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Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Birželio 14-oji, 
penktadienis, 

24 savaitė
Iki metų pabaigos liko

200 dienų.
Gedulo ir vilties diena

Tarptautinė blogerių diena
Pasaulinė kraujo donoro diena

Saulė teka 4.42 val., 
leidžiasi 21.56 val. 

Dienos ilgumas 17.14 val. 
Mėnulis – priešpilnis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Almina, Alminas, Alminė, Alminta, 
Almintas, Bazilė, Bazilijus, Bazilis, 

Bazilius, Labgaudas, Labys, 
Labvarda, Labvardas, Pamedas, 

Rimtautas, Valerija, Valerijus.
Rytoj: Bargailas, Bargailė, Barinta, 
Barintas, Barintė, Barys, Barkinta, 

Barkintas, Barkintė, Jolanta, 
Kirstautas, Kirstautė, Krescencija, 
Krescentas, Modesta, Modestas, 

Vidas, Vitas.
Poryt: Aurimas, Bena, Benadas, 
Benas, Benė, Julita, Jūra, Jūratė, 
Jūris, Jūrius, Tolmina, Tolminas, 

Tolminė.

Dienos citata
„Dievas visuomet skandina 
tą, kuris plaukti galėdamas, 

neplaukia“ (Vydūnas).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1995 m. Rusijos Budionovsko 
mieste prasidėjo įkaitų tragedija - 
vaduojant čečėnų karo lauko vado 
Šamilio Basajevo kovotojų paim-
tus įkaitus žuvo 130 taikių žmonių, 
18 milicininkų, 18 kariškių, dau-
giau kaip 400 buvo sužeisti.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1940 m. Sovietų Sąjunga pa-
skelbė ultimatumą Lietuvai.

1941 m. pradėti masiniai Lie-
tuvos žmonių trėmimai į Sibirą.

Post 
scriptum

Būk darbštus kaip 
skruzdėlė, o tvarkingas 

kaip bitė,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

AKCIJA EKSPOZICINIAMS 
PAMINKLAMS IKI 50%!
KAPAVIETĖS ĮRENGIMAS, 
RESTAURAVIMAS IR  PRIEŽIŪRA 
ROKIŠKYJE BEI VISOJE LIETUVOJE.
q Atliekame absoliučiai visus kapų 
tvarkymo darbus, nemokamai 
konsultuojame.
q Dirbame tik su natūraliu akmeniu, 
todėl suteikiame ilgaamžę garantiją.
q Teikiame atsiskaitymo išsimokėtinai 
paslaugą.

TEL. (8-634) 55557
Mus rasite šalia Kalneliškių kapinių, 
dešinėje pusėje (gelsvas namelis).

UAB „ROKIŠKIO 
AUTOBUSŲ PARKAS”

UAB „Rokiškio autobusų parkas“ teritorijoje išnuomoja-
mos vietos automobilių stovėjimui. 

UAB Rokiškio autobusų parko autobusais gabenamos 
siuntos į daugumą Lietuvos miestų.

Informacija tel. 52982 arba www.rokiskioap.lt

3 p.

3 p.

Mamyčių turgelis – smagių 
pramogų visai šeimai erdvė 

2 p.
Rokiškio mamų klubo atstovė Aušra Žėglaitienė (kairėje) kviečia užsukti į 
mamyčių turgelį ne tik pirkti, bet ir pramogauti.           „Rokiškio Sirenos“ nuotr.

Lietuviškos pirties bičiulių draugijos vadovas Egidijus Žukauskas rodė, kaip atpažinti, ar beržo šakelė ne per 
minkšta vantai rišti.                                                                                                                      L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

VTEK: buvęs Rokiškio rajono meras 
Antanas Vagonis ne pagal paskirtį
naudojo tarnybinį transportą

3 p.

Atsisveikinimas su 
VYTAUTU ČERNIAUSKU 
vyks sekmadienį, 
birželio 16 d., 12.00 - 13.30 val.,
 gedulo namuose „Angelė”. 
Laidotuvės vyks 
Kalneliškių kapinėse.

Policija prašo 
padėti atpažinti 
įtariamuosius

Europoje krintant
sūrio ir sviesto
kainoms, Lietuva
jų eksportuoja
mažiau

Pirties šventės belaukiant: 
rekordui reikia ruošti vantas

4 p.
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Mamyčių turgelis – smagių pramogų visai šeimai erdvė 
Rokiškio mamų klubas rengia 

tradicinę, jau penktąją šventę – 
Mamyčių turgelį. Jį galima drąsiai 
vadinti švente, nes jame vyks ne 
tik prekyba, bet ir gausybė įdomių 
pramogų visai šeimai. Jos pratur-
tins namus ne tik gerais daiktais už 
prieinamą kainą, bet ir įspūdžiais, 
žiniomis bei gera nuotaika.

Proga dalintis
Kiekviena vaikus auginanti šeima 

žino, kad vaikiškų drabužėlių klausi-
mas yra opus. Nauji vaikiški kokybiš-
ki drabužėliai ir avalynė yra brangūs, 
kaina prilygstantys suaugusiųjų drabu-
žiams. O nupirktas daiktas tarnauja vos 
kelis mėnesius. Ir tai, jei nebūna padė-
tas tolėliau lentynoje. Kone kiekviena 
mama yra padėjusi į lentyną naują, 
tačiau kiek didoką kūdikio kostiumėlį, 
dukrelės suknelę ar sūnaus kelnytes, 
o po mėnesio pamatavusi ir supratusi, 
kad drabužėlis jau išaugtas. Tokie geri 
daiktai nugula lentynose, su viltimi 
kada nors kam nors juos atiduoti. Ir tos 
progos kartais reikia laukti. O drabužė-
liai užima spintų lentynas, sandėliukų 
erdves. Lygiai taip pat ir su kitais vai-
kų daiktais: vežimėliais, nešynėmis, 
maitinimo kėdutėmis, žaislais, knyge-
lėmis. O kur dar galimybė naujam gy-
venimui prikelti tokius proginius daik-
tus, kaip, pavyzdžiui, ypatingo grožio 

Krikšto drabužėliai, kurie apskritai 
buvo apsivilkti vieną vienintelį kartą. 
Tad Rokiškio mamų klubas, kaip sako 
renginio organizatorė ir idėjos autorė 
Aušra Žėglaitienė, ir sugalvojo rengti 
mamyčių turgelius.

Šis turgelis jau penktasis. Ir norinčių-
jų dalyvauti juose netrūksta. Kiekviena-
me turgelyje paprastai dalyvauja apie 
tris dešimtis prekiautojų. Taigi, daiktų 
pasirinkimas yra nemenkas. Ir jie geros 
kokybės: juk kitokių, pasak A. Žėglai-
tienės, niekas ir nepirktų. Be to, perkant 
yra unikali proga pažiūrėti, pasimatuoti 

norimą daiktą ir nuspręsti, ar jis tinka.
Kaip sakė pašnekovė, turgelyje pre-

kiaujama ne tik kūdikių daiktais, bet 
ir drabužėliais, skirtais vyresniems, 
maždaug iki 10 metų vaikams. Taigi, ir 
vyresnius vaikus auginančios šeimos ti-
krai ras sau kažką įdomaus ir naudingo.

Populiariausia prekė – žaislas
Kadangi mamyčių turgelis – vi-

sos šeimos šventė, tai pačios „eina-
miausios“, akimirksniu išgraibsto-
mos prekės yra žaislai. Juk mažylis 
parduotuvės žaislų skyrelyje – seniai 

priežodžiu tapusi situacija. O čia 
nauji ir beveik nauji žaislai labai ge-
romis kainomis. Tad kodėl gi namo 
neparsinešus naujo geriausio drau-
go? Turgelyje laukiami ne tik tie, 
kurie prekiauja savo vaikų išaugtais 
daiktais. Čia kviečiami ir papuošalų 
kūrėjai, įvairiausių rankdarbių: nuo 
atvirukų iki mezginių, meistrai.

Kol mamos perka, 
šeimos pramogauja
Mamyčių turgelis – pramogų visai 

šeimai vieta. Tuo ši šventė ir unikali. 
Mat Rokiškyje yra ne tiek daug vietų, 
kuriose patogiai jaustųsi visa šeima. 
Kol mamos apsipirkinėja, tėčiai su 
mažyliais galės pramogauti: kopinėti 
batutais, važinėtis karieta, šaudyti iš 
lanko, stebėti ugnies žonglierių šou ir 
dalyvauti kitose linksmybėse.

Kaip sako A. Žėglaitienė, vieta 
šventei labai dėkinga: turgelį priima 
Rokiškio krašto muziejus. Jame daug 
jaukių, vaikams pritaikytų erdvių: įvai-
rūs drožiniai, sūpynės. Taigi, mažieji 
turės ką veikti.

O jaunoms šeimoms tai bus pui-
ki proga susipažinti, praplėsti draugų 
ratą, pabendrauti.

Daug naudingos informacijos
Mamyčių turgelis – ne tik proga 

įsigyti puikių daiktų šeimoms, bet ir 

praplėsti akiratį, sužinoti vertingos in-
formacijos. Kaip sakė A. Žėglaitienė, 
į turgelį nuolatos kviečiami įvairiau-
sių vaikų užimtumo paslaugų teikėjai. 
Jiems tai puiki proga pristatyti savo 
veiklą, o tėveliams – iš anksto prieš 
rugsėjį prasidedantį būrelių rinkimo-
si bumą apsispręsti, kokia veikla tin-
kamiausia jų vaikams. Į šį mamyčių 
turgelį atvykti žada populiari Ąžuolo 
krepšinio mokykla, siūlanti treniruotes 
mažiesiems krepšinio mėgėjams, bei 
Jogos instruktorė Loreta Sagaitienė, 
„Saga Yoga Studija“. Nuatytas šeimos 
jogos užsiėmimas (2-3 m vaikučiams 
ir jų mamytėms); Vaikų jogos užsiėmi-
mas (4 -8 m.vaikams).

Mamų klubas – 
bendraminčių erdvė
Veiklus, rajono visuomeninėje er-

dvėje gerai matomas Rokiškio mamų 
klubas šiandien vienija 27 oficialias 
nares. Ir visą būrį prijaučiančiųjų ir 
bendraminčių. „Norinčiųjų būti su 
mumis – daug. Kai kurios mamos na-
rystę klube atideda vėlesniam laikui, 
kai paaugs mažyliai. Kad galėtų klubo 
veiklai skirti daugiau dėmesio“, – sakė 
A. Žėglaitienė. Taigi aktyvios rajono 
jaunos šeimos kviečiamos susipažinti 
su klubo veikla ir jungtis į gausų ben-
draminčių būrį.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Duris atveriančios „Aibės“ ir „Mano sodas“ parduotuvės: apsipirksite greitai ir patogiai
Birželio 20-ąją, 10 val.  rokiškė-

nai bus pakviesti į „Aibės“ ir „Mano 
sodas“ parduotuvių, kurios per ne-
pilnus metus išdygo šalia judrios 
Vilties gatvės, atidarymo šventę. 
Artėjant šiai progai apie tai, kuo 
ši parduotuvė išskirtinė, „Rokiškio 
Sirena“ kalbino UAB „Svaita“ vyk-
domąją direktorę Rasą Pacenkienę.

Kodėl Rokiškyje?
Rokiškyje ganėtinai nemažai 

įvairaus dydžio prekybos centrų. Ar 
„Aibė“ nesibaimina, kad ją nukonku-
ruos didieji rinkos žaidėjai? Juolab, 
kad investicijos į naujutėlaitę par-
duotuvę Rokiškyje buvo nemenkos: 
per nepilnus metus UAB „Svaita“, 
valdanti 15-ka parduotuvių Aukštai-
tijos regione, pastatė visiškai naują,  
išskirtinį pastatą. „Svaita“ vykdomoji 
direktorė R. Pacenkienė atvira: kon-
kurencijos parduotuvė nesibaimina. 
„Kuo stipresnė konkurencija, tuo 
daugiau laimi pirkėjai“, – sako ji. Ir 
„Aibė“ čia turi nemažai pranašumų.

Pirmiausia, parduotuvė yra skir-
ta  greitam ir patogiam apsipirkimui, 
todėl tikrai patiks skubantiems pirkė-
jams. „„Aibėje“ viskas paprasta – pre-
kių asortimentas kruopščiai atrinktas, 
parduotuvė neapkrauta nemaisto pre-
kėmis. Įdiegtos modernios kasos pa-
dės atsiskaityti už prekes dar greičiau, 
o apsipirkimo pabaigoje galėsite pri-
griebti kelionei kavos puodelį, už kurį 
sumokėsite savarankiškai,“ – sako R. 
Pacenkienė.

Antra, „Aibės“ vardas Rokiškio 

rajone nėra naujiena. UAB „Svaita“ 
valdomos šio tinklo parduotuvės sė-
kmingai veikia Aukštaitijos regione 
nuo Antalieptės iki Biržų, per visą 
Rokiškio rajoną - Pandėlį, Obelius, 
Jūžintus, Kamajus, Panemunį, Pa-
nemunėlį, Panemunėlio geležinkelio 
stotį. Įmonės stiprybė yra vietos žmo-
nių poreikių išmanymas: jie geriausiai 
žino, ko nori pirkėjas. Atsižvelgiant į 
tai, ir formuojamas prekių asortimen-
tas. „Mes – jūsų kaimynai“ – sako 
R.Pacenkienė.

Dėmesys vietos gamintojams
Kadangi „Aibė“ nėra didysis pre-

kybos centras, jis turi pranašumų: 
lankstumą, greitą reakciją į pirkėjų 
poreikius ir nuotaikas. Jos lentynose 
bus gerokai gausesnis, nei didžiosiose 
parduotuvėse, vietos gamintojų sau-

sainių, duonos, pieno, mėsos ir žuvies 
gaminių asortimentas. Čia atsiras vie-
tos ir vietinių ūkių produkcijai, kuri 
vis labiau populiarėja. Dėl lanksčios 
bendradarbiavimo su tiekėjais poli-
tikos „Aibė“ galės pasiūlyti ir tų ga-
mintojų, kurių nėra didžiųjų prekybos 
centrų lentynose, produkcijos.

Dėmesys sodui 
ir daržui
Mažesniuose miesteliuose įpras-

ta, kad šalia maisto prekių siūloma 
ir buities priemonių ganėtinai platus 
asortimentas. Rokiškio „Aibėje“, kaip 
sako R. Pacenkienė, buities prekių 
bus, tačiau tik pačių svarbiausių ir bū-
tiniausių..

Užtat pirkėjai bus kviečiami į net 
150 kv. m ploto sodo prekių parduotu-
vę „Mano sodas“. Joje bus viskas, ko 

reikia sodininkui ir daržininkui: nuo 
kastuvo iki sėklų pakelio. Čia rasite ir 
reikiamą žemės substratą, ir trąšas, ir 
sodo įrankius. Taip pat čia pirkėjai ga-
lės pasikonsultuoti su pardavėjomis, 
kurios yra profesionalios agronomės.

Darbuotojų rado nesunkiai
Rokiškėnai darbdaviai skundžiasi: 

sunku rasti darbuotojų. UAB „Svai-
ta“, rinkdama personalą parduotuvei 
Rokiškyje, su šia problema nesusidū-
rė: 11-kos darbuotojų kolektyvą pavy-
ko suburti greitai. Ir sėkmę lėmė tai, 
kad įmonė gerai pažįsta vietos rinką 
ir vietos žmones: juk įmonės žmonės 
dirba Panemunėlyje, Obeliuose, Pan-
dėlyje, gerai žino tuos, kas šiuo metu 
ieško darbo. Tad informacija apie 
naujas darbo vietas netruko pasklisti 
iš lūpų į lūpas.

Išskirtinis pastatas
Įdomu tai, kad atidaromas pas-

tatas –pirmasis Lietuvoje prekybos 
sektoriaus paskirties pastatas, kuriam 
priskirta A++ energetinė klasė.  Ant 
pastato stogo įrengta 30 kW galios 
saulės jėgainė. „.„Parduotuvėje yra 
daug sistemų, kurios naudoja elek-
tros energiją: apšvietimas, šildymas 
žiemą, vėsinimas vasarą, vėdinimas 
visais metų laikais, karšto vandens 
paruošimas, kompiuterinės sistemos 
ir t.t. Vasarą autonominiai šaldytuvai 
atiduoda šilumą į patalpą, todėl par-
duotuvės patalpa turi būti papildo-
mai vėsinama. Apšvietimo sistema 
su šaldymo įranga gali sudaryti iki 
70 proc.  visų parduotuvės elektros 
sąnaudų. Šis mūsų pastatas reikalau-
ja nedaug papildomos elektros ener-
gijos , nes saulės elektrinė ant stogo 
pagamina beveik tiek elektros, kiek 
reikia visoms pastate įrengtoms sis-
temoms palaikyti,“ – sakė R. Pacen-
kienė.

Atidarymui – sportiška šventė
Be kitų įdomių renginių, skirtų par-

duotuvės atidarymui, birželio 20-ąją 
„Aibė“ dovanos šventę miesto spor-
to mėgėjams. Parduotuvės atidarymo 
proga vyks krepšinio turnyro „AIBĖ 
3x3 Aukštaitijos taurė“ penktasis eta-
pas. Sportininkai kviečiami varžytis 
vyrų ir U-17 grupėse. Komandų regis-
tracija 18-18.40 val.. Varžybų pradžia 
19 val. Daugiau informacijos telefonu 
(8-600) 03689 arba info@mml.lt

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Lietuvoje pasiektas birželio mėnesio karščio rekordas – temperatūra kilo iki 35,7 laipsnių
Tęsiantis kaitrai, Lietuvoje pasiek-

tas birželio mėnesio karščio rekordas, 
ketvirtadienį pranešė sinoptikai.

„Kaišiadoryse pasiektas birželio 
mėnesio rekordas. Vakar buvo pa-
siektas 35,7 laipsnių karštis. Anksčiau 

rekordas buvo 35,4 laipsniai, jis buvo 
fiksuotas 2016 metais“, – BNS ketvir-
tadienio rytą sakė sinoptikas Paulius 

Starkus.
Karšio banga, prognozuojama, tę-

sis iki savaitės pabaigos. Senka van-

dens telkinių vanduo, ūkininkai bai-
minasi prarasiantys dalį derliaus.

BNS inform.
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VTEK: buvęs Rokiškio rajono meras 
Antanas Vagonis ne pagal paskirtį
naudojo tarnybinį transportą

Birželio 12-ąją posėdyje Vy-
riausioji tarnybinės etikos komisi-
ja nusprendė, kad buvęs Rokiškio 
rajono savivaldybės meras A. Va-
gonis naudojo tarnybinį transpor-
tą ne tarnybos reikmėms.

Buvęs Rokiškio rajono savival-
dybės meras Antanas Vagonis pa-
žeidė Viešųjų ir privačių interesų 
derinimo valstybinėje tarnyboje 
įstatymo nuostatas, kai tarnybiniu 
transportu pasinaudojo ne tarnybi-
nėms reikmėms. Tokį sprendimą 

vienbalsiai priėmė Vyriausioji tar-
nybinės etikos komisija (VTEK).

Tyrimo duomenys rodo, kad šių 
metų vasarį A. Vagonis savival-
dybės administracijos darbuotojo 
vairuojamu tarnybiniu automobiliu 
vyko į Lietuvos radijo ir televizijos 
biure vykusį savivaldybių tarybų 
rinkimų agitacijos filmavimą Kau-
ne. Galimybė dalyvauti visuomeni-
nio transliuotojo filmavime A. Va-
gonui buvo suteikta kaip rinkimuose 
dalyvaujančiam kandidatui, o ne 
kaip Rokiškio rajono savivaldybės 

merui. Todėl, VTEK vertinimu, mi-
nėtoji kelionė į Kauną negali būti 
vertinama kaip tarnybinė užduotis 
– šiuo atveju jis turėjo naudotis as-
meniniu transportu.

VTEK siūlo Rokiškio rajono 
savivaldybės merui Ramūnui Go-
deliauskui inicijuoti savivaldybių 
patirtų išlaidų, susidariusių dėl ne-
teisėtų A.Vagonio veiksmų pasinau-
dojus šių savivaldybių darbuotojų 
vairuojamu tarnybiniu transportu, 
kompensavimą.

VTEK inform.

Europoje krintant sūrio ir sviesto kainoms, 
Lietuva jų eksportuoja mažiau

 Europos pieno gaminių didme-
ninėje rinkoje mažėjant sūrio ir 
sviesto kainoms, Lietuvos pieno 
perdirbėjai teigia pastebintys ma-
žėjančias šių produktų eksporto 
apimtis. 

Italijos pieno pramonės konsulta-
vimo bendrovės CLAL duomenimis, 
šių metų birželį sūrio kaina Euro-
pos Sąjungoje sumažėjo 6,5 proc., o 
sviestas atpigo 34,1 proc., palyginti su 
tuo pačiu laikotarpiu pernai, pranešė 
pienininkų asociacija Pieno centras.

„Lietuvos pieno pramonės pa-
grindinė eksporto prekė yra sūriai, 
kurie sudaro apie 40 proc. visos 
lietuviškų pieno gaminių eksporto 
vertės. Todėl sūrių kainų kritimas 
Europos rinkoje – prasta žinia mūsų 
eksportuotojams“, – pranešime sakė 
asociacijos vadovas Egdijus Simo-
nis.

Tuo metu vienos didžiausių Lie-
tuvoje pieno perdirbimo bendrovių 
„Rokiškio sūris“ vadovas Dalius 
Trumpa teigia didelės problemos 
nematantis – anot jo, tai tiesiog yra 
rinkos svyravimai, kuriems reikia 

būti pasiruošus.
„Lietuva jau 30 metų gyvena rin-

kos sąlygomis. Kainos tikrai nebūna 
„įkaltos“ vienoje vietoje, jos didėja 
ir mažėja“, – sakė D. Trumpa.

„Rokiškio sūris“ daugiausiai pro-
dukcijos eksportuoja į Italiją, taip pat 
vežama į Olandiją, Pietų Korėją, JAV 
ir kitas šalis. Anot D. Trumpos, nuo 
šių metų pradžios paklausa ekspor-
tinei produkcijai – sūriams, o ypač 
sviestui yra krintanti, ir šių produktų 
kainos yra mažėjančios, tačiau kon-
krečių skaičių jis neįvardijo.

Tuo metu nugriebto pieno miltų 
kainos šiemet išaugo 32 procentais. 
Taip pat stiebėsi natūralaus riebumo 
žaliavinio pieno metinė kaina, išrū-
giniai baltymai pabrango 9,8 pro-
cento.

„Situacija yra pakankamai įdomi, 
kadangi eksportinių produktų kainos 
rodo tendenciją mažėti, bet iš kitos 
pusės, žaliavinio pieno kaina, kuri 
yra didžiausia produkcijos dalis, ne 
iš karto reaguoja į produktų kainą. 
Šiuo atveju eksportuojančioms įmo-
nėms susidaro pakankamai įtempta 
finansinė situacija, nes už žaliavą 

turi mokėti santykinai daugiau, o už 
produktus gauni mažiau“, – teigė D. 
Trumpa. 

Pasak jo, dabartiniu atveju at-
rodo, jog antrąjį šių metų pusmetį 
nepanašu, jog situacija gerės, tačiau 
viskas gali pasikeisti.

„Žiūrint iš šios dienos, taip, nie-
ko gero nesimato ateinančiam pus-
mečiui, bet 2016-aisiais tokiu pa-
čiu laikotarpiu situacija atrodė dar 
blogesnė, negu yra dabar, bet metus 
perdirbėjai ir žemdirbiai baigė labai 
gerai. Tai sunku pasakyti, kas bus“, 
– teigė D. Trumpa.  

Pasak E. Simonio, žaliavinio pie-
no kaina Europoje šiuo metu išlieka 
aukštesnė, nei pernai, o tuo pat metu 
išaugusi nugriebto pieno miltų kai-
na iš dalies kompensuoja žemumose 
esančias pieno riebalų kainas.

2019 metų sausio–balandžio 
mėnesiais Lietuvoje iš šalies pieno 
gamintojų supirkto žalio natūralaus 
riebumo pieno kiekis, palyginti su 
2018 metų atitinkamu laikotarpiu, 
beveik nepakito, o supirkimo kaina 
padidėjo apie 5,4 procento.

BNS inform.

Rokiškio, Vyžuonos ir Sartų ežeruose maudytis saugu
Prasidėjęs maudymosi sezonas 

poilsiautojams kelia daug klausi-
mų: ar saugus rajono ežerų van-
duo. Rokiškio savivaldybės Vi-
suomenės sveikatos biuras vykdo 
trijų ežerų: Rokiškio, Sartų 
(Kriaunų maudykla) ir Vyžuonos 
ežerų stebėseną. Šiemet jau atlik-
ti du tyrimai, o paskutiniojo jų 
duomenis biuro specialistai gavo 
kaip tik šiandien. Tyrimų rezul-
tatai geri: vanduo neužterštas, o 
paplūdimių smėlyje nerasta kir-
minų (helmintų) kiaušinėlių bei 
lervų.

Tirs kas dvi savaites
Visuomenės sveikatos biuro va-

dovė Agnė Šapokaitė „Rokiškio 
Sirenai“ teigė, kad vanduo tiriamas 
kasmet nuo gegužės pabaigos iki 
rugsėjo vidurio. Paprastai tiriama 
9-10 kartų per maudymosi sezoną, 
arba vidutiniškai kas dvi savaites. 
Pakartotiniai tyrimai atliekami tuo 
atveju, jei vanduo buvo užterštas, 
žydėjo, todėl buvo nesaugu maudy-

tis. Pernai tokių pakartotinių tyrimų 
nebuvo atlikta, nes visų planininių 
tyrimų metu paimtuose mėginiuose 
nebuvo rasta padidinto užterštumo 
rodiklių.

Ji neslepia, kad ežerų vandens 
kokybės tyrimus biuras seka labai 
atidžiai, nes vos pablogėjus situaci-
jai galima sulaukti gyventojų nusi-
skundimų. Kaip sako A. Šapokaitė, 
daugiausia klausimų kyla dėl Ro-
kiškio ežero vandens: kai kas skun-
džiasi, kad jis rudos spalvos. „Ta-
čiau visi tyrimai yra geri, tad teigti, 
kad jis nesaugus – nėra pagrindo“, 
– sakė pašnekovė.

Populiariausi ežerai
Kodėl tiriamas būtent šių trijų 

ežerų vanduo? Biuro specialistė 
Laimutė Narbutienė aiškino, kad ši 
tvarka nusistovėjo prieš gerus de-
šimt metų. Tuomet atlikto tyrimo 
metu buvo nustatyta, kad šie ežerai 
patys populiariausi mūsų rajone. 
Norint pakeisti tiriamų ežerų sąrašą, 
reiktų sudaryti specialią savivaldy-

bės komisiją, kuri tirtų rajono ežerų 
lankomumą ir spręstų, ar tikslinga 
kažką keisti sąraše.

Abi kalbintos specialistės vienin-
gos nuomonės: Rokiškio ežero van-
denį būtina tirti, nes jis yra miesto 
vandens telkinys. Vyžuona – arčiau-
siai miesto esantis ežeras. O Sartuo-
se maudymosi sezono metu didžiu-
liai poilsiautojų srautai.

Tyrė vandenį ir smėlį
Šį maudymosi sezoną minėtie-

ji ežerai tirti du kartus. Pirmieji 
mėginiai paimti gegužės 20-ąją, o 
šiandien, birželio 10-ją biurą pa-
siekė antrojo tyrimo, atlikto birže-
lio 6-ąją, rezultatai. Abiem atvejais 
tyrimų rodikliai geri. Birželio 6-ąją 
buvo paimti ir paplūdimių smėlio 
mėginiai. Jie tiriami dėl to, ar nėra 
žarnyno kirmėlių (helmintų) kiauši-
nių bei lervų. Taip daroma dėl ma-
žųjų poilsiautojų, kurie paprastai 
mėgsta žaisti smėlyje, saugumo. Ty-
rimai geri: užkrato nerasta.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Ketvirtadienį prasidėjo prekyba 
„Rokiškis – kultūros sostinė 2019“ 
marškinėliais, kurių nugarą puošia 
žaismingas įrašas „Rock kiss kiss“. 
Idėjos autorė – Ingrida Kujelė. Ku-
riai, kaip pati juokauja, už idėją ir 
bus skirti marškinėliai.

Kaip pasakojo Rokiškio kultūros 
centro direktorės pavaduotoja Aušra 
Gudgalienė, idėja sukurti smagius 
marškinėlius gimė maždaug tuo metu, 
kaip ir mintis įamžinti kiškį. Buvo ieš-
koma įdomių formų ir viena jų buvo 
I. Kujelės pasiūlymas. „Ėmėm ir įgy-
vendinom“, – sakė pašnekovė.

Ji neslepia: marškinėlių idėja suža-
vėjo: linksma, žaisminga, netradicinė. 
Ir Rokiškio vardas pateiktas įsimintinai.

O juoda marškinėlių spalva pa-
sirinkta todėl, kad tai tradicinė roko 
gerbėjų spalva? A. Gudgalienė sako, 
kad ji pasirinkta ir dėl praktinių prie-
žasčių. Mat pirmieji „Rokiškis – kul-
tūros sostinė 2019“ marškinėliai buvo 
balti. Tačiau pastebėta, kad vasarą jie 
buvo mielai dėvimi, o štai rudens ir 
žiemos sezonu juos nešiotojai rečiau 
vilkdavosi. Todėl ir nuspręsta rinktis 
kitą spalvą.

Ar užteks šių marškinėlių ir rokiš-

kėnams, ir miesto svečiams? A. Gud-
galienė teigė, kad pagamintas visas jų 
kalnas, taigi visi norintieji kviečiami 
juos įsigyti ir puoštis.

Marškinėlių idėjos autorė I. Ku-
jelė, paklausta, kaip kilo tokia idėja, 
pajuokavo, kad turint laiko, įmanoma 
prigalvoti visokių nesąmonių. O jei 
rimtai, tai ji stebėjo ir analizavo kitų 
miestų reklaminius marškinėlius, už-
rašus, rinko idėjas. Susisteminus jas, 
kilo keletas smagių ir netgi provokuo-
jančių idėjų. Viena jų – marškinėlius 
padabinti „Playboy“ zuikelio logoti-
pu ir užrašu „RO“. Tačiau idėją įgy-
vendinti ne taip paprasta – toks zuikis 
yra patentuotas prekinis ženklas.

Taigi, apsistota ties žaismingu 
užrašu „Rock kiss kiss“, su aliuzija į 
roko kultūrą ir garsiąją gupę „Kiss“. 
Pašnekovė teigė, kad Kultūros cen-
tras įgyvendino puikiai šią idėją. Tik 
šiek tiek kukliau, nei buvo siūlyta: už-
rašas „Rock kiss kiss“ siūlomas buvo 
dėti priekyje ir šiek tiek didesnis, nei 
dabar. Bet kokiu atveju, I. Kujelės 
manymu, idėja puikiai pavyko. O ko 
tikisi autorė už idėją, kurios, kaip sa-
koma, neįkainojamos? I. Kujelė juo-
kiasi – žinoma, marškinėlių!

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

„Rock kiss kiss“ – Rokiškį 
reklamuoti linksmai ir netradiciškai

Policija prašo padėti atpažinti įtariamuosius

Birželio 6 dieną, apie 19.30 val., iš prekybos centro „Iki“, esančio 
Jaunystės g. 1, Rokiškyje, du nepažįstami vaikinai pagrobė alkoholinių 
gėrimų, padaryta žala 251 Eur.

Turint reikšmingos informacijos apie šį vyrą prašome informuoti Pa-
nevėžio apskrities VPK Rokiškio r. PK el. paštu aurimas.zauka@policija.
lt arba tel. Nr. 8-656-27921.

Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato inform.
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Savaitgalį – karių savanorių pratybos
Birželio 15-16 d. Jūžintų, Kamajų, Kriaunų ir Obelių seniūnijose 

bus rengiamos Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 
5-osios rinktinės 506-osios kuopos pratybos, kuriose bus naudojami 
automatiniai ginklai bei imitaciniai šaudmenys. Ginklų ir imitacinių 
šaudmenų pervežimui bus naudojamas civilinis transportas.

Gyventojai kviečiami laikytis rimties, prireikus talkinti saviesiems 
kariams.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Pirties šventės belaukiant: rekordui reikia ruošti vantas

Tvankią birželio 12-osios popi-
etę į Velniakalnį rinkosi rokiškė-
nai ne tik vandens pramogomis 
pasilepinti. Bet ir pasimokyti: 
kaip tinkamai parinkti augalus 
vantoms, kada ir kaip juos kirsti, 
kaip tinkamai surišti, kad vantos 
atskleistų pačias geriausias žoly-
nų savybes. Ir to mokė profesio-
nalai: Lietuviškos pirties bičiulių 
draugijos vadovai: pirmininkas 
Egidijus Žukauskas ir vyriausia-
sis pirtininkas Edmundas Pran-
ciulis.

Mokymai nebuvo teoriniai. Lek-
toriai rodė praktiškai, kaip atren-
kamos šakelės gerai pirties vantai. 
Kokio ilgio, minkštumo jos turi 
būti. Juk, kaip sakė E. Žukauskas, 
į pirtį einama ne saviplaka užsiim-
ti, o smagiai ir sveikatingai vanotis. 
Jis atskleidė, kaip parinkti ąžuolo 

šakeles vantai: jos turi būti jaunu-
tės, vos su keliais lapeliais. O štai 
žydinčios liepos šakelės puikiai tiks 
galvai pridengti ar pirtyje puikų aro-
matą paskleisti. O štai vanojimuisi 
verčiau rinktis ką tik nužydėjusias 
liepos šakeles, kai ant žiedynų jau 
užsimezgę burbuliukai. 

Pirties malonumų gurmanai ver-
tina žydinčios ievos šakeles. Tačiau 
pirtininkas įspėjo: nors kvepia gar-
džiai, ieva, kaip ir kiekvienas sly-
vinių šeimos augalas, turi nuodų 
– cianido. Todėl piktnaudžiauti ja 
pavojinga. 

Dar daug kitokių įdomybių Lie-
tuviškos pirties bičiulių draugijos 
vadovas atskleidė apie vanojimasi, 
vantų ruošimą. O besimokydami ro-
kiškėnai išsisklaidė po Velniakalnio 
jaukias erdves. Vienur berišant van-
tas klausytis įdomių pasakojimų apie 
šios vietovės istoriją. Kitur – prisi-

jungti prie liaudies dainas dainuojan-
čiųjų būrio.  Gausybę beržo šakelių 
vantoms parūpino miškininkai.

Ar rokiškėnai tinkamai paruošė 
vantas, bus matyti šeštadienį. Vely-
kalnio bendruomenės pirmininkas 
Stasys Mekšėnas paskelbė, kad šeš-
tadieniui reikia mažiausiai 520 van-
tų. „Sieksime daugiausiai žmonių 
vienu metu vanojimosi Lietuvos re-
kordo. Rokiškiui šiemet sukaks 520 
metų, tad ir vantų reikia mažiausiai 
520“, – rokiškėnus stengtis motyva-
vo jis. Ar bus pasiektas šis rekordas, 
bus matyt šeštadienį. Tačiau vantų 
rišimo pamokoje dalyvavę neslėpė: 
sužinojo šį tą naudingo, ką pritaikys 
savo pačių namuose. Juo labiau, kad 
dabar pats metas pasirūpinti vanto-
mis ilgam žiemos sezonui. O rokiš-
kėnai neslepia: mūsų rajone pirtis ir 
jos malonumai yra vis populiaresni.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Netradicinė Juozo Tūbelio 
progimnazijos moksleivių pamoka

Kartu su penktokais ir jų auklėtoja Žaneta Motuziene vantas rišti mokėsi ir 
progimnazijos direktorius Zenonas Pošiūnas.                          L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Juozo Tūbelio progimnazijos 5 
b klasės moksleiviai kartu su tėve-
liais birželio 12-osios vakarą pra-
leido Velniakalnyje.  Auklėtojos 
Žanetos Motuzienės sumanymas 
šią popietę visiems kartu pasimo-
kyti vantų rišimo ir pirties paslap-
čių sudomino ir vaikus, ir tėvelius. 
Iš 28-ių klasės moksleivių dalyva-
vo 26, juos atlydėjo 17-ka tėvelių. 
Progimnazijos direktorius  Zeno-
nas Pošiūnas neslėpė nerimo: pir-
mą kartą rengiama tokia pamoka, 
ar patiks ji moksleivių šeimoms? 
Tačiau smagūs pajuokavimai, ben-
dravimas besimokant naudingo 
dalyko, rodė, kad idėja pasiteisino.

Vienos iš moksleivių – Gintarės 
– tėveliai Neringa Šeškuvienė ir 
Audrius Šeškus neslėpė: be kvieti-
mo jie nebūtų atėję į vantų rišimo 
edukaciją. Ir visai ne todėl, kad tai 
jiems neįdomu: tiesiog dabar ne-
trūksta darbų ir veiklos namuose. 
O pakvietimas paskatino ateiti į 
renginį, sužinoti įvairių įdomybių, 
pabendrauti su klasės auklėtoja, 
dukters bendraklasių tėvais.

Auklėtoja Z. Motuzienė neslė-
pė: vaikams sunku išsėdėti kla-
sėse paskutiniąsias mokslo metų 

dienas. Tad ir imamasi netradi-
cinių pamokų įdomiose erdvėse. 
Jau mokyklos stadione ir klasėse 
nušurmuliavo „Menų diena“, kai 
jaunimas žaidė futbolą ir kvadratą, 
piešė kreidelėmis, dainavo karao-
kė. Prie etnografijos pagrindų pri-
siliesti buvo skirta ši vantų rišimo 
edukacija. Ketvirtadienį mokslei-
viai susipažino su tais, kurie rūpi-
nasi saugiu miesto gyvenimu: me-
dikais, ugniagesiais, policininkais. 
Šiandien jų laukia tema „Šok į tėvo 
klumpes“, kurios metu moksleiviai 
susipažins su Rokiškio policijos 
komisariato darbu. 

O kodėl etnokultūros pažinčiai 
buvo pasirinkta būtent ši eduka-
cija? Ir Ž. Motuzienė, ir Z. Pošiū-
nas neslepia: mokykla glaudžiai 
bendradarbiauja su Velykalnio 
bendruomene, dažnai lankosi čia 
vykstančiuose renginiuose. O ir 
tema labai naudinga: nemažai mo-
kinių ar savo namuose, ar pas se-
nelius kaime turi pirtį. Taigi, puiki 
proga įgyti apie ją daugiau žinių. O 
miesto daugiabučiuose augantiems 
vaikams tai galymybė prisiliesti 
prie gamtos, pažinti augalus, jų tei-
kiamą naudą.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Naujas butikas: vieta ieškantiems originalių darbų
Irina Kalnietienė gerai žinoma 

rajono visuomenininkams: energija 
trykštanti Salų bendruomenės va-
dovė, Rokiškio rajono bendruome-
nių asociacijos vadovė. Žinoma ji ir 
rankdarbių meistrams: jos įdomūs 
darbai traukia akį. O dabar įvai-
riausią jos kurtų papuošalų, siuvinių 
namams: nuo žaislų iki paveikslų, 
bei originalių, vienetinių drabužių 
kolekciją mažiems ir dideliems bus 
galima rasti nebe atokiose Salose, o 
pačiame Rokiškio centre – Vytauto g. 
1 šiandien 12 val. duris atveria buti-
kas „IrKa“.

Kodėl butikas? „Todėl, kad jame 
nėra masinės gamybos, tik unikalūs 
daiktai, vienetiniai drabužiai ir daiktai“, 
– sako šeimininkė. Į akis krenta spalvin-
ga namų tekstilė: specialia dvigubo kry-
želio technika pagal močiučių technolo-
gijas siuvinėti takeliai, paveikslai. Akį 
traukia skoningi juodai-balti paveikslai. 
Iš pirmo žvilgsnio lyg tušu tapyti. Įsi-
žiūrėjus iš arčiau – lygiuoju dygsniu 
kruopščiai išsiuvinėti. „Jei namuose 
rasite jiems erdvės, atrodys įspūdingai“, 
– sako I. Kalnietienė.

Šalia – įdomūs papuošalai iš karoliu-
kų: vėriniai, auskarai. Kaip sako butiko 
šeimininkė, puikiai tinkantys ir pačiam 
pasipuošti, ir padovanoti. O jei nori-
te, kad papuošalus ar kokią kitą prekę 
pats jos nešiotojas, bus galima įsigyti ir 

dovanų čekį. Ant pakabų įdomūs dra-
bužiai ir vaikams, ir suaugusiesiems. 
Jei tinka, tokį galite nusipirkti parduo-
tuvėje. Jei nėra jūsų dydžio, ne bėda – I. 
Kalnietienė mielai pasiūs. „Nemėgstu 
masinės gamybos. Ji užmuša bet kokį 
norą kurti. Tad nenustebkite parduotu-
vėje radę vienintelį drabužio pavyzdį. 
Jei patiko, aš pasiūsiu jums individualų 
rūbą, pagal jūsų matmenį, skonį ir pa-
geidavimus“, – sako ji. 

Parduotuvės kampe, atitvertas užuo-
laida – jaukus kambarys pasimatavi-
mams ir pokalbiams. Čia pat audinių 

pavyzdžiai. Iš kurių ir norintieji galės 
rinktis būsimąjį drabužį.

Pašnekovės dirbtuvės – Salose. Ten 
gimsta jos kūriniai. Ir praktikos kurti 
toli nuo miesto šurmulio ji neketina at-
sisakyti. Tačiau ketvirtadieniais ji butike 
lauks norinčiųjų užsisakyti drabužius, 
papuošalus, namų tekstilės gaminius. 
O kitomis dienomis butike darbuosis I. 
Kalnietienės padėjėjos Neringa ir Ilona.

Su butiku, jo asortimentu ir kūrėja 
susipažinti rokiškėnai laukiami birželio 
14-ąją, penktadienį 12 val.
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Meška išgabenta į zoologijos sodą
Birželio 12-osios vakarą „Ąžuo-

lyno meškučių cirko“ savininko 
Nikolajaus Zobovo meška Vipas 
išgabenta į Lietuvos zoologijos 
sodą Kaune.  Apie tai informavo 
zoologijos sodo vadovas Aurimas 
Didžiokas. 

Cirko savininkas N. Zobovas kar-
tu su meška nuo antradienio popietės 
buvo užsibarikadavęs voljere Rokiš-
kio rajone. Trečiadienį po derybų su 
aplinkosaugininkais ir aplinkos mi-
nistru Kęstučiu Mažeika jis sutiko, 

kad meška būtų išgabenta į zoologi-
jos sodą. Cirko savininkui N. Zobo-
vui leidimas laikyti laukinius gyvū-
nus panaikintas birželio 6 d. Praėjusią 
savaitę pranešta, jog dingo viena iš N. 
Zobovo meškų, vardu Kvina. Pernai 
„Ąžuolyno meškučių cirkas“ dėl ne-
tinkamo gyvūnų laikymo buvo nu-
baustas 15 eurų bauda.Veterinarijos 
specialistai kartu su aplinkosauginin-
kais nustatė, kad į gastroles gabenami 
gyvūnai laikomi nepakankamo ploto 
narvuose ir voljeruose.

BNS inform.
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Žemdirbių dėmesiui!
LŽŪKT Rokiškio r. konsultavimo biuras organi-

zuoja seminarą tema 
„Mitybinių faktorių įtaka melžiamų kar-

vių produkcijos didinimui, produkcijos ko-
kybės gerinimui ir savikainos pokyčiui“, 

trukmė 4 akad. val., pagal įgyvendinamą pro-
jektą

 „Mitybinių faktorių įtaka melžiamų kar-
vių produkcijos didinimui, produkcijos ko-
kybės gerinimui ir savikainos pokyčiui“‘ 

Dalyvavusiems seminare bus išduodami 
kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.
Jūsų lauksime birželio 18 d., renginio pradžia 

10.00 val., Ūkininko E. Šalčio ūkis, Raikėnų k., 
Pandėlio sen., Rokiškio r. . 

Būtina išankstinė registracija tel. 8 612 37820 
arba el. p. birute.spundzeviciene@lzukt.lt

Užs. 0827

BALDAI

• Kampinį rašomąjį stalą. Kėdė 
dovanų. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 615 92 729. Rokiškis
• Sekciją ir stalą. Tel. 8 615 92 729. 
Rokiškis
• Natūralaus uosio virtuvės 
komplektą - stalą ir kėdes. 
Papildomas tel.  8-459-51736. 
Kaina 300 Eur. Tel. 8 686 42 522. 
Kupiškis
• Geros būklės lovą (tachtą). 
Ilgis 2m, 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

AUGALAI

• Avižų mišinį. Ekologinis statusas. 
2 t. Tel. 8 610 44 293.  
Rokiškis
• Akvariumo augalus Criptokorina. 
Tel. 8 693 82 442. Rokiškis
• Kviečius. Tel. 8 620 31 551. 
Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Naudotą 2 kW generatorių. Veikia 
benzinu, sunaudoja nedaug.  
Tel. 8 624 45 321. Rokiškis
• Automatinę skalbimo mašiną 
Gover, 5 kg talpos. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 683 27 149. Rokiškis
• Pigiai dujų balionus, 50 l 
deguonies balioną.  
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Šaldytuvą Bosch 194 cm, iš 
Vokietijos. Kaina 85 Eur.  
Tel. 8 605 61 087. Rokiškis
• Indukcinę kaitlentę. Neveikia. 
Kaina simbolinė. Kaina 30 Eur. Tel. 
8 685 75 884. Rokiškis
• Garų surinktuvą, be filtro, naujas. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 616 25 211. 
Rokiškis
• Tvarkingą kojinę siuvimo mašiną 
Podolsk. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 682 16 743. Rokiškis
• Elektrinę siuvimo mašiną CAIKA 
134. Kaina 155 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Siaurą, iš priekio kraunamą 
skalbyklę Electrolux, 7 kg talpos, 
1200rpm. 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

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Kūno spalvos 40 dydžio 
aukštakulnius batelius. Kaina 15 
Eur. Tel. 8 622 29 245.  
Rokiškis
• Suknelę išleistuvėms. Kaina 40 
Eur. Tel. 8 622 29 245.  
Rokiškis
• Auskariukus po 8 Eur, grandinėles 
ant rankos po 10 Eur, ant kaklo po 
15 Eur, komplektukus po 20 Eur. 
Tel. 8 678 05 029. Rokiškis
• Naujas rankines. Juoda lakuota 
20 Eur, gyvatės odos imitacijos 15 
Eur, ruda, nešiojama per petį 12 
Eur, piniginė ant pilvo 10 Eur.  
Tel. 8 678 05 029. Rokiškis
• Baltus odinius moteriškus 
sportinius batelius iš Vokietijos. 38 
dydis. Kaina 42 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Juodus odinius moteriškus 
sportinius batelius lenktu padu. 
Korėja, 40 dydis. Kaina 42 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis

• Labai geros būklės, vieną kartą 
avėtus elegatiškus vestuvinius - 
proginius batelius. 40 dydis. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 615 16 534.  
Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Muzikinį centrą Aiva. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 683 27 149.  
Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Veislinį 4 mėnesių avinuką.  
Tel. 8 611 23 619. Rokiškis
• Dvi telyčaites. Gimusios gegužės 
24 d. ir 31 d. Tel. 8 614 22 922. 
Rokiškis
• 7 metų kumelę. Kaina 1200 Eur. 
Tel. 8 601 22 895. Kupiškis
• Bičių spiečių, galiu atvežti.  
Tel. 8 656 79 916. Rokiškis
• Vieno veršio karvę, tik 
apsiveršiavusi. Minkšta melžti. 
Daugiau informacijos telefonu. 
Kaina 350 Eur. Tel. 8 677 16 010. 
Rokiškis
• Vieno veršelio, žalmargę karvę. 
Jūžintų seniūnija.  
Tel. 8 645 83 131. 
• Ožkas ir ožius. Tel. 8 624 57 009. 
Rokiškis
• Kaimiškai augintą kiaulę, kaina 2 
Eur/kg. Tel. 8 620 31 985.  
Kupiškis
• 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

IEŠKO DARBO

• Mergina ieško papildomo darbo 
Rokiškio mieste. Tik nesiūlyti 
katalogų platinimo.  
Tel. 8 662 56 017. Rokiškis
• Studentė ieško darbo vasarai.  
Tel. 8 692 04 364. Rokiškis
• Ieškome bet kokio darbo vasaros 
sezonui, svarbu, kad būtų su 
apgyvendinimu. Panelė 17 m. ir 
vaikinas 24 m. Tel. 8 622 42 971. 
Rokiškis
• Mergina ieško darbo. Gali 
prižiūrėti senyvo amžiaus žmones. 
Turi patirties. Tel. 8 662 55 190. 
Rokiškis
• 33 metų vyras ieško darbo. Gali 
Rokiškio raj. atvažiuoti nupjauti 
žolę savo trimeriu. Turi automobilį, 
gali pavežti 2-3 žmones iki oro 
uostų ar kur kitur. Domina įvairūs 
pasiūlymai. Tel. 8 647 44 642. 
Rokiškis
• 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 kapoti malkas 
ar pjauti žolę. Tel. 8 645 84 278. 
Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Reikalingas traktorininkas 
šienainio ritinių gabenimui iš laukų. 
Tel. 8 620 15 919. Rokiškis
• Siūlomas darbas. Darbo pobūdis: 
žolės pjovimas traktoriukais ir 
trimeriais, tvarkos palaikymas, 

traktoriukų ir trimerių smulkūs 
remontai. Reikalavimai: be žalingų 
įpročių, bent minimalus technikos 
išmanymas, fizinė ištvermė. 
Galimybė gyventi pas mus būtų 
privalumas. Tel. 8 686 89 529. 
Rokiškis
• Reikia žmogaus gyventi sodyboje, 
prižiūrėti galvijus ir dirbti kitus 
papildomus darbus.  
Tel. 8 643 12 971. Rokiškis
• Ieškome nestandarinių baldų 
surinkėjo ir montuotojo.  
Tel. 8 624 03 782. Rokiškis
• Įmonė UAB Daivida siūlo C 
kategorijos vairuotojo darbą.  
Tel. 8 626 63 760. Rokiškis
• 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 Berlyno 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

KITA

• 4 korpusų medsukį. Kaina 120 
Eur. Tel. 8 622 06 975.  
Rokiškis
• Sausas skaldytas malkas. Atvežu. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Sausas supjautas medienos 
atraižas. Atvežu. Tel. 8 671 89 551. 
Rokiškis
• Trifazį dviejų tarifų elektros 
skaitiklį Atikas. Galima naudoti ir 
kaip vientarifį. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• 50 vnt. stiklainių po 0,5 l. Kaina 
0,10 Eur/vnt. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Bokštinės vandens siurblinės 
valdymo skydą 380 V iki 20 A. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Pratekančio vandens pašildytoją 
EVP–2A , 230/380 V, 10,5 kW. 
Kaina 27 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• 8 vnt. elektros šildymo lempų po 
500 W galingumo. Patronas E40. 
Tinka viščiukams, paršiukams ir 
kitiems gyvūnams šildyti. Kaina 4 
Eur. Tel. 8 682 30 962. 
 Rokiškis
• Elektros apskaitos skydo dėžę. 
Matmenys 65x50x25 cm. Kaina 15 
Eur. Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis
• Trifazį nuolatinės srovės, galingą, 
patikimą  suvirinimo aparatą VD-
306. Pridedu laidus su elektrodų 
laikikliu ir magnetinį paleidimo 
įtaisą. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• 4 korių medsukį.  
Tel. 8 616 35 640. Zarasai
• Sovietinį medžioklinio šautuvo 
seifą. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 670 27 742. Rokiškis
• Senovinį važį sodybai papuošti. 
Nerestauruotas, nedažytas. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 670 27 742.  
Rokiškis
• Naujus čekiškus antiradarus po 40 
Eur ir alkotesterius po 25 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujus, įvairius klausos aparatus. 
Siunčiu. Kaina nuo 40 Eur. 
 Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Neblogos būklės šaligatvio 
plyteles, matmenys 30x30x5 cm. 
Tel. 8 601 62 344. Rokiškis
• Naujus lubinius karnizus: 295 cm 
- 2 vnt; 245 cm - 1 vnt. Kaina 35 
Eur. Tel. 8 620 24 459.  
Rokiškis
• Malkas skaldytas ir kaladėmis. 
Tel. 8 615 40 488. Rokiškis
• Senovinį varstotą su spaustuvu. 
Tel. 8 624 57 009. Rokiškis
• Metalinį seifą. Kaina 135 Eur. 
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• 3 l talpos stiklainius. 100 vnt.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Du akvariumus su šiek tiek 
įrangos. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 663 78 043. Rokiškis
• 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 
(kraičių 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. 
Rokiškis
• MB ieško investicijos. Geros 
palūkanos. Sartaiagro@gmail.com. 
Tel. 8 611 90 335. Rokiškis
• 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

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• MSI GTX 1050ti. Mažai 
naudotas. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 621 30 959. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Naują, net neišpakuotą telefoną 
Huawei Y5, 2019 m. Būklė 10/10. 
Kaina 110 Eur. Tel. 8 617 54 414. 
Rokiškis
• Idealų Nokia 8.1 telefoną. 
Kaina 220 Eur. Tel. 8 636 80 138. 
Rokiškis
• 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. 

NEKILNOJAMASIS TURTAS
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• Mūrinį 112 kv. m, 5 kambarių 
namą. Sklypas Dariaus ir Girėno 
g. Sklypas - 5,93 a. Asfaltuotas 
privažiavimas. Namui reikia 
remonto. Kaina 20500 Eur.  
Tel. 8 655 31 429. Rokiškis

• Namo dalį (visą 2-ą aukštą) su 
sklypu ir ūkiniais pastatais Statybos 
g, netoli J. T. Vaižganto gimnazijos. 
Namo plotas 98kv.m, 5 kambariai. 
Kaina 29000 Eur. Tel. 8 655 31 
429. Rokiškis
• Mūrinį namą su ūkiniais pastatais 
Sėlynėje. Yra 30a žemės, šulinys. 
Tel. 8 652 95 358. Rokiškis
• Pusę namo Didsodės k. Yra 
ūkiniai pastatai. Kaina 3000 Eur. 
Tel. 8 650 68 045. Rokiškis

• Gyvenamąjį, 2 aukštų namą 
Obeliuose. Yra ūkinis pastatas, 
garažas. Asfaltuotas privažiavimas. 
Tel. 8 693 12 362. Rokiškis
• Gyvenamąjį namą Nevierių k. 
Yra ūkinis pastatas, klėtis, daržinė, 
lauko viratuvė, pirtelė, iškastas 
tvenkinys. Namų valda 70 a.  
Tel. 8 693 12 362. Rokiškis
• 3 kambarių butą Taikos g. 
Namas labai arti darželio ir 
mokyklos, netoli visi prekybos 
centrai. Laiptinė labai tvarkinga, 
kaimynai puikūs. Butas tvarkingas. 
Nuostabiai pritaikytas šeimai su 
vaikais. Kaina derinama. Kaina 
35000 Eur. Tel. 8 682 37 526. 
Rokiškis
• Sodo sklypus Bokšto g. 4 ir 6, 
Velniakalnyje. Abiejų plotas 11 a. 
Kaina 2800 Eur. Tel. 8 612 85 906. 
Rokiškis
• Garažą prie buvusio DNB banko. 
7 korpusas, pietinė pusė.  
Tel. 8 614 66 272. Rokiškis
• Renovuotą (tinka gyventi be 
remonto), 104 kv. m namą su 
ūkiniu pastatu Rokiškyje. Žemės 
sklypas 9 a. Yra vietinis centrinis 
šildymas. Centralizuotas miesto 
vandentiekis ir kanalizacija. Dujos 
ir elektrinis boileris.  
Tel. 8 646 70 143. Rokiškis
• Sodybą Rokiškio raj., Lukštų 
k, Pušų g. 2. Tel. 8 699 09 616. 
Rokiškis
• Sodybą gyvenvietėje prie miško. 
Yra garažas po namu, vandentiekis, 
vietinė kanalizacija, tualetai viduje 
ir lauke, vonia, trifazė elektros 
instaliacija, tvartas, daržinė, 
malkinė, pavėsinė, šiltadaržis, 
sodas, dirbamos žemės, didelė 
namų valda, atokiau nuo kaimynų. 
Tel. 8 629 99 199. Rokiškis
• Pigiai sodybą labai geroje vietoje, 
tik 15 min. iki Rokiškio. Yra ūkinis 
pastatas, pirtis, medinis garažas, 
0,28 a žemės. Sudėti plastikiniai 
langai. Panemunėlio gelž. st.  
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Tvarkingą kolektyvinį sodą 
Uljanavoje. 6 a sklypas su dviejų 
aukštų namuku. Yra ūkinis pastatas, 

pirtis, elektra, šiltadaržis, šulinys. 
Kaina 5500 Eur. Tel. 8 629 57 772. 
Rokiškis
• Seną medinį namą Respublikos 
gatvėje, su 5a  sklypu.  
Tel. 8 676 93 645. Rokiškis
• Gyvenamąjį namą Parokiškės k. 
su 15 a žemės sklypu. Kaina 60000 
Eur. Tel. 8 676 26 924.  
Rokiškis
• Komercinės paskirties patalpas 
geroje vietoje, miesto centre. Yra 
projektas, įrengta signalizacija.  
Tel. 8 622 65 723. Rokiškis
• 3 kambarių butą antrajame 
aukšte. Šildymas malkomis. Yra 
sandėliukas su malkomis. Kaina 
3500 Eur. Tel. 8 610 79 195. 
Rokiškis
• 3 kambarių butą Rokiškyje.  
Tel. 8 603 57 369. Rokiškis
• Sodybą-vienkiemį prie Skaistės 
ežero, 2,61 ha, tvenkinys, miškas, 
ūkiniai, garažas, pirtis, Rąstinis, 
apmūrytas namas, 170 kv. m. 
Centrinis šildymas, komunikacijos, 
Janikūnų kaimas. Kaina 35000 Eur. 
Tel. 8 659 12 691. Panevėžys
• Sodybą nuostabioje vietoje su 1 
ha žemės Rokiškio raj., Kriaunų 
sen., Miciūnų k. Tel. 8 606 25 534. 
Rokiškis
• Sklypą miesto centre, aplink nėra 
statinių. Prie retai pravažiuojamo 
kelio. Sklype yra vandentiekio 
ir kanalizacojos zonos, patogu 
būsimam namui. Kaina 5550 Eur. 
Tel. 8 687 89 327. Rokiškis
• Skubiai erdvų 3 kambarių butą 
Juodupėje, Tekstilininkų g. 3 
aukštas, gera vieta. Kaina derinama 
telefonu. Tel. 8 648 70 499. 
Rokiškis
• Didesnę pusę namo su ūkiniais 
pastatais, Ąžuolų g. 8A, prie parko 
ir ežero. Kaina 12000 Eur.  
Tel. 8 629 70 026. Rokiškis
• 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. 
Rokiškis
• 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.  
Rokiškis
• Sodybą Rokiškio r., prie 
Juodupės. Geras rūsys, pirtelė, 
upelis, sodas, yra žemės.  
Tel. 8 614 21 823. Rokiškis
• 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

NUOMA

• Mama su dviem vaikais 
išsinuomotų 2-3 kambarių butą. 
Tel. 8 632 92 334. Rokiškis
• Ieškau 1-2 kambarių buto nuomai 
Rokiškyje nuo liepos 20-29 d, 
dviems asmenims. Turintiems 
pasiūlymų, prašau kreiptis tik el. 
paštu samanta564z@gmail.com. 

Tel. 8 623 19 841. Rokiškis
• Išnuomosiu 1 kambario butą 
ilgesniam laikui, žmogui su 
pastoviomis pajamomis, be žalingų 
įpročių ir augintinių.  
Tel. 8 698 85 524. Rokiškis

PASLAUGOS
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Mini ekskavatoriaus nuoma su operatoriumi.
Tel. (8-623) 26 363
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16 06:00 Himnas
06:05 Beatos virtuvė
07:00 Šventadienio mintys
07:30 Klausimėlis.lt
08:00 Gyventi kaime 
gera. Veikime kartu
08:30 Ryto suktinis 
09:00 Brolių Grimų 
pasakos. Jorindė ir 
Joringelis 
10:00 Gustavo 
enciklopedija 
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 Gamtos genijai
12:55 Rudoji hiena 
13:50 Mis Marpl
15:25 Klausimėlis.lt
15:45 Žinios. 
16:00 Istorijos detektyvai 
16:45 Savaitė su „Dviračio 

žiniomis“
17:30 Žinios. 
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Laisvės kaina. 
Sąjūdis
22:00 (Ne)Tikros prancūziškos 
vestuvės
23:35 Žmogžudystės radijuje
01:20 Gamtos genijai 
02:15 Rudoji hiena 
03:10 Europos tyrai
04:05 Klausimėlis.lt 
04:20 Mis Marpl 2 

05:15 Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai 
06:15 Televitrina 
06:30 Ilgo plauko istorija 
07:00 Keršytojų komanda
07:30 Aladinas
08:00 Ilgo plauko istorija

08:30 Kempiniukas Plačiakelnis
09:00 Ūkio šefas
09:30 Penkių žvaigždučių
 būstas
10:00 Pasaulis pagal moteris
10:30 Svajonių sodai
11:30 Beždžionėlė šnipė
13:05 Daktaras Dolitlis 2
14:50 Marko ir Raselo pašėlęs 
pasivažinėjimas
16:40 Gatvės šokiai 2
18:30 TV3 žinios 
19:30 Erelis Edis
21:45 Greičio įkaitai
23:30 Persekiotoja už objektyvo
01:20 Bėgantis labirintu 2 
03:35 Sugyventi su Džounsais 
05:20 Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai 

06:10 Tomo ir Džerio šou 
06:35 Įspūdingasis 
Žmogus-voras 

07:00 Sveiki atvykę 
į "Veiną" 
07:25 Kung Fu Panda 
07:55 Kiaulė, Ožka, Bananas ir 
Svirplys 
08:25 Tomo ir Džerio pasakos 
08:55 Ogis ir tarakonai 
09:30 Ponas Bynas 
09:55 Tomas ir Džeris. Greiti ir 
plaukuoti
11:25 Kaukės sūnus
13:15 Rašalo širdis
15:20 Adamsų šeimynėlė
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Eilinis Džo. Kobros 
prisikėlimas
21:50 Tik nekvieskite farų!
00:00 Sukeisti žudikai
01:50 Kvailių auksas

06:30 Lietuvos galiūnų komandinis 
čempionatas

07:30 Džiunglių princesė 
Šina 
08:30 Tauro ragas
09:00 Sveikatos kodas
09:30 Sveikatos kodas 
televitrina
10:00 Vaikai šėlsta 
10:30 Žemė iš paukščio skrydžio 
11:40 Iš visų jėgų 
12:10 Būk ekstremalas 
12:40 Pragaro viešbutis 
13:40 Policijos akademija 
14:40 Ekstrasensų mūšis 
17:10 Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas 
18:15 Kas žudikas? 
19:30 Tiltas
21:55 Juodasis sąrašas 
22:50 Mirties įšalas 
23:55 Snaiperis
01:55 Skrodimas

07.04 TV parduotuvė

07.20 „Gluchariovas“ 
08.30 Kaimo akademija
09.00 „Neprijaukinti. 
Australija“
09.30 Grilio skanėstai
10.00 Šiandien kimba
11.00 „Detektyvas Linlis“ 
13.00 „Loch Neso byla“ 
14.00 „Tu esi mano“ 
16.00 Žinios
16.20 Krepšinio pasaulyje 
17.00 „Nuostabūs pojūčiai“
18.00 Žinios
18.30 „Pamiršk mane“ 
20.00 Žinios
20.30 „Šviesoforas“ 
21.30 „24/7“
22.30 Žinios
23.00 „Loch Neso byla“ 
01.05 „Širdies plakimas“
02.50 „24/7“
03.30 „Detektyvas Linlis“ 
05.00 „Kelrodė žvaigždė“ 
05.45 „Pasaulio turgūs. 
Barselona“
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18 06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, 
Lietuva
09:20 Senis 
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 
11:10 Komisaras Reksas 
12:00 Stilius 
13:00 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, 
Lietuva
16:40 Ponių rojus 
17:30 Žinios. 
18:00 „Kas ir kodėl?“
18:30 Klauskite daktaro
19:30 (Ne)emigrantai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Ekspedicija „Nuo 
Baltijos iki Bengalijos“
22:30 Dviračio žinios

23:00 Kostiumuotieji 
23:45 Klausimėlis.lt
24:00 LRT radijo žinios
00:05 Tvin Pyksas 3
01:00 LRT radijo žinios
01:10 Istorijos detektyvai
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 „Kas ir kodėl?“ 
03:30 Dviračio žinios 
04:00 Kostiumuotieji 1 
04:45 Klausimėlis.lt 
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus 

05:20 Virtuvė 
06:10 Televitrina 3
06:25 Aladinas 
06:55 Simpsonai 
07:55 Atsargiai! Merginos 
08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 Meilės sparnai 

12:00 Gyvenimo išdaigos 
13:00 Pažadėtoji 
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios
19:30 Atsargiai! Merginos 
20:30 Prakeikti 
21:00 TV3 vakaro žinios 
22:00 Sveiki atvykę į džiungles
23:55 Kalėjimo bėgliai 
00:50 X failai 
01:40 Amerikiečiai 
02:40 Tėvynė 
03:50 Kalėjimo bėgliai 
04:40 Gyvenimo išdaigos 
05:35 Virtuvė 

06:05 "Mano gyvenimo 
šviesa" 
07:35 "Tomo ir Džerio šou"  
08:00 "Volkeris, Teksaso 
reindžeris" 

10:00 "Mirtis rojuje" 
11:15 "Namai, kur širdis" 
12:00 "Neklausk meilės vardo" 
13:00 "Mano likimas" 

14:00 "Našlaitės" 
15:00 "Svajoklė" 
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
20:30 Sala
21:30 Žinios
22:30 Žmogžudystė 
00:20 "Gyvi numirėliai" 
01:10 Baudžiamasis būrys 

06:45 "Mentalistas" 
07:35 "Pragaro virtuvė" 
08:30 "Sudužusių žibintų 
gatvės" 
09:30 "Nemiga" 

10:30 "Kobra 11" 
11:30 "Ekstrasensų mūšis"  
13:50 "Pragaro virtuvė" 
14:50 "Sudužusių žibintų gatvės" 
15:55 "Nemiga" 
17:00 Info diena
17:30 "Kobra 11" 
18:30 "Mentalistas" 
19:30 "Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius" 
20:30 "Varom!"  
21:00 Prezidento patikėtinis 2. 
Spąstai teroristams 
22:50 Priešas už vartų  
01:20 "F. T. Budrioji akis" 
02:05 "Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius" 

06.14 TV parduotuvė
06.30 Kaimo akademija
07.00 „Gluchariovas“  
08.00 Reporteris
09.00 Lrytas tiesiogiai

10.00 „Gyvybės langelis“ 
11.05 „Raudonoji karalienė“ 
12.10 Bruto ir Neto
12.40 „Šviesoforas“ 
13.40 TV parduotuvė
13.55 „Namas su lelijomis“ 
15.00 Lrytas tiesiogiai
16.00 Reporteris
16.30 Lietuva tiesiogiai
17.00 „Gluchariovas“ 
18.00 Reporteris
18.55 „Miškinis“ 
20.00 Reporteris
20.30 Lietuva tiesiogiai
21.00 „Bruto ir Neto“ 
21.30 „Pamiršk mane“ 
22.30 Reporteris
23.30 Lrytas tiesiogiai
00.35 „Miškinis“ 
01.35 „Gluchariovas“ 
02.35 „Bruto ir Neto“ 
03.00 „Pamiršk mane“ 
03.40 „Šeimininkė“ 
04.30 „Gyvybės langelis“ 
05.20 „Namas su lelijomis“
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 0
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17 06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, 
Lietuva
09:20 Senis 
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 6 
11:10 Komisaras Reksas 13 
12:00 Beatos virtuvė 
13:00 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
16:40 Ponių rojus 
17:30 Žinios. 
18:00 „Kas ir kodėl?“
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Vartotojų kontrolė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios
23:00 Kostiumuotieji 1 
23:45 Klausimėlis.lt

24:00 LRT radijo žinios
00:05 Tvin Pyksas 3 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Savaitė
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 „Kas ir kodėl?“ 
03:30 Dviračio žinios 
04:00 Kostiumuotieji 1 
04:45 Klausimėlis.lt
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus 

05:20 Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai 
06:10 Televitrina 3
06:25 Keršytojų komanda 
06:55 Simpsonai 
07:55 Svajonių sodai 
08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 Meilės sparnai 
12:00 Gyvenimo išdaigos 

13:00 Pažadėtoji 
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Atsargiai! Merginos 
20:30 Prakeikti 
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Jūrų pėstininkas 4: Judantis 
taikinys
23:45 Kalėjimo bėgliai 
00:50 X failai 
01:35 Amerikiečiai 
02:35 Tėvynė 
03:35 Kalėjimo bėgliai 
04:25 Paskutinis iš Magikianų 
05:20 Virtuvė 

06:10 "Mano gyvenimo
 šviesa" 
07:35 "Tomo ir Džerio šou"  
08:00 "Volkeris, Teksaso 
reindžeris" 

10:00 "Mirtis rojuje" 
11:15 "Namai, kur širdis" 
12:00 "Neklausk meilės vardo" 
13:00 "Mano likimas" 
14:00 "Našlaitės" 
15:00 "Svajoklė" 
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
20:30 Sala
21:30 Žinios
22:30 Baudžiamasis būrys 
00:25 "Gyvi numirėliai" 
01:10 Tik nekvieskite farų! 

06:50 "Mentalistas" 
07:40 "Pragaro virtuvė" 
08:35 "Sudužusių žibintų 
gatvės" 
09:35 "Nemiga" 
10:35 "Kobra 11" 

11:35 "Ekstrasensų mūšis"  
13:50 "Pragaro virtuvė" 
14:50 "Sudužusių žibintų 
gatvės" 
15:55 "Nemiga" 
17:00 Info diena
17:30 "Kobra 11" 
18:30 "Mentalistas" 
19:30 "Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius" 
20:30 "Varom!"  
21:00 Priešas už vartų 
23:30 Nusikaltėlių šalis  
01:10 "Juodasis sąrašas" 
01:55 "Mirties įšalas" 
02:45 "Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius" 

06.14 TV parduotuvė
06.30 Krepšinio pasaulyje 
07.00 Šiandien kimba
08.00 Ant bangos
09.00 „24/7“

10.00 „Gyvybės langelis“ 
11.05 „Raudonoji karalienė“ 
12.10 „Bruto ir Neto“ 
12.40 „Šviesoforas“
13.40 TV parduotuvė
13.55 „Namas su lelijomis“ 
15.00 Lrytas tiesiogiai
16.00 Reporteris
16.55 „Verslo genas“
17.00 „Gluchariovas“ 
18.00 Reporteris
18.55 „Miškinis“ 
20.00 Reporteris
20.55  „Verslo genas“
21.00 „Bruto ir Neto“
21.30 „Pamiršk mane“ 
22.30 Reporteris
23.30 Lrytas tiesiogiai
00.35 „Miškinis“ 
01.35 „Gluchariovas“ 
02.35 „Bruto ir Neto“ 
03.00 „Pamiršk mane“ 
03.40 „Šeimininkė“ 
04.30 „Gyvybės langelis“ 
05.20 „Namas su lelijomis“ 
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15 06:00 Himnas

06:05 Ekspedicija „Nuo 
Baltijos iki Bengalijos“ 
07:00 Slimų šeimynėlė 
08:30 Karinės paslaptys
09:00 Labas rytas,
 Lietuva
12:00 Laukinės gamtos 
sekliai
12:55 Europos tyrai 
13:50 Džesika Flečer 7 
15:25 Klausimėlis.lt
15:45 Žinios. 
16:00 Sveikinimų 
koncertas
17:30 Žinios. 
18:00 Euromaxx
18:30 Vakaras su Edita
19:30 Stilius
20:30 Panorama
21:00 Šventinis koncertas 

„Su gimtadieniu, Birute“
23:10 Su meile, Rouzi 
00:50 Žmogus su geležine 
kauke 
03:05 Laukinės gamtos sekliai
04:00 Keliai. Mašinos. Žmonės 
04:25 Džesika Flečer 7

05:10 Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai 
06:15 Televitrina 3
06:30 Ilgo plauko istorija
07:00 Keršytojų komanda
07:30 Aladinas
08:00 Ilgo plauko istorija
08:30 Kempiniukas Plačiakelnis
09:00 Virtuvės istorijos
09:30 Skaniai ir paprastai
10:00 Svajonių ūkis
10:30 Bibliotekininkai
11:30 Dinozauras
13:05 Pašėlęs Raselas

14:55 Valgyk, žaisk, mylėk
16:45 Ekstrasensų mūšis
18:30 TV3 žinios
19:30 Princesės dienoraštis
21:50 Bėgantis labirintu 2
00:25 Legenda. Drakono 
imperatoriaus kapas
02:05 12 galimybių 2. 
03:40 Pagrobti vaikai 
05:15 Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai 

06:05 Tomo ir Džerio šou 
06:30 Įspūdingasis Žmogus-voras 
07:00 Sveiki atvykę 
į "Veiną" 
07:35 Kung Fu Panda 
08:00 Pramuštgalviai Paryžiuje
09:25 Viščiukų maištas
11:10 Šaunioji beždžionė
13:05 Griausmingieji Čarlio
 angelai

15:10 Žydroji pakrantė. 
Pabudimas
17:00 Gyvūnų pasaulis
17:30 Bus visko
18:30 Žinios
19:30 Smokingas
21:25 Kvailių auksas
23:50 Žinių vedėjas 2. Legenda 
tęsiasi
02:00 Gilus sukrėtimas

06:05 Nutrūkę nuo grandinės 
07:30 Džiunglių princesė Šina 
08:29 „Top Shop“ televitrina
08:45 Sveikatos ABC televitrina
09:00 Lietuvos galiūnų komandinis 
čempionatas
10:00 Vaikai šėlsta 
10:30 Žemė iš paukščio skrydžio 
11:40 Iš visų jėgų 
12:10 Būk ekstremalas 
12:40 Pragaro viešbutis 

13:40 Policijos akademija 
14:40 Ekstrasensų mūšis 
16:55 Muchtaro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas 
17:50 Kas žudikas? 
18:55 Nusikaltimų miestas 
19:30 Lietuvos balsas. Vaikai
21:30 Nusikaltėlių šalis
23:40 Skrodimas
01:20 F. T. Budrioji akis 

05:20 „Namas su lelijomis“ 
06:10 „Pasaulis iš viršaus“
06:35 Krepšinio pasaulyje 
07:04 TV parduotuvė
07:20 „Partizanų keliais“ 
07:50 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje. Gražina Pigagaitė“
08:30 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje. Joana Bilevičiūtė-
Narutavičienė“
09:00 „Neprijaukinti. Turkija“

09:30 Vantos lapas
10:00 Skonio reikalas
10:30 Kitoks pokalbis su D. 
Žeimyte
11:00 „Inspektorius Luisas. 
Viduržiemis“ 
13:00 „Loch Neso byla“ 
14:00 „Tu esi mano“ 
16:00 Žinios
17:00 „Nuostabūs pojūčiai“
17:20 Čempionai
18:00 Žinios
18:30 „Pamiršk mane“ 
20:00 Žinios
20:30 „Šviesoforas“ 
21:30 „Nusikaltimas ir bausmė. 
Mirties nuosprendis“
22:30 Žinios
23:00 „Konsultantas“
01:05 „Moterų daktaras“ 
02:50 „Nusikaltimas ir bausmė. 
Kruvinoji „Svainijos“ paslaptis 1“
03:30 „Šeimininkė“ 
05:10 „Pamiršk mane“ 

• Pjaustome metalo lakštus pagal užsakymus. Galime išpjauti namo numerį, šašlykinę, raktų ar drabužių 
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pakabas, ir visa kitą kas pjaustoma 
iš lakštų. Tel. 8 621 66 558. 
Rokiškis
• Rengiame dokumentus 
kompensacijoms nuosavų namų 
šiltinimui. Atliekame pastatų 
energinį sertifikavimą. 
Tel. 8 611 27 116. Rokiškis
• Geriausia kaina atvežame: žvyrą, 
smėlį, skaldą, atsijas. Statybinio 
laužo, grunto išvežimas. Vežame 
įvairiais kiekiais, padidinto 
pravažumo transportu.  
Tel. 8 604 86 441. Rokiškis
• Šenainio, šieno, šiaudų 
presavimas, pievų šienavimas. 
Kainos sutartinės. Tel. 8 624 11 
926. Rokiškis
• Pjaunu trimeriu žolę. Aro kaina 
nuo 2 Eur. Tel. 8 686 22 897. 
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

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

PREKĖS VAIKAMS

• Labai geros būklės automobilinę 
kėdutę: saugi, nesulūžusi, 
tvarkinga, išplauta, viskas veikia 
puikiai, tik nuo saulės ir plovimo 
pablukęs galvytės atlošas. Patogi, 
turi 3 sėdėjimo/miegojimo padėtis, 
reguliuojasi galvos atlošo aukštis. 
Diržai neišsitampę. Kaina 33 Eur. 
Tel. 8 676 71 637. Rokiškis
• Naują vaikišką vežimuką . Kaina 
80 Eur. Tel. 8 621 51 352.  
Rokiškis
• Geros būklės, reguliuojamo 
dydžio (29-32) riedučius. Kaina 28 
Eur. Tel. 8 620 38 158.  
Rokiškis
• Batutą ir vaikišką dviratuką.  
Tel. 8 651 51 222. Rokiškis
• Vaikišką sportinį vežimėlį, yra 
gulima ir sėdima padėtis, galima 
nustatyti veidu į mamą. Pridedamas 
miegmaišis, mamos krepšys. Spalva 
kakavinė. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 637 41 991. Rokiškis
• Paspirtuką mažyliui. Šviečiantys 
ratukai. Naujas. Kaina 30 Eur.  
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

RASTA\PAMESTA

• Rasti automobilio rakteliai 
Velykalnyje. Tel. 8 638 66 865. 
Rokiškis
• Birželio 6 dieną prie Rokiškio 
ežero rasti raktai.  
Tel. 8 605 41 839. Rokiškis
• Pamesti raktai. Vienas raktas 
ryšulėlyje nuo Volvo.  
Tel. 8 641 71 478. Rokiškis
• Atklydo šuo, panašus į haskį. 
Su antkakliu. Tel. 8 676 10 901. 
Rokiškis
• Rokiškyje laksto haskių patelė, su 
antkakliu, kas pametėt? Jai reikia 
laikinos globos, bent per naktį, 
jei neatsiras šeimininkai, bet juk 
turi atsirasti. Tel. 8 622 91 719. 
Rokiškis
• Pasigedau telefono numerio, 
kas skambinote iš Taikos g. 5, dėl 
automobilio ratų gaubtų. 
 Tel. 8 679 95 305. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Geros būklės, mažai naudotą, 
profesionalią, mulčiuojančią 
vejapjovę Viking MB 4.1 RTP. 
Kaina 400 Eur. Tel. 8 682 16 743. 
Rokiškis

• Traktoriuką-žoliapjovę ir 
stumdomas žoliapjoves.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Geros būklės treniruoklį. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 621 51 352.  
Rokiškis
• Teleskopą Bresser–114/900. 
Kaina 190 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Mažai naudotą, inversinį stalą 
Insportline. Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Naujus žvejybos tinklus. Siunčiu. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 678 66 028. 
Rokiškis
• Aleksandro Diuma klasikinius 
romanus. Kaina 37 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Naują plastikinį langą. Plotis 250 
cm, aukštis 200 cm. Tamsiai rudas. 
3 stiklai. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 657 73 517. Rokiškis
• 3 stumdomus 110/148 cm ir 1 
nestumdomą 90/148cm balkono 
langus. Kaina 50 Eur. Tel. 8 627 00 
814. Rokiškis
• Įvairią pjautą statybinę medieną . 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Tris naudotas buto duris, dvejos 
durys su stiklais. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Trifazį diskinį pjūklą (zeimerį), 
varikilio galingumas 4 kW. Kaina 
170 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Klijuojamą sienų dangą, smėlio 
spalvos, apie 10 kv. m. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis
• Pigiai 3 t kėlimo talę (gervę). 
Reikia remonto. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 670 27 742. Rokiškis
• Naują kompresorių Stanley. Kaina 
38 Eur. Tel. 8 625 04 387. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Motociklą -čioperį 49cc, keturių 
bėgių, pusiau automatinis. Kaina 
350 Eur. Tel. 8 678 08 740. 
Anykščiai
• Normaliai važiuojantį krosinį 
motociklą Kleider 125cc. Kaina 
520 Eur. Tel. 8 678 08 740. 
Anykščiai
• Tvarkingą Toyota Avensis 2004 
m., 2 l, dyzelinas, TA iki 2020 m. 
Kaina 1750 Eur. Tel. 8 678 08 740. 
Anykščiai
• Tvarkingą Citroen C5 2l, HDI, 
TA iki 2021 m. Važiuoja puikiai. 
Kaina 799 Eur. Tel. 8 678 08 740. 
Anykščiai
• 1999 m. Audi A4 Avant 1,9 l, 
TDI, 81 kW. Tvarkinga, TA iki 
2020.08. Kaina 1200 Eur.  
Tel. 8 689 93 665. Rokiškis
• Audi A6 C5 2,5l, TDI, 1999 
m. Sedanas, kablys, žalia spalva. 
Quattro. Kaina negalutinė. Kaina 
800 Eur. Tel. 8 617 42 328. 
Rokiškis
• 2003 m. Škoda Octavia 1,9l, TDI, 

81 kW, iš Vokietijos. Kaina 2000 
Eur. Tel. 8 646 48 101.  
Anykščiai
• 2007 m. VW Passat. Pakeisti 
diržai, tepalai, šlangutė, tikra 
rida. Lietuvoje neeksploatuotas. 
Kaina 3600 Eur. Tel. 8 621 51 352. 
Rokiškis
• Honda Accord 1996 m., 96 kW, 
2 l, benzinas. Liukas, sportinis 
išmetimas, tamsinti langai, lieti 
ratai, neblogai grojanti aparatūra. 
Pakeistos visų 4 ratų kaladėlės 
bei diskai! Būnu Vilniuje. Kaina 
derinama. Kaina 600 Eur.  
Tel. 8 678 36 871. Rokiškis
• Nenaudotą, sulankstomą dviratį 
Saliut. Ratai 24 colių, svoris 15 kg, 
dviratininko svoris iki 100 kg.  
Tel. 8 692 49 480. Rokiškis
• Traktorinę priekabą 2pts4.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Mercedes Benz C220 1999 
m., CDI, 2,2 l, dyzelis, sedanas, 
tvarkingas. Kaina 1300 Eur.  
Tel. 8 687 56 513. Rokiškis
• 2000 m. Ford Galaxy 1,9 l, TDI. 
Visa informacija telefonu.  
Tel. 8 655 08 291. Rokiškis
• Tvarkingą vokišką dviratį. 28 
colių ratai, 3 vidinės pavaros, 
sėdynės ir priekinio rato 
amortizatoriai. Stabdžiai ant vairo 
bei galiniame rate. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 682 16 743. Rokiškis
• Audi A4 B6 2004 m., 2,5 l, 120 
kW. Atrestauruota važiuoklė, didelė 
komplektacija. Kėbulo defektai. 
Kaina be šių ratų ir multimedijos. 
Kaina 1600 Eur. Tel. 8 603 55 481. 
Rokiškis
• Audi 80 1999 m., benzinas, 1,8 l. 
TA metams. Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 607 36 877. Rokiškis
• 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 galima dokumentus 
atskirai. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Keturratį 110cc 3/1 bėgiai ir 
110cc dalimis (automatas).  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• VW Bora 1999 m., 1,9 l, TDI, 
85 kW, visi varantys 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 važiuoti 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

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Audi 1,9l, TDI, 81 kW kuro 
siurblį. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 689 93 665. Rokiškis
• Padangas po dvi, komplektus, 
skardinius ratlankius. Kaina 10 Eur. 

Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480.  
Rokiškis
• Ardau VW Vento 1,9 l, 66 W. Yra 
likę daug dalių. Dauguma tinka 
ir VW Golf 3. Tel. 8 604 22 769. 
Rokiškis
• Naujas IŽ padangas 3,25x19.  
Tel. 8 458 75 274. Rokiškis
• Dalimis 1998 m. Volvo 40. 
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Opel Astra 2000 m., DTI ,2 l, 74 
kW, dalimis. Tel. 8 651 12 780. 
Rokiškis
• 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, 1997m., universalą.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• Dalimis Audi A4 1,9 l, TDI, 
sedanas. Tel. 8 600 54 331. 
Rokiškis
• Dalimis Ford Galaxy 1998m., 
1,9l, TDI, 66kW. Tel. 8 600 54 331. 
Rokiškis
• Lietus ratlankius su padangomis 
225/45 R17, 4vnt. Buvo naudojami 
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

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• MTZ-80 traktorių ir aliuminę 
vandens talpą ant ratų, 1,8 kub.m 
talpos. Tel. 8 613 99 210.  
Rokiškis
• Pigiai arklinius plūgus, lenkišką 
dalgę, sunkiąsias akėčias (3vnt.), 
Zid variklį, mažąsias akėčias, 
traktorinį plūgą, arklinį grėblį. 
Kainos derinamos.  
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Naudotus: arklinį plūgą, mažas 
akėčias, 22cm diametro skriemulį. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Traktorių T-25 A3 
(neregistruotas), visą už 1400 Eur. 
arba dalimis; T-25 A priekinius 
ratus, galinius sparnus; T-40 AM 
priekinį tiltą, variklį dalimis, 
pakabą. Plūgą PL-3x35, kaina 200 
Eur. Tel. 8 607 48 852.  
Rokiškis
• Traktorius MTZ-80, T-16 su 
krovimo mechanizmu ir mešlo 
kratytuvą. Taip pat tralą ir pieno 
šaldytuvą 200 l. Tel. 8 610 02 357. 
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Ieškokite
prekybos centruose!

Kupiškis
• 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

VAIZDO TECHNIKA

• Išmanųjį, 127 cm įstrižainės 
televizorių eStar. Kaina 250 Eur. 
Tel. 8 672 86 131. Rokiškis
• Spalvotą televizorių Šilelis su 
skaitmeniniu imtuvu. Kaina 65 Eur. 
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis

Gėlo vandens turime pakankamai, bet grėsmė – nusekę paviršiniai vandenys
Gėlo vandens Lietuva 

turi pakankamai, o jo tieki-
mo problemas kai kuriuose 
vietovėse lėmė maži van-
denviečių pajėgumai, sako 
aplinkos ministras Kęstutis 
Mažeika.

„Kalbant apie gėlą vande-
nį, tuos resursus, jų turime pa-
kankamai, nematome pokyčių 
gėlo vandens požeminiuose 
sluoksniuose, tačiau kalbant 
apie paviršinį vandenį ir kai 
kurias vandenvietes, kurių 
pajėgumai nėra dideli, joms 
reikia turėti laiko prisipildyti, 

matome grėsmę, ir ypatingai 
Kauno atveju“, – ketvirtadienį 
Žinių radijui sakė K. Mažeika.

Per karščius Lietuvoje 
smarkiai išaugus vandens 
suvartojimui, didmiesčiuose 
susiduriama su jo tiekimo pro-
blemomis: Vilniuje ir Kaune 
kai kur nukrito vandens slėgis, 
Kaune kai kurie gyventojai 
vandens neturi visai.

Pasak K. Mažeikos, pro-
blema yra ta, kad kai kurios 
vandenvietės nebuvo tinka-
mai atnaujintos, todėl neturi 
pakankamai pajėgumų paten-
kinti didesnį vandens poreikį. 

Tuo tarpu situacija su pa-
viršiniais vandenimis yra pro-
blematiška, pažymi ministras.

„Jeigu matėte, ir Vilniu-
je Neries upė yra nukritusi, 
ir šioje vietoje turime paste-
bėt, kad Baltarusija, kuri prie 
Minsko turi didžiulį vandens 
rezervuarą, iš kurio aprūpina 
visą Minską vandeniu, tą talpą 
nuolat prižiūri, kad palaikytų 
vandenį, ir matome, kad labai 
mažą vandens kiekį buvo pa-
leidę į žemupį. Tas (nusekęs – 
BNS) metras, ačiū dievui, šio-
mis dienomis pasienyje esam 
pastebėję kilimą“, – kalbėjo 

K. Mažeika.
Lietuvos hidrometeoro-

logijos tarnybos specialistų 
teigimu, Lietuvoje tęsiantis 
karščiams šalies upių vanduo 
nusekęs daugiau nei įprastai 
birželio mėnesį, pavojingiau-
sia situacija yra Neries upėje 
ties Vilniumi, kur vandens ly-
gis šiuo metu turėtų būti bent 
metru aukštesnis.

Naujienų agentūros BNS 
informaciją atgaminti visuo-
menės informavimo priemo-
nėse bei interneto tinklala-
piuose be raštiško UAB BNS 
sutikimo draudžiama.

Kelininkai 
perspėja: keliuose 
vietomis išplaukia 
bitumas, gali būti 
ribojamas greitis

Kelininkai perspėja, 
jog dėl karščių keliuose 
vietomis išplaukia bitu-
mas, gali būti ribojamas 
greitis.

Tokiuose ruožuose, ne-
priklausomai nuo to, ar 
bus pastatyti ženklai, ar ne, 
kelininkai prašo sumažinti 
greitį, nes išplaukus bitu-
mui ar išbėrus jį surišančias 
medžiagas, gerokai pailgėja 
stabdymo laikas.

BNS inform.

Ebolos virusui išplitus į Ugandą 
šaukiamas nepaprastasis PSO 
komiteto posėdis

Pasaulio sveikatos or-
ganizacija (PSO) trečia-
dienį pranešė, kad jos 
nepaprastųjų situacijų 
komitetas surengs posė-
dį, pasitvirtinus informa-
cijai, kad Ebolos viruso 
protrūkis Kongo Demo-
kratinėje Respublikoje 
persimetė į kaimyninę 
Ugandą.

Komitetas penktadienį 
susirinks tartis, ar šis pro-
trūkis turi būti paskelbtas 
"tarptautinio masto visuo-
menės sveikatos apsaugos 
nepaprastąją padėtimi". 
Jeigu sprendimas būtų tei-
giamas, jis būtų labai svar-
bus pastangoms mobilizuo-
ti pajėgas kovai su mirtinai 
pavojinga liga.

Vienas Ugandos sveika-

tos apsaugos ministerijos 
pareigūnas anksčiau tre-
čiadienį pranešė, kad nuo 
Ebolos karštinės mirė pen-
kerių metų berniukas, o dar 
dviem tos pačios šeimos 
moterims po apsilankymo 
KDR buvo patvirtinta šio 
viruso infekcija.

PSO per „Twitter“ pa-
tvirtino, kad dabar Ugando-
je nustatyti trys užsikrėti-
mo Ebolos karštine atvejai. 
Jie yra pirmieji, užfiksuoti 
kitoje šalyje nei KDR nuo 
rugpjūčio, kai prasidėjo 
naujas šio viruso protrūkis.

Kongo DR iki šiol už-
registruota daugiau kaip 
2 000 užsikrėtimo šiuo 
lengvai plintančiu virusu 
atvejų. Maždaug 1 400 šių 
žmonių mirė.

BNS inform.
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PARODOS:
Viešojoje bibliotekoje
Stendinė paroda „Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centrui – 15“.
Skemų socialinės globos namų gyventojų siūtų katinų paroda.
Spaudinių parodos:
 „Vertėją, redaktorių Joną Stuką prisiminus“,
 „Grigorijui Kanovičiui – 90“.
Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje
Spaudinių parodos:
„Knyga – tai meno kūrinys“, skirta lietuvių rašytojo Kęstučio 

Kasparavičiaus 65 – osioms gimimo metinėms“
Dailės mokyklos 4 klasės mokinių (Gustės Mickytės, Dovydo Brekio, 

Emilijos Bernatonytės) darbų paroda. 
Kūrybinių darbelių studijos „Naminukai“ darbelių paroda „Sagų 

fantazijos“.
Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo dienos centro vaikams ir 

jaunuoliams darbų paroda „Žiedų spalvos“ ir „Ką veiki gamtoje?“
 „SkaitMENINIS muziejus“.
RENGINIAI: 
Viešojoje bibliotekoje (Nepriklausomybės a. 16)
Birželio 20 d. 13 val. – Liudo Dovydėno premijos laureatų sambūris: 

Programa „Gyvenimo pilnatvė“ (pagal rašytojo Liudo Dovydėno kūrybą), aktorė 
Olita Dautartaitė; Programa „Liudo Dovydėno premijos  laureatai ir jų kūryba“, 
scenaristas Alvydas Šlepikas;  Rokiškio krašto garbės piliečio vardo suteikimas 
Kultūros mecenatui Jonui Dovydėnui;  Muzikinis sveikinimas:  Rokiškio 
Rudolfo Lymano muzikos mokyklos smuikininkų ansamblis (vadovės – Oksana 
Sadauskienė ir Laima Kanopienė)

 Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje
Birželio 14 d. 15 val. – „IT Team“ būrelis.
Birželio 15 d. 11-15 val. – Šeimadienis bibliotekoje.
Birželio 17 – 21 d. – tarptautinė vaikų vasaros stovykla „Zoro“.

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

Dėl karščių daugėja pažeidimų prekybininkams 
netinkamai laikant maisto produktus

 Dėl tvyrančių karščių ne 
tik dažniau tikrinami prekybi-
ninkai, bet ir daugėja vartotojų 
skundų dėl netinkamai laikomų 
maisto produktų. 

Maisto ir veterinarijos tarnybos 
teigimu, daugėjant skundams, dau-
gėja ir pažeidimų.„Tarnyba kaip ir 
kasmet atėjus karščiams stiprina 
kontrolę dėl laikymo sąlygų, nes 
netinkamos sąlygos, kai aplinkos 
temperatūra yra labai aukšta, yra 

ypatingos rizikos veiksnys. Ypač, 
kai netinkamai laikomi gyvūninės 
kilmės produktai, tada yra rizika 
susirgti užkrečiamomis žarnyno 
ligomis“, – sakė tarnybos Maisto 
skyriaus patarėja Ona Keblienė.

Didesnė rizika stebima turga-
vietėse ir mažose parduotuvėse. 
„Rizikingesni objektai – turga-
vietės, mažos parduotuvėlės, nes 
prekybos centrai turi standartines 
procedūras ir galimybes laikymo 
temperatūrą išlaikyti tokią, ko-

kią nurodo gamintojas“, – teigė 
O. Keblienė.Pasak jos, pasitaiko 
atvejų, kai vartotojams įsigijus, 
pavyzdžiui, pieno produktų, jų 
galiojimo laikas dar nepasibai-
gęs, tačiau produktas jau suge-
dęs. Taip pat sulaukiama pra-
nešimų apie galimai nelegaliai 
veikiančius prekybininkus, kai 
prekiaujama iš automobilių ir ne-
užtikrinamos tinkamos produktų 
laikymo sąlygos.

BNS inform.
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Orų prognozė birželio 14-17 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Birželio 14 d. Naktį 18

Dieną 27
R, 
3-8 m/s

 Vietomis trumpi 
lietūs, perkūnija. Kai 
kur škvalas, kruša.

Birželio 15 d. Naktį 14
Dieną 27

V,
4-9 m/s

Vietomis trumpi lietūs, 
perkūnija.

Birželio 16 d. Naktį 14
Dieną 27

Š, 
3-8 m/s

Birželio 17 d. Naktį 14
Dieną 28

PR,
3-7 m/s

DIREKTORIUS
Simonas Tuska
info@rokiskiosirena.lt
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

ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

Turtuolis apžiūrinėja 
automobilį ir klausia 
pardavėjo:

– Jis valdomas balsu?
– Taip! Jei norite, kad 

važiuotų reikia sakyti 
„Ačiū Dievui“, o jei norite, 
kad sustotų – „Sustink“, – 
paaiškina pardavėjas.

Važiuoja turtuolis 
ją išbandyti. Lekia ir 
privažiuoja skardį.

– Sustok! Sustok! – 
rėkia ir paskutinę akimirką 
prisimena.

– Sustink! – surinka.
Mašina sustoja. Visas 

išmuštas prakaito turtuolis 
atsidūsta:

– Ačiū Dievui...
***

Moteriškė sustabdo taksi ir 
sako vairuotojui:

– Į gimdymo namus.
Netrukus ji ramina taksistą:
– Nelėkite taip greitai. Aš 

ten dirbu.
***

Vyras drabužių 
parduotuvėje klausia 

pardavėjo:
–Ar galiu pasimatuoti 

mėlyną kostiumą vitrinoje?
Pardavėjas:
– Ne, pone, jūs turite kaip ir 

visi kiti, daryti tai matavimosi 
kabinoje.

***
- Gal žinai, kas yra 

alkotesteris?
– Tai toks daikčiukas: tu į 

jį puti, o jis rodo, ar tu labai 
girtas.

– A, žinau... Aš tokį 
daikčiuką jau dvidešimt metų 

vedęs!
***

– Brangioji, - murma 
vyras pro miegus, – išjunk 
televizorių, paklok lovą ir 
atnešk arbatos.

– Negaliu, pupuliuk, –
pašnibždom atsako žmona. – 
Mes teatre.

***
Tu kodėl skiriesi su savo 

žmona?
– Na, ji jau pusmetį su 

manimi nebekalba...
– Oho! Tu gerai pagalvok! 

Tokią žmoną labai sunku 
rasti...

***
Namų šeimininkė padėjėjai:
– Nina, kiek kartų jums jau 

sakiau! Valydama langus ir 
stodama ant aksomu aptrauktų 
fotelių pasidėkite laikraštį!

– Nereikia, ponia, aš ir taip 
pasiekiu.

***
Brėžia studentas lentoje 

apskritimą - tokį lygų, kad net 
patikėti sunku.

– Kur jūs išmokote 
taip tobulai lyg skriestuvu 
nubrėžti apskritimą? - klausia 
dėstytojas.

– Aš kariuomenėje dvejus 
metus mėsmalės rankeną 

sukau.
***

– Mama, mama! - šaukia 
vaikas.

Mama klausia:
– Kas atsitiko?
– Koją susitrenkiau!
– Nieko, iki vestuvių užgis.
– Tai ji niekada neužgis.
– Kodėl?
– Aš noriu tapti kunigu.

***
Dviese dirba labai keistą 

darbą - vienas kasa duobes, 
kitas eina iš paskos ir iš karto 
užkasinėja. Nustebęs praeivis 
klausia:

– Ką jūs čia darote?
– Dirbame, tik įprastai mes 

būname trise, tačiau šiandien 
tas, kur medžius sodina, 
susirgo.

***
Santechnikas taiso klozetą. 

Padirbo pusvalandį, viską 
sutvarkė ir sako:

– Iš jūsų 100 eurų.
Profesorius stebisi:
– Aš – profesorius, 

Mokslo akademijos narys, 
ir tai negaunu 100 eurų už 
pusvalandį.

– Tai normalu, – atsako 
santechnikas. – Aš, kai buvau 
profesorius, taip pat tiek 

negaudavau.
***

Naujųjų metų rytas. 
Baloje snūduriuoja gerokai 
prigėrusi moteriškė. Prisistato 
policininkas:

– Ponia, kas Jūs ir ką čia 
veikiate?

Moteriškė vos 
pajudindama galvą...

– Snieguolė aš... Tirpstu...
***

– Tėti, o tiesa, kad 
žmogus, nuolat kiurksodamas 
pokalbių svetainėse ir 
forumuose, kvailėja?

– LOL, sūnau, WTF? Iš 
kur ištraukei tokią nesąmonę? 
Fail!

***
Kalba du pypliai sėdėdami 

savo vežimėliuose:
– Ar tu patenkintas savo 

mama?
– Iš esmės taip, tik į kalną 

silpnokai „traukia“.
***
Dailės pamoka. Mokytoja 

prieina prie Petriuko ir 
klausia:

– Petriuk, ar tu kada matei 
angelą su trim sparnais?

Petriukas atsako:
– O jūs kada matėt su 

dviem?

UAB Auginimo formulė
parduoda sveikai lesintus ir natūraliomis 

sąlygomis augintus
broilerius, vištas dedekles

bei kiaušinius
Kontaktai: Mindaugas, tel. (8-686) 54931,

el. paštas: mindaugas. vileisis@ilzenbergas.lt

DOVANOJA

• Dovanoju pievą nusišienauti 
Skemų kaime. Tel. 8 650 68 045
• Dovanoju pievą nusišienauti. Už 
Kavoliškio. Tel. 8 673 21 317. 
• Atiduodu pievą nusišienauti.  
Tel. 8 688 26 049. Rokiškis
• Dovanoju pievą nusišienauti prie 
Rokiškio miesto. Plotas apie 3 ha. 
Tel. 8 606 03 950. 

• Atiduodu pievą nusišienauti.  
Tel. 8 679 95 305. Rokiškis
• Dovanoju pianiną Belarus.  
Tel. 8 618 85 604. Rokiškis
• Dovanoju nedidelį šuniuką Dipsį, 
dviejų metų. Tel. 8 629 07 150. 
Rokiškis
• Atiduodama pieva nusišienauti, 
Kriaunu sen., 7 ha.  
Tel. 8 623 80 442. Rokiškis
• Dovanojame 3 ha pievos 

nusišienauti. Žiobiskis.  
Tel. 8 674 90 632. Rokiškis
• Atiduodame pievą nusišienauti, 
apie 9 ha, prie Rokiškio.  
Tel. 8 623 02 929. 
• Dovanoju mezgimui įvairių 
spalvų siūlus. Tel. 8 612 43 362. 
Rokiškis
• Dovanoju geros būklės barzdos 
skutimo mašinėlę Philips.  
Tel. 8 682 58 696. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Šviežią medų po 4 Eur/kg.  
Tel. 8 620 81 862. Rokiškis
• Ekologiškas maistines bulves. 
Atvežu. Tel. 8 671 89 551.  
Rokiškis
• Šviežią ekologišką pienių medų. 
Atvežu. Kaina 5-6 Eur/kg.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Ekologiškus kviečius, rugius bei 
jų miltus. Galiu atvežti.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis


