ne 
laikas rizikuoti.

Š A U L Y S . 
N e i š v e n g s i t e 
nusivylimų bei 
n e s u s i p r a t i m ų . 

Saugokite savo reputaciją, 
nesivelkite į avantiūras, kitų 
rezgamas intrigas. Ypač pavo-
jinga laužyti nusistovėjusias 
taisykles, įstatymus – gresia 
skaudžios pasekmės. Atsargiai 
vertinkite gautus pasiūlymus, 
užsimezgusias pažintis. Bū-
site linkę pasaulį matyti pro 
rožinius akinius, galite smar-
kiai apsigauti. Neskubėkite 
įsipareigoti,  pradėti ambicin-
gus projektus. Bus stipriai su-
purtyta jūsų vertybių sistema, 
tikrinamas tikėjimas. Daugiau 
laiko skirkite savianalizei, 
dvasiniam tobulėjimui.

OŽIARAGIS. 
Laukia nelengvos 
dienos: audringi 
konfliktai, susima-

nipuliacijos ir klasta– reikia 
elgtis itin atsargiai, labai gerai 
apgalvoti kiekvieną žingsnį. 
Reikia strateguoti, apgalvoti 
detales, ruoštis. Išlikite profe-
sionalūs bet kokiose situaci-
jose, tik racionalus protas bei 
intelektualus bendravimas už-
tikrins sėkmę. Smarkiai išaugs 
traumų, avarijų, vagysčių tiki-
mybė – elkitės sąmoningai. 
Savaitės pabaigoje tikėtini ne-
susipratimai asmeniniame gy-
venime – būkite sąžiningi ar-
timų žmonių atžvilgiu, tačiau 
nesileiskite manipuliuojami.

VA N D E N I S . 
Trūks motyvaci-
jos, pasitikėjimo 
savo jėgomis. Gali 

kilti itin neracionalūs sumany-
mai, kurių realizacijai prireiks 
daug laiko ir jėgų, išeikvosite 
nemažai resursų, tačiau rezul-
tatas nepateisins jūsų lūkes-
čių. Savaitės pradžioje jums 
seksis, nuolat atsidursite tin-
kamoje vietoje tinkamu metu, 
aplinkiniai bus nusiteikę gera-
noriškai jūsų atžvilgiu. Tinka 
kreiptis į valstybine įstaigas, 
spręsti piniginius klausimus. 
Jei turėjote sveikatos proble-
mų – situacija taisysis, pasiju-
site geriau. Savaitgalį nepasi-
duokite svaigalų traukai – tai 
bus labai pavojinga.

ŽUVYS. Lau-
kia aktyvi ir pašė-
lusi savaitė. Neiš-
vengsite emocinių 

kalnelių: euforiją keis nusivy-
limas, juoką - ašaros. Siekite 
harmonijos ir balanso, venkite 
kraštutinumų, drastiško elge-
sio. Rekomenduojama susi-
laikyti nuo svarbių permainų, 
reikšmingų sprendimų priėmi-
mo – bus labai sunku objek-
tyviai vertinti situaciją, gali-
te skaudžiai suklysti, ilgam 
susigadinti savo gerą vardą. 
Vargins keistas nerimas, gali 
atsirasti įvairios paranojos. 
Daugiau laiko skirkite dvasi-
niam augimui, įvykių retros-
pektyvai, lavinkite meninius 
gebėjimus.

PRO MEMORIA
.Jūžintų seniūnija: 
ROMUALDAS PROČKYS
1938.03.26 – 2019.06.05

Juodupės seniūnija:
NADIEŽDA PATAPOVA 
1928.09.02 – 2019.06.06

225/45 R17, 4vnt. Buvo 
naudojamos Škoda automobiliui. 
Kaina 140 Eur. Tel. 8 610 19 607. 
Rokiškis
• Du valties variklius. 2005 m. 
Suziki DF5SK-6, 3,7 kW ir 2004 
m. Suzuki DT9.9, 7,3 kW.  
Tel. 8 687 24 559. Rokiškis
• Seną motociklo variklį T200T. 
Kaina 24 Eur. Tel. 8 625 50 918. 
Rokiškis
• VW Passat 1996 m., 1,9 l, TDI, 
81 kW, pilką universalą dalimis. 
Tel. 8 610 27 380. Rokiškis
• Gerus, lietus Audi ratlankius su 
padangomis 195x65x15, 4 vnt. 
Kaina 110 Eur. Tel. 8 605 81 090. 
Rokiškis
• VW Passat B6 universalo kablį. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 605 81 090. 
Rokiškis
• Dalimis Volvo V40. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 628 47 947. Kupiškis
• Dalimis Audi 80 B4 1,9 l, 66 kW. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 628 47 947. 
Kupiškis
• 1999 m. VW Passat 1,9 l, TDI, 81 
kW ir 2000 m. VW Golf dalimis. 
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• VW Passat B5 dalis. Papildomas 
tel. 862906539. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• Dalimis 2003 m. Opel Zafira 2 
l, DTI, 74 kW. Yra R16 lieti ratai. 
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• 1998 m. Audi A4 1,9 l, TDI, 81 
kW, universalą dalimis.  
Tel. 8 612 67 305. Rokiškis
• Lietus Opel ratus 15/195 65, 4 
vnt. Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Labai gražų itališką sportinį 
BMW vairą. Tel. 8 621 65 223. 
Rokiškis
• Dalimis VW Passat B4 1996 m., 
TDI, 66 kW, mėlynas, universalas. 
Tel. 8 685 56 882. Rokiškis
• 2 Zil padangas 260/508 R20. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 650 26 388. 
Kupiškis
• Originalius Toyota Avensis 5/100 
R16 ratlankius. Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Ratlankius. Tinka Audi, 
Volkswagen R15 5/112. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 685 75 884.  
Rokiškis
• Mercedes R17 ratlankius. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Volkswagen R16 5/112 ratlankius. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• 1995m. VW Passat B4 1,9 l, TDI, 
66 kW dalimis. Tel. 8 646 48 101. 
Anykščiai
• VW Passat B4 1995 m., 1,9 l, 
TDI, 66 kW, dalimis.  
Tel. 8 671 51 396. Rokiškis
• VW Golf 3 dalimis. Variklio 
ir greičių dėžės nebėra. Sveiki 
visi stiklai bei sparnai ir durelės, 
kėbulas turi defektų. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 676 27 828. Rokiškis
• Dalimis VW Passat 1998 m. 
universalą. Spalva balta, 1,9 l, 81 
kW. Tel. 8 614 87 836.  
Rokiškis
• Chrysler Voyager R15 2 
ratlankius. Kaina 8 Eur.  
Tel. 8 650 26 388. Kupiškis
• Padangas su skardiniais 
ratlankiais R14 175/65. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 683 27 149. 
 Rokiškis

• Originalius lietus BMW 
ratlankius, labai geros būklės, tinka 
BMW 5. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Lietus ratlankius R18 5x112, 
5x100, dešimt skylių. Tinka Audi 
A4, A6. Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Lietus R17 ratlankius. 
Labai geros būklės, 5x112, su 
padangomis. Tinka Audi A4, A6. 
Kaina 170 Eur. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
• Lietus geros būklės ratlankius. 
R16, originalas, nuo Audi A4, 
5x112x57.1. Padangos  205/55. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
• Padangas R16 C, 2 vnt. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 614 87 836.  
Rokiškis
• Narvą šuniui vežioti. Įmontuotas 
į VW Passat B5. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• VW Passat B5 sedano, universalo 
lempas. Tel. 8 614 87 836.  
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Televizorių LG, 54 cm įstrižainė 
su pulteliu. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• 54cm įstrižainės kineskopinį 
televizorių Vido su pulteliu. 
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Išmanųjį 127 cm įstrižainės 
televizorių eStar. Mėnesį naudotas, 
yra garantija, internetas, dėžė, 
dokumentai. Kaina telefonu.  
Tel. 8 672 86 131. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• SK-5 NIVA dalimis, žemės ūkio 
technikos įvairias dalis, kėlimo 
cilindrus, padangas.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Vagotuvą-kaupiką bulvėms 
(rusiškas) ir rankinius vagojimo 
plūgelius. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Presą Forshtrit 454. Pastatytas, 
dirbantis. Kaina 550 Eur.  
Tel. 8 617 04 976. Rokiškis
• SK-5 Niva. Dirbanti su 
smulkintuvu. Kaina 1650 Eur.  
Tel. 8 617 04 976. Rokiškis
• Vokišką šieno, šiaudų ritininį 
presą ir grėblį-vartytuvą Dobilas. 
Tel. 8 623 43 539. Rokiškis
• Šienapjovę ir kitus žemės ūkio 
padargus. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 626 38 881. Rokiškis
• Tvarkingą lenkišką trąšų 
barstytuvą. Mažai naudotas, su 
kardanu. 12 m, talpa 500 kg. 
Kaina 160 Eur. Tel. 8 628 65 180. 
Rokiškis
• Mažai naudotą kultivatorių 200cc, 
veikia puikiai. Kaina 190 Eur.  
Tel. 8 678 08 740. Anykščiai
• Traktorių T-40 su daug žemės 
ūkio padargų. Kaina 1800 Eur.  
Tel. 8 626 38 881. Rokiškis
• Dvi naujas padangas ir 4 

naudotas. Kaina 550 Eur.  
Tel. 8 628 56 657. Rokiškis
• GAZ kabiną. Tel. 8 628 56 657. 
Rokiškis
• MTZ-80 kabiną.  
Tel. 8 628 56 657. Rokiškis
• Traktorių T-16 su dokumentais. 
Kaina 1100 Eur. Tel. 8 628 56 657. 
Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO-
PREKĖS

• Naujus žvejybos tinklus. Kaina 40 
Eur. Tel. 8 678 66 028.  
Rokiškis
• Dviratį mergaitei. 24 colių ratai, 
mergaitiškas rėmas ir spalvos, 
Led šviesos, integruota dinama, 3 
bėgiai. Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 685 80 515. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Naują kompresorių Stanley. Kaina 
38 Eur. Tel. 8 625 04 387.  
Rokiškis
• Obliavimo stakles, betono 
maišyklę, nenaudotus ketaus 
radiatorius. Kainos sutartinės.  
Tel. 8 610 26 370. Rokiškis
• Įvairią pjautą statybinę medieną. 
Tel. 8 610 06 145. Rokiškis
• Medžio apdirbimo stakles ir 
diskinius pjūklus.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Suvirinimo aparatus Dualmig-210 
S4 (Sherman), kaina 300 Eur. 
Ekatig Kempi 160 HF,  kaina 120 
Eur. Tel. 8 607 82 484.  
Rokiškis

www.rokiskiosirena.lt
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q Video ir fotogalerijos
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ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

Kraustant spintą galima rasti 
daug gerų dalykų. Ir penkiskart 
– katiną.

***
Pats naudingiausias 

gyvūnas – kiaulė. Jos 
mėsa naudojama maistui, 
oda – galanterijai, šeriai – 
šepečiams. O pavadinimas – 
įžeidinėjimams.

***
Gydytojas klausia ponios:

Orų prognozė birželio 11-13 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Birželio 11 d. Naktį 13

Dieną 29
R, 
3-8 m/s

Birželio 12 d. Naktį 17
Dieną 30

PR,
3-8 m/s

Vakare kai kur trumpas 
lietus, perkūnija.

Birželio 13 d. Naktį  19
Dieną 29

P, 
3-8 m/s

Dieną ir vakare 
trumpas lietus, 
perkūnija.

DIREKTORIUS
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ŽURNALISTĖ
Ieva Rakauskaitė
Tel. 8 677 50578

ŽURNALISTĖ
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

– Ar jūs dar be savo bjauraus 
charakterio naudojate kokias 
nors kontraceptines priemones?

***
Tais, kuriuos sunku rasti ir 

lengva pamesti, paprastai sunku 
atsikratyti.

***
Duok žmogui meškerę, 

išmokyk gaudyti žuvį, o jis vis 
tiek balsuos už tuos, kurie dalina 
grikius.

***
Sėkmingas katinas ieško 

stiprios ir nepriklausomos 
moters bendram gyvenimui.

***
Jei jus sukandžiojo piktas 

šuo, nenusiminkite. Kada nors 
sukandžios ir geras.

***
Šeimyninis pokalbis. Jis:
– Tu įsižeidei?
Ji:

– Ne!
– O ką čia darai?
– Vudu lėlę.

***
Jei mes meluojame valdžiai, 

tai nusikaltimas. Jei ji meluoja 
mums – tai politika.

***
Skambutis:
– Klausyk, mieloji, aš noriu 

grįžti pas tave ir vaikus.
– Žiūrėk tu man, kaip 

pragydo!
– Atidaryk, po velnių, 

balkono duris. Šalta!
***

Jei norite iškrėsti kvailystę, 
skubėkite! Kad kiti neaplenktų.

***
Miega su telefonu, valgo su 

telefonu, tualete su telefonu. 
Bet kai paskambini, žinai, kad 
neatsilieps.

***
Pensininkė skambina 

ugniagesiams.
– Degam! Degam! 

Atvažiuokite greičiau! Degam!
– Kaip pas jus atvažiuoti? - 

teiraujasi ugniagesys.
– Negi jau neturite tų 

raudonų automobilių?
***

Etiketė ant šlepečių: 
„Efektyvi priemonė tarakonams 
naikinti“.

***
– Kuo skiriasi fėja nuo 

raganos?
– Fėja tampa ragana maždaug 

po metų bendro gyvenimo.
***

Jei pranašystė neišsipildė, 
vadinkime ją prognoze.

***
Kaimyninės šalies miškas. 

Jame vaikšto kaimyninės šalies 
vadovas. Užgirsta gegutę 
kukuojant ir klausia:

– Gegute gegute, kiek metų 
aš dar valdysiu šalį?

Gegutė iškukavo 250 metų. 
Daugiau negalėjo: visi patarėjai 
užkimo.

***
Geriausias teisėjas – sąžinė. 

Ji jus išteisins be jokių išlaidų 
advokatui.

***
– Kuo man patinka estai? 

Kad jie, klausydami anekdotų 
apie save, visai neįsižeidžia. 
Bent jau pirmąsias tris dienas.

***
Skambutis.
– Sveiki, ar Petras namie?
– Dar namie. Bet vainikus jau 

išneša.
***

Kalbasi dvi draugės:
– Įsivaizduok, tam, kad 

nupirktų man kailinius, jis žada 
mašiną parduoti!

– Oho!
– Ką oho?! Mašina tai mano.

***
– Ar tu matei naująją 

Krištiano Ronaldo mašiną? Už 
milijoną eurų?

– Pamanyk tik. Už milijoną 

eurų. Žinant jo uždarbį, tai tas 
pats, kas tau su varškės pakeliu 
nusifotografuot.

***
Šiandieninė romantika – 

vakarienė ekranų šviesoje.
***

Suvalkietė Marytė, 
kad sutaupytų per sūnaus 
gimtadienius maisto, gimdė per 
pasnininką.

***
Vaistinėje:
– Gal galėtumėte duoti 

prezervatyvų?
– Ne.
– Kodėl?
– Šeimos metai.

***
Dyzelinio variklio išradėjui 

gimtadienio proga torto 
žvakutes ne uždegė, o pašildė.

***
Tik po daugelio metų, 

sukūręs šeimą, sulaukęs vaikų 
ir anūkų, Robinzonas Kruzas 
suprato, kad 28-erius metus 
pragyveno laisvės saloje...

***
Jei jau moteris kuo nors 

šventai tiki, vienintelis būdas 
pakeisti jos nuomonę – karštai 
su ja sutikti.

***
Susitiko du matematikai. 

Vienas šaukia:
– Su šv. Velykom! Kristus 

prisikėlė!
Kitas:
– O tu gali tai įrodyti?

AUGALAI

• Kviečius. Tel. 8 620 31 551. 
Rokiškis
• Kviečius. Tel. 8 618 33 567. 
Rokiškis
• Sėklinius grikius. Galiu atvežti. 
Tel. 8 601 26 960. Rokiškis

BALDAI

• Geros būklės lovą (tachtą). Ilgis 
2 m, plotis 0,7 m + 0,5 m. Yra 
patalynės dėžė, spalva šampaninė. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 614 19 234. 
Rokiškis
• Geros būklės sekciją. Kaina 100 

Eur. Tel. 8 646 20 425.  
Rokiškis
• Minkštą dalį su miegamuuoju 
mechanizmu ir 2 foteliais. Kaina 
160 Eur. Tel. 8 699 84 023. 
Rokiškis
• Sekciją. Kaina 300 Eur. 
Tel. 8 615 92 729. Rokiškis

• 2 spinteles prie lovos. Mažai 
naudotos, geros kokybės. 
 Kaina 50 Eur. Tel. 8 698 86 898. 
Rokiškis
• Skubiai sekciją. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 682 49 626. Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanoju geros būklės barzdos 
skutimo mašinėlę Philips.  
Tel. 8 682 58 696. Rokiškis
• Atiduodu medinius langus, 

įvairių matmenų. Yra apie 25 vnt. 
Panemunėlio gelž. st.  
Tel. 8 622 22 405
• Dovanoju du veikiančius 
televizorius. Tel. 8 620 70 079. 
Rokiškis
• Mažiukas šuniukas ieško naujų 
namų. Augs nedidelis. Labai 
linksma kalytė. Nukirminta.  
Tel. 8 621 21 727. 
 Rokiškis
• Dovanoju 3 metų katiną. Labai 
meilus ir tvarkingas. Dėl tam tikrų 
priežasčių nebegaliu auginti.  
Tel. 8 692 83 697.  
Rokiškis
• Dovanoju du akvariumus. 
Didesnis 160 l talpos, mažesnis 40 
l. Išsivežti patiems.  
Tel. 8 615 36 382. Rokiškis
• Dovanoju televizorių Samsung. 
Tel. 8 618 30 715. Rokiškis


