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Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Liepos 9-oji, 
antradienis, 
28 savaitė

Iki metų pabaigos liko
175 dienos.

Saulė teka 4.53 val., 
leidžiasi 21.54 val. 

Dienos ilgumas 17.01 val. 
Mėnulis – priešpilnis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Algirdas, Algirdė, Leonarda, 

Leonardas, Sirgaudas, Sirgaudė, 
Sirmantas, Sirmantė, Verė, 

Veronė, Veronika.
Rytoj: Amalija, Amelija, Eirimė, 

Gilvainas, Gilvainė, Melė, 
Neikantas, Neikantė, Neimantas, 

Neimantė, Sigutė.
Poryt: Benediktas, Pijus, 
Šarūnė, Vilma, Vilmantas, 

Vilmantė, Žutarta, Žutartas, 
Žutautas, Žutautė.

Dienos citata
„Šlovė gyvam – abejotinas 

dalykas; išmintingai pasielgia 
tas, kuris nesileis nei jos 
apakinamas, nei netgi 

sujaudinamas“ 
(T. Manas).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1441 m. mirė Nyderlandų 
tapytojas Janas van Eikas, la-
biausiai išgarsėjęs altoriumi 
Gento katedroje.

2003 m., sulaukęs 101 
metų, mirė lordas Šokrosas 
– svarbiausias Didžiosios Bri-
tanijos prokuroras 1945-ųjų 
Niurnbergo teismo proce-
suose.

Šiandien 
Lietuvos istorijoje

1988 m. Vilniaus Vingio 
parke vyko daugiatūkstantinis 
Sąjūdžio mitingas, kuriame 
buvo pasitikti 19-osios TSKP 
konferencijos delegatai.

Post 
scriptum

Už svetimą naudą
 ne vienas rauda.Kapų tvarkymas

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

Tel. 8-624 20487

montavimo darbai
wĮvairių rūšių skalda
wTrinkelių klojimas
wAugalų, kelmų 
šalinimas

DIRBAME VISOJE 
LIETUVOJE

KAPAVIEČIŲ 
TVARKYMAS

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

PRIIMAME INDIVIDUALIUS 
NESTANDARTINIUS UŽSAKYMUS

TEL. 8-669 87957

2 p.

3 p.

Karaliaus Mindaugo karūnavimo diena Rokiškyje: 
tradicinės pramogos ir egzotikos prieskonis

4 p.
Įspūdingą tinklinio šventę vainikavo lietuvių dueto pergalė

5 p.

Obelių „Žalioji“: ar savivaldybė 
turės rangovams samdyti prievaizdą 
su botagu?
Ar naujo kelio grioviai netaps 
baidarių ir kanojų trasomis?
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Obelių „Žalioji“: ar savivaldybė turės rangovams samdyti prievaizdą su botagu?

Obelių „Žaliosios“ vietoje  – šiukšlių krūvos.                                 L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Valstybės dieną minėjo ir himną giedojo obeliečiai „Žaliosios“ vietoje. 
Obelinė Obeliuose facebook paskyros nuotr.

Prieš daugiau nei savaitę kal-
bintas rajono meras Ramūnas 
Godeliauskas neslėpė: yra pro-
blemų su Obelių bendruomenės 
namų, kitaip „Žaliosios“ projektu 
ir jo rangovais. Bėdos paveldėtos 
iš ankstesnių rajono vadovų. Ir 
projekto rangovų atsisakyti sudė-
tinga: jiems net avansą ankstesnė 
valdžia nežinia kodėl sumokėjo. 
Projekto kuratorė Statybos ir 
infrastruktūros plėtros skyriaus 
vyriausioji specialistė Dovilė Pu-
činskienė birželio 26-ąją „dar-
bai pagaliau pajudėjo“. Tačiau, 
panašu, kad rajono savivaldybei 
artimiausiu metu teks steigti prie-
vaizdo, ginkluoto botagu, etatą. 
Rangovams niūkinti. Antraip 
„Žaliosios“ statybos tempais ly-
giuosis į Cheopso piramdės ar 
Barselonos Šventosios šeimos baž-
nyčios statybas.

Darbo diena tik įpusėjusi, 
o statybininkų nė gyvos dvasios.
Nešk, ką nori
„Rokiškio Sirena“ praėjusį ketvir-

tadienį lankėsi Obeliuose. Kartu su 
susirūpinusiu obeliečiu užsukome 
ir prie „Žaliosios“. „Ne per seniau-
siai darbai tikrai pajudėjo iš mirties 
taško: atvežė ir iškrovė kažkokias 
lentas“, – sakė pašnekovas, prašęs 
neviešinti jo pavardės. Ir viskas? „Ir 
viskas“, – sakė pašnekovas.

Tačiau ketvirtadienį, apie 15.30 
val. statybvietėje jau nebuvo nė gy-
vos dvasios. Išskyrus peliaujantį kai-
mynų katiną. Tačiau rainiukas be ko-
jos – ir  vienintelis šios statybvietės 
sargas. Daryk čia, ką tik nori. Netgi 
teritorija neaptverta: nuo gatvės pu-
sės lygiai pusė jos pažymėta „stop“ 
juosta, o iš kitos pusės, matyt, galima 
ramiausiai visiems vaikščioti. Maty-
ti, kad atvežti mediniai tvoros se-

gmentai, naujų lentų krūvelė, kelios 
lentos prikaltos. Jei kas sugalvotų 
„pasiskolinti“ valdiško turto, nebūtų 
kas vagį sustabdo. Tiesą sakant, il-
gapirčiai ir kniaukti čia nelabai turi 
ką: nebent kelias lentas ar šiukšlių 
krūvoje užsilikusį moterišką aulinį 
batą.

Būti statybvietėje pašaliniams 
rizikinga: galima įsmukti į pamatų 
duobę ar plyta nukristi ant galvos. 

Tačiau čia visiškai saugu: nėra nė 
ženklo, kad artimiausiu metu ruo-
šiamasi kažką statyti: nei plytų, nei 
pamatų duobės. Tik kelios šiukšlių 
krūvos.

„Širdį skauda, – reziumavo pašne-
kovas. – „Žalioji“ va taip va „stato-
ma“ beveik metus“.

Piknikas šiukšlių fone
Obeliečiai garsėja įdomiais spren-

dimais. Štai dėl Obelių žiedo teatra-
lizuotas eisenas rengė. Jau prieš porą 
savaičių jiems kilo idėja priminti 
pasauliui apie įstrigusias „Žaliosios“ 
statybas. Valstybės dieną į pikniką ir 
himno giedoti jie rinkosi „Žaliosios“ 
statybvietėje.  Ir neuždrausi jiems to 
daryti – teritorija juk neaptverta.

Ką reiškia obeliečiams „Žalioji“? 
„Daug. Čia mokėsi ištisos kartos. 
Daugeliui ši vieta – prisiminimų ir 
nostalgijos vieta. Netgi man. Ir aš 
čia mokiausi… Tikėjome ir tikime, 
kad čia atgims miesto kultūros židi-
nys. Mums tai labai svarbu. Todėl ir 
keliame šią problemą“, – pasakojo 
pašnekovas.

Bent jau teritoriją 
aptvertų
Nerimo neslėpė ir Obelių seniūno 

pavaduotoja Aldona Žėkienė. Pasak 
jos, „Žaliosios“ atstatymo projektas 
prasidėjo kartu su Juodupės infras-
truktūros gerinimo projektu. „Juo-
dupėnai jau raško projekto vaisius, 
džiaugiasi paplūdimiu, o mes vis 
dar tebelaukiame, kada bus pradėti 

realūs statybų darbai“, – sakė seniū-
no pavaduotoja. Ji neslepia: obelie-
čiai abejoja rangovų patikimumu. 
„Nuo ko pradedamos statybos? Nuo 
to, kad teritorija aptveriama. O čia 
net to nėra“, – sakė seniūno pava-
duotoja.

Pastatas turi būti spalį
Rajono vadovai taip pat neslepia, 

kad nuo „Žaliosios“ statybų akių 
nenuleis. Statybvietę aplankė savi-
valdybės administracijos direktorius 
Andrius Burnickas ir jo pavaduotojas 
Valerijus Rancevas. Ir su rangovais 
kalbėta. 

„Susitikime patvirtinome darbų 
grafiką. Situacija tokia: spalį jau turi 
stovėti „Žaliosios“ pastatas. Nors ir 
be apdailos. Stebėsime, kaip laiko-
masi šio grafiko. Klausėme rangovų, 
gal yra kokių svarių priežasčių, dėl 
ko gali strigti darbai, gal kažko trūks-
ta. Jokių problemų nebuvo išsakyta. 
Todėl tikimės, kad darbai bus baigti 
laiku“, – sakė savivaldybės adminis-
tracijos direktorius A. Burnickas.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Rokiškio rajono ligonėje 
laikinai nebus teikiamos 
tam tikros paslaugos

VšĮ Rokiškio rajono ligoninė informuoja, kad vasarą nebus teikia-
mos tam tikros paslaugos.

Nuo 2019 m. liepos 5 d. 16.30 val.  iki 2019 m. rugpjūčio 10 d. 7.00 
val., darbuotojų atostogų metu, vaikų ligų skyrius nedirbs ir nebus teikia-
mos stacionarinės II-lygio ir ambulatorinės  vaikų ligų profilio paslaugos.

 Nuo 2019 m. liepos 15 d.  iki 2019 m. rugpjūčio 16 d., gydytojų aku-
šerių-ginekologų atostogų metu, nebus teikiamos stacionarinės II-lygio ir 
ambulatorinės  ginekologijos ir nėštumo patologijos profilio paslaugos. 

Prašome minėtu laikotarpiu šių ligų profilių pacientus kreiptis į kitas 
gydymo įstaigas.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Rokiškio rajonas traukiasi: gimsta mažiau nei miršta
Rokiškio rajone žmonių mirš-

ta tris kartus daugiau, nei gimsta. 
Pernai per metus mirė 359-ais as-
menimis daugiau nei gimė. O šie-
met situacija negerėja: rajono sa-
vivaldybės Civilinės metrikacijos 
ir archyvų skyriaus duomenimis, 

iki liepos 1-osios gimė 88 kūdikiai, 
o mirė 299 asmenys.

Lietuvos statistikos departamen-
to duomenimis, šių metų sausio 
1-ąją rajone gyveno  28728 as-
menys. Iš jų Rokiškyje – 11 985, 

Obeliuose – 834, Pandėlyje – 752, 
o kaimiškose rajono vietovėse – 
15157 asmenys.

Iki liepos 1-osios mūsų rajone su-
darytos 46 santuokos, registruota 40 
ištuokų.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Rokiškėnai mažyliams nebijo rinkti retų vardų
Pirmąjį šių metų pusmetį, kaip 

ir pernai berniukams ir mergai-
tėms dažniausiai buvo suteikiami 
Luko ir Lėjos vardai. O kokie var-
dai madingi Rokiškyje? Civilinės 
metrikacijos ir archyvų skyriaus 
vyriausioji specialistė Virginija 
Milaknienė teigė, kad įvairūs: yra 
ir tradicinių, senovinių vardų, ir 
retesnių.

Ir Luko, ir Lėjos vardai populiarūs 

ir mūsų rajone. Šalyje antroje vietoje 
yra Dominyko ir Sofijos vardai. To-
kie ir mūsų rajone tėvų mėgiami.

 Per pirmąjį pusmetį vienam 
mažyliui buvo išrinktas anksčiau 
labai populiarus, o dabar gana re-
tai teikiamas Jurgio vardas. Regis-
truotas ir mažasis Hubertas, ir Ra-
polas, Ir tautinių vardų nestinga: 
berniukai buvo pavadinti Vyčio, 
Jorio, Tauro, Erdvilo vardai, Ma-
jaus vardu. 

Mergaitėms rinkti Ignės, Medos, 
Mėjos, Aurėjos, Radvilės vardai. 
Vienai mergaitei tėvai išrinko labai 
retą Akmėjos vardą. Greta Kamilės 
vardo buvo ir užsienietiška jo versija 
– Kamila.

Daugėja užsienietiškųjų vardų: 
šį pusmetį gimę mažieji rokiškėnai 
bus šaukiami ir Kevinu, ir Marku, ir 
Denu, ir Aronu, ir Alisija, ir Milana, 
ir Neila.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Pavogė įrankius ir elnio ragus
Kam gali prireikti elnio ragų? 

Į šį klausimą gali atsakyti rajono 
policijos sulaikytas neblaivus įta-
riamasis. 

Liepos 3 d., 20.03 val. vyras, gyve-
nantis Rokiškio r., Obelių priemiesčio 

k., pranešė, kad iš jam priklausančio 
nerakinto gyvenamojo namo pavogti 
dveji elnio ragai. Nuostolis – 50 Eur. 
Neblaivus (2.06 prom. girtumas) įta-
riamasis, gyvenantis Rokiškio r., Ra-
gelių k., sulaikytas.

Liepos 2 d., 15 val. iš Rokiš-

kyje, Vytauto g. esančios parduo-
tuvės pavogtas gręžtuvas „Makita 
HP1640“, elektrinis perforatorius 
„BMC (850W)“, elektrinė orapūtė 
„Makita HG5012K“. Nuostolis – 
256,91 Eur.

Panevėžio VPK inform.



3 psl.  2019-07-09

Nepriklausomas rajono laikraštis

Didesni „vaiko pinigai“ – klausimų daugiau, nei atsakymų?
Vyriausybė žada, kad nuo Nau-

jųjų metų bus didinama išmoka 
už vaikus, vadinamieji „vaiko pi-
nigai“. Dabar už vieną vaiką jo 
tėvams kas mėnesį valstybė moka 
po 50 Eur, nepriklausomai nuo to, 
ar tėvai dirba, ar ne. Žadama, kad 
kitąmet vaiko pinigai bus gerokai 
didesni – kalbama apie 70, 100, ar 
net 120 Eur. Ką apie tai mano ro-
kiškėnai?

Kokį teiksime 
gandrui užsakymą?
Rokiškėnė, dviejų vaikų mama, 

sutiko pasisakyti su sąlyga, kad ne-
viešinsime jos vardo. Nedidelėje 
rajono gyvenvietėje gyvenanti mo-
teris atvirai išdėstyti tai, ką mano 
apie vaiko pinigus, sutiko tik ano-
nimiškai. „Gyvenu tarp tų, kuriems 
„vaiko pinigai“ yra labai reikalingi, 
ir vaikai, deja,  jiems reikalingi tik 
dėl to, kad jų pinigų dėka galima 
gyventi be didesnių rūpesčių. Tik 
mažai iš to, ką valstybė sumoka, 
atitenka mažiesiems. Didesnę dalį 
kaimynai prašvaisto cigaretėms ir 
alkoholiui. Todėl ir nenoriu viešinti 
savo vardo, kad paskui mūsų vaikų 
neužkabinėtų“, – sakė ši moteris.

„Kas mums, normalių šeimų tė-
vams, tie 50 Eur? Mažylių tėvams 
– pakas sauskelnių. Ar trys geresni 
lavinamieji žaisliukai. Jei vaikai 
didesni, tai už tokią sumą išeis ba-
tukai, kelnytės ir marškinėliai. Mo-
kyklinukams tiek kainuoja mėnesio 
būreliai ir dar kokia ekskursija.  
O kaimynams 50 Eur – pustrečio 
bloko kontrabandinių cigarečių. 
Beveik visą mėnesį galima rūkyt 
nemokamai. O vaikams: ką pri-
renka iš labdaros, tas ir gerai. Du 

vaikai, ir valstybė cigaretėmis ap-
rūpina. Dar pora –  jau ir alui lėšų 
atsiranda. Maisto produktų duoda 
Europos Sąjunga, o ko trūksta, ga-
lima prisirinkti kaimynų daržuose 
ir soduose. Tai kam tada dirbti? Pa-
klauskit, kokį būrelį lanko kaimynų 
vaikai? Ar kas tuose namuose kny-
gutę matė? Tai ir klausiu, kokį už-
sakymą teikiame gandrui? Ar nori-
me, kad vaikus gimdytų dirbančios, 
atsakingos šeimos? Ar skatinsime 
gimdyti pašalpinius, o paskui steig-
sime įvairiausias kontrolės institu-
cijas tokioms šeimoms prižiūrėti“, 
– sakė moteris.

Paklausta, o kokia alternatyva 
būtų vadinamiesiems vaiko pi-
nigams, ji atvira: kelti neapmo-
kestinamą pajamų dydį. Tuomet 
didžiausią naudą pajustų būtent dir-
bantys šeimų tėvai. O tie, kuriems 
trūksta pinigų, būtų skatinami dirb-
ti. Ar bent jau pagalvotų, gal verta 
pradėti gydytis priklausomybes.

Ar ne per lengvai 
dalinami?
Rokiškio mamų klubo vado-

vė Aušra Žėglaitienė neslepia: iš 
vienos pusės gerai, kad pinigai 
vaikams didinami. „Tačiau yra ir 
antroji medalio pusė: o iš ko jie 
didinami. Jie didinami iš mokesčių 
mokėtojų lėšų. Vadinasi, viena ran-
ka duoda, kita – atima iš mokesčių 
mokėtojų, tų pačių tėvų. Be to, ar 
ne per lengvai tie pinigai dalinami? 
Šiandieninė Vyriausybė dirbs dar 
pusantrų metų. O ar nebus taip, kad 
nauja valdžia pasakys: vaiko pini-
gai buvo per dosnūs. Taigi, mokė-
sime mažesnius, arba nebemokėsi-
me visai. Juk su vaiko pinigais jau 
kartą taip buvo“, – sakė pašnekovė.

Ji neslepia, kad Rokiškio mamų 
klubas vienija įvarios socialinės 
padėties šeimas. Tačiau jas jungia 
bendros vertybės: rūpestis šeima 
ir vaikais. Todėl joms svarbu, kad 
vaikams skirta parama atitektų bū-

tent jiems, o ne tėvų priklausomy-
bėms ar malonumams.

Pašnekovė atvira: per lengvai 
dalinama parama žmones demoty-
vuoja. O tvarkingos šeimos pačios 
rūpinasi, kaip sutaupyti ar uždirb-
ti. Štai, kad ir rokiškėnų pamėgtas 
Mamyčių turgelis. Juk šeima turi iš 
anksto planuoti, kaip tausoti drabu-
žėlius, žaislus, knygeles, kad juos 
paskui pavyktų parduoti. Juk suplė-
šyta knygelė, užnešiotas, dėmėtas 
drabužėlis niekam nereikalingas. 
Taigi, nuo mažens tokiose šeimose 
ugdomas tvarkingumas, rūpestin-
gumas, išradingumas.

O valstybės duodama 50 Eur 
suma, jei sąžiningai rūpintis vaiku, 
nėra didelė. Tėvai išleidžia savo at-
žaloms gerokai daugiau. Kaip „vai-
ko pinigus“ leidžia Mamų klubo 
narės? A. Žėglaitienė dalinosi pa-
tirtimi, kad jos šeima, kaip ir nema-
žai tėvų, atidarė kaupiamąsias sąs-
kaitas vaikams. Kam ketina kaupti? 

„Įvairiai, priklausomai nuo to, kiek 
lėšų skirs valstybė. Pavyzdžiui, 
kaupiame, kad sulaukęs pilname-
tystės, vaikas galėtų mokytis ir įgy-
ti vairuotojo pažymėjimą. O gal ir 
pirmajam automobiliui sutaupytų 
lėšų užteks“, – sakė pašnekovė.

Ji neslėpė, kad ir ankstesnė tvar-
ka, kai šeimoms, auginančioms 
vaikus, buvo taikomas didesnis 
neapmokestinamas pajamų dydis, 
irgi buvo nebloga. Tiesa, tokia pa-
rama galėjo naudotis tik dirbantys 
tėvai, o dabar pinigai skiriami kie-
kvienam vaikui, nepriklausomai 
nuo to, ar jo tėvai milijonieriai, ar 
bedarbiai.

Kontroliuoja, 
kad neišleistų bet kur
Rajono savivaldybės Sveika-

tos ir socialinės paramos skyriaus 
vedėjas Vitalis Giedrikas „vai-
ko pinigų“ didinimo tikslingumo 
nesvarsto: „Seimas ir Vyriausy-
bė priima sprendimus, mes juos 
vykdome“. Pašnekovas teigė, kad 
svarstymų, kam iš tiesų atitenka 
vaiko pinigai, gali būti visokių. Ir 
visų tėvų nesukontroliuosi, ar jie 
skiria pinigus vaikams, ar panau-
doja savo malonumams. 

„Tačiau tam tikri saugikliai 
yra. Jei socialiai remtina šeima 
piktnaudžiauja valstybės skiriama 
parama, gali būti taikomi tam tikri 
apribojimai, pavyzdžiui, dalį lėšų 
pervesti į specialią kortelę, kurioje 
esančiais pinigais negalima apmo-
kėti alkoholio, cigarečių. O batu-
kus, drabužėlį, kad ir neprabangų, 
prekybos centre galima įsigyti“, – 
sakė jis.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Grybų ir uogų supirkimo 
sezonas dar neprasidėjo

Rajono miškuose jau pasirodė pirmosios voveraitės. Tačiau dėl sausros 
grybų ir uogų sezono rajono supirkėjai dar nepradeda. Vienas didžiausių 
rajone gamtos gėrybių supirkėjų UAB „Aidroka“ vadovas Aidas Kan-
droška (nuotr.) dar nė iškabos prie savo namų neiškabino. „Rokiškio 
Sirenos“ žiniomis, dar nedirba ir supirktuvės Juodupėje, kituose rajono 
miesteliuose.

Pavasarį daugelyje miesto gatvių buvo atsiradę savadarbių iškabų „Super-
kame sraiges“. O po paupius, pakrūmėmis su maišais vaikštinėjo sraigiautojai. 
O dabar visos iškabos dingę. Mat supirkinėti dar nėra ką. Ir šiųmečiu sraigių 
sezonu A. Kandroška nesidžiaugia: dėl sausros šių gyvūnų buvo mažai.

O dabar apskritai supirkti nėra ką. Žinoma, miškuose pasirodė pirmosios 
voveraitės, tačiau jų pakanka nebent kažkieno skaniems pietums. O ne rim-
tiems supirkėjams, kurių užsakymai skaičiuojami šimtais kilogramų. Todėl 
A. Kandroška ir nekabina iškabos, kad superkamos miško gėrybės. Uogų dėl 
sausros irgi kol kas nėra. „Jei kas ir randa grybų ar uogų, tai mums tie kiekiai 
nepakankami“, – atvirai sakė jis.

Apie obuolių sezoną prognozuoti taip pat ankstoka. „Gamta gerokai pako-
regavo šių metų planus“, – sakė pašnekovas. Jis neslepia, kad supirktuvę atida-
rys tik tuomet, kai bus ką supirkti, prognozuojama, maždaug liepos viduryje.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Ar naujo kelio grioviai netaps baidarių ir kanojų trasomis?

Obeliečiai džiaugiasi nauju ke-
liu, vedančiu link aliejaus gamy-
klos. Tačiau akylesni pastebėjo, 
kad jis klojamas ne taip sklan-
džiai, kaip reiktų tikėtis. Obelietis 
(vardas ir pavardė redakcijai ži-
nomi, – aut. past.) neslėpė susirū-
pinimo: apžiūrėjęs griovius prie 
aliejaus gamyklos kampo, jis buvo 
nemaloniai nustebintas. „Ar mūsų 
rajone planuojame rengti olimpinę 
baidarių ir kanojų irklavimo tra-
są? Ne? O tai kam tada reikalin-
gi grioviai, kuriuose nenumatytas 
joks vandens nutekėjimas? Nute-
kės vanduo nuo kelio į griovį. O 
kur jis toliau pasidės? Juk griovys 
akligatviu baigiasi“, – problemą 
dėstė pašnekovas.

Jau važiuojant link probleminės 
vietos, jis turėjo keletą pastabų kelio 
projektuotojams. „Prisižiūrėsime žie-
mą, per plikledį, linksmybių. Pažiūrė-

kit, koks kelias siauras. O dar borte-
liai sudėti. Kažin, kaip čia du vilkikai 
prasilenks“, – svarstė jis. Bet numojo 
ranka – palikime tai vilkikų vairuoto-
jų meistriškumui.

O štai uždarų griovių jau niekieno 
meistriškumui nepaliksi. „Ir kas taip 
sugalvojo? Juk po pirmojo didesnio 
lietaus ar pavasario polaidžio visą 
šitą „meną“ reiks perdaryti. Ir tai ne 
tik mano įtarimai: tą pastebėjo grupė 
obeliečių“, – sakė pašnekovas. Kas 
dėl to kaltas, jis svarsyti nesiryžo. 
Pašnekovas atviras: nesinori ieškoti 
kaltų, svarbu, kad grioviai būtų pa-
taisyti taip, kad vanduo kažkur galėtų 
nutekėti nuo kelio, o ne laikytųsi juo-
se. „Antraip rimtai galėsime irkluoto-
jų būrelį steigti“, – ironizavo jis.

Pašnekovo teigimu, ir be šios 
Obeliuose jau yra pralaida, kuri pa-
daryta atsainiai. Ji – prie obeliečių 
pamėgto tvenkinio. „Plika akimi 
matyti, kad pralaida po keliu jau iš-

linkusi. Netgi dabar, kai yra sausra, 
matote,kad pusė pralaidos vamzdžio 
yra vandenyje. O jei būna drėgnesnis 
metas, tai matyti tik pats vamzdžio 
viršus“, – sakė pašnekovas.

Obelių seniūno pavaduotoja Aldo-
na Žėkienė, paklausta, ar jai žinomi 
obeliečių nuogąstavimai dėl pralai-
dos, sakė, kad kol kas į ją niekas dar 
nesikreipė. „Aš labai dėkinga neabe-
jingiems žmonėms. Tik suvienijus 
jėgas galime kurti gražesnius Obe-
lius“, – kalbėjo seniūno pavaduotoja. 
Ji ragina kiekvieną obelietį būti savo 
gatvės, savo miesto patriotu, atvirai 
kalbėti, jei mato, kad kažkas daroma 
ne taip. „Mes rūpinamės visa seniū-
nija. Ne visuomet spėjame sužiūrėti 
visas negeroves. Būsime dėkingi už 
pagalbą ir informaciją“, – sakė paš-
nekovė. Ji pažadėjo nedelsiant pa-
sidomėti griovių prie naujojo kelio 
problema.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ
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Karaliaus Mindaugo karūnavimo diena Rokiškyje: tradicinės pramogos ir egzotikos prieskonis
Valstybės dieną rokiškėnai minė-

jo trankiai: arenoje žvangėjo kala-
vijai, scenoje skambėjo ir lietuviš-
kos dainos, ir egzotiški kinietiškieji 
ritmai, o šventę vainikavo įspūdin-
gas ugnies šou „Pasaka“.

Kalbos, vėliavos, eisena
Valstybės diena – prieš tris dešim-

tis metų gimusi šventė. Tad natūralu, 
kad ieškoma savitų jos šventimo tradi-
cijų. Jos vardiklis – duoklė garbingai 
Lietuvos istorijai, viduramžiams, kai 
mūsų valstybė augo, plėtėsi, pasiekė 
didžiausią karinę ir politinę įtaką. To-
dėl nenuostabu, kad šventėje daug is-
torinių elementų. Be ko neįsivaizduo-
jama viduramžių šventė? Be eisenos, 
kurioje dalyvavo riteriai, dvasininkai, 
miestečių cechai. Laikai pasikeitė, ta-
čiau ir šiandieninės Valstybės dienos 
minėjimą prie Nepriklausomybės pa-
minklo su iškilminga trispalvės ir is-
torinės vėliavos pakėlimo ceremonija, 
rajono vadovų sveikinimu, sujungė su 
linksmybėmis prie Rokiškio dvaro.

Prie dvaro – 
viduramžiškos ir 
šiuolaikiškos linksmybės
Krašto muziejaus kieme – ilgai 

lauktas (pernai jo nebuvo) tradici-
nis „Roko kalavijo“ turnyras. Dėl jo 
šiemet varžėsi keturi riteriai. Beveik 
keturias valandas trukusiame turnyre 
buvo galima išvysti ir kovas kalavijais 
(jokiu būdu ne kardais – kardų vidu-
ramžiais nebuvo, – aut. past.) apžiū-
rėti viduramžių ginkluotę ir išgirsti 
apie ją įspūdingų žinovų pasakojimų. 
Štai kad ir mažytis, atrodytų, žaislinis 
skydelis bakleris. Didžiulis, šarvuo-
tas riteris su tokiu žaisleliu saujoje 
– keistas vaizdas. Tačiau viduramžių 
ginkluotėje bakleris turėjo ir savo vai-
dmenį, ir specialias kovos technikas. 
Pavyzdžiui, aštroka baklerio briauna 
puikiai tiko gerokai vožtelt prieši-
ninkui į šarvais neapsaugotas vietas. 
Tiesa, smūgiuoti šio skydelio briauna 
riterių turnyruose neleidžiama. Visas 
šias įdomybes rokiškėnai galėjo suži-
noti pertraukų tarp riterių kovų metu. 
O jose dėl „Roko“ kalavijo varžytis 
geriausiai sekėsi svečiui iš Latvijos 
– vienam geriausių šiuolaikinių Euro-
pos riterių turnyrų dalyviui. Jo kolega 
estas žiūrovus žavėjo ne tik gera ko-
vos technika, bet ir smagiais pokštais. 
„Na va, sulaužė arenos tvorą“, – pu-
siau juokais, pusiau rimtai apgailes-
tavo muziejininkas Giedrius Kujelis. 
Viduramžiais turnyras be nuostolių 
būtų anoks čia turnyras. Gerame tur-
nyre galvas padėdavo bent keli ri-
teriai, o kartais netgi karaliai. Antai 
taip savo paties surengtame turnyre 
1559 m. buvo sunkiai sužeistas, o po 
kelių dienų mirė Prancūzijos kara-
lius Henrikas II Valua: jis su varžovu 
kovėsi raiti ietimis, ir varžovo ieties 
skeveldra pervėrė karaliui akį. Žino-
ma, šiandieniniai turnyrai yra kur kas 
saugesni. Tad ir nuostolis viso labo – 
sulaužyta arenos tvorelė.

Be to, rokiškėnai ir patys galėjo 
pasimokyti viduramžių kario amato. 
Pavyzdžiui, išbandyti akies taiklumą 
šaudymo iš lanko sektoriuje. Taiklus 
lankininkas viduramžiais taip pat 
buvo labai vertinamas.

O dvaro sode proga pasimatuoti 

šiandieninio riterio šarvus: Lietuvos 
kario amunicinę liemenę, šalmą. Ir 
akies taiklumą išbandyti šaudant auto-
matinio ginklo, kuriuo ginkluoti rokiš-
kėnai kariai – G-36 imitacija: šratasvy-
džio šautuvu. Viename sektoriuje buvo 
galima tiesiog išbandyti akies taiklumą 
šaudant į medžiuose iškabintus bali-
onėlius, o kitame – pabandyti judant 
pažymėta trasa pataikyti į įvairiame 
aukštyje išdėliotus taikinius.

Dėkojo ūkininkams
Kam prie širdies ramesnės links-

mybės, galėjo apeiti tradicinę mugę, 
kurioje buvo galima įsigyti ir to, 
kuo prekiauta viduramžiais: medinių 
klumpių, įvairiausių dydžių ir paskir-
ties pintinių, žolelių ir arbatų, pamaty-
ti, kaip gaminami mediniai indai, nu-
sipirkti keraminį ąsotį. Čia pat buvo 
galima patiems pasidaryti ir viduram-
žiško stiliaus pakabuką. Netrūko ir 
šiuolaikiškesnių menų: kartu su bibli-
otekos moterimis buvo galima pasi-
gaminti šventišką sagę, su viešniomis 
iš Latvijos – mielą molinį švilpuką 

ar nusipirkti viduramžiško stiliaus 
medžiaginį krepšelį (tokie anuomet 
atstodavo rankinukus ir pinigines), 
patiems dekruoti „Rokiškis – Lietu-
vos kultūros sostinė“ marškinėlius.

Nebuvo pamiršti ne tik miestelė-
nai, bet ir ūkininkai. Būtent jie buvo 
viduramžiškosios ekonomikos pa-
grindas. Ne mažiau svarbus ūkininkų 
darbas ir šiandien. Tad Rokiškio ra-
jono ūkininkų sąjunga dėkojo mūsų 
krašto žemdirbiams, garsinantiems 
mūsų rajoną ir Lietuvoje, ir toli už jos 
ribų.

Koncertas – į dvi dalis
Valstybės diena – proga pasi-

džiaugti, kuo turtingas mūsų kraštas. 
Tarp tų turtų – ir talentingi žmonės. 
Tad gražiausiomis savo dainomis su 
rokiškėnais ir šventės svečiais dali-
nosi Rokiškio kultūros centro mo-
terų choras, vadovaujamas Giedros 
Markevičienės. Žavėjo „Bella Fa“ 
pasirodymas bei viduramžiškų šo-
kių grupės programa. O štai žinomos 
folkloro grupės „Kitava“ pasirodymo 

metu atėjo ilgai laukta 21-oji valanda. 
Kuomet maždaug 4 milijonus po visą 
pasaulį išbarstytų tautiečių sujungė 
„Tautiška giesmė“.

Po iškilmingo himno giedojimo 
scena buvo užleista viešnioms iš to-
limosios Kinijos: Harbino miesto 
muzikantėms ir dainininkėms, kurių 
spalvingą ir emocingą pasirodymą ro-
kiškėnai įvertino ovacijomis.

O štai viduramziai.lt ugnies šou 
„Pasaka“ paskatino rokiškėnus iš ki-
šenių traukti išmaniuosius telefonus: 
kiekvienas norėjo įamžinti ugnies ir 
šokio sinteze pasakojamą meilės isto-
riją. Ir ne veltui – tai geriausias praė-
jusiųjų metų Lietuvos ugnies šou.

Daugelis rokiškėnų tikėjosi, kad 
vakarą vainikuos įdomių skulptūrų 
deginimas. „Deja, to daryti negalime. 
Dėl žiūrovų saugumo. Tad skulptūros 
dar porą savaičių pastovės dvaro kie-
me, kad visi norintieji galėtų šalia jų 
įsiamžinti“, – paaiškino Rokiškio kul-
tūros centro direktoriaus pavaduotoja 
Aušra Gudgalienė.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Šventės akimirkos.
 Miglės Jakuntavičiūtės ir 

Linos Dūdaitės-Kralikienės nuotr.                                                                                     
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Įspūdingą tinklinio šventę vainikavo lietuvių dueto pergalė
EEVZA varžybų etapas Rokiš-

kyje dovanojo puikią paplūdimio 
tinklinio šventę, įdomius ir įtemp-
tus susitikimus. Juos vainikavo 
įspūdinga finalo dvikova, kurioje 
susitiko lietuvių Edvino Vaškelio 
bei Lino Petravičiaus ir latvių Ha-
ralds Rezga ir Toms Smedins due-
tai. Po labai atkaklios kovos vietos 
sirgalių džiaugsmui, pergalę išplė-
šė lietuviai.

Minučių tikslumu
Pirmoji EEVZA varžybų diena, 

penktadienis, sportininkams pateikė 
nemažai staigmenų: ir gūsingą vėją, 
ir perkūnijos griausmus. Tačiau šie 
menki nesklandumai neaptemdė ro-
kiškėnų džiaugsmo didžiule tinklinio 
švente. O sportininkai sėkmingai ko-
vojo dėl teisės pakliūti į šių varžybų 
pogrupių etapą.

EEVZA varžybų techninė vadovė 
Valerija Romanovič džiaugėsi ma-
tydama, kaip paplūdimio tinklinis 
vienija nedidelio miesto bendruome-
nę. Ji stengiasi, kad sportininkams 
šios varžybos būtų kuo patogesnės. 
Pašnekovė pabrėžė ir aukštą aikščių 
kokybę, puikų organizatorių darbą. 
„Viskas čia labai gerai. Džiaugiamės 
Rokiškio organizatorių bei Lietuvos 
tinklinio federacijos įdėtu darbu, pa-
stangomis. Didelis pliusas yra tai, 
kad į varžybas įtrauktos gausios vie-
tos bendruomenės pajėgos“, – sakė 
ji. Gerą organizaciją liudija ir tai, kad 
visos varžybos vyksta pagal grafiką, 
minučių tikslumu.

Rokiškėnai Valstybės dieną lei-
do ir Velykalnyje

Varžybų organizatoriai pastebė-
jo, kad šeštadienį, nepaisant mieste 
vykstančios didžiulės Valstybės die-
nos šventės su koncertais ir pramo-
gomis, nuo pat ankstyvo ryto Vel-
niakalnio aikštynai pilni rokiškėnų. 
Vadinasi, paplūdimio tinklinis yra 
svarbus šio krašto žmonėms.

Žinoma, rokiškėnai jau yra tikri 
šios sporto šakos gurmanai: kasmet 
čia vyksta keli įspūdingi paplūdimio 
tinklinio turnyrai.

Šiemet EEVZA varžybų etapas 
mūsų rajone kvietė žiūrovus pasigro-
žėti net 20-čia puikių vyrų tinklinio 
duetų iš Lietuvos, Latvijos, Ukrai-
nos, Čekijos, Rusijos, Azerbaidžano. 
Kaip sakė EEVZA varžybų techninė 
vadovė Valerija Romanovič, kol kas 
rokiškėnai labiausiai serga už lie-
tuvius ir latvius. Tačiau ir kitų šalių 
duetų sėkmingą žaidimą lydi palai-
kymo šūksniai ir plojimai.

Tačiau tam, kad tinklinio aistruo-
liai galėtų džiaugtis tokiomis varžy-
bomis, Lietuvos tinklinio federacijai 
teko įdėti nemažai pastangų. Federa-
cijos delegatas Sergej Rodin teigė, 
kad nemažai laiko ir jėgų teko skirti 
vien tam, kad duetai galėtų atvykti į 
Rokiškį: teko tvarkyti vizų reikalus. 
O kur dar tvarkaraščių formavimas, 
kitos žiūrovo akiai nematomos, ta-
čiau labai svarbios detalės.

Rytas nedžiugino
Jei šeštadienis buvo beveik ide-

ali diena paplūdimio tinkliniui, tai 
sekmadienį jau nuo pačio ryto oras 
buvo permainingas: tai lijo, tai vėl 

išlįsdavo saulė. Rokiškio pakraščiais 
net perkūnija nugriaudėjo, tačiau ji 
Velykalnį aplenkė šonu ir varžybų 
stabdyti nereikėjo. O lietus sirgalių 
neišgąsdino: jie varžybas stebėjo su-
sipietę palapinėse.

Džiugu, kad EEVZA varžybų eta-
pas pritraukė sirgalių ir iš kaimyni-
nės Latvijos. Nuolatos buvo girdimi 
palaikymo šūksniai sportininkams 
ir „braliukų“ kalba. Tuo stebėtis ne-
reikėtų: Latvijos siena vos už 30 km 
nuo Velykalnio.

Latviams – pranašumas
Nuo pačio ryto Velykalnyje vyko 

ketvirfinalių susitikimai. Į juos pate-
ko trys latvių ekipos, po dvi lietuvių 
ir ukrainiečių komandas ir rusų due-
tas. Po atkaklių susitikimų rokiškėnai 
sirgaliai turėjo būti labai patenkinti: į 
pusfinalius pateko abi lietuvių poros, 
latvių ir rusų duetai. 

O štai pusfinaliuose jau teko pa-
sinervinti. H. Rezga ir T. Smedins 
ganėtinai užtikrintai per maždaug 
pusvalandį 2:0 įveikė lietuvių Patri-
ko Stankevičiaus ir Andriaus Knašo 
duetą. O štai jaunieji rusai Aleksejus 
Gusevas ir Pavelas Šustrovas gero-
kai išsekino E. Vaškelio ir L. Petravi-
čiaus jėgas. Jų susitikimas truko net 
46 minutes. 2:1 jį laimėjo lietuvių 

duetas ir pateko į finalą. Taigi, la-
tviai, kurie žaidė pirmieji, išeikvojo 
mažiau jėgų ir turėjo maždaug valan-
da ilgiau poilsio. 

Kovoje dėl trečiosios vietos A. 
Knašo ir P. Stankevičiaus duetas be 
vargo susidorojo su pavargusiais var-
žovais iš Rusijos 2:0, pastarieji rim-
čiau pasipiriešino tik pirmajame sete.

Nuostabi kova
Artėjant finalo susitikimui, gau-

siai susirinkę žiūrovai meldė vieno 
– kad tik nepradėtų lyti. Ir maldos, 
rodos, padėjo: nors virš aikštyno 
kybojo tamsūs debesys, lyti pradėjo 
tik besibaigiant apdovanojimų cere-
monijai. Lietuvių E. Vaškelio bei L. 
Petravičiaus ir latvių H. Rezga ir T. 
Smedins duetai dovanojo nuostabią 
kovą. Pirmajame sete pranašesni 
buvo lietuviai. O štai antrajame su-
sitikimas vyko taškas į tašką, tačiau 
latviams pavyko išsaugoti nedidelę 
persvarą. Viską lėmė trečiasis se-
tas. Jame mūsiškiai ėmėsi reikalus 
tvarkyti nuo pat pirmųjų sekundžių 
ir netrukus įgijo solidžią penkių taš-
kų persvarą. Latviams ėmus mažinti 
skirtumą, pastebimai atgijo žiūro-
vai. „Vaška, varai!“, – skandavo 
lietuvės aistruolės. Joms latviškai 
atitarė šios šalies sirgalių grupelė. 

Sirgalių gretas dar labiau įaudrino 
emocingas E. Vaškelio žaidimas. 
Atrodė, kad įtampa lietuviams nė 
motais: jie užtikrintai rinko tašką 
po taško. Ir komentatoriui Pauliui 
Čyvui uždavus klausimą: ar latviai 
dar pasipriešins, paskutinį užtikrintą 
tašką dvikovoje tiesiogine ir perkel-
tine prasme padėjo lietuvių duetas: 
jų paduotas kamuolys nusileido var-
žovų aikštelės viduryje ir rezultatas 
trečiajame sete buvo 15:10. Dviko-
va užtruko 45 minutes.

Vertėjo pasistengti
O kiek lėmė pergalė šiose varžy-

bose? Nugalėtojų duetas gavo 1150 
Eur bei rėmėjų prizus, antrosios vie-
tos laimėtojai – 800 Eur ir rėmėjų pri-
zus, o trečiosios – 600 Eur bei rėmėjų 
prizus. Ketvirtosios vietos laimėto-
jams atiteko 450 Eur, penktosios-aš-
tuntosios vietų laimėtojams –250 Eur 
piniginiai prizai. Ne mažiau svarbūs 
ir reitingo taškai. Nugalėtojų pora jų 
gavo net 120. Antrosios vietos laimė-
tojai – 108, trečiosios –  96, ketvir-
tosios – 84, penktosios-aštuntosios – 
po 72, devintosios-dvyliktosios – po 
60, o tryliktosios-šešioliktosios – po 
54 taškus.

Taigi, ant nugalėtojų pakylos aukš-
čiausios pakopos užkopė E. Vaškelis 

ir L. Petravičius. Jiems Rokiškio ra-
jono meras Ramūnas Godeliauskas 
įteikė medalius, o  Seimo narys Jonas 
Jarutis savąjį prizą – Mikasa kamuolį. 
Antrosios vietos laimėtojams T. Sme-
dins ir H. Rezga duetui teko sidabro 
medaliai bei Seimo nario Raimundo 
Martinėlio prizas – taip pat Mika-
sa kamuolys. O P. Stankevičiui ir A. 
Knašiui buvo įteikti bronzos medaliai 
bei „Rokiškio mėsinės“ prizai. Visi 
prizininkai taip pat gavo „Rokiškio 
sūrio“ dovanas. 

Po firminį „Rokiškio sūrio“ sūrį 
taip pat parsiveš ir šio turnyro arbi-
trai, Lietuvos tinklinio federacijos 
komanda, bei gausios savanorių pa-
jėgos, kurias koordinavo Tomas Bal-
trukėnas.

Vienas iš šios didžiulės sporto 
šventės organizatorių, šeimininkų 
– Velykalnio bendruomenės vado-
vas, tinklinio entuziastas Stasys 
Mekšėnas, kuri renginio vedėjas P. 
Čyvas apibūdino taip: „Žmogus – 
siela, žmogus – Rokiškis, žmogus 
– Velykalnis“ nuoširdžiai dėkojo 
arbitrams už puikų darbą (per tris 
varžybų dienas nebuvo didesnių 
traumų, apsieita be ginčų ir neaiš-
kumų), sportininkams, bendruome-
nės jaunimui. 

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ
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TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Citroen Xsara turbiną, vairo 
kolonėlę, 1,9 l, TD, 66k W. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 630 21 024.  
Zarasai
• Opel Zafira dalis. 2001 m., 2 l, 
dyzelis, 74 kW. R15 ratai tik trys 
geri, vienas sulaužytas. Galima po 
vieną. Du parduoti. Detalių kainos 
sutartinės. Tel. 8 615 65 652. 
Rokiškis
• VW Passat B5+ 100 kW, 2 
purkštukus. Tel. 8 675 79 787. 
Rokiškis

• Dalimis Opel Vectra 2 l, 74 kW ir 
2 l, 60 kW. Važiuojantys. Kaina 250 
Eur. Tel. 8 640 35 712.  
Kupiškis
• Opel Zafira groteles. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 626 40 488.  
Rokiškis
• IŽ padangas 3,25x19.  
Tel. 8 458 75 274. Rokiškis
• VW Transporter R15 plieninius 
ratlankius, 4 vnt. Du su žieminėmis 
padangomis. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 699 98 259. Rokiškis
• Variklio galvutę Audi A4 1,9 l, 
TDI, 81 kW. Tel. 8 689 93 665. 
Rokiškis

• Kuro siurblį variklio Audi A4 1,9 
l, TDI, 81 kW. Tel. 8 689 93 665. 
Rokiškis
• Dalimis Opel Astra 2008 m., 1,6 
l, benzinas. Dviejų durų (coupe). 
Tel. 8 692 23 719. Rokiškis
• Ardomą BMW E46 2004 m. 
universalą dalimis. Lietuvoje 
neekpsloatuotas, rida 190000 km. 
Variklis 2 l, 85 kW, dyzelinas. 
Tel. 8 692 23 719. Rokiškis
• Dalimis 2004 m. Opel Zafira 2 
l, DTI, 74 kW. Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480.  

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, 66 

kW, sedanas. Tel. 8 600 54 331. 
Rokiškis
• Dalimis Ford Galaxy 1998 m., 1,9 
l, TDI, 66 kW. Tel. 8 600 54 331. 
Rokiškis
• 2003 m. VW Passat dalimis.  
Tel. 8 655 08 291.  
Rokiškis
• Naujus Seat Ibiza (metai 1999-
2000) priekinius apatinius žibintus. 
Tel. 8 682 30 405. Rokiškis
• Naujas Seat Leon Mk1 galines 
lempas. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 682 30 405. Rokiškis
• Audi A3 1998 m., 1,8 l, benzinas, 
92 kW, dalimis. Tel. 8 646 48 101. 

Anykščiai
• VW Golf 4 2000 m., 1,4 l, 
benzinas, 55 kW, dalimis.  
Tel. 8 646 48 101. Anykščiai
• 1995 m. VW Passat B4 1,9 l, TDI, 
66 kW dalimis. Tel. 8 646 48 101. 
Anykščiai
• VW Vento 1994 m., 1,9 l, TDI, 
66 kW, dalimis. Tel. 8 646 48 101. 
Anykščiai
• Audi A4 1997 m., 1,9 l, TDI, 81 
kW, dalimis. Tel. 8 646 48 101. 
Anykščiai
• R15 Opel ratus, 4 vnt. Kaina 60 
Eur. Tel. 8 620 78 254.  
Rokiškis

Išlaikyta tradicija – ir ant Moškėnų piliakalnio 
skambėjo Lietuvos himnas

Dar nuo to laiko, kai 
2017-uosius Seimas paskel-
bė Piliakalnių metais, susi-
formavusi tradicija giedoti 
Valstybės dieną Lietuvos 
himną ant piliakalnių, gy-
vuoja ir mūsų rajone. Štai 
Moškėnų piliakalnis tam-
pa traukos vieta giedoti 
„Tautišką giesmę“ ne tik 
artimiausios gyvenvietės – 
Kavoliškio – žmonėms, bet 
ir traukia patriotus iš viso 
rajono.

Ne išimtis ir šie metai. 
Daugelis skubėjo giedoti 
„Tautišką giesmę“ būtent ant 
Moškėnų piliakalbio. Tad li-
kus maždaug 15 min. iki 21 
val., netgi nežinantis galėjo 
puikiausiai rasti šį piliakalnį: 
keliu Rokiškis – Pandėlys jo 
link važiavo nemažai automo-
bilių. Ir žmonių ant Moškėnų 
piliakalnio buvo ganėtinai 
daug. Su šeimomis, nešini 
trispalvėmis.

Kavoliškio bendruomenės 
ir kultūros namų kolektyvas 
paruošė gražią koncertinę pro-
gramą, degė laužas. Ir 21 val. 
susirinkusieji buvo pakviesti 
susikibti rankomis ir sugiedoti 
„Tautišką giesmę“. Daugelio 
žmonių akyse žibėjo jaudulio 
ašaros.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Tautiška giesmė aplink pasaulį subūrė Panemunėlio kraštą

Liepos 6-ąją dieną Pane-
munėlio kraštas jau dešim-
tąjį kartą prisijungė prie 
viso pasaulio lietuvius jun-
giančios iniciatyvos – Tau-
tiškos giesmės giedojimo. 
Renginys, subūręs per 80 
kraštiečių, trečius metus iš 
eilės vyko išskirtinėje vie-
toje – viename iš septynių 
UNESCO paveldo objektų 
Lietuvoje – Struvės geo-
dezinio lanko punkte, kurį 

dažnas yra aplankęs, ke-
liaudaamas keliu Rokiškis 
– Panevėžys.

Nepaisant vasarai žvar-
baus ir vėjuoto oro, didžiulis 
būrys panemunėliečių, pa-
sipuošę trispalvėmis, tokių 
pačių spalvų aksesuarais bei 
kita tautine simbolika rinkosi 
vienu balsu giedoti Lietuvos 
himno. Kiekvienam atvyku-
siam buvo įteiktas specialiai 

šiai šventei sukurtas lipdukas 
„Aš giedojau Tautišką gies-
mę“, kurį dažnas išdidžiai 
klijavo ant atlapo.

Pakilią ir džiaugsmingą 
nuotaiką palaikė visas būrys 
panumunėliečių, kurie sky-
rė dainas susirinkusiems: čia 
buvo galima buvo išgirsti 
solo, dueto ir net trio atlieka-
mų dainų. Pastarasis moterų 
ansamblis maloniai nustebino 
susirinkusius ir padovanojo 

premjerą – pagal poetės Danu-
tės Mažeikiėnės eiles parašytą 
dainą „Tėvynei“. Po gražaus 
koncerto dalyviai neskubėjo 
skirstytis – čia jų laukė puikių 
vietos šeimininkių paruošta 
košė ir šiltos arbatos puodelis.

Ši, vietos žmonių gerano-
riškumu ir bendryste sukurta, 
šventė įrodė – Himnas ne-
skamba po vieną - skamba 
garsiai, kai mūsų daug!

Vaida MORKŪNAITĖ

Ūkininkę Birutę Dapkienę 
persekioja nelaimės. 
Ar bus surastas kerštautojas?

Ūkininkės Birutės Dapkienės ūkyje – niūrios dienos. 
Pirmiausia dingęs kengūriukas Ajezulis, dabar piktava-
liškai supjaustyta apie 70 šienainio rulonų.

„Protu nesuvokiami kerštai tęsiasi. Sėlynėje apie 70 vnt. 
mūsų šienainio rulonų supjaustyta. Ir dar taip „ščyrai“, kad 
negalėtume užklijuot. Kas toliau laukia? Ko rytoj laukt?“ - 
savo Facebook paskyroje rašė ūkininkė.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Vietoj gelbėtojų 
taburetės – suoliukas

Akylesni rokiškėnai pastebėjo, kad ant tiltelio Rokiš-
kio ežere gelbėtojų taburetę pakeitė suolelis.

„Rokiškio Sirena“  išsiaiškino, kad šį suolelį savo lėšomis 
pastatė drožėjas Arijus Stočkus. Pašnekovas nenorėjo viešu-
mo: „Ką ten apie tai rašyti: ėmiau ir pastačiau“.

Pašnekovas prasitarė, kad suolelio statybas jis suderino su 
Rokiškio miesto seniūnija. O mainais į dailų suoliuką, jis pa-
siėmė jo pirmtakę – inžinerijos stebuklą taburetę ant dviejų 
kojų. Ir jis ketina ją panaudoti kokiam nors linksmam perfor-
mansui.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ
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Laisvės g.13

2019.07.19 10 val. Grumbinų k., Jūžintų sen., 
Rokiškio raj., numatomi žemės sklypo Nr.294/8 
geodeziniai matavimai. Kviečiame dalyvauti gretimo 
žemės sklypo Nr.7330/0008:83 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.

BALDAI

• Ne naują, bet tvarkingą 
koridoriaus spintą. Jau išrinkta. 4 
aukštas. Juodupė. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 648 31 363. Rokiškis
• Geros būklės kompiuterio stalą. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 698 86 898. 
Rokiškis
• Tvarkingą dvigulę sofą. Kaina 70 
Eur. Tel. 8 640 22 431.  
Rokiškis
• Batų spintelę. Aukštis 92 cm, 
plotis 55 cm, gylis 20 cm. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 620 55 975.  
Rokiškis
• Nedidelį, praktišką bufetuką. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 682 31 964. 
Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanoju daugiau nei  7 ha 
pievos nusišienavimui prie 
Žiobiškio. Tel. 8 606 04 737. 
Rokiškis
• Dovanojame naudotus baldus. 
Tel. 8 624 09 171. Rokiškis
• Dovanojami raini, 2 mėn. 
kačiukai. Viską ėda, naudojasi 

dėžute, nukirminti.  
Tel. 8 621 29 515. Rokiškis
• Dovanojame mielą, gražų katinėlį. 
Tel. 8 618 33 900. Rokiškis
• Atiduosiu nusišienauti didelius 
plotus pievų Laibgalių k., Čelkių 
k., Rudelių k., prie Obelių mstl. 
Pievos tvarkingos, be akmenų, 
patogus privažiavimas.  
Tel. 8 674 40 834. Rokiškis
• Dovanoju pievas nusišienauti 
Sniegių ir Čeičių kaimuose, 
Juodupės seniūnijoje.  
Tel. 8 678 81 317. Rokiškis
• Mielas 3 mėn. šunytis ieško namų 
pas gerus žmones. Bus nedidelis, 
smėlio spalvos, gyvena lauke, labai 
draugiškas, mėgsta žaisti, maistui 
neišrankus. Tel. 8 610 66 432. 
Rokiškis
• Dovanojame spalius, išsivežti 
patiems. Daugiau informacijos 
telefonu. Tel. 8 622 65 723. 
Rokiškis
• Atiduodame pievą nusišienauti. 
Sklypas šalia Rokiškio dvaro, 
1 km nuo Rokiškio miesto. Ne 
mažiau nei 1 ha. Tel. 8 678 09 758. 
Rokiškis
• Dovanoju pievą nusišienauti. 3,68 
ha. Rokiškio raj., Panemunėlio 
sen., Šetekšnų k. Tel. 8 621 86 262. 
Rokiškis
• Du mieli, pūkuoti, 1,5 mėn. 
kačiukai ieško namų. Be blusų, 
tuštinasi kraiko dėžutėje, nebijo 
žmonių. Vienas patinėlis, kita 
patelė. Dėl išsamesnės informacijos 
skambinkite. Tel. 8 687 19 583. 

Rokiškis
• Atiduodu nusišienauti 2,5 ha 
pievų, Jūžintų sen.  
Tel. 8 695 80 877. Rokiškis
• Atiduodu 3,5 ha sklypą 
nusišienauti Rokiškio raj., 
Panemunėlio k. Bažnytkaimis. 
Geras privažiavimas.  
Tel. 8 675 95 098. Rokiškis
• Atiduodu 2 ha pievą šienui 
nusipjauti prie Žiobiškio.  
Tel. 8 611 18 123. Rokiškis
• Atiduodu nusišienauti 5 ha pievų, 
Panemunėlio sen.  
Tel. 8 650 68 354. Rokiškis
• Dovanojame dvi kalytes. Abiems 
po 4 metus. Sargios ir geros 
draugės. Dovanojame todėl, kad 
turime mažą vaikutį. Daugiau 
informacijos telefonu. Dovanotume 
tik geriems žmonėms, ir kad 
gyventų namuose, ne prie būdos. 
Tel. 8 629 66 624. Rokiškis
• Dovanoju sterilizuotą, 3 metų, 
laikinoje globoje, katinėlį.  
Tel. 8 621 25 037. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Geros būklės drabužius. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 600 45 253.  
Rokiškis
• Geros būklės basutes berniukui. 
Ortopedinės ir odinės. 21 dydis. 
Kaina 5 Eur. Tel. 8 615 16 534. 
Rokiškis
• Naujus džinsus. Rašo S dydį, bet 
atitinka XS. Kaina 14 Eur.  
Tel. 8 682 58 862. Rokiškis
• Naudotas pinigines. Kaina 3 Eur. 
Tel. 8 626 40 488. Rokiškis
• Du atsparius vandeniui 
laikrodžius. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 626 40 488. Rokiškis
• Odinę piniginę. Nauja, moteriška, 
juoda. Kaina 18 Eur.  
Tel. 8 626 40 488. Rokiškis
• Proginę suknelę. Dėvėta vieną 
kartą, išvalyta. 50 dydis, mėlynos 

spalvos. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 623 80 373. Rokiškis
• Krikšto suknytę. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 621 52 675. Rokiškis
• Labai gražius kūdikių drabužėlius 
- palaidinukes, bodžiukus ir kt. 
Kaina tik 1 Eur/vnt. Dydžiai 
maždaug iki metukų amžiaus 
kūdikiui. Tel. 8 675 10 812. 
Rokiškis
• Moteriškus drabužius, daugiausia 
S dydžio. Yra labai daug drabužių. 
Laikomi garaže prie PC Norfa. 
Reiktų atvažiuoti ir pasirinkti. 
Būklė gera, kaina po 0,5 Eur. Yra 
suknelių, palaidinių, sportinių 
drabudžių, taip pat keletas vaikų ir 
vyrų drabužių. Tel. 8 675 10 812. 
Rokiškis
• Baltus odinius moteriškus 
sportinius batelius iš Vokietijos. 38 
dydis. Kaina 42 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Juoduos odinius moteriškus 
sportinius batelius lenktu padu. 
Korėja, 40 dydis. Kaina 42 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Ožką Pandėlyje. Galima rinktis iš 
dviejų. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 675 24 546. Rokiškis
• 5 veršiukų karvę, sveiką, 
ramią, duoda daug pieno. Senas 
žmogus nebeturi sveikatos 
laikyti. Skambinti, nes į žinutes 
neatsakysime. Rokiškio raj., 
Pandėlio sen., Lailūnų k. Kaina 600 
Eur. Tel. 8 670 16 822.  
Rokiškis
• Veršingą juodmargę telyčią. 
Veršiuosis rugsėjo mėn.  
Tel. 8 622 49 458. Rokiškis
• Bites su aviliais. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis
• Mėsines telyčaites. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 698 87 312. 
Rokiškis

• Nimfų porelę, pusantrų metų 
amžiaus. Tik abi kartu su narveliu. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 626 45 722. 
Rokiškis
• Žalmargę telyčią. Veršiuosis 
rugpjūčio mėnesį. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 650 63 962. Rokiškis
• Du rainiukai ieško šiltų namų. 
Patys ėda ir daro į dėžutę. Labai 
žaismingi ir linksmi. 
Tel. 8 678 48 759. Rokiškis
• Pieningą juodmargę pirmaveršę 
karvę, apsiveršiavo prieš dvi 
savaites. Detalesnė informacija 
telefonu. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 614 79 864. Kupiškis
• Parduodami likę trys broliukai, 
grynaveisliai mini pinčeriukai. 
Amžius – kiek daugiau nei du 
mėnesiai. Du rudi, vienas juodas. 
Šuniukų tėvai turi veislyno 
dokumentus. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 608 79 716. Rokiškis
• Melžiamą ožką ir dvi ožkytes. 
Papildomas tel. 861602268. 
Tel. 8 616 02 269. Rokiškis
• Aštuonių mėnesių škotų 
stačiaausę (Scottisch Straight) 
katytę su dokumentais, spalva  
Blue Point. Tvarkinga, švelni, 
meili, prieraiši. Tel. 8 650 93 123. 
Rokiškis
• Perlinės nimfos jauniklius, 3 
mėnesių. Draugiški ir mieli. Kaina 
22 Eur. Tel. 8 615 36 382.  
Rokiškis
• Parduodu ožius.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Moteris ieško darbo, gali 
sutvarkyti aplinką, nuravėti daržą. 
Tel. 8 670 59 890. Rokiškis
• 34 metų vyras, auginantis 2 
vaikus, ieško pagalbinio darbuotojo 
darbo. Esu negeriantis, darbštus, 
atsakingas. Tel. 8 646 91 104. 
Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu nupjauti žolę 
su trimeriu. Tel. 8 695 78 132. 
Rokiškis
• 19 metų mergina ieško darbo 
vasarai. Tel. 8 648 14 823.  
Rokiškis
• Vyras be žalingų įpročių ieško 
darbo. Domina įvairūs pasiūlymai. 
Turiu vairuotojo pažymėjimą ir 
automobilį. Tel. 8 647 44 642. 
Rokiškis
• 20-metė studentė ieško darbo 
vasarai, turi patirties su vaikais. 
Tel. 8 692 04 364. Rokiškis

• 2 vaikinai ieško darbo 
savaitgaliui, siūlyti visus variantus. 
Esam darbštūs ir atsakingi. Patirtis 
statybose bei įvairiuose darbuose. 
Tel. 8 676 93 213. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu skaldyti 
malkas. Tel. 8 645 84 278.  
Rokiškis
• 26 metų vaikinas ieško darbo. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 648 49 430. 
Rokiškis
• Ieškau darbo Rokiškyje, galiu 
dirbi bet ką. Daugiausiai patirties 
turiu statybose, bet galiu dirbti ir 
kitus darbus. Būtų geriausia, kad 
būtų mokama už dieną.  
Tel. 8 685 81 295. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Ieškomas elektrikas (-ė) atlikti 
elektros įrengimų ir prietaisų 
montavimo, remonto ir priežiūros 
darbus. Būtinas elektriko 
pažymėjimas. Darbo vieta 
Panemunėlio gelž. st., Rokiškio raj. 
Darbas pamaininis. Darbuotojai 
vežami įmonės transportu.  
Tel. 8 612 26 202. Rokiškis
• Ieškomi pagalbiniai darbininkai 
statybos darbams. Darbas 
Rokiškyje ir Rokiškio rajone. Laiku 
mokamas atlyginimas, pageidautina 
be žalingų įpročių.  
Tel. 8 621 19 606. Rokiškis
• Reikalingas žmogus permūryti 
kamino viršų. Tel. 8 611 47 542. 
Rokiškis
• Siūlome gerai apmokamą darbą 
merginoms ir studentėms, kurį 
dirbdama galėsi pagerinti savo 
anglų kalbos žinias ir užmegzti 
naudingų pažinčių visame 
pasaulyje. Kaina 1600 Eur.  
Tel. 8 645 05 503. Druskininkai
• Rokiškio senelių globos namai 
ieško asmens ar firmos, galinčios 
sutvarkyti stogo dangos Ranila 
sniego užtvarų ir lietaus nutekėjimo 
sistemos defektus.  
Tel. 8 687 11 710. Rokiškis
• Reikalingi darbuotojai vidurio 
Anglijoje. Atvykstančius 
pasitinkame, apgyvendiname. 
Darbas tiek vaikinams, tiek 
merginoms. Informacija tel. 
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10 05:10 Ponių rojus 

06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, 
Lietuva
09:20 Senis 
10:25 Štutgarto 
kriminalinė policija 7 
11:10 Komisaras 
Reksas 15
12:00 Nacionalinė paieškų 
tarnyba 
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 Mano mama gamina 
geriau! 
20:30 Panorama

21:00 Dienos tema
21:30 Lūkesčiai ir vizijos. Kokio 
LRT tikisi visuomenė?
23:00 Dviračio žinios
23:30 Kostiumuotieji 2 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Stilius 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 „Kas ir kodėl?“ 
03:30 Dviračio žinios 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Komisaras Reksas 15 
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus 

05:20 Gyvenimo išdaigos 
06:10 Televitrina
06:25 Žvaigždžių karai. Sukilėliai 
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 Kam ta meilė? 
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Ginkluotas atsakas
22:25 Vikinglotto 
23:55 Kaulai
00:55 24 valandos. Palikimas
01:45 Detektyvas Bekstriomas
02:35 Amerikietiška siaubo 
istorija
03:30 Kaulai 
04:25 Moderni šeima
04:50 Gyvenimo išdaigos 

06:15 Mano gyvenimo šviesa 
07:35 Linksmieji Tomas ir Džeris

08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
09:50 Mirtis rojuje 
10:55 Kandisė Renuar
12:00 Neklausk meilės vardo
13:00 Mano likimas
14:00 Našlaitės
15:00 Svajoklė
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 Baudžiauninkė 
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
20:30 Valanda su Rūta
21:30 Žinios
22:30 Paskutinė
00:25 Gyvi numirėliai 
01:25 Šakalas

06:30 Mentalistas
07:25 Pragaro virtuvė
08:20 Sudužusių žibintų gatvės
09:20 Teisingumo agentai

10:20 Kobra 11
11:15 Ekstrasensų mūšis
13:50 Pragaro virtuvė
14:50 Sudužusių žibintų gatvės
15:55 Teisingumo agentai 
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 
18:30 Mentalistas 
19:30 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius 
20:30 Varom! 
21:00 Amerikos kikboksininkas
22:50 Artėjant prie nežinomybės
00:35 F. T. Budrioji akis
01:30 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius 

05:20 „Namas su lelijomis“ 
06:14 TV parduotuvė
06:30 Skonio reikalas
07:00 „Gluchariovas“ 
08:00 Reporteris
09:00 Lrytas tiesiogiai

10:00 „Rojus“ 
11:05 „Žmogus be praeities“ 
12:10 „Bruto ir Neto“ 
12:40 „Pamiršk mane“
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
00:30 „Miškinis“ 
01:35 „Gluchariovas“ 
02:35 „Bruto ir Neto“ 
03:00 „Pamiršk mane“
03:40 „Žmogus be praeities“ 
04:30 „Gyvybės langelis“ 
05:20 „Namas su lelijomis“ 
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05:10 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:05 Labas rytas,
Lietuva
09:20 Senis
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 7 
11:10 Komisaras Reksas 15 
12:00 Gyvenimas 
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 Daiktų istorijos
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Nacionalinė 
ekspedicija „Dniepru per 

Ukrainą“
22:30 Dviračio žinios
23:00 Kostiumuotieji 2
00:30 Klausimėlis.lt
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vakaras su Edita
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 „Kas ir kodėl?“ 
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Komisaras Reksas 15
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus 

05:15 Gyvenimo išdaigos 
06:10 Televitrina 
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
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 Kam ta meilė?
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Rembo. Pirmasis kraujas
23:55 Kaulai 
00:55 24 valandos. Palikimas 
01:45 Detektyvas Bekstriomas
02:35 Salemas
03:30 Kaulai 
04:20 Moderni šeima
04:45 Gyvenimo išdaigos 

06:15 Mano gyvenimo šviesa 
07:30 Tomas ir Džeris 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
09:50 Mirtis rojuje 

10:55 Kandisė Renuar 
12:00 Neklausk meilės vardo 
13:00 Mano likimas 
14:00 Našlaitės 
15:00 Svajoklė 
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 Baudžiauninkė 
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
20:30 Valanda su Rūta
21:30 Žinios
22:30 Pasekmė
00:25 Kortų namelis
01:25 Paskutinė
03:05 Alchemija. Švietimo 
amžius
03:35 RETROSPEKTYVA

06:30 Mentalistas 
07:25 Pragaro virtuvė 
08:20 Sudužusių žibintų 
gatvės

09:20 Teisingumo agentai 
10:20 Kobra 11 
11:20 Ekstrasensų mūšis 
13:50 Pragaro virtuvė 
14:50 Sudužusių žibintų gatvės 
15:55 Teisingumo agentai 
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 
18:30 Mentalistas 
19:30 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius 
20:30 Varom! 
21:00 Kariai angelai
22:50 Amerikos kikboksininkas
00:40 F. T. Budrioji akis 
01:35 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius

05:20 „Namas su lelijomis“
06:14 TV parduotuvė
06:30 Vantos lapas
07:00 „Gluchariovas“ 
08:00 Reporteris

09:00 Lrytas tiesiogiai
10:00 „Rojus“ 
11:05 „Žmogus be praeities“ 
12:10 „Bruto ir Neto“ 
12:40 „Pamiršk mane“ 
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
19:00 Politikos forumas su 
Edmundu Jakilaičiu
21:00 „Bruto ir Neto“ 
21:30 Ne spaudai
22:30 Reporteris
23:30 Lrytas tiesiogiai
00:30 „Miškinis“ 
01:35 „Gluchariovas“ 
02:35 „Bruto ir Neto“ 
03:00 Ne spaudai
03:40 „Žmogus be praeities“ 
04:30 „Gyvybės langelis“ 
05:20 „Namas su lelijomis“ 
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12 05:10 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, 
Lietuva
08:55 Lietuvos 
Respublikos prezidentai. 
Antanas Smetona, Kazys 
Grinius, Aleksandras 
Stulginskis
09:55 Lietuvos 
Respublikos Prezidento 
Gitano Nausėdos 
inauguracija. 
13:00 Šv. Mišios, skirtos 
Lietuvos Respublikos 
Prezidento inauguracijai. 
14:20 Lietuvos 
Respublikos Prezidento 
Gitano Nausėdos 
inauguracija. 
16:00 Lietuvos 

Respublikos Prezidento 
inauguracijos šventinis 
koncertas. 
17:30 Žinios. 
18:00 „Kas ir kodėl?“
18:30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba
19:30 Beatos virtuvė
20:30 Panorama
21:00 Muzikinis pokalbių šou 
„Vakarėja“ su Martynu Starkumi.
22:40 Pasaulio pabaiga 
00:30 Klausimėlis.lt
01:00 LRT radijo žinios
01:05 (Ne)emigrantai 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Nacionalinė paieškų tarnyba 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 „Kas ir kodėl?“ 
03:30 Šventadienio mintys 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Mano tautinis kostiumas: 
būta ir atkurta 
05:00 LRT radijo žinios

05:05 Kolumbijoje tvoros nežydi

05:15 Gyvenimo išdaigos 
06:10 Televitrina 
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
06:55 Simpsonai 
07:55 Atsargiai! Merginos 
08:55 Aš matau tave
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 Liūtas karalius
21:15 Kodas: L.O. B. I. A. I.
23:50 Žmogus prieš...
01:30 Geras, blogas ir negyvas
02:55 Ginkluotas atsakas 
04:30 24 valandos.
 Palikimas 

06:15 Mano gyvenimo šviesa 
07:30 Tomas ir Džeris 
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris 
09:50 Mirtis rojuje 
10:55 Kandisė Renuar
12:00 Neklausk meilės vardo 
13:00 Mano likimas 
14:00 Našlaitės 
15:00 Svajoklė
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 Baudžiauninkė 
18:30 Žinios
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Džonas Vikas
23:05 Banga
01:10 Mirties angelas
02:35 Pasekmė

06:30 Mentalistas 

07:25 Pragaro virtuvė
08:20 Sudužusių žibintų 
gatvės
09:20 Teisingumo agentai 
10:20 Kobra 11
11:20 Ekstrasensų mūšis 
13:50 Pragaro virtuvė
14:50 Sudužusių žibintų 
gatvės 
15:55 Teisingumo agentai 
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 
18:30 Mentalistas 
19:30 Amerikietiškos imtynės 
21:30 Pasmerktieji 2
23:15 Kariai angelai
01:05 F. T. Budrioji akis 

05:20 „Namas su lelijomis“ 
06:14 TV parduotuvė
06:30 Čempionai
07:00 „Gluchariovas“ 

08:00 Reporteris
09:00 Lrytas tiesiogiai
10:00 Ne spaudai
11:05 Adomo obuolys
12:10 Lietuva tiesiogiai
12:40 TV parduotuvė
12:55 Lietuva tiesiogiai
16:00 Reporteris
16:30 Lietuva tiesiogiai
17:00 Laikykitės ten
18:00 Reporteris
18:55 Lietuva tiesiogiai
21:30 Adomo obuolys
22:30 Reporteris
23:30 Laikykitės ten
00:30 Lietuva tiesiogiai
01:00 „Miškinis“ 
02:00 „Gluchariovas“ 
03:00 „Nusikaltimas ir 
bausmė. Mirtis mafijos 
bosui“
03:40 „Žmogus be praeities“ 
04:30 „Gyvybės langelis“ 
05:20 „Namas su lelijomis“ 

+447886139565. Tel. 8 648 71 899. 
Rokiškis
• Ieškau 3 betonuotojų ir 3 
mūrininkų darbui Vokietijoje. Dirbu 
pats su savo brigada, padidėjo 
darbų apimtys. Atsiskaitymas 
kas dvi savaites. Apgyvendinsiu. 
Darbo rūbais, įrankiais rūpinasi 
užsakovas. Darbas tiesiogiai, ne per 
tarpinikus. Kaina 2500 Eur.  
Tel. 8 603 63 036. Rokiškis
• Ieškome žmogaus gyventi ir dirbti 
sodyboje, Rokiškio rajone. Darbas 
su mėsiniais galvijais. Tik vyresnio 
amžiaus žmonėms. Kaina 600 Eur. 
Tel. 8 643 12 971. Rokiškis
• Reikalingi vairuotojai turintys C, 
CE vairavimo kategorijas. Darbas 
Lietuvoje, Europoje.  
Tel. 8 682 66 152. Rokiškis
• Reikalinga moteris ligonės 
priežiūrai Rokiškyje.  
Tel. 8 611 18 123. Rokiškis
• Reikalingas statybininkas 
įvairiems vidaus darbams atlikti. 
Tel. 8 686 54 357. Rokiškis

KITA

• Naują antiradaro detektorių ir 
alkotesterį. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujus čekiškus elektrinius 

prietaisus nuo kurmių, kurklių bei 
žiurkių. Siunčiu. Kaina 18 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujus, įvairius klausos aparatus. 
Siunčiu. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naudotą trifazį elektros skaitiklį. 
Tel. 8 612 94 783. Rokiškis
• Šieno ir šienainio rulonus.  
Tel. 8 670 37 379. Rokiškis
• Naudotus, įvairių išmatavimų 
reklaminius tentus paklojimui, 
uždengimui ir kt. Tel. 8 610 01 593. 
Rokiškis
• Naudotą, gerai veikiantį oro 
kompresorių. Kaina 68 Eur.  
Tel. 8 621 51 352. Rokiškis
• Viengubo pjovimo lentas, 6 m 
ilgio. Tel. 8 686 93 420.  
Rokiškis
• Tvarkingą 5 kub.m cisterną. 
Buvo laikomas dyzelinis kuras. 
Kaina 320 Eur. Tel. 8 682 16 743. 
Rokiškis
• Asmeninę įvairių laikų ir šalių 
monetų kolekciją. Proginiai ir 
jubiliejiniai medaliai.  
Tel. 8 609 87 231. Rokiškis
• Sausas obels storlentes: 
30x10x1900 - 2 vnt., klevo 
40x12x1500 - 1 vnt. Galima 
dalimis. Kaina galutinė. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 685 06 891.  

Rokiškis
• 0,5 l ir 0,75 l stiklainius su 
dangteliais. Kaina 0,1 Eur/vnt.  
Tel. 8 676 14 303.  
Rokiškis
• Antikvarinę, senovinę kraičio 
skrynią-kuparą, XIX a. Aukštis 
83 cm, plotis 53 cm, ilgis 100 cm, 
kaina 45 Eur. Ir senovinį arklą-
žagrę, kaina 35 Eur.  
Tel. 8 627 42 134. Rokiškis
• Nedidelį kiekį miežių ir kviečių. 
Tel. 8 684 83 738. Rokiškis
• Beržines malkas trinkelėmis.  
Tel. 8 645 87 075. Rokiškis
• 2 dujų balionus. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 686 48 171. Rokiškis
• Dujų balioną. Pasimti patiems. 
Tel. 8 645 84 278. Rokiškis
• Naują vonios spintelę su kriaukle; 
Nerūdijančio plieno autoklavą; 
Nerūdijančio plieno statinaitę, 20 l; 
Nerūdijančio plieno vandens talpą, 
100 l. Kainos sutartinės.  
Tel. 8 692 64 076. Rokiškis
• Senovinį varstotą su spaustuvu. 
Kaina 320 Eur. Tel. 8 621 86 262. 
Rokiškis
• Metalinį seifą. Kaina 135 Eur. 
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• 3 l talpos stiklainius. 100 vnt. 
Kaina 0,5 Eur/vnt.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Darau keptos duonos tortus 
Jūsų šventei, iškylai į gamtą, 
pasisėdėjimui draugų ar šeimos 
rate. Skambinti po 18 val. Kaina 15 
Eur. Tel. 8 627 68 469.  
Rokiškis
• Kaimiškai augintų broilerių 
skerdieną. Kaina 4 Eur/kg. Didesnį 
kiekį galiu pristatyti į vietą.  
Tel. 8 674 19 750. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Geros būklės telefona Xiaomi 
Redmi Note 5A. Vienas defektas 
- būna, kad gerai kraunasi, o kitą 
kartą nekrauna. Bet viskas veikia 
puikiai. Yra galinis dėkliukas. 
Atsakau į žinutes. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 600 45 253. Rokiškis
• Veikiančius Nokia telefonus. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 626 40 488. 
Rokiškis
• Samsung S8+. Telefonas turi 
2 mažas juodas dėmes ekrano 
kampuose ir silpną juostą ekrane. 
Tai jokios įtakos naudojimui ar 
nuotraukoms neturi. Originalaus 
kroviklio taip pat nėra. Visa 
kita telefono būklė ideali, jokių 
subraižymų ar skilimų visiškai 

neturi. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 625 45 829. Rokiškis
• Telefoną Samsung Galaxy Mini. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 623 20 459. 
Rokiškis
• Huawei Mate 20 Lite. Be jokio 
įbrėžimo, kaip naujas. Pridedu 
naują apsauginį stikliuką. Kaina 
150 Eur. Tel. 8 653 64 306. 
Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują mobilų 
telefoną Samsung Galaxy S6 Edge 
Plus 32GB. Spalva Gold Platinum. 
Visiškai sukomplektuotas. 
Dėkliukas. Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 20 a sklypą Jakšto ir Janulionio 
gatvėse. Visos komunikacijos. 

Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą 5 aukšte, Vilties 
g. Šalia baseinas, parduotuvės 
Aibė, Šalna, stadionas, mokyklos, 
darželiai. Didelė automobilių 
stovėjimo aikštelė. Stogas 
suremontuotas prieš metus. 
Tvarkinga laiptinė, ramūs 
kaimynai. Butui reikalingas 
remontas. Tel. 8 696 67 568. 
Rokiškis
• Butas gali tapti Jūsų svajonių 
namais ir puikia investicija. Buto 
lokacija tiks patiems reikliausiems. 
Aplink gausu apsipirkimo bei 
paslaugų tiekimo vietų, bažnyčia. 
Arti Kupos upės slėnio parkas. 
Buto plotas 59,49 kv.m. Kambariai 
nepereinami. Kaina 29999 Eur.  
Tel. 8 678 59 793. Kupiškis
• Pusę namo Rokiškyje, 
Respublikos g. Visai šalia 
Maxima. Namui reikia kapitalinio 
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remonto, viename kambaryje 
įlūžusios grindys. 49 kv. m. 
Galimybė antrame aukšte įsirengti 
2 kambarius. Rūsys, erdvus 5 a 
sklypas su ūkiniu pastatu ir garažu. 
Kaina 11200 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Namą Rokiškio raj., Pandėlio 
sen., Raikėnų k. Yra galimybė 
pirkti išsimokėtinai.  
Tel. 8 672 48 125. Rokiškis
• Apleistą namą Kamajuose. Dėl 
kainos susitarsime. Kaina 2000 Eur. 
Tel. 8 655 23 242. Rokiškis
• Garažą Šatrijos gatvėje. Pirmas 
korpusas. Pakeistos durys, stogas. 
Yra rūsys ir duobė. Kaina 3400 Eur. 
Tel. 8 610 24 126. Rokiškis
• 2 kambarių butą Jaunystės g., 5 
aušte. Atliktas kapitalinis remontas. 
Virtuvės baldai ir buitinė technika. 
Kaina derinama telefonu.  
Tel. 8 614 18 645. Rokiškis
• Medinį garažą Pandėlio g. 
Kaina 280 Eur. Tel. 8 687 27 396. 
Rokiškis
• Sodybą nuostabioje vietoje su 1 
ha žemės Rokiškio raj., Kriaunų 
sen., Miciūnų k. Tel. 8 606 25 534. 
Rokiškis
• Sodą Uljanavos k., sodų 
bendrijoje Dobilas. Medinis sodo 
namelis su elektra, yra pavėsinė, 
nedidelis tvenkinukas, sodas 
kraštinis, prie miško. Kaina 4200 
Eur. Tel. 8 682 64 830.  
Rokiškis
• Garažą prie autobusų stoties, yra 
duobė ir rūsys. Kaina 4500 Eur. 
Tel. 8 682 64 830. Rokiškis
• Skubiai ir nebrangiai komercinės 
paskirties patalpas Vytauto g. 35. 
1 aukštas, 132 kv. m. Patalpos 
padalintos į 2 butus. Yra rūsys 25 
kv. m, sklypo plotas 22 a. Galima 
pirkti išsimokėtinai. Su rimtu 
pirkėju kaina derinama. Kaina 
25000 Eur. Tel. 8 662 25 859. 
Rokiškis
• Bitininko namuką. Kaina 299 Eur. 
Tel. 8 686 23 372. Rokiškis
• 2 kambarių butą 5 aukšte. Ne 
kampinis. Panevėžio g., šalia 
Senukų parduotuvės. Kaina 22000 
Eur. Tel. 8 608 44 484.  
Rokiškis
• 58 kv. m universalios paskirties 
pastatą Salose., Rokiškio raj., 
Dviragio ežero saloje. Papildomai 
yra 50 kv. m pamatų su galimybe 
plėstis. Pastate įvesta trifazė 
elektros instaliacija, komunalinis 
vandentiekis. Suformuotas 10 a 
žemės sklypas. Kaina 4500 Eur. 
Tel. 8 698 72 865. Rokiškis
• Namų valdos 20 a žemės sklypą 
Gedimino g. Yra elektra, vanduo, 
nuotekos, miesto šildymas.  
Tel. 8 604 86 441. Rokiškis
• Namą Onuškio k. Vandentiekis, 
centrinis šildymas, rūsys, didelis 
ūkinis pastatas, garažas 30 a žemės. 
Domina keitimas į būstą Rokiškyje. 
Tel. 8 623 71 021. Rokiškis
• Patalpas Kavoliškyje, 400 kv. m. 
Buvusi pirtis, baseinas, pokylių 
salė, virtuvė. Sudėti plastikiniai 
langai, šarvuotos durys. Kaina 
15000 Eur. Tel. 8 698 85 166. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą Taikos g. 21. 
Namas renovuotas, renovacija 
išmokėta. Butas 4 aukšte. 
Viename kambaryje dvigubi 
radiatoriai. Mokesčiai maži. Butas 
parduodamas su buitine technika. 
Kaina 12000 Eur.  
Tel. 8 620 57 786. Rokiškis
• 4 ha žemės sklypą Panemunėlio 
sen., prie magistralinio žiedo.  
Tel. 8 695 69 495. Rokiškis
• Mūrinį namą su ūkiniais pastatais 
Sėlynėje. Yra 30 a žemės, šulinys. 
Tel. 8 652 95 358. Rokiškis
• Pigiai sodybą Panemunėlio gelž. 
stotyje ir bičių avilius.  
Tel. 8 695 69 495. Rokiškis
• Tvarkingą 2 kambarių butą 
Juodupėje. 3 aukštas, įstiklintas 
balkonas, šarvo durys, plastikiniai 
langai. Tvarkinga, rakinama 
laiptinė. Kaina 6000 Eur.  
Tel. 8 647 62 688. Rokiškis
• Garažą Pagojėje. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 692 64 076. Rokiškis
• Komercinės paskirties patalpas 

geroje vietoje, miesto centre. Yra 
projektas, įrengta signalizacija.  
Tel. 8 622 65 723. Rokiškis
• 60 a namų valdos sklypą vos 
už 500 m nuo Sartų ežero su 
parengtais namo projektais ir 
išduotu galiojančiu statybos 
leidimu bei trifaze elektra. 
Projektuojamo namo plotas 113,2 
kv. m. Kaina 5500 Eur. T 
el. 8 655 31 429. Rokiškis
• Nebaigtą įrengti, naujos 
statybos namą Rokiškyje, Jūžintų 
g., šalia miško su dideliu 32 a 
sklypu. Namas karkasinis. Pirmo 
aukšto plotas 85 kv. m. Elektros 
instaliacija – trifazė. Asfaltuotas 
privažiavimas. Kaina 50000 Eur. 
Tel. 8 655 31 429. Rokiškis
• Tvarkingą gyvenamąjį namą 
S. Neries g., Rokiškyje, netoli 
Sporto mokyklos. Namo plotas 124 
kv. m, 6 kambariai, visos miesto 
komunikacijos, yra rūsys. Sklypas 
- 5,99 a. Aptverta teritorija. Kaina 
55000 Eur. Tel. 8 655 31 429. 
Rokiškis
• Mūrinį 112 kv. m, 5 kambarių 
namą. Sklypas Dariaus ir Girėno 
g. Sklypas - 5,93 a. Asfaltuotas 
privažiavimas. Namui reikia 
remonto. Kaina 20000 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 98 kv. m, 5 kambariai. 
Kaina 29000 Eur.  
Tel. 8 655 31 429. Rokiškis
• Keičiu 2 kambarių butą į 1 
kambario, su priemoka. Domina 
tik keitimas. Tel. 8 618 60 482. 
Rokiškis

NUOMA

• Išsinuomočiau 2-3 kambarių butą 
Rokiškyje. Turiu du vaikučius. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 607 83 538. 
Rokiškis
• Išnuomojamas garažas Pagojėje, 
kaina 50 Eur. Tel. 8 682 11 035. 
Rokiškis
• Ieškau išsinuomuoti butą ar 
kambarį Rokiškyje.  
Tel. 8 629 28 411. Rokiškis
• Išnuomojamas 3 kambarių butas 
P. Širvio gatvėje, 4 aukšte.  
Tel. 8 682 11 035. Rokiškis
• Ieškomas butas dirbančiai 
merginai be žalingų įpročių.  
Tel. 8 685 53 555. Rokiškis
• Ieškomas nuomai 1-3 kambarių 
butas Rokiškyje. Pageidautina 
moderniai įrengtas, suremontuotas, 
su pagrindiniais baldais. Ieško 
dirbanti pora. Mokėtume iki 200 
Eur.  Tel. 8 616 97 127.  
Rokiškis
• Ieškau išsinuomuoti paukščių 
pešimo aparatą. Tel. 8 646 81 861. 
Rokiškis
• Išsinuomuočiau butą, namą arba 
namo dalį. Esu dirbanti. Siūlyti 
visokius variantus.  
Tel. 8 695 71 714. Rokiškis
• Išsinuomuočiau žemės sklypą 
Rokiškio, Zarasų, Utenos, Kupiškio 
rajonuose. Tel. 8 606 07 881. 
Rokiškis

PASLAUGOS

• Į medžioklę su e-medziokle.
lt! NUOLAIDOS iki -40%!!! 
Specialūs pasiūlymai galioja tik 

parduotuvėje KUPIŠKYJE, adresu: 
A. Purėno g. 5, nuo 2019-07-01 
iki 2019-07-31 d.  Prekių kiekis 
ribotas. 
• Apdailininkas atlieka būtų, namų 
apdailos, santechnikos, elektros 
remonto darbus, daro langų ir durų 
apdailą po montavimo.  
Tel. 8 675 29 775. Rokiškis
• Galiu suvirinti aliuminį.  
Tel. 8 620 18 132. 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 
4,5 t. Tel. 8 603 77 107.  
Rokiškis
• Šlifuojame seną, naują parketą, 
senas dažytas lentas ir laiptus. 
Klojame parketą, parketlentes, 
laminatą, vinilą. Dedame 
grindjuostes. Tel. 8 699 94 662. 
Rokiškis
• Pjaunu trimeriu žolę. Aro kaina 
nuo 2 Eur. Tel. 8 686 22 897. 
Rokiškis
• Žemės dirbimas, žolės 
pjovimas, gyvatvorių karpymas, 
greideriavimas. Tel. 8 605 26 260. 
Rokiškis
• Karpome, formuojame 
gyvatvores, genime šakas, 

smulkiname žolę, krūmus. 
Pjauname pavojingai augančius 
medžius. Tel. 8 644 41 260. 
Rokiškis
• Dengiame stogus. Platus dangų 
pasirinkimas, lietaus sistemos 
įrengimas, skardos lankstiniai ir 
skardinių tvorų statymas. Galimybė 
pirkti išsimokėtinai.  
Tel. 8 683 48 737. Rokiškis
• Atlieku lauko ir vidaus darbus. 
Montuoju gipso kartono plokštes, 
glaistau, dažau, klijuoju plyteles. 
Dirbu visus kitus darbus.  
Tel. 8 641 65 274. Rokiškis
• Atlieku visus santechnikos 
darbus. Tel. 8 615 52 759. 
Rokiškis

PERKA

• Perku antikvariatą, sendaikčius, 
militaristiką, senus dokumentus, 
nuotraukas, apdovanojimus, 
pinigus. Tel. 8 610 21 765.  
Rokiškis
• Perku šieną rulonuose arba 
tinkleliuose su atvežimu. Juodupė. 
Tel. 8 689 25 218. Rokiškis
• Pirksiu 50 cm skersmens ritinius 
šulinėliui. Tel. 8 698 87 312. 
Rokiškis
• Perku T-16, T-25 rusiškos 
sėjamosios galinius ratus ar 
padangas. Tel. 8 618 13 074. 
Rokiškis
• Pirksiu 1, 1,5 arba 2 kambarių 
butą renovuotame name, 2 aukšte. 4 
ir 5 aukštų nesiūlyti.  
Tel. 8 620 15 589. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Prašau padovanoti skaitmeninį 
televizijos imtuvą, būsiu labai 
dėkingas. Tel. 8 625 83 735. 
Rokiškis
• Gal kas turi padovanoti veikiantį 
televizorių. Tel. 8 621 40 386. 
Rokiškis
• Prašau padovanoti ožį Rokiškyje 
arba Pandėlyje. Tel. 8 629 61 619. 
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Labai mylėtą, saugotą, visiškai 
be defektų lopšiuką vaikučiui su 
muzikėlėmis ir valdymo pultu. 
Lopšio aukštis reguliuojamas. 
Lopšiukas ant ratukų, kurie lengvai 
blokuojami, juos paslėpus galima 
sūpuoti. Lopšiuko apačioje krepšys 
kūdikio reikmėms. Kaina 45 Eur. 
Tel. 8 671 57 976. Rokiškis
• Geros būklės, mažai naudotas 
vaikiškas sūpynes. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 679 69 228. Rokiškis

• Geros būklės keturias minkštas ir 
gražias lovytės apsaugas. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 615 16 534.  
Rokiškis
• Pakabinamas sūpynes vaikui iki 
20 kg. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 623 20 459. Rokiškis
• Dviratį 7-12  metų mergaitei. 
3 vidiniai bėgiai, 22 colių ratai, 
rėmas raudonas, sparnai juodi. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 675 03 048. 
Rokiškis
• Geros būklės baldakimo laikiklį. 
Kaina 5 Eur. Tel. 8 615 16 534. 
Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Rasta jauna katytė Vilties g. 28 
name. Tel. 8 671 50 316.  
Rokiškis
• Į Ilgalaukių k. atklydo šunelis. 
Nedidelio ūgio, jaunas, draugiškas 
ir šiek tiek baikštus. Laikinai 
priglaudėme, bet pasilikti negalime. 
Ieškomi šeimininkai, o jei neatsiras, 
gal atsirastų naujas šeimininkas, 
kuris galėtų juo pasirūpinti. Galime 
atvežti. Tel. 8 600 46 187.  
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Benzininę ir akumuliatorinę 
sodo techniką. Tel. 8 621 51 352. 
Rokiškis
• Naują trimerį Demon 3,8 kW. 
Supakuotas dėžėje, su daug priedų. 
Siunčiu paštu. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 684 20 231. Kupiškis
• Trimerį Jonsered Professional, 
3 kW. Veikia puikiai, kompresija 
kaip naujo, užsiveda idealiai, yra 
priedai, trikampinis peilis, diskas, 
papildoma ritė. Galimas keitimas į 
benzininį pjūklą Stihl ar Husqvarna 
nuo 2,2 kW. Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 684 20 231. Kupiškis
• Naudotą, stumdomą, benzininę 
žoliapjovę. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 681 55 002. Rokiškis
• Geros būklės mažai naudotą, 
profesionalią, mulčiuojančią 
vejapjovę Viking MB 4.1 RTP. 
Kaina 300 Eur. Tel. 8 682 16 743. 
Rokiškis
• Du tvarkingus pjūklus Stihl MS 
171 2008 m. ir MS 211 1010m. 
gamybos, Abu veikiantys, abu buvo 
pirkti Stihl parduotuvėje. Kaina 85 
Eur. Tel. 8 674 53 910.  
Kupiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO-
PREKĖS

• Naujus žvejybos tinklus. Siunčiu. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 678 66 028. 
Rokiškis
• Šašlykinę. Tel. 8 619 52 150. 
Rokiškis
• Body Roll masažuoklį ir 
infraraudonųjų spindulių kostiumą  
(+50 komplektų - vienkartinių 
celofaninių kombinezonų ir 
rankogalių). Vokiečių gamybos. 
Mažai naudoti, kaina negalutinė. 
Kaina 950 Eur. Tel. 8 698 08 693. 
Panevėžys
• Naudotą metalo ieškiklį Garret 
Ace 250. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 604 81 874. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Naudotą varstomą plastikinį langą 
1,17x1,43 m. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• Naudotus pamatų blokus ir 
perdengimo plokštes.  
Tel. 8 610 01 593. 
 Rokiškis
• Naują perforatorių.  
Tel. 8 621 51 352. Rokiškis
• Medžio apdirbimo stakles ir 
diskinius pjūklus.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
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TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Audi 80 1990 m., sedanas, 
1,6 l, benzinas. Pasibaigusi TA. 
Kaina 170 Eur. Tel. 8 600 52 867. 
Rokiškis
• 2002 m. Opel Astra G 2 l, 74 
kW. Daug kas pakeista, sutvarkyta, 
automobilis eksploatuojamas 
kasdien, TA galioja iki 2020m. 
Kaina derinama prie automobilio. 
Kaina 900 Eur. Tel. 8 616 03 591. 
Rokiškis
• Tvarkingą ir ekonomišką Volvo 
V50. TA 2 metams. Sėdi ir važiuoji. 
Daug privalumų, viskas veikia kaip 
priklauso. Kaina 2190 Eur.  
Tel. 8 616 35 640. Zarasai
• VW Multivan 1994 m., 1,9 l, 
55 kW. TA galioja iki 2021m. 
Kaina 800 Eur. Tel. 8 624 37 494. 
Rokiškis
• Tvarkingą Audi A6. 2001 m., 2,5 
l, dyzelinas. Patikimas, 114 kW 
variklis. TA iki 2020.10. Gausi 
komplektacija. FL modelis. Kaina 
1300 Eur. Tel. 8 625 12 233. 
Rokiškis
• Tvarkingą automobilį VW Golf 6. 
2011 m., 1,6 l, TDI. Viskas puikiai 
veikia, pilna serviso istorija, TA iki 
2021 m., draudimas, žiemai ratų 
komplektas. Kaina 5000 Eur.  
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Opel Astra 1994 m., 1,7 l, dyzelis, 

TA iki 2021 m. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 692 64 076. Rokiškis
• Ford C-Max 2004 m., 2 l, 100 
kW. Dyzelis, visi privalumai. 
Kaina 2000 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• VW Touran 2004 m., 2 l, 103 kW. 
Dyzelis, septynvietis, yra kablys. 
Kaina 2800 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Volvo S60 2,5 l, 154 kW, 2003 
m. Važinėjama kasdien. TA dar 
metams. Defektai: vairo kolonėlė 
leidžia skystį, bet pripylęs važiuoji 
toliau, stiklą priekinį reikia keisti 
ir kondicionieriaus siurblį reikia 
keisti. Kas susidomės, visa kita 
informacija telefonu. Kaina 1500 
Eur. Tel. 8 625 80 851.  
Rokiškis
• 2001 m. Opel Vectra 2 l, 74 kW, 
universalas, dyzelis, TA iki 2020 
m. sausio pabaigos. Mėlynos 
spalvos. Dėl kainos galima derėtis. 
Kaina 500 Eur. Tel. 8 614 51 384. 
Rokiškis
• 2002 m. Ford Mondeo 2 l, 
dyzelis. Ta iki 2020.11. Pakaba 
tvarkinga, kablys, apynaujis 
akumuliatorius, smulkūs kėbulo 
defektai. Kaina negalutinė. Kaina 
480 Eur. Tel. 8 692 05 190.  
Zarasai
• VW Golf 3. 1997 m. Savadarbį 
traktorių su T-16 varikliu. Bėginį 

dviratį. Kainos sutartinės.  
Tel. 8 674 63 231. Rokiškis
• 1997 m. Seat Alhambra 1,9 
l, dyzelis, 66 kW. Variklis 
visiškai tvarkingas, važiuojantis 
automobilis. Kaina 1150 Eur.  
Tel. 8 621 89 438. Rokiškis
• Tvarkingą vokišką dviratį. 28 
colių ratai, 3 vidinės pavaros, 
sėdynės ir priekinio rato 
amortizatoriai. Stabdžiai ant vairo 
bei galiniame rate. Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 682 16 743. Rokiškis
• Už simbolinę kainą parduodu, 
praktiškai dovanoju, vežimėlį 
neįgaliajam žmogui. Atvežtas iš 
Švedijos, naujas, nesudedamas - 
daugiau tinka slaugai. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 685 06 891.  
Rokiškis
• Metus nevažinėtą motorolerį. 
Nėra akumuliatoriaus, 
neregistruotas, 49 kub. cm. 
Daugiau informacijos telefonu.  
Tel. 8 698 72 751. Rokiškis
• Mercedes Benz 200A. 2005 m., 2 
l, 103 kW, dyzelis. TA iki 2020.08. 
Yra draudimas. Labai ekonomiškas 
ir tvarkingas automobilis. Spalva 
juoda. Kaina derinama. Kaina 2500 
Eur. Tel. 8 675 38 370.  
Rokiškis
• 1999 m. daužtą Opel Zafira. 1,6 
l, benzinas, 74 kW. Kaina 199 Eur. 
Tel. 8 629 45 390. Rokiškis

• 1997 m. VW Passat B4 1,9 l, TDI, 
66 kW, universalas. Žalia spalva, 
pakeisti paskirstymo dirželiai, oro 
kondicionierius, ABC, el. valdomi 
langai, magnetola, kablys. TA 
galioja iki 2019.11.22. Kėbulo 
defektai. Kaina 530 Eur.  
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• Tvarkingą VW Passat B6 2006 
m., 2 l, TDI,. Kaina 2299 Eur.  
Tel. 8 699 43 030. Rokiškis
• Nenaudotą, sulankstomą dviratį 
Saliut. Ratai 24 colių, svoris 15 
kg, dviratininko svoris iki 100 kg. 
Kaina 75 Eur. Tel. 8 692 49 480. 
Rokiškis
• VW Passat 1994 m., dyzelis.  
Tel. 8 622 11 109. Rokiškis
• VW Passat 1994 m.  
Tel. 8 624 26 899. Rokiškis
• VW Passat B5 FL universalas, 1,9 
l, 96 kW, 6 bėgių, 2002 m., TDI, 
dyzelis. TA iki 2020 m. Kaina 1550 
Eur. Tel. 8 675 42 936.  
Rokiškis
• Toyota Corolla 1,4l, benzinas, 
1998 m., mechaninė pavarų 
dėžė, 63 kW. TA iki 2020.01.31. 
Kaina 400 Eur. Tel. 8 614 19 157. 
Rokiškis
• Mazda 626 1,8 l, benzinas/
dujos, 1997 m. Plius lietų ratlankių 
komplektas. TA iki 2020.04.21. 
Kaina 750 Eur. Tel. 8 682 31 423. 
Rokiškis
• Cannondale viratį, po serviso. 
Kaina 570 Eur. Tel. 8 679 14 253. 
Rokiškis
• Audi A6 C4 1,9l, TDI, 66 kW, 
universalas. TA 2 metams. Kaina 
1000 Eur. Tel. 8 683 85 278. 
 Utena
• VW Golf 4 TD, 66 kW. Nėra TA. 
Važiuoja, viskas veikia. Draudimas 
dar pusei metų. Kaina 380 Eur.  

Tel. 8 604 81 874. Rokiškis
• VW Passat 1,9 l, TDI, 2000 m., 
iš Vokietijos. TA iki 2021.04. Yra 
kablys. Kaina 1250 Eur.  
Tel. 8 699 84 023. Rokiškis
• Priekabą SARIS S40. TA iki 
2021.05.10, matmenys 2x1,05 m. 
Visiškai tvarkinga, ratai išorėje. 
Kaina 400 Eur. Tel. 8 695 29 133. 
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Televizorių Vido už 10Eur., 
Samsung už 15 Eur. Perkant abu – 
20 Eur. Tel. 8 686 44 756.  
Rokiškis
• Skaitmeninį imtuvą Tv Star. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 683 27 149. 
Rokiškis
• Televizorių Samsung, 37 cm 
įstrižainės. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 683 27 149. Rokiškis
• Gerai veikiantį televizirių. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 682 31 964.  
Rokiškis
• Spalvotą televizorių Šilelis su 
skaitmeniniu imtuvu. Kaina 65 Eur. 
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Savivartę priekabą perdarytą iš 
Zil sunkvežimio. Yra 2 vnt., po 
600-750 Eur. Kaina 750 Eur.  
Tel. 8 641 57 036. Kupiškis
• Grūdų valomąją su elektriniu 
varikliu. Kaina derinama. Kaina 
200 Eur. Tel. 8 630 21 024.  
Zarasai
• Grėblį-varytuvą.  
Tel. 8 650 97 726. Rokiškis
• 3 m pločio kultivatorių. Visa 
informacija telefonu.  
Tel. 8 693 11 337. Rokiškis
• T-40 traktoriaus paleidimo 

varikliuką (puskačių). Kaina 40 
Eur. Tel. 8 614 51 384.  
Rokiškis
• Kombainą, mešlo kratytuvą. 
Bulvių sodinamąją, bulvienių 
kapoklę, šiaudų smulkintuvą, šieno 
pūtiką, traktorių, ekskavatorių. 
Taip pat automobilį Opel Astra 
su galiojančia TA. Kainų teirautis 
telefonu. Tel. 8 682 31 275. 
Rokiškis
• T-25, T-40 traktorius, su 
padargais, rėmais, priekabomis. 
Kaina 2350 Eur. Tel. 8 626 38 881. 
Rokiškis
• MTZ traktoriaus duslintuvą. 
Paleidimo variklį PD-10.  
Tel. 8 611 34 820. Rokiškis
• Veikiantį MTZ paleidimo variklį 
su el.starteriu. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 604 81 874. Rokiškis
• 2004 m. traktorių Belorus 1025. 
Kaina 10000 Eur.  
Tel. 8 698 44 897. Rokiškis
• Lenkišką rotacinę dalgę, 1,85 m, 
dviejų diskų. Anglišką melžimo 
aparatą. Dyzelinis, elektra, galima 
melžti 2 karves iš karto.  
Tel. 8 612 60 814. Rokiškis
• Rusiškos rotacinės KRN-2,1 
įvairias dalis. Tel. 8 615 16 598. 
Zarasai
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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

Ieškokite Rokiškio prekybos centruose!

AVINAS. Sa-
vaitės pradžia bus 
aktyvi, tikėtini 
svarbūs susita-

rimai, aplinkybės reikalaus 
greitų sprendimų. Tinkamas 
metas trumpoms atostogoms, 
gražinimosi procedūroms. 
Svarbu paisyti saiko, gali kilti 
nenumaldomas noras išlaidau-
ti. Antroji periodo pusė sudė-
tingesnė, nesusipratimai na-
muose bei darbe pareikalaus 
nemažai jėgų, o ir sveikata s 
nedžiugins. Neprovokuokite 
konfliktinių situacijų, atsisa-
kykite pernelyg rizikingų vei-
klų – smarkiai išaugs traumų 
tikimybė. Rekomenduojama 
išbandyti ką nors naujo – neri-
bokite savo kūrybiškumo!

JAUTIS. Lau-
kia kontrastinga 
savaitė. Pirmoji jos 
pusė daug žadanti: 

sėkmingų atsitiktinumų, ma-
lonių siurprizų metas. Vieni-
šiai, išlikite aktyvūs, neatsisa-
kykite kvietimų pasižmonėti, 
dalyvauti renginiuose, laukia 
romantinio pobūdžio pažin-
tys. Daugelis nuspręs atnau-
jinti įvaizdį, garderobą, laikas 
tam išties tinkamas. Savaitės 
pabaigoje smarkiai išaugs 
traumų, konfliktų tikimybė, 
tai ne laikas rizikuoti, leistis 
į kardinalias permainas. Bus 
sunku suvaldyti savo jausmus, 
ieškokite konstruktyvių būdų 
susikaupusiai įtampai išlieti. 
Savaitgalį susidursite su įvai-
riais apribojimais.

DVYNIAI. Ga-
lite sulaukti vilio-
jančių pasiūlymų, 
užmegzti intri-

guojančių pažinčių. Nereikė-
tų skubėti priimti sprendimų 
ar imtis aktyvių veiksmų, tai 
apmąstymų, korekcijų, strate-
gijos kūrimo metas. Savaitės 
pradžia palanki pradėti spor-
tuoti, rūpintis savo išvaizda, 
įvaizdžiu. Savaitės viduryje 
netikėtos naujienos trenks lyg 
perkūnas iš giedro dangaus. 
Galite susidurti su didesnėmis 
finansinėmis problemomis 
– ne laikas dideliems pirki-
niams. Savaitės pabaigoje ti-
kėtini nesusipratimai artimoje 
aplinkoje, bus sunku susikal-
bėti su šeimos nariais.

VĖŽYS. Turė-
site progą išspręs-
ti ilgai ramybės 
n e d u o d a n č i u s 

nesusipratimus, labai svarbu 
išlikti taktiškiems ir diplo-
matiškiems, nesileisti užval-
domiems emocijų. Daugiau 
dėmesio skirkite savo savijau-
tai, galimas ūmus sveikatos 
pablogėjimas. Reikėtų išlikti 
kukliais, neperžengti leisti-
nų ribų, dažniau įsiklausyti į 
kitų duodamas pastabas, pa-
tarimus. Savaitės viduryje 
aplinkybės keisis greičiau nei 
spėsite susivokti, bus sunku 
suvaldyti situaciją, ne viskas 
eisis taip, kaip norėtųsi. Sa-

Astrologinė prognozė savaitei 
vaitgalį vyraus itin slogios 
nuotaikos, galite susidurti su 
įvairiais apribojimais, nema-
lonumais. Nepersitempkite, 
tausokite sveikatą.

LIŪTAS. Sa-
vaitė ne iš len-
gvųjų, didžiausi 
sunkumai numa-

tomi antroje jos pusėje. Jei 
turite svarbių reikalų, planuo-
kite juos pirmosiomis savaitės 
dienomis, tai dėkingiausias 
laikas. Jis ypač palankus už-
siimantiems kūrybine veikla, 
IT specialistams, taip pat ne-
tradicinių profesijų atstovams. 
Savaitės vidurys įtemptas, 
išryškės problemos šeimoje, 
gali kilti nesusipratimų, su-
sijusių su gyvenamąja vieta, 
nekilnojamuoju turtu. Kritiš-
kas laikas verslininkams, ypač 
užsiimantiems savo verslo 
plėtra. Gali paūmėti lėtiniai 
susirgimai, išaugs traumų, 
avarijų tikimybė. Savaitgalį 
atsisakykite bet kokių rizikų, 
neprovokuokite konfliktų.

M E R G E L Ė . 
Energija liesis per 
kraštus. Geras lai-
kas kūrybiškiems 

žmonėms. Palanku gilinti jau 
turimas žinias bei įgūdžius, 
integruoti juos į gyvenimą. O 
štai naujus projektus verčiau 
atidėti į šalį, tam dar neatėjo 
laikas. Daug galvosite apie 
pinigus, imsite domėtis pa-
pildomais uždarbio šaltiniais. 
Nesusigundykite greitais pra-
turtėjimo būdais, tai nepasi-
teisins – nusivilsite, patirsite 
nuostolių. Sudėtingiausias ir 
pavojingiausias bus ketvirta-
dienis bei penktadienis – at-
sisakykite bet kokių rizikų, 
neprovokuokite konfliktų.

S VA R S T Y -
KLĖS. Laikas 
atsinaujinti, išban-
dyti ką nors ori-

ginalaus. Savaitės pradžioje 
tikėtinos smagios pažintys, 
galimai romantinio pobūdžio. 
Sulauksite daug komplimen-
tų, malonių staigmenų iš my-
limų žmonių. Savaitės vidu-
ryje nuotaiką gali aptemdyti 
konfliktas dėl pinigų – nede-
rėtų pernelyg išlaidauti. Išlįs 
senos klaidos, kurioms ištai-
syti prireiks nemažai laiko ir 
kantrybės. Savaitės pabaigoje 
bus sunku išreikšti savo valią, 
tapsite labiau priklausomi nuo 
kitų žmonių sprendimų.

S K O R P I -
ONAS. Nebus 
lengva suvaldyti 
kunkuliuojančias 

aistras. Daugiau pasieksite 
paisydami takto. Tinkamas 
metas finansiniams reikalams 
– kūrybiški sprendimai gali 
gerokai padidinti jūsų sąskaitą 
banke. Gali įvykti slapti susi-
tarimai arba atsinaujinti seni 
sandoriai. Antroji savaitės 
pusė sudėtinga, tai konfliktiš-
kas, avaringas metas, susikau-
pęs pyktis, nepasitenkinimas 

prasiverš visa jėga. Tausokite 
sveikatą, ieškokite kokybiškų 
atsipalaidavimo būdų.

ŠAULYS. To-
liau narpliosite 
senas problemas. 
Savaitės pradžia 

puikiai tiks dalykinei, diplo-
matinei veiklai, bus lengviau 
susitarti su reikiamais žmo-
nėmis. Savaitės viduryje dau-
giau keblumų laukia tų, kurių 
darbo rezultatus smarkiai įta-
koja kiti žmones – jie gali pa-
vesti, neįvykdyti pažadų. Bus 
galima pasikliauti tik savimi, 
reikia atidžiai tikrinti, kon-
troliuoti įvykių eigą. Tikėtini 
stiprūs konfliktai, nemalonios 
staigmenos darbe.  Smarkiai 
išryškės pinigų tema, tai ne 
laikas rizikoms.

OŽIARAGIS. 
Teks labiau rūpin-
tis sveikata. Lė-
tiniai susirgimai 

bei problemos su širdimi gali 
smarkiai paūmėti. Tinkamas 
metas ligų profilaktikai, die-
nos režimo bei mitybos per-
žiūrai. Atsikratykite žalingų 
įpročių, keiskite juos svei-
kesniais. Dalykinėje veikloje 
ne viskas seksis, galimi rimti 
susirėmimai su vadovais ar 
kitais autoritetais. Nelengvų 
pasirinkimų metas, susidursite 
su dviprasmiškomis situacijo-
mis. Bus tikrinama ištvermė 
bei profesionalumas. Venkite 
impulsyvių veiksmų.

VA N D E N I S . 
Savaitės pradžia 
palanki finansi-
niams klausimams 

spręsti, tartis dėl geresnių są-
lygų, galimos piniginės įplau-
kos. Laukia romantinio po-
būdžio pažintys. Su savaitės 
viduriu prasideda sunkumai, 
kliūtys, grės ne vienas audrin-
gas ginčas. Stengsitės prie-
šintis nusistovėjusiai tvarkai 
– laisvė ir nepriklausomybė 
taps didžiausiu prioritetu. Ieš-
kokite naujų pomėgių, išlikite 
aktyvūs, gilinkite turimas ži-
nias, kurkite – tai padės har-
moningai išreikšti energijos 
perteklių.

ŽUVYS. Vy-
raus harmonija ir 
taika. Tiesa, sa-
vaitei įpusėjusga-

limos įtampos, tačiau vargu 
ar jos smarkiai palies jūsų 
asmeninį, profesinį gyveni-
mą. Smarkiai išaugs jūsų po-
puliarumas, būsite pastebėti 
reikiamų žmonių, tai ypač 
pasakytina apie savaitės vi-
durį. Ir toliau pildysis jūsų 
svajonės, aplinkybės dėliosis 
jums palankia linkme. Labai 
svarbu išlikti aktyviems, kū-
rybiškai žvelgti į visus rei-
kalus, nebijoti naujų iššūkių. 
Vienišas Žuvis gali aplanky-
ti stiprūs jausmai. Savaitės 
gale tikėtini nesusipratimai 
su kolegomis ar draugais – 
negalima pasiduoti impul-
sams.

PRO MEMORIA
Pandėlio seniūnija:
VIKTORAS BARZDA
1962.02.26 – 2019.07.03

Stichinė sausra išlieka Elektrėnų 
ir Trakų rajonų savivaldybėse

Stichinė sausra išlieka dvie-
jose Lietuvos savivaldybėse 
– Trakų ir Elektrėnų rajonų, 
skelbia Hidrometeorologijos 
tarnyba.

Varėnos rajone palijo kiek 
daugiau, todėl stichinė sausra 
šiame rajone baigiasi. 

Pirmadienio duomenimis, la-
bai sausa ir toliau išlieka Alytaus 
ir Kėdainių apylinkėse, sausrin-
ga – daug kur rytų Lietuvoje, 

Pasvalio, Pakruojo, Radviliškio, 
Kelmės, Prienų, Šakių ir Palan-
gos apylinkėse. Nedidelis drė-
gmės trūkumas fiksuojamas pa-
vieniuose pietų ir rytų Lietuvos 
rajonuose, taip pat apie Joniškį.

Kitur šalyje vyrauja optima-
lios drėgmės sąlygos, o Mažei-
kių, Plungės, Telšių, Rietavo, 
Šilalės ir Šilutės apylinkėse, kur 
lijo daugiausiai, fiksuojamas 
drėgmės perteklius.

BNS inform.
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ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

Grįžta suvalkietis iš 
žvejybos ir pasakoja 
žmonai:

– Jau tas mūsų žmonių 
šykštumas, tai negaliu! 
Taigi sutarėm, kad tas, 
kuris žuvį pagaus pirmas, 
perka buteliuką, o antras – 
užkandos. Sėdim, žvejojam. 
Žiūriu Antano plūdė tik 
niurkt į dugną, o tas sėdi, 
apsimeta, kad nemato. 
Paskui Vincui kažkas kad 
prisikabino, tai net meškerė 

Orų prognozė liepos 9-11 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Liepos 9 d. Naktį 10

Dieną 19
Š, 
2-7 m/s

Po pietų trumpi lietūs.

Liepos 10 d. Naktį 11
Dieną 18

Š,
3-8 m/s

Dieną vietomis 
trumpi lietūs. Galima 
perkūnija

Liepos 11 d. Naktį  11
Dieną 19

Š, 
3-8 m/s

Dieną lis.
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sulinko. O Vincas nė krust, 
aplink žvalgosi, uodus 
gainioja.

– Tai gal tu pirmas 
ištraukei? – klausia žmona.

– Ar aš kvailas?! Aš visai 
be slieko žvejojau!

***
Vyrukas pas meilužę 

namie, o čia – skambutis 
į duris. Vyras jos grįžta... 
Tas oplia per balkoną ir už 
turėklų laikosi. Gyventi tai 
norisi... Rytas, kiemsargis 

šluoja gatvę, prieina prie 
kabančio ir klausia:

– Ei, tu šoksi ar kaip?
– Neee, dar nešoksiu...
– Gerai, kaip nori, tik 

prašau: patrauk kojas, man 
šluot reikia.

***
Geografijos pamoka. 

Mokytoja klausia:
– Petriuk, kas yra Irako 

sostinė?
– Nežinau.
Mokytoja:

–Tu turėtum labiau kreipti 
dėmesį į mokslus.

– Mokytoja, o žinote, kas 
yra Rita?

– Ne, nežinau.
Petriukas:
– Jums labiau reikėtų 

kreipti dėmesį į savo vyrą.
***

Į psichiatro kabinetą įeina 
geru kostiumu apsivilkęs 
vyriškis, ant ausų kabo 
makaronai, ant švarko 
–  miltų ir plaktų kiaušinių 
mišinys, o ant galvos - 
puodas.

– Taip, – sako psichiatras, 
įdėmiai žiūrėdamas į 
pacientą. – Ir kas gi mums 
neduoda ramybės?

– Šiuo metu, – mandagiai 
atsako vyras, – mane 
labiausiai jaudina žmonos 
dvasinė būklė.

***
Žmona klausia vyro:
– Ar kalbėjaisi, brangusis, su 

tuo žmogumi, kuris tavo uošvę 
skęstančią iš upės ištraukė?

– Taip kalbėjausi. Tas 
vyrukas buvo atėjęs ir 
atsiprašė.

***
Šeima nueina į teatrą. 

Pertraukos metu užeina 
į bufetą ir vyras ima 
užsakinėti:

–Na, man su žmona - po 
taurę vyno ir po apelsiną... O 
vaikams - po indelį ledų ir po 

šokoladuką...
– O ką mano mamai? – 

klausia žmona.
– O mamai – stiklinę 

pieno ir silkutės...
***

Televizija rodo kriminalinį 
filmą. Bankų plėšikas šaukia 
sūnų:

– Džoni! Viską mesk 
ir bėk prie televizoriaus! 
Mokomoji programa!

***
Įrašas facebooke: 

„Šiandien aplankiau savo 
96 metų senelę. Labai 
džiaugiuosi, jog ji sulaukė 40 
Kalėdinių atviručių. Tiesa, 22 
atvirutes atsiuntė jos draugė, 
kuri serga Alzheimeriu.“

***
Oro uoste prie įlaipinimo 

vartelių sustabdomas 
keleivis. 

– Atleiskite, bet į lėktuvo 
saloną negalima vestis ožio.

– O čia ne ožys, čia – 
mano šuo.

– Koks jis šuo? Juk jis su 
ragais?

– O aš į savo šuns 
asmeninį gyvenimą nesikišu.

***
Vyras sako žmonai:
– Tu nupirkai man 

dviem dydžiais didesnius 
marškinius!

– Žinau. Aš nenorėjau, 
kad pardavėja žinotų, už 
kokio nupiepėlio ištekėjau.

***
Grįžta vyras namo, žiūri 

žmona guli su meilužiu 
ambalu. Vyras pasiutęs:

– Jeigu turėčiau peilį, 
aš tave papjaučiau... Jeigu 
turėčiau ginklą, aš tave 
nušaučiau...

Ambalas pasisuka ir 
sako:

– Turi ragus, užbadyk...
***

– Dar vienas žodis ir aš 
išeisiu gyventi pas savo 
mamą! – gatvėje šaukia 
įtūžusi žmona.

– Taksi! – atsako vyras.
***

Naujasis rusas nuvažiavo į 
Prancūziją. Nutarė aplankyti 
Luvrą. Bevaikščiodamas 
pavargo ir atsisėdo ant 
pirmos pasitaikiusios kėdės. 
Prie jo prieina muziejaus 
tarnautojas ir sako:

– Mesjė, jūs negalite čia 
sėdėti, tai Liudviko XIV 
sostas.

– Na ir kas? Kai jis ateis, 
aš atsistosiu.

***
Sutuoktiniai keliauja po 

kalnus.
– Kaip nuostabu, 

brangusis, – šaukia ji, 
– pažvelk į slėnį ten, 
apačioje!

– Nesuprantu tavęs, 
– dūsauja jis. – Tai kam 
tempei mane į viršų?

AUGALAI

• Kvietrugius. Tel. 8 652 16 704. 
Rokiškis
• Avižas. Tel. 8 652 16 704. 
Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Elektrinę viryklę. Kaina 35 Eur. 

Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Mažai naudotą skalbimo mašiną 
Beko, 5 kg talpos, už 100 Eur. ir 
boilerį 50 l, už 30 Eur.  
Tel. 8 648 81 120. Rokiškis
• Tvarkingą kojinę siuvimo mašiną 
Podolsk. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 682 16 743. Rokiškis
• Naują overloką. Kaina 210 Eur. 

Tel. 8 682 49 629. Rokiškis
• Veikiančią dujinę viryklę su 
elektrine orkaite, baltos spalvos. 
Kaina 55 Eur. Tel. 8 608 87 368. 
Rokiškis
• Geros būklės šaldytuvą su 
šaldikliu Samsung, 180x60x60 cm. 
Kaina 70 Eur. Tel. 8 602 52 187. 
Rokiškis

• Skalbimo mašinas Miele, 
naudotos, veikia puikiai, be 
defektų. Tel. 8 608 78 411. 
Rokiškis
• Elektrinę siuvimo mašiną CAIKA 
134. Kaina 155 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Monitorių Samsung SyncMaster 
720N. 34 cm/27 cm, įstrižainė 43 
cm. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 627 00 814. Rokiškis
• Naują nešiojamąjį kompiuterį 

Compaq. Garantija iki 2021.06.30. 
Pirktas už 269 Eur. Naujas, 
neišpakuotas. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 696 80 520. Rokiškis
• Krepšį su įvairia elektronika: 
belaide klaviatūra, pele, foto 
rėmeliu, profesionalia karaoke 
stotele su mikrofonu ir keletu kitu 
daiktų. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 625 45 829.  
Rokiškis
• Plokščiaekranį monitorių HP 
1702. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 675 00 301. Rokiškis
• Stalinį kompiuterį su 
monitoriumi. Kaina 41 Eur.  
Tel. 8 675 00 301.  
Rokiškis
• Naudotą, tvarkingą stalinį 
kompiuterį Dell su visais 
reikalingais priedais arba keičiu į 
tvarkingą telefoną liečiamu ekranu. 
Kaina derinama. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 646 97 228.  
Rokiškis


