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Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Liepos 16-oji, 
antradienis, 
29 savaitė

Iki metų pabaigos liko
168 dienos.

Škaplierinė, prapjovos 
Agronomų diena

Saulė teka 5.01 val., 
leidžiasi 21.47 val. 

Dienos ilgumas 16.46 val. 
Mėnulis – pilnatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Auksė, Danguolė, Danguolis, 

Fausta, Faustas, Karmela, 
Karmelas, Vaigauda, Vaigaudas, 

Vaigaudė.
Rytoj: Aleksas, Darius, Darotas, 
Darutė, Darutis, Irma, Girėnas, 

Narimantas, Narimantė, Narvydas, 
Vaiga, Vaigailas, Vaigailė, Vaigė, 

Vaigys, Vytenis.
Poryt: Arnoldas, Eimanas, 
Eimanė, Eimantas, Eimantė, 

Eimys, Ervinas, Kamilas, Kamilė, 
Kamilis, Tautvilas, Tautvilė.

Dienos citata
„Mirties nebijo tie, kurių 
gyvenimas daug vertas“  

(I. Kantas).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1661 m. Stokholmo bankas 
išleido pirmuosius Europoje 
banknotus.

1918 m. Jekaterinburge 
bolševikai nužudė paskutinį 
Rusijos carą Nikolajų II kartu 
su jo šeimos nariais bei tarnais.

Šiandien 
Lietuvos istorijoje

1410 m. po Žalgirio mū-
šio pergalės lietuvių ir lenkų 
kariuomenė pradėjo žygį į 
Kryžiuočių ordino sostinę 
Marienburgą. Pakeliui ordino 
pilys ir miestai pasidavė be 
kovos.

Post 
scriptum

Kas per rugiapjūtę ieško 
pavėsio, tas žiemą ieškos 

duonos.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

Paminklas Adolfui Ramanauskui-Vanagui 
Tyteliuose – apie istoriją su oria pagarba

2 p.

Jurgio Kairio skrydis 
kriauniškiams gniaužė kvapą

3 p.

Atviras kiemas Bajoruose: apgalvotos detalės 
viešnagei suteikė patogaus nuotykio spalvą

4-6 p.
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Paminklas Adolfui Ramanauskui-Vanagui Tyteliuose – 
apie istoriją su oria pagarba

Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 506-osios kuopos vyr.
eilinis Giedrius Dabrega (kairėje) kilniai idėjai suvienijo bendruomenės žmones. 

Suvienijo vietos žmones
Kuopos draugai G. Dabregą pažįsta 

kaip tylų, ne skambiomis kalbomis, ta-
čiau ilgamete kario savanorio tarnyba, 
didžiuliu dėmesiu istorijai ir patriotiz-
mui, meilę savajam kraštui liudijantį 
žmogų. Todėl jis yra vienas gerbiamiau-
sių kuopos karių. Idėją įamžinti partiza-
nų vado Aldolfo Ramanausko-Vanago 
atminimą G. Dabrega puoselėjo jau se-
nokai: rinko medžiagą, gvildeno idėją, 
telkė bendraminčius.

Skirtingai nei dabar priimta, G. Da-
brega ir jo bendraminčiai Tytelių krašto 
žmonės, paminkliniam akmeniui nei 
projektų rašė, nei po valdiškas įstai-
gas takus mynė, nei rėmėjų ieškojo. A. 
Ramanausko-Vanago buvimo ženklas 
mūsų krašte įamžintas sutelkus vietos 
žmonių ir entuziastų pajėgas. „Pasita-
rėme vietiniai žmonės: ar reikia, ir kaip 
tą galima padaryti. Idėjai buvo pritarta, 
ir ėmėmės ją įgyvendinti. Vienas atvežė 
ekskavatoriumi akmenį. Kiti užsakė-
me lentutę, mūsų kuopoje tarnaujantis 
karys savanoris vienoje rajono įmonių 
sukūrė metalinį ženklą. Taip bendromis 
pastangomis ir atsirado šis paminklinis 
akmuo“, – pasakojo G. Dabrega. Šis 
akmuo stovi maždaug 200 m nuo pas-
kutiniosios A. Ramanausko-Vanago 
slaptavietės.

Kad šis paminklas svarbus rajono vi-
suomenei, o ne tik „etatiniams“ istorijos 
renginių lankytojams ir kalbėtojams, 

Sekmadienį atidengtas paminklinis akmuo Lietuvos partizanų vadui, brigados generolui 
Adolfui Ramanauskui-Vanagui Tytelių kaime (Kamajų sen.), Dar mažai kam žinoma, 
kad  Tytelių kaimas buvo paskutinysis saugus prieglobstis jam, žmonai partizanei 
Birutei Mažeikaitei-Vanagienei ir jų dukrelei Auksutei. Tytelių kaime Ramanauskų šeima 
slapstėsi nuo 1956 m. gegužės iki pat suėmimo spalio 12-ąją Kaune. Įamžinti garsiojo 
partizanų vado pėdsakus mūsų krašte idėja kilo Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio 
apygardos 5-osios rinktinės 506-osios lengvosios pėstininkų kuopos vyresniajam eiliniui 
Giedriui Dabregai. O prasmingoms pastangoms buvo sutelkta šio krašto bendruomenė.

liudija faktai.  Oficialiais duomenimis, 
Tytelių kaime gyvena maždaug trisde-
šimt žmonių. O į kuklią, be patoso, ta-
čiau skoningą ir orią šventę susirinko 
gerokai daugiau. Svečiai stebėjosi: „At-
rodo, toks nedidelis kaimas, o susirinko 
tiek žmonių: ištisos šeimos, vaikai“. O 
svečių, nors ir be skambių plakatų ir 
reklamų, atvyko daug.  Ir ne tik iš šių 
apylinkių kilę žmonės. Bet ir dabartiniai 
bei jau į atsargą išėję Krašto apsaugos 
savanorių pajėgų Vyčio apygardos 
5-osios rinktinės 506-osios kuopos ka-
riai savanoriai su šeimomis, kraštiečiai 
kariai savanoriai iš Kauno, rokiškėnai, 
kamajiškiai.

Skoninga ir ori ceremonija
Paminklinis akmuo visuomenei 

pristatytas skoningai ir oriai. Ceremo-
nijoje visas dėmesys buvo skirtas par-
tizanų vado A. Ramanausko-Vanago ir 
jo šeimos viešnagei  Tytelių kaime, jo 
išdavystės Kaune ir kankiniškos mirties 
istorijai. Pagarba partizanų vadui buvo 
reiškiama ne skambiomis kalbomis. 
Jo garbei nuaidėjo trys Krašto apsau-
gos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 
5-osios rinktinės 506-osios kuopos 
karių salvės. Nebuvo nei juostelės kir-
pimo, nei kitų paminklų atidengimo 
ceremonijoms būdingų atributų. Užtat 
jau ateidami į šventę žmonės galėjo pa-
sigrožėti ąžuolo lapų vainiku papuoštu 
paminkliniu akmeniu. Ir šventėje Duo-

kiškio saviveiklininkų, vadovaujamų 
Giedrės Dagienės, dėka, jie tapo ne žiū-
rovais, o dalyviais. Ir Lietuvos himnas 
buvo leidžiamas ne iš įrašo, o giedamas 
susirinkusiųjų, ir skoningai parinktas 
dainas žmonės buvo kviečiami dainuoti 
drauge.

Pasibaigus šventinei ceremonijai, G. 
Dabrega pakvietė visus į savo sodybą. 
Paskanauti pagal slaptą kuopos recep-
tą Dabregų šeimos išvirtos kareiviš-
kos košės, arbatos ir pyrago. Dar ilgai, 
džiaugdamiesi šeimininkų nuoširdžiu 
priėmimu ir rūpesčiu, žmonės nesku-
bėjo skirstytis: kartu dainavo kitados 
slaptas, bet širdyse išsaugotas partizanų 
dainas. Džiaugėsi pasibuvimu drauge. 
Vis pažvilgčiodami į tolumoje, tarp me-
džių boluojantį artimiausios sodybos, 
tapusios saugiu legendinio partizano ir 
jo šeimos prieglobsčiu,kampą.

Kodėl Tyteliai?
Istorija besidomintieji puikiai žino 

partizano A. Ramanausko-Vanago 
kovų kelią. Ir driekėsi jis ne Aukštaitijos 
miškuose, o Dzūkijoje. Čia, gęstant par-
tizaniniam judėjimui, nutrūkus ryšiams 
tarp partizanų būrių, ir slapstėsi vadas 
su šeima. O jų medžioklei sovietinis 
saugumas sutelkė didžiules pajėgas. 
Vien tik 1956-aisias jam medžioti buvo 
užverbuota 30 agentų, pasitelkta dar 20-
imt, kurie jau buvo išbraukti iš agentų 
sąrašų. Ir Alytuje, kur slapstėsi šeima, 

jau nebebuvo saugu. O ir vado dukrelei 
jau buvo metas pradėti lankyti moky-
klą. Akivaizdu, kad reikėjo ieškoti kitos 
prieglobsčio vietos.

„Punioje gyveno Valadkų šeima, 
kuri labai daug padėjo Laisvės kovo-
tojams partizanams. Mano tėvai su jais 
bendravo. Viena šios šeimos dukterų, 
Onutė, buvo nutekėjusi į Rokiškio ra-
joną. Ji su savo vyru Jonu Kilu gyveno 
Kamajuose, bet kartais abu apsilanky-
davo tėviškėje. Visiems pasitarus buvo 
suplanuotas mūsų persikėlimas į Rokiš-
kio rajoną. Praktiškai šį planą įgyven-
dinti buvo labai sunku, nes vienintelė 
galima transporto priemonė buvo dvi-
ratis, o saugiausias persikėlimo laikas - 
nakties metas. Vis dėlto Valadkų šeimos 
bei mano tėvų atkaklumo, valios ir pa-
stangų dėka tai padaryti pavyko“, – apie 
tai, kodėl slaptaviete buvo pasirinktas 
atokus Aukštaitijos kampelis, kitados 
žiniasklaidai pasakojo partizanų vado 
dukra Auksutė Ramanauskaitė-Skoka-
uskienė.

Atsiminimuose iškyla Kamajų kraš-
to vaizdai, žmonės: „Į Rokiškio kraštą 
persikėlė ir mano močiutė Anelė. Atsi-
dūrėme visiškai priešingame Lietuvos 
kampelyje nei gyvenome iki tol, čia 
mūsų niekas nepažinojo. Jono tėviškė 
buvo maždaug už trijų kilometrų nuo 
Kamajų miestelio, ten gyveno jo mama 
ir sesuo Valė, brolis Vilius tuo metu tar-
navo kariuomenėje. Šios moterys mus 
ir priglaudė. Įsikūrėme jų nedidelio, jau 
labai seno namelio palėpėje, kurioje 
buvo sukrauti įvairūs ūkio rakandai, o 
laisvos vietos buvo labai mažai. Vis tiek 
jautėmės labai dėkingi šeimininkėms, 
nes gerai supratome, kaip rizikuoja mus 

priglaudę žmonės. Netikėto užpuolimo 
ar kitu nenumatytu atveju jiems apsau-
goti buvo sugalvota versija: esą Kilų 
namelį vasaros atostogų laikotarpiui 
išsinuomojo ir jame apsigyveno mo-
kytojai iš miesto, norintys pabūti arčiau 
gamtos, ir šeimininkai nieko apie juos 
daugiau nežino. Man ta vasara buvo 
gražiausia vaikystės vasara…“

Pasakojime atskleidžiama ir daugiau 
detalių apie tų dienų buitį mažo vaiko 
akimis: „Ir tėvai, ir močiutė, kurią labai 
mylėjau, buvo šalia. Tėvai vis ką nors 
dirbo: tėvelis daugiausia rašė, mama 
siuvinėdavo. Kaip vėliau sužinojau, šie 
siuviniai buvo vienas iš pragyvenimo 
šaltinių, mat patikimi žmonės rankdar-
bius turguje parduodavo. Močiutė kaip 
išmanydama stengėsi padėti šeiminin-
kėms. Artėjo ruduo ir žiemą apgriu-
vusioje, mažoje trobelėje, atrodė, bus 
ankštoka, varžysim šeimininkes. Tačiau 
aplinkybės susiklostė taip, kad jaunoji 
Kilų šeima, Jonas su Onute, išvažiavo 
gyventi į Klaipėdą. Mano tėvai ir gerieji 
žmonės susitarė, kad aš ir močiutė žie-
mai gyventi išeisime pas Džiugelienę, 
kur iki šiol gyveno jaunieji Kilai, o tė-
vai apsistojo pas senųjų Kilų kaimynę 
Barzdonienę“. Barzdonių sodyba ir yra 
Titelių kaime.

Kamajuose A. Ramanauskaitė Aldo-
nos Valadkaitės vardu pradėjo lankyti 
mokyklą.

Svetingas Kamajų kraštas tą lemtin-
gą vasarą ir rudenį garbingai saugojo 
didžiulę paslaptį. Ramanauskų šeima 
buvo suimta spalio 12-ąją Kaune. Kur 
jie buvo įvilioti į išdaviko parengtus 
spąstus.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ
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BRYDĖS
Apie istoriją ir kultūrą nepatogiai, arba kas bendro tarp Černobylio, 
„Niekas nenorėjo mirti“ ir anekdoto apie katę su garstyčiomis

Lina Dūdaitė-Kralikienė
Radiacija yra įdomus dalykas. 

Ji neturi nei skonio, nei kvapo, ne-
skleidžia jokio garso. Vienintelis jos 
ženklas – metalo poskonis burnoje. 
Ji, nepajuntama, kaupiasi skydliau-
kėje, kauluose, lėtai ir užtikrintai 
žudydama gyvą organizmą. Apsigi-
mimais, įvairiomis vėžio formomis. 

Lygiai taip ir sovietinė propagan-
da. Koks baisus tai nuodas, kad net 
trisdešimčiai metų praėjus po imperi-
jos žūties, dar tebeskleidžia savo pra-
gaištingą spinduliuotę. O mes ryjame 
tuos nuodus saujomis, ir prašome 
dar. Apie ką čia aš? Ogi apie mūsų 
„didžiąją“ sovietmečio kultūrą.

Rusijoje dabar yra labai popu-
liarus terminas духовная скрепа. 
Tiksliai neišverčiamas. Kažkas pana-
šaus į dvasios, sielos grandines. Tik 
neaišku, ar jungiančias, ar labiau 
kaustančias. Iš čia kilęs ir įsikalbė-
tas „dvasingųjų Rytų“ pranašumas 
prieš Geiropą. Lygiai taip pat ir mes 
taip įsikalbėjome savo sovietmečio 
kultūros pranašumą, kad dar dabar, 
praėjus trisdešimčiai metų sudari-
nėjantiems Valstybės dienos progra-
mą nekilo durnas klausimas, kodėl 
mes ir šiandien tebepasakojame 
savo Laisvės kovų istoriją okupanto 
akimis? Ir piktinamės tik dėl datos. 
Tarsi Laisvės kovotojų istoriją pa-
teikti per jų budelių prizmę yra baisi 
blogybė tik liepos 6-ąją, o štai liepos 
7-ąją – jau visai nieko?

Kad suprastume, koks tai vėžys, 
turime susitarti dėl kelių sąvokų. Pir-
miausia, KGB nebuvo žioplių konto-
ra. Kuri nesuprastų, kas slepiasi už 
mūsų „dvaro menininkų“ kabučių, 
daugtaškių, nutylėjimų ir mąsliai su-
suktų veidų. Toje kontoroje dirbo (ir 
tebedirba) šviesiausi imperijos protai. 
Ir manyti kad mūsų ką tik iš valstie-
tiškų klumpių išlipusiai inteligentijai 
(o taip, proletariška kilmė buvo labai 
svarbus talento palydovas), kurios 
nemažai daliai atstovų, perfrazuojant 
klasiką, „degtinėlė buvo gynėja ir 
nuo tų, ir nuo tų“, sektųsi pergudrauti 
KGB cenzorius, yra naivu ir kvaila. 
Kiekviena teksto frazė, kiekvienas ka-
blelis, kiekvienas nutylėjimas, kurių 
taip godžiai bėgo klausytis mūsų vi-
suomenė, buvo „cenzūros leista“. Ir 
tai buvo leista su tam tikrais tikslais. 
Ir jei jų dar ir dabar, jau po trisdešim-
ties metų, nesugebame įžvelgti, vadi-
nasi, tenka prisipažinti, kad mums dar 
reikia mokytis.

Kitaip sakant, jei „Niekas neno-
rėjo mirti“ istorija būtų papasakota 
bukai, tiesmukai ir netalentingai, 
jau ir tada niekas jos nebūtų žiūrė-
jęs. O dabar, būdami laisvi, ėdame 
okupanto paduotus nuodus ir sako-
me – tai ne nuodai, tai – „menas“. 
Ir tas „menas“ sėda mūsų sąmonė-
je, kaip radiacija organizme, nema-
tomais ištisais klodais. Ir patys pai-
niojamės sąvokose, patys teisiname 
išdavystes ir kolaboravimus tuo, 
kad juos kūrę žmonės buvo neeilinio 
talento. Mes graudinamės, bandy-
dami įžvelgti budeliuose žmogiškus 
bruožus. Ir tiesa ima blukti, tampa 
realiatyvi, nyksta riba tarp drąsos, 
patriotizmo ir išdavystės. Ji tampa... 
kažkokia žmogiška, pateisinama. Ir 
todėl, aplinkybėms susiklosčius, ne-
sunkiai pakartojama...

Todėl didžiausi sovietmečio Lie-
tuvos protai bei talentai ir buvo 
pakviesti kurti tas išdavystes, niek-

šybes, kad jų talento šviesa taip ap-
akintų. Kad apžlibę nebepajustume, 
kurion pusėn mus už nosies veda. 
Tie, kuriems Dievulis sovietmečiu 
pašykštėjo talento, primtyvizmo pa-
vyzdžiais niokojo mūsų bažnyčių go-
tiką ir baroką. Tie, kuriems talento 
buvo atseikėta, kūrė Lenino skulp-
tūras ir gavo už jas valstybines pre-
mijas. Gal kas iš talentingųjų ir tapė 
šventuosius paveikslus, bet į stalčių. 
Užtat komunizmo realybė spindėjo 
galerijose. Juk odę Stalinui buvo pa-
prašyta parašyti ne kaimo eiliuotoja 
Apolionija Šniukščiasniurglytė, o 
talentingoji Salomėja Nėris. Ir me-
nininkams KGB atleisdavo tas smul-
kias išdykystes, kaip dviprasmiškas 
eilėraštis, modernus paveikslas. O 
kam jos trukdo, jei jų niekas nema-
to? Kam trukdo giliamintė ironiška 
snukio išraiška, reikšmingas nutylė-
jimas? Ypač jei ji tampa tylia savi-
gaila ir pasiteisinimu dėl išdavystės 
graužiančiai sąžinei. Dar labiau 
pabrėždama tokio dvaro kūrėjo men-
kumą. Ir jo pono, atleidusio minutės 
silpnybę, gerumą. Nuo kurio  dar 
labiau norisi iš dėkingumo laižyti 
rankas. Taip ir tapo mūsų kultūra 
vokiečių aviganiu – akys protingos, 
o pasakyt – neišeina.

„Betgi „Niekas nenorėjo mirti“, 
Žaliojo tilto skulptūros, Petro Cvir-
kos ar Salomėjos Nėries kūriniai yra 
menas, kultūros paveldas“, – saujo-
mis žliaubdami nuodus teisinamės. 
Taip, paveldas. Nes totalitarinėje 
visuomenėje mes negalėjome turė-
ti kitokio paveldo. Ir jį kūrę žmonės 
buvo labai talentingi. Todėl tas me-
nas ir tapo mums духовная скрепа, 
ir po trisdešimties metų kaustančia 
prie Rytų erdvės. Kurioje visi mykia 
tais pačiais nutylėjimais, kableliais, 
kabutėmis ir daugtaškiais. 

Mes galime kalbėti, rėkti, apie 
savo skausmą ir patirtis, bet... išmo-
kyti bendrauti pauzėmis ir skyrybos 

ženklais, mes nebemokame nei kalbė-
ti, nei rašyti. Esame sielos kurčneby-
liai, kurių gerklas, o dar labiau sielas 
ir protus, kausto духовная скрепа , o 
tiksliau dvasios vėžys. O mes ir toliau 
švitinamės ta radiacija. Su pasimėga-
vimu rydami sovietinės cenzūros pa-
mėtytus jaukus su nuodais.

Kodėl jaukus? Kažkaip įsiminė 
vieno žymaus kultūrologo pasaky-
ta frazė, kad sovietmečiu žmonės 
į Dainų šventes eidavo dainuoti 
vienos dainos – „Lietuva brangi“. 
Tačiau pamiršdavo pridurti, kad 
iki tos stebuklingosios dainos dar 
būdavo sugiedami ir SSRS, ir LSSR 
himnai, ir „Kur Nemunas teka, ten 
naująją vagą...“ Sudainavę vieną 
iškupiūruotą dainą, visai Lietuvai 
ir pasauliui ištransliuodavo kelias 
valandas ideologijos. Manote, KGB 
nesuprato, kokia reikšminga yra 
„Lietuva brangi“. Suprato. Ir kaip 
tik todėl jos ir neišėmė. Kad visą li-
kusį repertuarą iki jos mūsų „KGB 
apgaudinėtojai“ sudainuotų. Kaip 
tame rusiškame anekdote, kur buvo 
bandoma katei surydyti garstyčias. 
Bjaurus tas anekdotais, bet labai 
teisingai iliustruojantis sovietinį gy-
venimą. Vakarų pasaulio atstovai 
iš pradžių įmaišė katei garstyčias į 
maltinuką. Gyvulys užuodė ir neėdė. 
Tada pabandė gyvulėliui garstyčias 
tiesiog sugrūsti į snukutį. Besiprie-
šindama katė apdraskė ir apkan-
džiojo, bet garstyčių neėdė. O rusas 
garstyčiomis ištepė, dovanokit, katės 
pasturgalį. Iš skausmo miaugzda-
mas gyvulėlis ėmė laižyti garstyčias, 
добровольно и с песней (savanoriš-
kai ir su daina). 

Tad ką daryti? Kyla retorinis 
klausimas, kodėl pas mus taip ir 
neįvyko liustracija? Atsakymas pa-
prastas: visuomenė nepanoro iš-
girsti skaudžios, nepatogios tiesos 
apie savo dvasios vėžį. Kokia pras-
mė istorikams dabar vertinti Žaliojo 

tilto skulptūras ar propagandinius 
filmus? Juk patys rėkiame – menas. 
Ir nuodijamės toliau. Niekaip nepa-
leisdami tos skriepos, nors tiesa, žiū-
rėdama į šias diskusijas, jau seniai 
sukinėja pirštu apie smilkinį. Ką ga-
lima padaryti visuomenei, kuri taip 
trokšta save apgaudinėti?

Gal metas nustoti nuodytis? Gal 
metas pasakyti, kad kad ir kaip ta-
lentingai sukurti spektakliai, filmai, 
statulos ir romanai, visa tai tarnavo 
vienam tikslui – sovietinės imperijos 
legitimizavimui ir stiprinimui. Ir no-
rint apsisaugoti, galbūt reikia tiesiog 
nustoti tą radiaciją skleisti. Taip, 
skaudu pasakyti, kad kurį laiką ne-
bežiūrėsime propagandinių filmų su 
pakankamai talentingais aktoriais, 
galbūt apsieisime su paprastesniu 
tiltu ir be vieno kito paminklo, be 
vieno kito spektaklio, be vienos kitos 
eilutės kultūros vadovėliuose. Išgy-
vensime. Bet pradėsime mokytis kal-
bėti. Nebe mikčioti kablelius ir pau-
zes didžiai protingais veidais. 

Ir lai mums serialas „Černoby-
lis“ būna puikia pamoka, kaip isto-
riją pasakoja laisvas ir talentingas 
žmogus. Kuris balta vadina balta, 
juoda – juoda. Kuris neklausia, kaip 
Poncijus Pilotas: „Kas yra tiesa“. 
To klausia dvasios mažutėliai, kurie 
ieško žodžių savo bailumui, savo iš-
davystėms, savo sandėriams su Šėto-
nu mainais į liaudies artistų vardus, 
Volgas ir apelsinų ryšelį Naujiesiems 
metams pateisinti. Sakote, jie neturė-
jo pasirinkimo? Turėjo. Kai kas pa-
sirinko: kovą, Sibirą, vėliau teismus, 
tremtis, psichiatrines ligonines. Bet 
nepasidavė. Kai kas parsidavė. 

Bet tų, drąsiųjų, dėka mes turime 
pasirinkimą. Turime galimybę už-
siauginti drąsą vadinti propagandą – 
propaganda, kad ir kaip talentingai 
ir meniškai ji sukurta. Tik taip galė-
sime išgyti nuo духовная скрепа, o iš 
tiesų – mirtino dvasios vėžio. 

Jurgio Kairio skrydis kriauniškiams gniaužė kvapą
Kriaunų šventė truko dvi dienas. 

Tačiau jau šeštadienio vidurdienį ji 
pasiekė apogėjų: net nežinantis, ku-
riame rajono yra tos Kriaunos, ne-
sunkiai galėjo rasti šį atokų miestelį: 
tereikėjo važiuoti paskui automobi-
lių koloną. Kriauniečius ir svečius su 
tituliniais Dievo apvaizdos atlaidais 
ir miestelio švente  atvyko pasveikin-
ti legendinis lakūnas Jurgis Kairys.

Prieš skrydį jis susitiko su mieste-
lio bendruomene. O jau 12 val. turėjo 
prasidėti įspūdinga legendinio lakūno 
programa danguje. Skrydžiui J. Kairys 
pakilo iš Rokiškio aerodromo. Ir nuo 
Rokiškio pusės danguje netrukus pasi-
rodė jo sidabraspalvis lėktuvas. Pirmą-
ja figūra lakūnas pademonstravo tai, 
ką mano apie kriauniečius ir jų šventę: 
lėktuvas dūmais nupiešė širdį, pervertą 
strėle. Tik sumanymo grožį šiek tiek 
sugadino debesis, kuris uždengė lygiai 
pusę širdelės. Bet žiūrovai kaip mat 
perprato sumanymą ir žavėjosi lakūno 
išrandingumu. O po to – viena už kitą 
sudėtingesnės figūros. Ir dangaus žy-

drynėje, ir pažeme, tad ne kartą žmo-
nės galėjo pasigrožėti J. Kairio lėktuvu 
ir piloto meistryste. Maždaug 15 mi-
nučių trukęs pasirodymas atrodė tarsi 
viena akimirka. Ir pamojavęs sparnais 
žiūrovams, lėktuvas pasuko Rokiškio 

link.
O kriauniškiai neskubėjo skirstytis: 

apsilankė mugėje ir seniūnijos ben-
druomenių kiemeliuose, belaukdami 
koncerto ir numatytųjų apdovanojimų.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Rokiškio policija kviečia atsiliepti 
mačiusius rezonansinį eismo įvykį

Rokiškio policija ieško vai-
ruotojo, nuvertusio kelio žen-
klą, rodantį kelią į partizanų 
palaidojimo vietą prie Rokiš-
kio aerodromo.

Rokiškio policijos komisaria-
to viršininkas Rimantas Čepulis 
sakė, kad kelio ženklo sugadini-
mas – ne vandalizmas. Į jį įva-
žiavo automobilis. Pasak pašne-
kovo, vairuotojui buvo sustoję 
padėti pora vairuotojų, tačiau 
jie, pamatę, kad nėra sužeistų, 

nuvažiavo toliau. Žinoma, neįsi-
dėmėję automobilio valstybinių 
numerių. „Matyt tikėtasi, kad 
vairuotojas pasielgs sąžiningai ir 
užpildys eismo įvykio deklara-
ciją. Bet jis tiesiog pasišalino iš 
įvykio vietos“, – sakė rajono po-
licijos komisariato viršininkas. 

Policijos pareigūnai būtų dė-
kingi, jei turintys informacijos 
apie šį eismo įvykį, kreiptųsi į 
rajono policijos komisariatą ar 
praneštų tel. (8-700) 62617.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ
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Atviras kiemas Bajoruose: apgalvotos detalės viešnagei suteikė patogaus nuotykio spalvą
„Atviras Bajorų kaimas“ – vi-

sapusiškai sėkmingas renginys, 
sujungęs daugybę gal ir ne ori-
ginalių, tačiau labai apgalvotų ir 
pasiteisinusių sprendimų. Todėl 
šis renginys tapo neabejotina ra-
jono savaitgalio renginių „vini-
mi“ į įdomių pramogų ir potyrių 
sūkurį įtraukusias ištisas šeimas. 
Ir šio renginio šūkis, neabejoti-
nai, turėtų būti „Apie viską pa-
galvota“.

Sėkminga koncepcija: 
pasakoti istorijas namų erdvėse
Atvirų namų, kiemų renginių 

koncepcija naudojama daugelyje 
šalių. Atvirais tam tikromis dieno-
mis tampa restoranai, valstybiniai ir 
namų muziejai, privatūs namai. Ne 
per seniausiai panašus atvirų durų 
renginys vyko sostinėje, kur savo 
namų, butų, loftų duris atvėrė įspū-
dingų interjerų šeimininkai.

Bajoruose „Atvirų kiemų“ idė-

ja taip pat vystyta nebe pirmuosius 
metus. Bajoriškiai vieni pas kitus 
kieminėjo kulinarinių iššūkių žaidi-
mo metu. Tačiau atverti duris visam 
rajonui šios gyvenvietės žmonės ry-
žosi pirmąjį kartą.

Toks iššūkis žavi keliais daly-
kais. Pirmiausia, suteikia jaukumo, 
atvirumo, šiltumo. Kai apie savo gy-
venimą, hobius, patirtis žmonės kal-
ba ne nuo scenų, ne valdiškų pastatų 
erdvėse, o savo namuose, jaukioje 
aplinkoje. Tai ir tam tikras iššūkis: 
taip visuomenė įsileidžiama į inty-
mią namų erdvę. Tačiau tai suteikia 
nuostabaus betarpiškumo jausmą. 
Tokį, kaip Ingridos ir Giedriaus Ku-
jelių kieme paukščių šešėlius besi-
vaikantis aviganis Jogis ar saulės 
atokaitoje ramia senatvės diena ir 
paglostymais besimėgaujants kati-
nas Žirnis. Tai gyvosios rodyklės į 
Strumskių šeimos kiemą: jame žai-
džiantys vaikučiai klegesiu „Ten, 
eikite ten!“ sutiko kiekvieną svečią.

Apie viską pagalvota
Daugelis plika akimi nepastebimų 

detalių viešnagę Bajoruose padarė 
ramiu ir patogiu nuotykiu. Čia pagal-
vota apie daug ką. Pirmiausia: apie 
patogumą. Apie renginį informacijos 
būta nemažai socialiniuose tinkluo-
se. Tačiau įsiminti visų vienuolikos 
dalyvaujančių kiemų adresus visai 
nebūtina. Pamačius juos, kirbėjo 
abejonė: kaip gi rasti tuos svetingus 
kiemus Bajorų gatvelių voratinklyje. 
Tačiau tai – jokia problema. „Rokiš-
kio Sirena“ kieminėjimą Bajoruose 
pradėjo nuo paties žymiausio objek-
to – Lėlių muziejaus. Jame gavome 
lankstinuką su detaliu Bajorų žemė-
lapiu. Maža to, kad net žiopliausi 
nepaklystų, kiekvieną renginyje da-
lyvaujantį kiemą ženklino rodyklės 
ir vėliava su „Rokiškis – Lietuvos 
kultūros sostinė“ ženklais.

Kitas labai smagus ir labai sąži-
ningas dalykas – pažymėta, kurios 
degustacijos yra mokamos. Taigi, 

kiekvienas galėjo rinktis, ar eiti tik 
į nemokamas pramogas siūlančius 
kiemus, ar užsukti ir ten, kur rei-
kės palikti simbolinį atlygį. Taigi, 
kiekvieno valia rinktis. O ir šeimi-
ninkai nesijautė nejaukiai, jiems ne-
reikėjo „kalėdoti“ atlygio. Mokamų 
degustacijų kaina – du eurai asme-
niui. Tai bent iš dalies šeimininkams 
padengė iš ties skanaus maisto ir 
gėrimų rengimo kaštus. Kartu buvo 
išspręsta ir svečių maitinimosi pro-
blema. Mat apeiti visus kiemus už-
truko apie keturias valandas.

Atskiros pagyros organizatoriai 
nusipelno ir už kiemų įvairovę. Pra-
mogos suplanuotos taip, kad būtų 
ką veikti ir vaikams, ir moterims, ir 
vyrams. Antai, mažieji traukė į Ste-
fanijos ir Stasio Čypų kiemą pasi-
žiūrėti triušiukų ir vištyčių, o Ingos 
ir Augio Belovų kieme, kol suau-
gusieji degustavo vienuolika vynų, 
mažieji buvo užimti papuošalų iš 
veltinio kūrimu. Aišku, joks vyras 

neatsispyrė pasakojimams apie alų 
ir midų, apie rūkytus mėsos gami-
nius ar įspūdingame įvairiausio am-
žiaus transporto priemonių kieme, 
kaip ir jokia moteris negalėjo ramiai 
praeiti pro Nemiros Statulevičienės 
rankinukų kolekciją arba Stefanijos 
Čypienės nertų staltiesių parodą.

Ir mažus, ir didelius domino ir tu-
šinukų, ir kiaušinių dėkliukų, ir var-
lyčių kolekcijos. Ką jau bekalbėti 
apie Lėlių muziejų ar Karolinos sal-
dumynus. Pastarasis kiemas yra pui-
kus pavyzdys, kaip šventę išnaudoti 
jauno verslo partizaninei reklamai.

Visus vienuolika kiemų aplankę 
ir tą liudijančias žymas surinkę kie-
minėtojai turėjo galimybę dalyvauti 
įdomioje loterijoje.

Renginio sėkmę byloja ir tai, kad 
žinia apie jį sparčiai ėmė sklisti iš 
lūpų į lūpas. O viešnagė Bajoruose 
sudomino ne tik mūsų rajono žmo-
nes, bet ir argentiniečius, prancūzus.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Lėlių muziejus
Kaip jau minėjome, „Rokiškio 

Sirena“ savo kelionę pradėjo nuo pa-
ties žinomiausio iš vienuolikos atvirų 
kiemų – Lėlių muziejaus. Jo kieme 
mus pasitiko Dalia Ziemelienė... su 
laistytuvais. Mat trumpa pertraukėlė 
tarp svečių vizitų panaudojama vei-
klai: nuostabiems gėlynams pagirdy-
ti. Ir jau čia metas klausimams: kaip 
gi tokius grožius užauginti. Receptas 
paprastas: daug meilės ir rūpesčio. 
O štai pačiame lėlių muziejuje dar 
daugiau įdomybių. D. Ziemelienė 
atvira: dažnas, pravėręs muziejaus 
duris, galvoja: ir ką įdomaus galima 
papasakot apie lėlės. Jos gi tik vai-
kams. Tačiau pasakotojos charizma, 
miniscenos iš spektaklių užburia. 
Kaip ir pasakojimas, kaip viena žino-
miausių muziejaus lėlių – šuo taksiu-
kas ne juokais susikibo su tikru ke-
turkoju. Mat taksiukui „amtelėjus“, 
į ginčą su juo įsitraukė ir šiaulietis 
„lenciūginis“, kurį šeimininkei teko 
jėga ištempti iš kovos lauko, pakeliui 
gėdinant, kad šis taip įsivėlė į „apsi-
lojimą“, kad nepastebėjo besiriejan-

tis ne su tikru šunim, o lėle.
Muziejuje, kaip sako D. Zieme-

lienė, nemokamai dalijamos idėjos. 
Kaip buteliukų nuo kvepalų kolekci-
ją paversti pasakos apie miegančiąją 
gražuolę veikėjais. Kaip nunerti, nu-
megzti lėlę. Kaip šarkai vagilei pritai-
syti snapą iš žnyplių. Kurių paskirties 
dažnas jau nežino. O mes žinojome, 
kad toks daiktas kitados buvo naudo-

jamas skalbiniams iš legendinės skal-
byklės „Riga 18“ graibyti.

O jau lėlių kolekcijos gausa... 
Ko čia tik nėra. Ir pirmoji sovietinė 
vaikščiojanti lėlytė, ir kolekcininin-
kų labai vertinamos vadinamosios 
„nevaliaškos“. O kur dar iš užsienio 
atvežta ypač retų lėlių kolekcija... Ir 
žaviomis grimasomis pavergiančios 
vadinamosios „mimikos lėlės“.

Rankinukų paroda
Nemiros Statulevičienės paroda – 

bene vienintelė atvežta. Ji – moterų 
rojus ir himnas svarbiausiam moters 
aksesuarui. Kaip sakė galantiškas 
Vilniaus universiteto profesorius, 
moteris ir rankinukas – nedalomas 
vienetas. Kaip juokauja vyrai, tai 
juodoji skylė, kurioje archeologiniais 
klodais telpa visas moters gyveni-
mas: nuo raktų, lūpdažių, senų čekių, 
iki prakąsto sausainio ir atsarginės 
pėdkelnių poros.

N. Statulevičienės kolekcijoje 
– daugiau nei 800 gražiausių ran-
kinukų. Jie išrūšiuoti pagal temas, 
sodyboje jiems eksponuoti parink-
tos specialios erdvės. Į Bajorus at-
važiavo šios kolekcijos aštuntadalis, 
įskaitant ir patį naujausią eksponatą: 
rankinę–37-ojo numerio batelį. Taip, 
tokio dydžio batus nešiojanti moteris 
ramiausiai galėtų apsiauti šitą pra-
bangią rankinę. Jei tik jai porą rastų.

O jau užburiantys pasakojimai, 

pritaikyti ir vyrams. Na koks gi ra-
diotechnikos mėgėjas nepasmalsau-
tų, kaip moteriškoje rankinėje telpa 
veikiantis radijo imtuvas. Grojantis 
muzikinius kūrinius ar kalbantis ži-
nių diktorių balsais.

O kur dar rankinukų-sportbačių 
kolekcija, kaip juokauja pati ponia 
Nemira, pritaikyta Sabonių šeimai. 
Arba rankinukas, kurį slapčia nuo 
žmonos, galima panaudoti su drau-
gais futbolui žaisti.

Alaus ir midaus ragavimas

Ingridos ir Giedriaus Kujelių 
kieme svetingai pasitinka ne tik šei-
mininkai, bet ir jų augintiniai. Pir-
miausia lange svečių kontrolę atlie-
ka grakščioji juodukė katė Bagira, 
tada pasisveikinti pribėga žavusis 
aviganis Jogis. O štai kiemo kara-
lius senutis katinas Žirnis jau pats 
sprendžia, ar priimti svečių nuo-
lankius reveransus ir paglostymus. 
Saulės atokaitoje įsitaisęs senjoras 
maloniai leidžia glostyti saulės įšil-
dytą kailiuką ir ramiai klausosi už-
buriančio pasakojimo apie alų.

Deklaruojant „viešuosius ir pri-
vačiuosius interesus“, reiktų sąži-
ningai prisipažinti, kad šio straips-
nio autorė alaus nemėgsta. Tačiau 
Kujelių šeimos pasakojimas toks 
įtraukiantis, kad net nemėgstančiam 
šio gėrimo, yra įdomu. Ant stalo 
nuostabi dekoracija: stikliniuose 
indeliuose apynių spurgai. Vieni jų, 
tie tikrieji senoviniai, kiti – mums 
įprasti kultūriniai. Tokie, kurie puo-
šia kai kuriuos kiemus, auga natūra-
liai gamtoje. Alui jie svarbūs ne tik 
kaip karstelėjusio skonio akcentas 
(nors ir nebūtini alui gaminti), bet 
ir kaip natūralus antiseptikas, kuris 
neleidžia alui perrūgti. Apynių ar-
bata – puiki antistresinė priemonė 
ir vaistas virškinimo problemoms 
spręsti. Tik va vyrams pernelyg 
alumi piktnaudžiauti nepatariama: 

apyniai suteikia ir moteriškųjų hor-
monų estrogenų.

Pasakojime daug dėmesio ski-
riama ir salyklo parengimui, ir 
gamybos technologijoms. Pavyz-
džiui, kuo skiriasi mūsų alus nuo 
viduramžiais gerto elio? O alus 
tada, pasirodo, buvo pasiturinčių-
jų gėrimas. Tik jie galėjo sau leisti 
prabangą ne visus grūdus panaudoti 
duonai kepti. O va ne tokie turtingi 
gėrė midų. Pasakojimas iliustruoja-
mas ne tik pavyzdžiais, bet ir misa, 
kelių rūšių naminiu alumi. Kuris, 
tenka pripažinti, gerokai skiriasi 
nuo to, kuris pardavinėjamas par-
duotuvėse. Gal todėl net ir alaus 
nemėgstantiems jis pasirodė ganė-
tinai skanus. Ir skanaujamas jis ne 
bokalais, o mažyčiuose dailiuose 
stikliukuose, tad net išragavus visas 
pasiūlytas alaus rūšis, nebaisu sės-
tis už automobilio vairo.
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Rankų darbo grožiai

Kujelių kaimynystėje svetingai duris 
atvėrusi Stefanijos ir Stasio Čypų sody-
ba. Pirmiausia, žinoma, čia lekia vaikai. 
Pamatyti tikrų naminių kiškučių. Mamos 
ir tėčiai linkę pirmiau pasigrožėti sody-
bos aplinka: gėlių įvairove, įspūdingo 
dydžio kekes auginančiu vynuogių keru. 

O jau tada vizitas pas triušelius. Triušelis, 
žinoma, mažiausiai tinkamas pavadinini-
mas tiems milžinams, kurie gyvena tuo-
se narveliuose. Na, nebent patiems ma-
žiausiems, kelių mėnesių jaunikliams. 
Kiekvienas norintysis gali juos paglosty-
ti. Šalia narvelyje žole mėgaujasi jų tėtis 
– įspūdingo dydžio baltai rudai lopuotas 
triušinas. Tik jo veislė, švelniai tariant, 
keistokai pavadinta – prancūzų avinas.

Netrukus šeimininkė iš narvelio iškė-

lė ir mažylių mamą – įspūdingo dydžio 
triušienę. Pastaroji irgi noriai leidžiasi 
glostoma, tačiau vis taikosi prasprūsti 
pro rankų mišką palakstyt.

Sodybos svetainėje – viena už kitą 
gražesnių staltiesių paroda. Stefanija Čy-
pienė garsėja savo nėriniais. Kiek darbo 
ir meilės į juos sudėta. Kol svečiai groži-
si staltiesėmis, šeimininkė trumpam pra-
dingsta. Ir grįžta su pilna lėkšte dieviško 
skonio žagarėlių.

Kaip papasakoti rašiklio istoriją

Reginos ir Roberto Strumskių 
kieme taip pat yra ką pažiūrėti. Kol 
šeimininkai mėgaujasi kelione, sve-
čius priėmė jų dukra Eglė. Terasoje 
rūpestingai išdėliota įvairiausių spalvų 
ir formų šratinukų kolekcija. Ji – tarsi 
rajono įmonių firminių ženklų kolek-
cija. Akį traukia ir įspūdinga vadina-
moji servetėlinė suknelė. Tokių imasi 
tik labiausiai įgudusios mezgėjos, mat 
tokios suknelės sijonas mezgamas 

naudojantis virbalais megztų staltiesių 
schemomis. O plačiausioje sijono vie-
toje ant virbalo esančių akių skaičius 
skaičiuojamas tūkstančiais.

Dailios ir anūkėms skirtos nertos 
bei megztos suknytės. Tik, kaip prisi-
pažino ponia Eglė, tokias gražmenas 
šiandieniniai vaikai rengiasi nenoriai. 
Mat iš natūralios vilnos, mocheros 
megzti gaminiai šiek tiek „kandžio-
jasi“.

Kodėl antrieji „Golfai“
ištvermingesni už trečiuosius

Pauliaus Juškevičiaus kiemas – 
sielos atgaiva vyrijai. „Atkentėję“ 
pasakojimus apie rankinukus ir mez-
ginius, čia jau jie pateko į technikos 
rojų. Tiesiogine ir perkeltine prasme. 
Rojus čia senovinei technikai: nuo 
Zilo iki motociklų, kurie rūpestingai 
prižiūrimi, neatsidūrė metalo laužo 
pragare, o atgimė puikaus muziejaus 
eksponatais. Bene daugiausia aikčio-
jimų – prie 1989-ųjų laidos antrojo 
modelio „Golfo“. Juk būtent šis auto-
mobilis buvo daugeliui vyresnės kar-
tos vairuotojų pirmasis užsienietiškas 
automobilis, prie kurio vairo jie sėdo. 
Mašinos šeimininkas juokauja, kad 
„Golfas“ ištvermingas. Ketvirtą de-
šimtį pradėjęs automobilis dar praėjo 
griežtą techninės apžiūros kontrolę. 

Bemat įsiplieskia diskusija apie šio 
modelio pranašumus prieš jaunes-
nius „Golfus“. „Antrąjį „Golfą“ dar 
ir dabar galima sutikti kelyje, o štai 
trečiojo jau nebepamatysi“, – sako 
vienas svečių. Ir technikos žinovas P. 
Juškevičius jam pritaria: todėl jo ko-
lekcijoje ir yra būtent šios mūsuose 
labai populiarios mašinos antrosios 
laidos modelis.

Apie tai, kas sulaikė jauną žmogų nuo emigracijos
Karolinos Šatkutės kiemas – sma-

ližių rojus. Čia ir įstabiausi tortai, ir 
fantastiški plikyti pyragėliai, ir gurma-
nų palankumą jau spėję užkariauti ma-
karūnsai. Šeimininkė atvira: pomėgis, 
tikimasi, virs verslu. Kuris jauną žmo-
gų sustabdys nuo emigracijos. Šei-
mininkė jau įkūrė įmonę, o rudeniop 
atkeliaus ir visa kepyklėlei reikalinga 
įranga. O būsimieji klientai kviečiami 
degustuoti skoningai išpuoštų keturių 
rūšių tortų, plikytų pyragaičių, spal-
vingų makarūnsų ir keksiukų. Fantas-
tiškai skanu. O šeimininkės elgesys 
liudija: gaminant juos paisoma aukš-
čiausių kokybės standartų. Mat ekspo-
nuojama tik tiek, kiek po kelių minu-
čių suvalgys svečiai. Ir norintiesiems 
atsigaivinti paslaugiai pasiūloma ska-
naus naminio gėrimo. Svečiai atviri: 

jaunosios verslininkės talentas jiems 
paliko įspūdį. Tad nuo stalo nyksta ne 

tik dieviškų tortų gabalėliai, bet ir jų 
kūrėjos vizitinės kortelės.

Atrodo labai skaniai, bet... tiesiog nebetelpa
Po saldėsių degustacijos užsukę į Šiupinių kiemą, 

suprantame padarę nedovanotiną strateginę klaidą. Mat 
čia išdėstyti įvairiausi originalūs rūkyti skanėstai: žuvys, 
įvairių rūšių mėsa Tai, ką iš pradžių palaikėme egzotiš-
ku sūriu, pasirodė beesąs rūkytas kiaušinis. Šeimininkas 
pasakoja, kad šio skanėsto idėja kilo per Sekmines, kai 
visi valgo tradicinę kiaušinienę. O štai Šiupinių šeima 
sugalvojo kiaušinienę rūkyti, ir neapsiriko. Beklausant 
pasakojimo tenka apgailestauti, kad po tortų degusta-
cijos Šiupiniai veda į persivalgymo nuodėmę ir tenka 
vaišintis labai saikingai.

Apie vyno magiją
Augio ir Ingos Belovų kiemas svečius sutinka prancūziško stiliaus nuotraukomis. 

Visose jose – odė vynui. Jaukūs staliukai, puošti rankdarbiais, knygų apie vyną ir 
vyndarystę krūvelės.  Kol suaugusieji apžiūrinėja jas, mažieji kviečiami prie veltinių 
ir karoliukų stalelio. Kol tėčiai ir mamos semsis vyno paslapčių, jaunimas galės patys 
sau susikurti papuošalą: pakabuką ar apyrankę su spalvingomis veltinių detalėmis. 
O tuo pačiu ir su mielu šokoladinės spalvos labradoru pabendrauti. Šis vis bando ati-
traukti mažąją šeimininkę nuo papuošalų vėrimo edukacijos ir trumpam aprimsta tik 
pažadėjus dvigubą skanėstų porciją.

O tuo tarpu I. Ir A. Belovai pradeda užburiantį pasakojimą apie vyno kūrybą. 
Ant stalo vienuolika butelių: nuo šviesiausio rabarbarų vyno, iki viliojančio kvapo 
braškių, aviečių, svarainių. Viso pernai Belovų šeima kūrė aštuoniolikos rūšių vyną. 
Smagu būtų jo paragauti, tačiau netgi po truputį gurkštelėjus visų siūlomų rūšių, au-
tomobilį jau tektų palikti prie šio kiemo tvoros. Tad padėkoję šeimininkams už puikų 
pasakojimą, sukame į kitą, vairuotojams nepavojingą degustaciją.
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Atviras kiemas Bajoruose: apgalvotos detalės viešnagei suteikė patogaus nuotykio spalvą
Kaip surasti Kalėdų senelį

Čirūnų šeima rajone žino-
ma meno tradicijomis. Tad ir 
namas dvelkia solidžiu me-
niškumu jau nuo pirmojo 
žvilgsnio į tapytas duris. O už 
jų – kiaušinių dėkliukų kolek-
cija. Kiek joje eksponatų, šei-
mininkai jau ir skaičių pametė. 
Ne mažiau už pačius kiaušinių 
dėkliukus įspūdingi ir jų kata-
logai. Kiekvienas eksponatas 
kruopščiai aprašytas ir... ranka 
nupieštas. Kataloguose sustota 
ties beveik 900 dėkliukų. Ta-
čiau jų gretos jau seniai viršija 
tūkstantį. Ir erdvės tokiai eks-
pozicijai reikia: nuo įspūdin-
gų stiklinių vitrinų, iki gretų, 
surikiuotų ant pianino. O kad 
svečiai dar atidžiau apžiūrėtų 
įvairiausių spalvų, formų, fak-
tūrų kiaušinių indelius, laukia 
užduotis: ant kiaušinio formos 

lapuko nupiešta, kokį dėkliuką 
rasti. Mums teko ieškoti Ka-
lėdų senelio. O jo beieškaint 

grožėtis autoriniais keramikų, 
medžio drožėjų specialiai šiai 
kolekcijai sukurtais darbais...

Varliukų rojus
Paskutinė maršruto stotelė – Mackų kie-

mas. Jame šeimininkė Regina Mackuvienė 
demonstruoja įspūdingą visokiausių formų 
ir dydžių varlyčių kolekciją. Ir žaislai, ir 
laikrodėlis ir vazonėliai, kuriuose puikuo-
jasi lyg tyčia šiai šventei pražydę dieviško 
grožio kaktusai – viskas varliukų formos. 
Su meile ir šiluma šeimininkė pasakojo apie 
savo varlytes. Ir spintoje sutupdytas, ir ant 
sienos pakabintas. Kiek gi namuose šių mie-
lų žalių sutvėrimų? R. Mackuvienė tik ranka 
moja: seniai jau skaičių pametė. Pabandėme 
skaičiuoti, tačiau ties pora šimtų tenka pripa-
žinti, kad darbą tektų pradėti iš naujo. O juk 
suskaičiuota tik tai, kas ant sienos kabo, ant 
stalo padėta. O kur dar spintelėję išrikiuoti 
eksponatai, kur dar gėlių vazonėliai?

O šeimininkė prisipažįsta, kad ir pati, 
sužavėta varlyčių mielumo, ėmė jas kurti: 
namo prieangį puošia puiki varlė karalienė, 
pasidabinusi sukulentų karūna.

Nekilnojamojo turto rinka Rokiškyje – agentai kalba apie neadekvačias kainas
Nekilnojamojo turto rin-

ka mūsų rajone rodo įdomias 
tendencijas. Viena vertus, dėl 
gyventojų skaičiaus akivaiz-
daus mažėjimo, turėtų dau-
gėti laisvų butų bei namų, 
ir jų kainos turėtų kristi, ar 
bent jau neaugti. Tačiau ten-
dencijos rodo ką kitą: jau net 
Juodupėje, kur kitados butai 
buvo pardavinėjami po litą, 
dabar jau ir su tūkstančiu 
eurų nebėra ką veikti. Žino-
ma, tokie skelbimai, kaip už 2 
tūkst. Eur parduodamas bu-
tas Juodupės „Pentagone“, 
kurį ketinama griauti, yra 
nonsensas. O štai kaimuose 
sodybą jau galima gauti kaip 
priedą prie perkamos žemės.

Nuomos rinka perkaitusi. 
Nuomininkai už dviejų-trijų 
kambarių tvarkingą butą pa-
siryžę mokėti ir iki 150 Eur 
mėnesiui, neskaitant komu-
nalinių mokesčių. Atrodytų, 
būtų naudinga tuščius butus 
ne pardavinėti, o nuomoti. 
Tačiau priimti nuomininkus, 

kaip matyti iš retų skelbimų, 
nori nedaug nekilnojamojo 
turto savininkų.

Namai – rimta investicija
Pasidairius po nekilnoja-

mojo turto agentūros „Nauji 
vėjai“ skelbimus, matyti, kad 
brangiausi yra namai Rokiš-
kyje. Už 1973 m. statytą dvie-
jų aukštų erdvų namą Topolių 
gatvėje prašoma 42 tūkst. Eur. 
Už dviejų aukštų šiuolaikiš-
kai įrengtą dviaukštį Kęstučio 
gatvėje – dukart daugiau, 95 
tūkst. Eur. Pandėlyje gražus 
namas kainuoja apie 13 tūkst. 
Eur, o perpus mažesnis name-
lis siūlomas už 3700 Eur.

O štai ne pačios geriausios 
sodybą Buteikių kaime agentū-
ra siūlo už 16 900 Eur. Tačiau 
„komplekte“ yra ir 3,1 ha aria-
mos, 2,8 ha miško žemės. Ato-
kiame Vilkolių kaime nenaujas 
namas kainuoja 4200 Eur.

„Nauji vėjai“ nekilnojamo-
jo turto agentūros direktorė 
Vida Burkauskienė neslepia: 

dirbti Rokiškio rajono nekilno-
jamojo turto rinkoje jai patin-
ka. Kodėl? Nes ji gyva. Vienin-
telis faktorius, kuris miesto ar 
rajono rinkai įpučia gyvybės, 
yra darbo jėgos poreikis. Jei 
yra darbo vietų, ir nekilnoja-
masis turtas bus paklausus. 
„Šiuo atžvilgiu lenkiate ne tik 
Panevėžį, bet ir Šiaulius. Todėl 
dirbti čia malonu“, – sakė paš-
nekovė.

Kokie pastatai perkamiau-
si? Žinoma, namai ir butai. 
Pastarieji populiariausi 2-3 a. 
Perkami ir penktajame aukšte, 
tik kaina maždaug 5 tūkst. ma-
žesnė. Jei 2 kambarių butas yra 
2-3 aukšte, jam pirkti reikia tu-
rėti 20-25 tūkst. Eur. Jei su geru 
remontu, baldais, įmontuojama 
buitine technika, kainuos ir 30-
35 tūkst. Dešimtmetį remonto 
nemačiusį galima nusipirkti ir 
už 18-20 tūkst. Eur. Už gerą 3 
kambarių butą prašoma ir iki 
40 tūkst.

O štai mažų miestelių, 
pavyzdžiui, Juodupės, ne-

kilnojamojo turto rinka, V. 
Burkauskienės teigimu, yra 
neperspektyvi. „Kainos ir ten 
nėra mažos. Bet ten nėra dar-
bo vietų. Taigi, kaip sakome, 
prašyti nedraudžiama“, – sako 
ji ir priduria, kad ten už butą 
2-3 tūkst. Eur ir tai yra per 
aukšta kaina. Kaimuose maty-
ti tikrasis emigracijos mastas. 
Sodybos –  sunkiai įperšama 
prekė, nes jaunimas į kaimą 
keltis nenori. Didžiausia viltis 
rasti pirkėją, kurio šaknys yra 
toje vietovėje: ir Lietuvoje gy-
venantys, ir emigrantai mieliau 
perka nekilnojamąjį turtą ten, 
kur turi sentimentų: kaime, ku-
riame gyveno tėvai ar seneliai.

Mažas pasirinkimas 
ir aukštos kainos
Nekilnojamojo turto agen-

tūros „XXI amžius“ agentė Ju-
lita Belova teigė, kad nekilno-
jamojo turto kainos Rokiškyje 
per aukštos. Ir kai kurių namų 
kaina jau pasiekė didmiesčių 
lygį – už nedidelį, neperpra-

bangų namą kiek atokiau nuo 
Rokiškio centro prašoma 125 
tūkst., už modernesnį – 139 
tūkst. Tai, pašnekovės teigimu, 
savininkų nerealūs lūkesčiai. 
O kokia reali kaina už namą, į 
kurį nereikia jokių investicijų 
– tik pakuokis lagaminus? „60-
70 tūkst.“, – sakė J. Belova. 
Tokių namų didesnė tikimybė 
rasti ne pačiame Rokiškyje, o 
aplink jį.

Reali tvarkingo dviejų kam-
barių buto kaina, pašnekovės 
teigimu, yra apie 25 tūkst. Eur. 
Tačiau butų rinkoje yra ir to-
kių, kurių ir už mažą kainą ne-
įkiši. Tokie – butai mediniuose 
nameliuose miesto centre. Pa-
sak J. Belovos, nenoriai perka-
mi butai ir buvusiuose Taikos 
gatvės bendrabučiuose. Nors 
jie ir renovuoti, ir išlaikymas 
pigus, ir butai siūlomi geros 
būklės, tačiau atbaido vieninte-
lis žodis „bendrabutis“.

Pandėlyje namais domima-
si, kaip ir Obeliuose. Čia rinką 
išjudino ir rajono savivaldybė, 

perkanti socialinį būstą.  Su Juo-
dupe yra kiek prasčiau: čia per-
ka butus nebent pagyvenusiems 
žmonėms, kuriems jau per sun-
ku rūpintis nuosavu namu.

Sodybos – ir veltui
Sodybų rinka taip pat gana 

gyva. Tik, pašnekovės teigimu, 
labiausiai ja domisi tie, kurie 
ieško ramios vietos poilsiui, 
arba norintieji grįžti į tėvų, 
senelių kraštą. Gana didelis 
segmentas yra tų, kurie domisi 
pačiu pigiausiu nekilnojamuo-
ju turtu: perka sodybas ir už 
2-3 tūkst. Eur. Populiaru sody-
bas pirkti išsimokėtinai, tačiau 
neturtingi pirkėjai susiduria su 
kita problema: neturi net pradi-
nio įnašo.

Kai kur, perkant žemę, so-
dyba gali atitekti net dovanai. 
Tačiau į žemę jau reikia inves-
tuoti, ji brangsta. Atsižvelgiant 
į našumo balą, vienas hektaras 
dirbamos žemės kainuoja 2-3 
tūkst. Eur.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Grybų sezonas prasidėjo – per 
beveik dvi valandas rado 187 baravykus

Akiva izdu , 
kad Rokiškio 
rajone grybų se-
zonas prasidėjo! 
Dalinamės skaity-
tojos atsiųsta nuo-
trauka. Merginos 
meta įššūkį, per 
beveik 2 valandas 
- 187 baravykai, 
gražūs, balti miš-
ko karaliai. Kam 
pavyks surinkti 
daugiau?

N u o t r a u k ų 
su Jūsų laimi-
kiu lauksime el. 
paštu reklama@
rokiskiosirena.lt 
arba Facebook.

Kas remontuojama prie Rokiškio 
valymo įrenginių?

Rokiškėnai jau atkreipė dėmesį, kad prie Rokiškio ribos, važiuo-
jant į Serapiniškį, „Rokiškio vandenų“ įmonės teritorijoje sukrauta 
daug naujų detalių. Akivaizdu, kad čia vyksta nemenki remonto 
darbai. Kas remontuojama, „Rokiškio Sirena“ klausė „Rokiškio 
vandenų“ bendrovės vadovo Leono Butėno.

Pašnekovas teigė, kad bus atnaujinamos nuotekų trasos: keičia-
mi vamzdžiai, remontuojama siurblinė.

„Rokiškio butų ūkis“ įvedė naują 
mokestį vartotojams

AB „Rokiškio butų ūkis“ 
nuo liepos 1 d. už sąskaitos 
aptarnavimą taiko 0.12 Eur 
įmokų administravimo mo-
kestį, kurį šių metų gegužės 
31 d. patvirtino Rokiškio ra-
jono Taryba.

Tarybos sprendimas patvir-
tinti įmonės administravimo 
mokestį buvo priimtas norint 
išlaikyti šią paslaugą – gali-
mybę gyventojams sumokė-
ti mokesčius AB „Rokiškio 
butų ūkis“ kasose. Kaip žinia, 
daliai gyventojų toks atsiskai-
tymo būdas už komunalines 
paslaugas yra patogiausias ir 
pigiausias. Iki šiol tai buvo 
nemokama paslauga. Įkainis 

patvirtintas atsižvelgiant į 
Rokiškio butų ūkio 2019 m. 
gegužės 10 d. prašymą „Dėl 
įmokų administravimo mo-
kesčio patvirtinimo“, kadangi 
kasų aptarnavimui, darbuoto-
jų etatams išlaikyti reikalingos 
lėšos, o veikla – nuostolinga.

Šis mokestis už sąskaitos 
aptarnavimą išlieka mažiau-
sias, palyginus su kitomis al-
ternatyviomis įmokų adminis-
travimo mokestį taikančiomis 
įmonėmis.

Rajono savivaldybės 
inform.
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2019.08.01 12 val. Ryto g. 9, Bajorų k., Rokiškio 
k. sen., Rokiškio r., numatomi žemės sklypo Nr. 
7313/0003:587 geodeziniai matavimai. Kviečiame 
dalyvauti matavimuose gretimo žemės sklypo Nr. 
7313/0003:690 savininkus. 

Matavimus atliks 
R. Barono žemėtvarkos darbų įmonė: 

Taikos g. 5, Rokiškis; tel. 8-458-68144, 
mob. 8-683-55319, el. p. j.keliuotis@gmail.com

DOVANOJA

• Atiduoti pievas nusišienauti 
Sniegių ir Čeičių kaimuose.  
Tel. 8 678 81 317. Rokiškis
• Atiduodu pievą nusišienauti prie 
Obelių. Tel. 8 686 98 456.  
Rokiškis
• Dovanoju mėlynai pilkus, 
pūkuotus kačiukus. Mėnesio 
amžiaus. Tel. 8 670 24 300. 
Rokiškis
• Atiduoda pievą nusišienauti 
Uljanavoje (už miškų ūkio).  
Tel. 8 611 27 116. Rokiškis
• Atiduodu Šileikių k. nusišienauti 
4,5 ha pievų. Tel. 8 601 11 061. 
Rokiškis
• Atiduodame pievą nusišienauti, 
prie Pandėlio. 6 ha.  
Tel. 8 641 95 278. Rokiškis
• Atiduodu 12 ha pievos 
nusišienauti Kazliškio sen.  
Tel. 8 644 04 409. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Gražius, geros būklės drabužėlius 
kūdikiui nuo gimimo iki metukų. 
Bodžiukai, šliaužtukai, kelnytės, 
megztukai, striukytės, įvairūs 
batukai ir kombinezoniukai. Kaina 
1 Eur. Tel. 8 615 16 534.  
Rokiškis
• 38 dydžio batelius. Avėti tik 
kartą. Balti bateliai 15 Eur, kiti 10 
Eur. Tel. 8 648 14 823. Rokiškis
• Naujus sportinius batelius, 39 
dydis. Kaina 10 Eur.  

Tel. 8 627 00 814. Rokiškis
• Naują, neišpakuotą išmanų 
laikrodį Samsung Galaxy Watch 
42 mm, 4 GB, Rose Gold spalvos. 
Pilnas komplektas. Garantijos nėra. 
Pirktas Lietuvoje. Šiomis dienomis 
esu Rokiškyje. Kaina 187 Eur.  
Tel. 8 602 24 122. Rokiškis
• Sidabrinę grandinėlę 925, 43 g. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 681 55 002. 
Rokiškis
• Kūno spalvos 40 dydžio 
aukštakulnius batelius.  
Tel. 8 622 29 245. Rokiškis
• Suknelę išleistuvėms.  
Tel. 8 622 29 245. Rokiškis
• Naujas, vieną kartą avėtas 
basutes, dydis 41. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 621 52 675. Rokiškis
• Vieną kartą vilkėtą krikšto 
suknytę. Tinka metukų amžiaus 
mergaitei. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 621 52 675. Rokiškis
• Geros būklės, puošnią suknelę. 
Vilkėta tik porą kartų, L dydis. 
Kaina 7 Eur. Tel. 8 623 20 459. 
Rokiškis
• Baltus odinius moteriškus 
sportinius batelius iš Vokietijos. 38 
dydis. Kaina 42 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Juodus odinius moteriškus 
sportinius batelius lenktu padu. 
Korėja, 40 dydis. Kaina 42 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Vyriškus batus, 40 dydžio. Nauji, 
natūralios odos. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 686 48 171. Rokiškis
• 42 dydžio karinius batus. Storos, 

natūralios odos. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 686 48 171. Rokiškis
• Išmanųjį laikrodį su Bluetooth 
funkcija. Dedama SIM kortelė, yra 
įvairių programėlių. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 629 52 936. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Muzikinį centrą Samsung. AUX, 
CD,FM, kasetės. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 628 37 400. Rokiškis
• Sony Wireless MDR-AS800BT 
ausines su pilnu komplektu. 
Garantijos nėra. Kaina 38 Eur.  
Tel. 8 602 24 122. Rokiškis
• Aiva magnetolą su kompaktiniais 
diskais. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 683 27 149. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Romanovo veislės ir mišrūnes 
avis mėsai. Pasipjauti patiems. Yra 
ir ėriukų. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 647 32 700. Kupiškis
• 2 likusius mini pinčerių šuniukus 
iš 7-nių vados. Abu berniukai. 
Kaina 70 Eur. Tel. 8 608 79 716. 
Rokiškis
• Karvę, greitu metu veršiuosis. 
Tel. 8 650 97 726. Rokiškis
• Persų kačiukus. Gimę gegužės 27 
d. Patys ėda tiek sausą, tiek šlapią 
maistą, daro į kraiko dėžę. Visiškai 
pilkas yra kačiukas, o likusios - 
katytės. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 624 03 782. Rokiškis
• Siamo kačiukus. 2 katytes ir 
katinuką. Tel. 8 630 53 487. 
Rokiškis
• Už simbolinę kainą atiduodu dvi 
2 mėn. ožkeles. Tel. 8 616 13 525. 
Rokiškis
• Bites su aviliais. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis
• Ožius. Tel. 8 621 86 262. 
Rokiškis
• Ramų darbinį arklį. Yra pasas, 
čipas, draudimas. Zarasų raj. 

Kaina 850 Eur. Tel. 8 624 79 901. 
Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau bet kokio darbo. Būtų 
geriau, kad būtų mokama už dienos 
darbą. Tel. 8 685 81 295.  
Rokiškis
• Baigiau kultūros ir turizmo 
vadybos bakalauro studijas, turiu 
klientų aptarnavimo darbo patirties. 
Moku dirbti kompiuteriu, kasos 
aparatu. Gerai moku anglų kalbą. 
Domina įvairūs darbo pasiūlymai. 
Tel. 8 678 21 022. Rokiškis
• Atsakinga, be žalingų įpročių 
moteris ieško darbo. Tinka įvairūs 
variantai. Gali būti laikini darbai. 
Tel. 8 620 31 695. Rokiškis
• 33 m. vyras ieško darbo. Turiu 
automobilį. Domina įvairūs 
pasiūlymai. Tel. 8 647 44 642. 
Rokiškis
• Vyras ieško darbo.  
Tel. 8 672 95 439. Rokiškis
• Jaunas tėtis skubiai ieško bet 
kokio darbo. Vyras turi išlaikyti 
šeimą tad labai reikia darbo. 
Žalingų įpročių neturiu, darbas 
gali būti ir vienadienis ar kelioms 
dienoms, ar ilgesniam laikui. 
Esu dirbęs lentpjūvėje, taip pat ir 
sandėlyje. Darbo nebijau.  
Tel. 8 623 18 023. Rokiškis
• Vyras ieško darbo, gali pjauti žolę 
ir kapoti malkas. Tel. 8 645 84 278. 
Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Ieškau kas galėtų pataisyti kaminą 
ir pastatyti krosnį.  
Tel. 8 618 00 427. Rokiškis
• Reikalingas meistras vonios 

patalpose perdėti plyteles, apie 25 
kv. m, bei įdėti naujas lubas.  
Tel. 8 687 11 710. Rokiškis
• Reikia darbininko apkalti 
dailylentėmis Alytaus namo fasadą, 
antrą aukštą, apskardinti skliautus. 
Galiu atvežti ir parvežti.  
Tel. 8 677 51 966. Rokiškis
• Esame kolektyvas, kuris nuolat 
auga, todėl ieškome naujo 
komandos nario - santechniko. 
Gyvenimo aprašymą siųsti  
info@gamus.lt arba skambinti 
nurodytu telefonu.  
Tel. 8 663 73 703. Rokiškis
• Esame kolektyvas, kuris nuolat 
auga, todėl ieškome naujo 
komandos nario sandėlininko-
pardavėjo. Gyvenimo aprašymą 
siųsti info@gamus.lt arba 
skambinti nurodytu telefonu.  
Tel. 8 663 73 703. Rokiškis
• Siūlome vairuotojo-
ekspeditoriaus darbą Vokietijoje. 
Naujų puspriekabių nutempimas į 
vieną iš trijų aikštelių. Paliekate ir 
grįžtate. Tel. +4917680086431.  
Kaina 2200 Eur. Tel. 8 656 42 609. 
Vilnius
• Ieškomi langų montuotojai. 
Būtina turėti montavimo patirties. 
Tel. 8 624 03 782. Rokiškis
• Ieškome nestandarinių baldų 
surinkėjo ir montuotojo.  

Tel. 8 624 03 782. Rokiškis
• Reikalinga bendrosios praktikos 
slaugytoja šeimos klinikoje 
Ginmedika, Kavoliškyje.  
Tel. 8 615 42 472. Rokiškis
• Ieškomas vertėjas kuris išverstų 
dokumentus iš lietuvių kalbos į 
anglų kalbą. Tel. 8 603 75 351. 
Rokiškis
• Ieškome žmogaus gyventi ir dirbti 
sodyboje, Rokiškio rajone. Darbas 
su mėsiniais galvijais. Tik vyresnio 
amžiaus žmonėms.  
Tel. 8 643 12 971. Rokiškis
• Įmonė ieško ekskavatorininko. 
Darbas susijęs su vandentiekiu, 
kanalizacijos trasomis ir pan. Tik 
su patirtimi. Dėl informacijos 
skambinti nurodytu telefonu.  
Tel. 8 679 19 742. Rokiškis

KITA

• Vokišką pinigų skaičiavimo-
tikrinimo aparatą. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 670 27 742. Rokiškis
• Malkas rąsteliais, kaladėmis ir 
skaldytas. Baltalksnis, beržas.  
Tel. 8 699 03 637. Rokiškis
• Trifazę malkų skaldyklę. Mažai 
naudota, galinga. Kaina 650 Eur. 
Tel. 8 670 18 086. Kupiškis
• Statinę. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 624 16 875. Rokiškis
• Aerodinaminę bagažinę, 
skersinius VW automobiliui, 
laikiklius dviračiams vežti. 
 Tel. 8 611 27 116. Rokiškis
• Kriauklę. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 610 29 949. Rokiškis
• Trifazį, flanšinį elektros variklį 
1,5 kW, 1400 aps/min. Kaina 25 
Eur. Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis
• 50 vnt. stiklainių po 0,5 l. Kaina 
0,10 Eur/vnt. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Bokštinės vandens siurblinės 
valdymo skydą 380 V iki 20A. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Pratekančio vandens pašildtuvą 
EVP–2A, 230/380 V, 10,5 kW. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• 8 vnt. elektros šildymo lempų 
500 W galios. Patronas E40. Tinka 
viščiukams, paršiukams ir kt. 
pašildyti. Kaina 4 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
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17 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 Nacionalinė ekspedicija 
„Dniepru per Ukrainą“
22:30 Dviračio žinios
23:00 Kostiumuotieji 3
00:30 Klausimėlis.lt
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 

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 Tai bent giminaičiai 
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 Geležinkelio tigrai
00:40 Kaulai 
01:35 24 valandos. Palikimas
02:25 Detektyvas Bekstriomas
03:15 Salemas 
04:05 Kaulai  
04:55 Tai bent giminaičiai

06:05 Mano gyvenimo šviesa 
07:30 Tomas ir Džeris 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

09:50 Mirtis rojuje
11:00 Kandisė Renuar
12:10 Neklausk meilės vardo 
12:40 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 Pabėgimas
00:15 Kortų namelis 
01:15 Menas vogti

06:20 Mentalistas 
07:15 Pragaro virtuvė 
08:10 Sudužusių žibintų 
gatvės 
09:10 Teisingumo agentai 
10:10 Kobra 11 

11:10 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 Lemiamos lenktynės
22:55 Neramumai Bronkse
00:45 F. T. Budrioji akis 
01:35 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 „Svarbiausia - įstatymas“
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 „Rojus“
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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 3 
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 

06:10 Televitrina
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis  
06:55 Simpsonai 
07:55 Atsargiai! Merginos 
08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 Meilės sparnai 
12:00 Tai bent giminaičiai 

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 2
23:55 Kaulai 
00:55 24 valandos. Palikimas
01:45 Detektyvas Bekstriomas
02:35 Salemas 
03:30 Kaulai 
04:20 Moderni šeima 
04:45 Tai bent giminaičiai 

06:05 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 Paskolinta meilė 
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 Įspėjantis pranešimas
01:20 Kortų namelis 
02:25 Pabėgimas
03:50 Alchemija. Švietimo amžius
04:15 RETROSPEKTYVA

06:05 Mentalistas 
07:00 Pragaro virtuvė 
07:55 Sudužusių žibintų 
gatvės 
08:55 Teisingumo agentai 
09:55 Kobra 11 

10:55 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 Persekiojimas
22:50 Lemiamos lenktynės
00:40 F. T. Budrioji akis 
01:30 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius

05:20 „Rojus“
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 „Svarbiausia - įstatymas“ 
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 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 „Rojus“ 
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19 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 (Ne)emigrantai 
13:00 Vartotojų kontrolė 
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, 
Lietuva
16:40 Ponių rojus
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 Jonukas ir Grytutė: raganų 
medžiotojai 
00:05 Gyvenimas 
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 Komisaras Reksas 15 
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus 

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 Tai bent giminaičiai 
13:00 Pažadėtoji 
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios
19:30 Mažoji undinėlė
21:10 Kodas: L.O.B.I.A.I. 
Paslapčių knyga
23:45 Sensacija
02:05 Rembo. Pirmasis 
kraujas 2 
03:45 Aš, kitas aš ir Irena

06:05 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 Paskolinta meilė 
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 2
23:25 Paskutinė tvirtovė
02:00 Įspėjantis pranešimas

06:05 Mentalistas
06:55 Pragaro virtuvė
07:50 Sudužusių žibintų 
gatvės 
08:50 Teisingumo agentai 
09:50 Kobra 11
10:50 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 Kietasis būrys
23:45 Persekiojimas
01:30 F. T. Budrioji akis

05:20 „Rojus“ 
06:14 TV parduotuvė
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 „Svarbiausia - įstatymas“ 
15:00 Lrytas tiesiogiai
16:00 Reporteris

16:30 Kitoks pokalbis su D. 
Žeimyte
17:00 „Gluchariovas“ 
18:00 Reporteris
18:55 „Miškinis“ 
20:00 Reporteris
20:30 Kitoks pokalbis su D. 
Žeimyte
21:00 „Bruto ir Neto“ 
21:30 Nusikaltimas ir bausmė. 
Kriminalinės paslaptys su K. 
Krivicku
22:30 Reporteris
23:30 Lrytas tiesiogiai
00:30 „Miškinis“ 
01:35 „Gluchariovas“ 
02:35 „Bruto ir Neto“ 
03:00 Nusikaltimas ir bausmė. 
Daktarai pirmasis kraujas. 
Kriminalinės paslaptys su K. 
Krivicku
03:40 „Žmogus be praeities“ 
04:30 „Gyvybės langelis“ 
05:20 „Rojus“

• Elektros apskaitos skydo dėžę, 
išmatavimai 65x50x25 cm. Kaina 
12 Eur. Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis
• Trifazį, nuolatinės srovės, 
galingą, patikimą suvirinimo 
aparatą VD-306. Pridedu laidus 
su elektrodų laikikliu ir magnetinį 
paleidėją. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Dviejų programų laiko relę 
2RVM, darbo įtampa 230 V. Kaina 
15 Eur. Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis
• Medžio apdirbimo įrenginį. 
2 greičiai, reikalingi pjaunant 
įvairaus kietumo medieną. LED 
šviesos diodai apšviečiantys 
pjovimo vietą. Stovas su ratais ir 
rankena. Greitas pjovimo juostos 
keitimas be rakto. Pjovimas kampu, 
pagrindas gali būti verčiamas 45 
laipsnių kampu. Galia 900 W. 
Kaina 600 Eur. Tel. 8 674 16 031. 
Rokiškis
• Juostines metalo pjovimo 
stakles. Galia 550 W. Įtampa 230V. 
Maksimalus pjovimo skersmuo 
90°-125 mm, 45°-95 mm, 60°-50 
mm. Maksimalus pjaunamos 
medžiagos dydis 90°-100x150 
mm, 45°-95x76 mm, 60°-50x56 
mm. Darbinis aukštis 730 mm. 

Kaina 600 Eur. Tel. 8 674 16 031. 
Rokiškis
• Priekalą. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 674 16 031. Rokiškis
• Storasienį metalinį vamzdį. Storis 
8 mm, skersmuo 630 mm.  
Tel. 8 698 55 357. Rokiškis
• Šašlykinę. Tel. 8 619 52 150. 
Rokiškis
• Norvegišką krosnelę Jotul Betha 
2000 combi, žiemą visiškai apšildo 
80 kv.m. Kuras: malkos/briketai 
arba skystasis kuras. Kaina 350 
Eur. Tel. 8 623 41 177. 
Rokiškis
• Sausas malkas. Atvežu.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Sausas supjautas medienos 
atraižas. Atvežu. Tel. 8 671 89 551. 
Rokiškis
• Naują skysto kuro katilą. Pilna 
sistema, talpa 1500 l. Kaina 2000 
Eur. Tel. 8 612 61 298.  
Rokiškis
• Spaustuvą. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Senovinį varstotą su spaustuvu. 
Kaina 320 Eur. Tel. 8 621 86 262. 
Rokiškis
• Medžio apdirbimo stakles ir 
diskinius pjūklus.  
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
• Šildymo katilą (buržuiką), 6-8 
mm storio. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 608 41 444. Rokiškis
• Tvarkingą 5 kub.m cisterną. 
Buvo laikomas dyzelinis kuras. 
Kaina 300 Eur. Tel. 8 682 16 743. 
Rokiškis
• Skaldytas malkas.  
Tel. 8 645 87 075. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Neblogą žaidimams bei 
darbui skirtą stalinį kompiuterį. 
Specifikacijos: Windows 10 Pro 
64-bit. RAM  8GB. GPU AMD 
RADEON HD 6670. CPU AMD 
Athlon(tm) II X3 460 ~3,4Ghz. 
Priedo pridedu monitorių Samsung 
SyncMaster 940N. Kaina 300 Eur. 
Tel. 8 696 54 263. Rokiškis
• Asus G60VX Republic of gamers. 
Suinstaliuoti Windows 7 Ultimate-
Intel Pentium III Xeon 2200MHz- 
Nvidia GeForce GTX 260M- 
4GB darbinės RAM atminties 
320GB talpos HDD 7200RPM. 
Apšviečiama klaviatūra. Kaina 189 
Eur. Tel. 8 602 24 122.  

Rokiškis
• Navigaciją Garmin C550. Kaina 
45 Eur. Tel. 8 652 31 959.  
Rokiškis
• Žaidimų kompiuterį PlayStation 2 
slim. Yra apie 13 žaidimų, 3 pultai. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 607 33 201. 
Rokiškis
• Nešiojamąjį kompiuterį HP 
Pavilion DV-7. 17,3 colių ekranas. 
RAM gedimas. Visą arba dalimis. 
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Planšetinį kompiuterį Dell Venue 
11 Pro. Komplekte įkroviklis, 
krepšys, įdėklas atsparus smūgiams, 
aktyvusis rašiklis. Planšetė yra 
su integruotu LTE (4G) moduliu. 
Windows 10 operacinė sistema. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 698 37 381. 
Rokiškis
• Xbox 360 maitinimo bloką + 1 
pultelį + originalą ausinę. Kaina 65 
Eur. Tel. 8 618 59 694.  
Rokiškis
• PlayStation 3 valdymo pultą. 2 
žaidimai - Futbolas 2014 ir Call Of 
Duty. Būklė 10/10. Kaina 70 Eur. 
Tel. 8 618 59 694. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Pavasarinį medų. Kaina 4 Eur. 
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis

• Ekologišką medų. Atvežu.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Telefoną Nokia C1. Baterija laiko 
4-5 dienas. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 652 31 959. Rokiškis
• Naują Samsung Galaxy A5 dėklą. 
Kaina 6 Eur. Tel. 8 600 52 867. 
Rokiškis
• Originalų LG G3 dėklą su 
apsauginiu stiklu. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 600 52 867. Rokiškis
• Originalų LG G3 dėklą su 
apsauginiu stiklu. Kaina 8 Eur.  
Tel. 8 600 52 867. Rokiškis
• Naują Xiaomi Redmi Note 6 Pro 
telefoną. 4/64 GB, juodas. Liko 
1vnt. Kaina 165 Eur.  
Tel. 8 601 14 335. Rokiškis
• Telefoną Samsung Galaxy Mini. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 623 20 459. 
Rokiškis
• Huawei Honor 4X dėklą. Naujas. 
Skaitau sms. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 629 52 936. Rokiškis
• Sony Xperia Z1 dėkliuką. Skaitau 
sms. Kaina 8 Eur.  
Tel. 8 629 52 936. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS
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• Gyvenamąjį namą Kupiškio 
rajone. Kaina negalutinė. Kaina 
4500 Eur. Tel. 8 620 63 271. 
Kupiškis
• Ramybe alsuojančiame, jaukiame 
Pandėlio miestelyje (Rokiškio 
raj.), Širvio gatvėje parduodamas 
2 kambarių butas su rūsiu ir 
sandėliuku. Bendras plotas 46,64 
kv. m. Centrinis šildymas kietu 
kuru. 2/2 aukšte. Kaina 7999 Eur. 
Tel. 8 678 59 793. Rokiškis
• Tvarkingą butą. Mūrinis namas, 
plastikiniai langai, šarvo durys, 
butas visiškai apšiltintas, nauji 
vamzdynai, elektros instaliacija. 
Butas parduodamas su virtuvinių 
baldų komplektu, buitine technika. 
2 įmontuotos spintos, akvariumas, 
ramūs kaimynai. Kaina 27700 Eur. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Du garažus Šatrijos gatvėje. 
Antrame korpuse ir trečiame, 
vienas priešais kitą. Antro 
korpuso garaže yra duobė, trečio 
korpuso garaže yra rūsys ir duobė. 
Parduodami atskirai arba kartu, 
perkant kartu padarysime nuolaidą. 
Kaina 3000 Eur. Tel. 8 662 78 288. 
Rokiškis
• Naujai renovuotą garažą 
Panevėžio gatvėje. Kaina 4350 Eur. 
Tel. 8 650 11 596. Rokiškis
• Mūrinį 112 kv. m, 5 kambarių 
namą. Sklypas Dariaus ir Girėno 
g. Sklypas 5,93 a. Asfaltuotas 
privažiavimas. Namui reikalingas 
remontas. Kaina 18000 Eur.  
Tel. 8 655 31 429. Rokiškis
• Namą su mansarda. Yra visos 
galimybės plėstis. Žemės sklypas 
12,8 a. Priestatas - garažas. 
Patogioje vietoje. Netoli 
poliklinika, parduotuvės. Kaina 
sutartinė. Galimas pardavimas ir 
keičiant į butą su jūsų priemoka. 
Kaina 48000 Eur.  
Tel. 8 672 71 711. Rokiškis
• Mūrinį namą Bajorų gyvenvietėje. 
Tel. 8 620 64 915. Rokiškis
• Pigiai namą su ūkiniais pastatais, 
pirtimi, mediniu garąžu, 0,28 ha 
žemės, Panemunėlio gelž. st. 
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Tvarkingą kolektyvinį sodą 
Rokiškio r., Uljanavos k. Yra 
namukas (vasarnamis), dviejų 
aukštų, su pečiumi. Yra ūkinis 
pastatas malkoms, daiktams. Yra 
pirtis su pavėsine. Elektra įvesta, 
namukas šildomas pečiumi. Vanduo 
šulinio, šiltnamis. Kaina 5500 Eur. 
Tel. 8 611 16 989. Rokiškis
• Namą Pandėlyje. Apšiltintas, 
plastikiniai langai, ūkinis pastatas, 
6a žemės sklypas. Kaina derinama. 
Kaina 12000 Eur.  
Tel. 8 684 75 880. Rokiškis
• 2 kambarių butą Taikos g. 
23, 5 aukšte. Renovuotas, maži 
mokesčiai. Kaina 9800 Eur.  
Tel. 8 618 13 074. Rokiškis
• Garažą Pagojėje.  
Tel. 8 623 77 272. Rokiškis
• Garažą prie buvusio DNB banko. 
7 korpusas, pietinė pusė.  
Tel. 8 614 66 272. Rokiškis
• Gyvenamąjį namą Nevierių k. 
Yra ūkinis pastatas, klėtis, lauko 
viralinė, du garažai, pirtelė, yra 
iškastas tvenkinys. Asfaltuotas 
privažiavimas. Tel. 8 693 12 362. 
Rokiškis
• Gyvenamąjį namą dviejų aukštų, 
ūkinį pastatą, garažą Obeliuose. 
Asfaltuotas privažiavimas.  
Tel. 8 693 12 362. Rokiškis
• 38 a namų valdos sklypą 
Kalneliškių k., Velniakalnio g. 
Atlikti kadastriniai matavimai. 
Sklypo naudojimo būdas - 
vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų 
pastatų teritorija. Atvesta elektra 
sklype. Kraštinis sklypas, 
apsodintas pušelėmis, geras 
privažiavimas. Kaina 19000 Eur. 
Tel. 8 687 92 648. Rokiškis
• Garažą su duobe Taikos g., 
mikrorajone. Kaina 4500 Eur.  

Tel. 8 612 61 298. Rokiškis
• 2 kambarių butą Kavoliškyje, 
Melioratorių g., 4 aukštas iš 4. 
Bendras plotas 47 kv. m., tualetas ir 
vonia atskirai, įstiklintas balkonas, 
šildymas dujomis ir kietuoju kuru. 
Butui reikalingas remontas. Taip 
pat yra du rūsiai, tvartelis, dvi 
malkinės, 4 a žemės.  
Tel. 8 611 44 528. Rokiškis
• 2 kambarių butą Vilties g. 28, 
ketvirtas aukštas, ne kampinis.  
Tel. 8 679 88 928. Rokiškis
• Pusę namo su 9 arų žemės sklypu 
Rokiškio mieste, Laukupio gatvėje. 
Pakeistas stogas, plastikiniai langai, 
ūkiniai pastatai, galimybė įsivesti 
patogumus. Kaina 17000 Eur.  
Tel. 8 662 78 288. Rokiškis

NUOMA

• Dvi dirbančios merginos ieško 2 
kambarių buto ilgalaikei nuomai. 
Tel. 8 694 48 196. Rokiškis
• Jauna, dirbanti šeima skubiai 
ieško 2 kambarių buto nuomai. 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 624 18 175. 
Rokiškis
• Išsinuomočiau butą Rokiškyje. 1 
kambario. Iki 100 eurų. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 684 56 860.  
Rokiškis
• Ieškau nedidelės patalpos nuomai. 
Būtinai Rokiškio mieste. Siūlyti 
įvairius variantus.  
Tel. 8 624 03 782. Rokiškis
• Ieškau išsinuomuoti 1 kambario 
butą, skubiai. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 695 71 714. 
Rokiškis
• Dirbanti, tvarkinga šeima ieško 
dalies namo nuomai. Gali būti su 
daliniais patogumais.  
Tel. 8 628 29 277. Rokiškis
• Išsinuomočiau 1 kambario butą 
ilgam laikotarpiui.  
Tel. 8 698 41 375. Rokiškis

PASLAUGOS

• Pjaunu trimeriu žolę. Aro kaina 
nuo 2 Eur. Tel. 8 686 22 897. 
Rokiškis
• Autovežio paslaugos. Vežame 
įvairią techniką ir kitus krovinius 
iki 2,5 t. Tel. 8 689 05 448. 
Rokiškis
• Kokybiškai atliekame įvairius 
lauko ir vidaus statybos ir apdailos 
darbus. Papildomas tel. (8-644) 
74723. Tel. 8 618 82 446.  
Rokiškis
• Stogų dengimas, visi skardinimo 
darbai, karkasinių pastatų statymas. 
Fasadų apdaila, šiltinimas. Galime 
pasirūpinti visomis medžiagomis. 
Tel. 8 621 19 606. Rokiškis
• Geriausia kaina atvežame: žvyrą, 
smėlį, skaldą, atsijas. Statybinio 
laužo, grunto išvežimas. Vežame 
įvairiais kiekiais, padidinto 
pravažumo transportu.  
Tel. 8 604 86 441. Rokiškis

PERKA

• Perku sovietines monetas.  
Tel. 8 688 86 198. Panevėžys
• Perka avietes, agrastus, 
juoduosius ir raudonuosius 

serbentus, vyšnias.  
Tel. 8 611 27 116. Rokiškis
• Senas monetas, banknotus. 
Medalius, ordinus, ženkliukus. 
Statulėles. Žvakides, varpelius, 
samovarus, ikonas. Kolekcinį 
sidabrą. Senus žaislus. Nuotraukas, 
atvirutes, dokumentus. Knygas, 
periodinę spaudą. Durtuvus, kitą 
karišką atributiką. Kitas senienas. 
Kaina 1000 Eur. Tel. 8 619 20 517. 
Rokiškis
• Pirksiu pakrovėją traktoriui T-74, 
gali būti ne pilnos komplektacijos. 
Tel. 8 625 95 306. Rokiškis
• Perka avietes, agrastus, 
juoduosius ir raudonuosius 
serbentus, vyšnias.  
Tel. 8 611 27 116. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Skubiai reikalingas pūkuotas 
katinėlis su balta nosyte ir 
letenėlėm. Gal kas gali padovanoti. 
Tel. 8 627 85 403. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Dviratį mergaitei. Prie dviračio 
yra prisukami ratukai ir laikiklis 
tėvams (stumti dviratį). Yra 
rūdijimo žymių, bet dar puikiai tiks 
važiuoti. Kaina 12 Eur.  
Tel. 8 698 76 238. Rokiškis
• Feretti antklodę (90x120 cm) 
ir pagalvę (40x60 cm) - 15 Eur. 
Patalynės komplektus (su bitute ir 
meškiukais ) po 10 Eur. 4 kedutės 
su burbuliukais+apsauga - 15 
Eur. Išmatavimai: užvalkaliukas 
pagalvytei (40x60 cm), 
užvalkaliukas antklodei (100x135 
cm). Tel. 8 614 86 743.  
Rokiškis
• Automobilinę kėdute iki 13 kg. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 621 52 675. 
Rokiškis
• Mažai naudotą akumuliatorinį 
paspirtuką, 24V. Kaina 75 Eur.  
Tel. 8 621 51 352. Rokiškis
• Mažai naudotas sūpynes kūdikiui. 
Groja muzikėlė, reguliuojamas 
supimo greitis. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 621 52 675. Rokiškis
• Pakabinamas sūpynes vaikui iki 
20 kg. Kaina 5 Eur.  

Tel. 8 623 20 459. Rokiškis
• Vieno vaiko naudotą automobilinę 
kėdutę Aga design 9-18 kg. Kaina 
29 Eur. Tel. 8 645 62 091.  
okiškis
• Naudotą vaikišką vonelę, 
paveikslėlis apsitrynęs, bet 
naudojimui netrukdo. Kaina 4 Eur. 
Tel. 8 608 04 155. Rokiškis
• Naudotą X Lander firmos vežimą 
su lopšiu bei sėdima dalimi, bei 
automobilinę kėdutę iki 13 kg 
vaikučiui. Tel. 8 626 38 457. 
Rokiškis
• Tvarkingą vaikišką lovelę, 
automobilinę kėdutę ir sūpynes. 
Tel. 8 617 85 711. Rokiškis
• Naują vaikišką paspirtuką.  
Tel. 8 611 27 116. Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Po Pagrandžių kaimą laksto 
juodos ir baltos spalvų pasimetęs 
šuo. Tel. 8 676 78 801.  
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• MTD traktoriuką-žoliapjovę. 
Kaina 850 Eur. Tel. 8 650 11 596. 
Rokiškis
• Labai mažai naudotą grandininį 
pjūklą Husqvarna 137. Kaina 150 
Eur. Tel. 8 652 31 959.  
Rokiškis
• Originalią žoliapjovę, pirktą prieš 
4 m. iš Vanago parduotuvės. Dabar 
turim savaeigę. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 652 31 959. Rokiškis
• Naudotą benzininę žoliapjovę. 
Kaina 65 Eur. Tel. 8 681 55 002. 
Rokiškis
• Pigiai, mažai naudotą grandininį 
pjūklą Husqvarna 440.  
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Vartus. Plotis 3 m, aukštis 1m. 
Kaina 55 Eur. Tel. 8 620 55 819. 
Rokiškis
• Geros būklės, mažai naudotą, 
profesionalią, mulčiuojančią 
vejapjovę Viking MB 4.1 RTP. 
Kaina 280 Eur. Tel. 8 682 16 743. 
Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO-
PREKĖS

• Teleskopą Bresser–114/900. 
Kaina 180 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Mažai naudotą, inversinį stalą 
Insportline. Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Naujas, 43 dydžio žvejybos 
bridkelnes. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 600 52 867. Rokiškis
• Šašlykinę. Tel. 8 619 52 150. 
Rokiškis
• Naujus batutus. Iš Vokietijos. 
Kaina 75 Eur. Tel. 8 682 37 504. 
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Dujų silikato blokelius Roklite 
200x300x600 pigiau. Yra viena 
paletė - 1,8 kub.m.  
Tel. 8 687 98 718. Rokiškis
• Hidraulinį spaustuvą. Suspaudimo 
jėga 1000kg. Spaudžiamo daikto 
plotis iki 90cm. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 610 77 145. Rokiškis
• Daniškas Falke vartomas 
medžio pjovimo stakles. 1500 W, 
viena pusė diskinis pjūklas, kita 
skersavimo ir kampų pjovimas. 
Kaina 190 Eur. Tel. 8 610 77 145. 
Rokiškis
• Sausas obels storlentes: 
30x10x1900 - 2 vnt. Kaina 20 Eur/
vnt. Tel. 8 685 06 891.  
Rokiškis
• Sausas colines lentas, gegnes.  
Tel. 8 610 06 145. Rokiškis
• Neobliuotas grindų ir colines 
lentas. Tel. 8 610 26 370.  
Rokiškis
• Tris naudotas buto duris, dvejos 
durys su stiklais. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Trifazį diskinį pjūklą (zeimerį), 
varikilio galingumas 4 kW. Kaina 
160 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Klijuojamą sienų dangą, smėlio 
spalvos, apie 10 kv. m. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 682 30 962.  
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Rokiškis
• Pigiai silikatines plytas.  
Tel. 8 601 11 061. Rokiškis
• Trifazį diskinį pjūklą su 
obliavimo funkcija. Kaina 380 Eur. 
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Stacionarų juostinį gaterį, 7,5 
kW, 9 m. Pjovimo plotis 75 cm, 
ilgis iki 7 m. Automatinis matmens 
apskaičiavimas ir nustatymas. 16 
naujų pjovimo juostų. Pjovimo 
juostų tako vedimo staklės. Kaina 
3200 Eur. Tel. 8 662 39 632. 
Rokiškis
• Įvairią pjautą statybinę medieną . 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Naudotas duris 2x0.8 m.  
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Paruoštą naudojimui, kaip 
papildomą oro resiverį. 250 l, 
įrengtos dvi greitos pajungimo 
jungtys. Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 605 22 105. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• 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 B5 1999 m., 1,9 l, 
TDI, 81 kW. Turi kėbulo trūkumų. 
Kaina 500 Eur. Tel. 8 676 46 971. 
Rokiškis
• Audi A2 2001 m., 1,4 l, benzinas. 
Kitą savaitę grįžta iš Vokietijos. 
Kaina 1650 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Audi A4 1,9 l, TDI, 66 kW, 
1995m. Yra TA, važiuoja gerai, yra 
keli trūkumai, darbinis automobilis. 
Atsakau į sms. Kaina 650 Eur.  
Tel. 8 619 74 739. Rokiškis
• Ekonomišką automobilį Seat 

Ibiza. 1999 m., 1,9 l, TDI, 81 kW, 
TA iki 2021.07.09. Trūkumai: 
kėbulo defektai (parūdiję arkos ir 
pasilupęs stogo lakas). Keitimai 
nedomina. Kaina 680 Eur.  
Tel. 8 622 29 333. Rokiškis
• Audi A6 C6 2006 m., 3l, quattro, 
dyzelis, 171 kW, mechaninė pavarų 
dėžė, sedanas. Kaina 3750 Eur. 
 Tel. 8 650 11 596. Rokiškis
• Volvo V50 2006 m., 2l, dyzelis, 
100kW. Naujos pakaitinimo žvakės 
ir akumuliatorius, yra kėbulo 
defektų. TA iki 2021.04. Kaina 
1500 Eur. Tel. 8 687 59 821. 
Rokiškis
• Moterišką dviratį. Labai patogus. 
Beveik naujas. Lengvai važiuoja, su 
dviem žibintais. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 612 23 040. Rokiškis
• Lengvojo automobilio priekabą 
Zubrionok. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 628 37 400. Rokiškis
• 1999 m. Ford Focus 1,8l, TDI. 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 628 37 400. 
Rokiškis
• Tvarkingą priekabėlę, 160x180 
cm, perdaryta, TA 2 metams, 
draudimas. Kaina 360 Eur.  
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• VW Bora 2002m., benzinas-
dujos, 1,9 l, 85 kW, mėlynos 
spalvos. Dujos tiesioginės, dujų 
balionas atsarginio rato vietoje. 
Kėbulas be rūdžių, viskas 
sutvarkyta, papildomų investicijų 
nereikės. TA iki 2021.04.27. 
Daugiau informacijos telefonu. 
Kaina 1450 Eur. Tel. 8 605 03 189. 
Rokiškis
• Dviračius paaugliams. Mėlynas 
60 Eur, raudonas 100 Eur. Kaina 60 
Eur. Tel. 8 674 32 521.  
Rokiškis
• Tvarkingą Opel Vectra C, 2004 

m., 1,9 l, 110 kW, dyzelinas, 
kablys, el. langai, klimato kontrolė, 
vieno savininko, TA iki 2020.04. 
Kaina 1350 Eur. Tel. 8 618 66 829. 
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
• Daužtą 2003m. Opel Astra visą 
arba dalimis, variklis nepažeistas, 
su turbina. Tel. 8 610 17 655. 
Rokiškis
• Peugeot 807 2003 m., 2 l, 79 kW. 
Tel. 8 698 80 915. Rokiškis
• Dviratį Tornado.  
Tel. 8 619 52 150. Rokiškis
• Traliuką automobilui vežti. 
Kaina 799 Eur. Tel. 8 616 92 199. 
Rokiškis
• BMW 530D. TA galioja. 3 l, 142 
kW. Visa informacija telefonu. 
Kaina 1300 Eur. Tel. 8 694 54 854. 
Rokiškis
• Mazda Demio 2000 m., 1,3 l, TA 
iki 2020.04. Kaina 550 Eur.  
Tel. 8 684 90 834. Utena
• Gerą keturratį. 110 kub. cm. 
Kaina 300 Eur. Tel. 8 620 31 551. 
Rokiškis
• Išaugtą vaikišką dviratį. 16 colių 
ratai. Tel. 8 678 27 196.  
Rokiškis
• Mitsubishi Space Star. Vienatūris, 
1,6 l, 72 kW, benzinas, automatinė 
pavarų dėžė. Labai geros būklės. 
Galima su TA pirkti. Kaina 1350 
Eur. Tel. 8 685 75 884.  
Rokiškis
• Arpą. 4 sietai, el. variklis. Kaina 
199 Eur. Tel. 8 630 21 024.  

Zarasai
• Mercedes Benz C200 1993 m., 2 
l, 55 kW. Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 607 70 542. Rokiškis
• Geros būklės kalnų dviratį vaikui 
iki 10 metų. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 620 31 551. Rokiškis
• Motociklą Yamaha Majesty 
125cc. Domina keitimas į 
automobilį. Visa informacija 
telefonu. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 662 16 843. Rokiškis
• Labai geros būklės 1974m. 
motociklą MT 09 Dnepr. TA, 
draudimas. Kaina 1450 Eur.  
Tel. 8 625 17 722. Kupiškis
• Nedidelę, pilnai tvarkingą 
automobilio priekabą. Kaina 
derinama. Kaina 380 Eur.  
Tel. 8 695 29 133. Rokiškis
• BMW 730, 2000 m., 3 l, 135 kW, 
dyzelis, automatinė pavarų dėžė. 
TA iki 2020.01.12. Turi kėbulo 
ir kitų smulkių defektų. Kaina 
derinama. Kaina 1600 Eur.  
Tel. 8 623 01 198. Rokiškis
• Tvarkingą vokišką dviratį. 28 
colių ratai, 3 vidinės pavaros, 
sėdynės ir priekinio rato 
amortizatoriai. Stabdžiai ant vairo 
bei galiniame rate. Kaina 75 Eur. 
Tel. 8 682 16 743. Rokiškis
• Naują dviratį paaugliui. 24 c, 
diskiniai stabdžiai. Kaina 230 Eur. 
Tel. 8 611 27 116. Rokiškis
• Dviratį Scott 26C. 21 pavara, 
aliuminio rėmas, diskiniai 
stabdžiai, tvarkingas. Kaina 160 
Eur. Tel. 8 600 88 496.  
Rokiškis
• Naują triukinį paspirtuką. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 611 27 116.  
Rokiškis
• VW Passat B5 FL universalas, 1,9 
l, 96 kW, 6 bėgių, 2003 m., TDI, 
dyzelis. TA iki 2020m. Domina 
keitimas į visureigį su mechanine 
pavarų dėže. Kaina 1200 Eur.  
Tel. 8 675 42 936. Rokiškis
• Audi A4 quattro 1997 m., 1,9 
l, TDI, 81 kW. Universalas, 
specialiai išaukštintas, labai geros 
būklės, tikra retenybė. Variklis 
amžinas, ekonomiškas, pravažumas 
milžiniškas! 4 el. langai, klimato 
kontrolė šaldo, S line vairas, R16 
ratai, ABS ir t.t. TA ilgam. Kaina 
1450 Eur. Tel. 8 604 01 912. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Keičiu VW Passat B5 ratus su 
lietais ratlankiais R16 į tokius 
pat tik R15, arba VW Bora ratus 
su lietais ratlankiais R15 į VW 
Passat B5 ratus. Tel. 8 605 03 189. 
Rokiškis
• Lietus ratlankius R15 su dar 
tinkamomis padangomis, 4 vnt. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 605 03 189. 
Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480.  
Rokiškis
• Opel ratlankius, R15, keturių 
skylių . Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• IŽ padangas 3,25x19.  
Tel. 8 458 75 274. Rokiškis
• Mažai naudotą akumuliatorių, 
55Ah. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 628 37 400. Rokiškis
• Lietus ratlankius su padangomis 
225/45 R17. Atstumas tarp centrų 
100mm. Penkių skylių, 4 vnt. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 610 19 607. 
Rokiškis
• R19 Audi ratlankius su 
vasarinėmis padagomis, 4 vnt. 
Kaina 580 Eur. Tel. 8 650 11 596. 
Rokiškis
• Gerus purkštukus 1,9l, TDI, 
96kW. Tel. 8 686 12 718.  
Rokiškis
• VW Passat B5 dalis. Kaina 5 Eur. 

Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• Audi 80 skardinius ratus su 
padangomis. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 600 52 867. Rokiškis
• Toyota Rav 4, 2003 m., naudotus, 
geros būklės šoninius, elektra 
valdomus veidrodėlius.  
Tel. 8 686 49 301. Rokiškis
• Volvo R18 ratus. Kaina 160 Eur. 
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Dalimis 2004 m. Opel Zafira 2 
l, DTI, 74 kW. Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
• Valties variklį kartu su nauju 
akumuliatorium. Yra garantija. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 604 61 511. 
Rokiškis
• Dalimis VW Golf 1997 m.  
Tel. 8 620 55 819. Rokiškis
• 2003 m. VW Passat dalimis.  
Tel. 8 655 08 291. Rokiškis
• Gražų itališką sportinį BMW 
vairą. Tel. 8 621 65 223. Rokiškis
• Lietus ratus R15, 4 skylių, 
4x100. Tinka Volkswagen, Opel 
automobiliams. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 646 82 607. Rokiškis
• Lietus ratlankius R18 5x112, 
5x100, dešimt skylių. Tinka Audi 
A4, A6. Pridedu dvi padangas 
225/40. Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Audi B4 benzininį sedaną dalimis. 
Tel. 8 608 04 003. Rokiškis
• Dalimis 2006 m. Ford Fiesta. 
Hečbekas, 2 durelių. 1,4 l, TDI. 
Renault Laguna universalą, 4 
durelių, 1,9 l, TDI.  
Tel. 8 645 87 075. Rokiškis
• R14 ratus. Tel. 8 683 27 149. 
Rokiškis
• Pigiai vasarines R14 padangas 
su ratlankiais. Tel. 8 687 49 303. 
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Televizorių LG, 32 colių 
įstrižainė. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 646 49 930. Rokiškis
• LG televizorių. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 683 27 149. Rokiškis
• Spalvotą televizorių Šilelis 1434 
SL su skaitmeniniu imtuvu. Kaina 
85 Eur. Tel. 8 621 86 262.  
Rokiškis
• Automobilinius televizorius Next 
Base, 2vnt. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 656 24 324. Rokiškis
• Išmanųjį, 127 cm įstrižainės 
televizorių eStar. Smart Led TV. 
Garantija 2 metai. Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 672 86 131. Rokiškis
• Skaitmeninį imtuvą Tv Star. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 683 27 149. 
Rokiškis
• Televizorių Samsung su pulteliu, 
37cm įstrižainė. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 683 27 149. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• T-40 variklį. Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 650 68 045. Rokiškis
• Veikiantį MTZ paleidimo variklį 
su el. starteriu. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 604 81 874. Rokiškis
• Kultivatorių ir akėčias, tinkančias 
T25 traktoriui. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 600 02 697. Rokiškis
• Naudotus: arklinį plūgą, mažas 
akėčias, 22cm diametro skriemulį. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Akėčias, arklinį grėblį, arklinius 
padargus, lenkišką dalgę, GVR 
grėblio ratus, Zid variklį.  
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Tvarkingą traktorių T-40AM. 
Kaina 1800 Eur. Tel. 8 610 39 342. 
Kupiškis
• Savivartę priekabą su 
dokumentais. Tel. 8 628 56 657. 
Rokiškis
• Traktorinę priekabą 2pts4. 
 Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Ūkininkas išparduoda žemės ūkio 
techniką: priekabas, sėjamąsias, 
purkštuvą, plūgą ir kt. Kainos 
sutartinės. Tel. 8 611 18 576. 
Rokiškis
• Originalias skutiko Simba volų 
lėkštes. Tel. 8 652 80 328.  
Rokiškis
• Keltuvą, kabinamą prie 
traktoriaus galo su prikabinimu 
priekabai. Galiu atvežti į vietą.  
Tel. 8 652 80 328. Rokiškis
• T-40 AM priekinį tiltą, priekabų 
2pts-4-6 dokumentus. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 607 48 852.  
Rokiškis
• Traktorių T-25 A3. 1985 m., 
neregistruotas, važiuojantis. Kaina 
1290 Eur. Tel. 8 607 48 852. 
Rokiškis

Ieškokite 
prekybos centruose!

Valdžia finansiškai skatins 
įsivaikinti vyresnius vaikus

Vyresnius nei dvejų metų 
vaikus įsivaikinę tėvai, pasiėmę 
jo priežiūros atostogas, nuo kitų 
metų galės gauti tokias pat išmo-
kas, kokios dabar mokamos už 
vaikus iki dvejų metų. 

Tai numato šią savaitę Seimo 
priimtos Ligos ir motinystės soci-
alinio draudimo įstatymo pataisos. 
Šiuo metu tokiems įtėviams per 
mėnesį buvo mokama 304 eurų 
išmoka.Tikimasi, kad nauja tvarka 
paskatins šeimas įsivaikinti ne tik 
kūdikius, bet ir vyresnius vaikus. 
Jų priežiūros atostogų dvejiems 
metams galės išeiti vienas iš tėvų.

Valstybės vaiko teisių apsaugos 
ir įvaikinimo tarnybos duomeni-

mis, pirmąjį šių metų pusmetį įvai-
kinta 18 vyresnių nei dvejų metų 
vaikų, o vyriausiam jų – septyneri. 
Pernai tokių vaikų įvaikinta 49, vy-
riausiam buvo 14 metų. 

Dabar įsivaikinus bet kokio 
amžiaus vaiką, vienas įtėvių gali 
pasiimti dvejų metų jo priežiūros 
atostogas, tačiau jei įvaikinamas 
vyresnis nei dvejų metų vaikas, 
išmoka yra fiksuota ir siekia 8 bazi-
nes socialines išmokas – 304 eurus. 

Šiuo metu iki dvejų metų vaiko 
priežiūros išmoka siekia 100 proc. 
atlyginimo, jei atostogos trunka 
vienerius metus, o jei dvejus – pir-
maisiais metais ji siekia 70 proc., 
antraisiais – 40 proc. atlyginimo.

BNS inform.
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Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

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. La-
bai darbinga savai-
tės pradžia, tačiau 
bus ir nemažai 

streso bei įtampos. Iš anksto 
susiplanuokite savo dieno-
tvarkę, neatidėliokite skubių 
reikalų. Pirmosiomis savaitės 
dienomis daug bendrausite su 
darbo aplinkos žmonėmis, ta-
čiau nebus lengva susikalbėti, 
gali įsivelti apmaudžios klai-
dos. Savaitės vidurys nemalo-
niausias – galima nesantaika 
namuose, rimtesnės krizės il-
galaikiuose santykiuose, svei-
katos sutrikimai. Atsisakykite 
finansinių avantiūrų. Pasisten-
kite grąžinti senas skolas, at-
siprašyti tų, kuriuos įžeidėte. 
Paskutinės savaitės dienos bus 
kiek ramesnės, skirkite dau-
giau laiko poilsiui, ieškokite 
kokybiškų būdų atgauti pra-
rastas jėgas.

JAUTIS. Lau-
kia sudėtingiausia 
šių metų savaitė. 
Nesusipratimai, 

susiję su asmeniniu gyveni-
mu bei finansiniais reikalais, 
pasieks savo piką. Aplinky-
bės privers pažvelgti savo 
baimėms į akis, būtina atlikti 
jausmų „reviziją“. Gali apnik-
ti pykčio, pavydo, savininkiš-
kumo jausmai, tapsite įtaresni, 
priekabesni. Venkite išsilieti 
ant mylimų žmonių, ieško-
kite tikrųjų nepasitenkinimo 
priežasčių. Ypač nepalankus 
laikas pradėti romantiškus 
santykius – galite į savo gyve-
nimą pritraukti destruktyvius, 
fatališkus partnerius.

DVYNIAI. Bū-
site susikoncentra-
vę ties finansiniais 
klausimais. Pirmą-

ją savaitės pusę nereikėtų sku-
bėti priimti atsakingų sprendi-
mų, didelė tikimybė suklysti, 
patirti nuostolių. Daugiau 
dėmesio skirkite vidiniam 
darbui, šeimyniniams santy-
kiams. Įsiklausykite į kitų pa-
tarimus – galite iš aplinkinių 
išgirsti daug puikių įžvalgų. 
Savaitės pabaiga labai akty-
vi, bus daug bendravimo, in-
telektualaus darbo, tikėtina, 
jog tvarkysite reikšmingus 
dokumentus. Tai ne laikas il-
galaikiams įsipareigojimams, 
situaciją keisis dar ne vieną 
kartą. Tausokite nervus, kitaip 
neišvengsite stipresnių galvos 
skausmų, nemigos.

VĖŽYS. Sunki 
savaitė. Ypač ati-
diems reikia būti 
antradienį ir trečia-

dienį, nes šiuo metu užtemi-
mas veiks stipriausiai. Nesusi-
pratimai, prasidėję dar liepos 
pradžioje, pasieks savo piką.
Tai – kritiškas laikas asmeni-
niams santykiams. Tikėtina, 
jog reikės su kažkuo atsisvei-
kinti – mokėkite paleisti tai, 
kas išeina iš jūsų gyvenimo, 
nesilaikykite įsikabinę praei-
ties. Vėžys – jausmingiausias 

Astrologinė prognozė savaitei 
Zodiako ženklas, todėl ne-
nuostabu, jog laukia galingas 
jausmų antplūdis, būtina skirti 
laiko vidiniam darbui, stebė-
ti, analizuoti savo pojūčius. 
Savaitės pabaiga itin miglota, 
venkite neaiškių kompanijų, 
atsargiau vertinkite gautus pa-
siūlymus.

LIŪTAS. Su-
dėtinga pirmojo 
savaitės pusė. Gali 
paūmėti lėtiniai 

susirgimai, būtina atsakingai 
rūpintis savo sveikata. Puikus 
laikas ligų profilaktikai, svei-
katinimosi procedūroms, die-
tų pradžiai. Problemos darbe 
ar buityje užsitęs, pareikalaus 
nemažai jūsų energijos ir lai-
ko. Reikia tausoti jėgas, dau-
giau ilsėtis, ieškoti kokybiškų 
atsipalaidavimo būdų. Savai-
tės viduryje spręsite tarpusa-
vio nesusipratimus, tikėtini 
stipresni konfliktai su šeimos 
nariais. Periodo pabaiga akty-
vi – daug bendrausite, keliau-
site, tikėtinos naujos pažintys 
arba susitikimai su seniai ma-
tytais bičiuliais, giminėmis.

M E R G E L Ė . 
Produktyvus me-
tas, galite nemažai 
nuveikti profesinė-

je srityje. Prireiks įdėti nema-
žai pastangų. Palankus laikas 
tiems, kurie užsiima kūrybine 
veikla, taip pat pramogų vers-
lo atstovams, dirbantiems gro-
žio industrijoje. Sulig savaitės 
viduriu prasideda sunkumai, 
tapsite uždaresni, norėsis atsi-
riboti nuo aplinkinio pasaulio. 
Tikėtini stipresni išgyvenimai, 
galimai susiję su šeimos nariais, 
giminėmis. Nebėkite nuo slogių 
jausmų, bent trumpam sustab-
dykite minčių chaosą – būtina 
skirti laiko vidiniam darbui.

S VA R S T Y -
KLĖS. Šią savaitę 
galite susidurti su 
stipriais išgyveni-

mais bei netektimis. Tai pa-
vojingas periodas, kai būtina 
elgtis išmintingai, vengti sku-
botų sprendimų, analizuoti ky-
lančius jausmus. Savaitė pra-
sidės nesusipratimais artimoje 
aplinkoje, tai – kritinis laikas 
ilgalaikėms partnerystėms. 
Bus sunku išlaikyti vidinę har-
moniją, gali užvaldyti pavydas, 
pyktis, noras keršyti. Atsiskleis 
nemalonios paslaptys. Ypač 
atsargiai reikia žiūrėti į šiuo 
metu užsimezgusias pažintis 
– galite susidurti su itin nega-
tyviais, piktų kėslų turinčiais 
žmonėmis, nerekomenduoja-
ma tvarkyti piniginių reikalų, 
lanku apeikite visas rizikas, 
nes tikėtini didesni nuostoliai.

S K O R P I O -
NAS. Šią savaitę 
tarsi bus tikrinami 
sąmoningumas bei 

požiūris į valdžią. Bus suteikta 
nemažai galios – naudokite ją 
tinkamai. Venkite arogancijos 
ir despotiško elgesio. Savai-
tės pradžia aktyvi ir darbinga, 

teks nemažai bendrauti su dar-
bo aplinkos žmonėmis, spręsti 
klausimus, kurie susiję su trans-
porto priemonėmis, tvarkyti 
dokumentus. Sulig savaitės vi-
duriu visas dėmesys nukryps į 
asmeninius ryšius, tapsite itin 
įtarūs, savininkiški, gali kilti 
didesnių nesusipratimų tarpu-
savio santykiuose. Sekmadienį 
tikėtinos šeimyninės dramos, 
galimos finansinės problemos.

ŠAULYS. Len-
gvai slysite per 
gyvenimą. Pirmoje 
periodo pusėje ga-

limos šiokios tokios įtampos, 
susijusios su finansiniais rei-
kalais – tikėtina, jog prisiė-
mėte pernelyg didelius ir jus 
slegiančius įsipareigojimus. 
Nebėkite nuo atsakomybės, ki-
taip neišvengsite skaudžių pa-
sėkmių. Neieškokite lengves-
nių kelių, sąžiningai vykdykite 
savo pareigas. Palanku spręsti 
juridinius klausimus, užsiimti 
reklama, planuoti dalykines 
keliones, atostogas, šventes.

OŽIARAGIS. 
Aplinkybės vers 
atsigręžti į praeitį, 
anksčiau padarytus 

sprendimus, dar neišspręs-
tas problemas. Būtina atlikti 
jausmų „reviziją“, dirbti ties 
negatyviomis vidinėmis pro-
gramomis. Išryškės problemos 
šeimyniniuose santykiuose.  
Pagal galimybes grąžinkite 
skolas, atsiprašykite tų, kuriuos 
įskaudinote. Puikiai tinka pas-
ninkas, meditacija, atgaila.

VA N D E N I S . 
Nesileiskite užval-
domi negatyvių 
jausmų – išlikite 

orūs, elkitės garbingai. Ieško-
kite vidinio balanso, analizuo-
kite savo jausmus, mintis, ieš-
kokite tikrųjų nepasitenkinimo 
priežasčių. Pirmoji periodo 
pusė sudėtingiausia – didesnė 
traumų, nelaimingų atsitikimų, 
konfliktinių situacijų tikimybė. 
Galima akistata su teisėsauga, 
tikėtini įvairūs apribojimai. 
Palankiausia savaitės diena 
ketvirtadienis – tinka tvarky-
ti finansinius reikalus, spręsti 
nesusipratimus su artimaisiais, 
pristatyti turimas idėjas.

ŽUVYS. Bū-
site nusiteikę itin 
kūrybiškai. Savai-
tės pradžia palan-

ki kolektyvinei veiklai. Gali 
užsimegzti naudingos pa-
žintys, todėl išlikite socialiai 
aktyvūs, neatsisakykite kvie-
timų pasižmonėti, dalyvauti 
renginiuose. Savaitės viduryje 
skirkite laiko savianalizei, ne-
sileiskite užvaldomi negatyvių 
jausmų. Antroji periodo pusė 
prasidės maloniomis staigme-
nomis, sulauksite jausmingų 
prisipažinimų. Ketvirtadienis 
sėkmingiausia diena – puose-
lėkite turimus talentus, rūpin-
kitės savo įvaizdžiu, pradėkite 
sveikatinimosi, gražinimosi 
procedūras.

PRO MEMORIA
Obelių seniūnija:
STANISLAVAS AŠVYDIS
1936.10.16 – 2019.07.08
MYKOLAS PAJEDA
1943.05.05 – 2019.07.11

Kino centras paskirstė 
1,27 mln. eurų filmams kurti

Lietuvos kino centras 
(LKS) baigė antrojo šių metų 
ketvirčio konkursą ir kino 
projektams paskirstė 1 mln. 
271 tūst. eurų.

Iš 36 finansuojamų filmų pro-
jektų valstybės paramą gaus 20 
gamybos darbų projektų, tarp jų 
penki ilgametražiai filmai, sep-
tyni trumpametražiai, du tele-
vizinės meninės dokumentikos 
projektai ir šeši mažumos ben-

dros gamybos filmų projektai. 
Šiems projektams iš šių metų 
valstybės biudžeto skirta 939 
tūkst. 525 eurų, pranešė LKC. 
Per 330 tūkst. eurų parama su-
teikta 16 filmų parengiamųjų 
darbų projektams. Valstybinis 
finansavimas taip pat skirtas ke-
turių vaidybinių ir vieno anima-
cinio ilgametražių filmų scenari-
jams rašyti. Scenarijams iš viso 
duota 27 tūkst. eurų

BNS inform.



Neturint raštiško UAB Rokiškio Sirena sutikimo, bet kokią laikraščio „Rokiškio Sirena” informaciją kopijuoti ir platinti griežtai draudžiama

Leidžiamas antradieniais ir
penktadieniais
Laikraščio tiražas – 701 egz.
Laikraščio elektroninės versijos 
tiražas – 2495 egz.
Redakcija už skelbimų, reklamos 
ir užsakomųjų straipsnių turinį 
neatsako

Leidėjas - UAB „Rokiškio Sirena”
Spausdina - UAB „AL grupė”

Skelbimai priimami:
www.rokiskiosirena.lt
V. Baranovskio IĮ Baltma, Taikos g. 5
Rokiškis
UAB Zirzilė, Panevėžio g. 12-1
Rokiškis

ISSN 2351-7433
Nepriklausomybės a. 12, Rokiškis
Tel. 8 666 76777
reklama@rokiskiosirena.lt

12 psl. 2019-07-16

ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

Kalbasi dvi draugės:
– Savaitgaliui pažadėjo 

30 laipsnių karščio!
– Negali būti.
– Gali. 15 laipsnių 

šeštadienį ir 15 laipsnių 
sekmadienį.

***
Skelbimas: „Ieškome 

aviečių rinkėjų. Atlyginimas 
– 40 Eur/dienai. Jei jus 
sugaus sklypo šeimininkai, 
mes jūsų nepažįstam“.

***

Orų prognozė liepos 16-18 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Liepos 16 d. Naktį 13

Dieną 19
P, 
2-7 m/s

Dieną palis, kai kur – 
perkūnija.

Liepos 17 d. Naktį 12
Dieną 20

Š,
3-8 m/s

Dieną vietomis 
trumpi lietūs. Galima 
perkūnija

Liepos 18 d. Naktį  12
Dieną 21

ŠV, 
3-8 m/s

Dieną kai kur gali lyti. 

DIREKTORIUS
Simonas Tuska
info@rokiskiosirena.lt

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

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

Šiltai ir nuoširdžiai 
šypsojosi katinas Rainius, 
matydamas iš sodybos 
pagaliau išvažiuojančius 
šeimininkų anūkus.

***
Naktis. Pora lovoje 

nemiega.
Ji galvoja:
– Jis tikriausiai galvoja 

apie kitą moterį.
Jis:
– Niekaip nesuprantu, 

kodėl romėnai nukryžiavo 

vienintelį žmogų visoje 
imperijoje, sugebėjusį 
vandenį paversti vynu.

***
Su manimi galite nueiti: 

iki meilės, depresijos, 
metrikacijos skyriaus ar 
areštinės. Jums kur?

***
Naujalietuvis skundžiasi 

draugui:
– Įsivaizduoji, pamečiau 

buto raktus.
– Tai ką dabar darysi?

– Ką, ką? Pernakvosiu 
viešbutyje, o rytoj pirksiu 
naują butą.

***
Mokslininkų tyrimai: 

moterys, turinčios antsvorio, 
gyvena gerokai ilgiau, nei 
vyrukai, drįsę joms apie tai 
pasakyti.

***
– Tėveli, kas yra 

transvestitas?
– Paklausk dėdes Aldonos.

***
Viešbučio svečias 

piktinasi aptarnavimu ir 
gyvenimo sąlygomis:

– Ar jūsų viešbutyje bent 
paklodės švarios?

– Žinoma, prieš jus 
gyvenę svečiai kasdien 
maudėsi baseine.

***
Tikybos mokytoja klausia 

Petriuko:
– Kas viską mato ir girdi?
– Mūsų kaimynė.

***
Petriukas ateina pas 

močiutę pasisvečiuoti. 
Močiutė klausia:

–Tai ką, vėl tėvai riejasi?
– Aha. Mama iš 

komandiruotės atvežė 
kažkokį tai sifilį. Tada jį 
perdavė tėvui, kaimynui 
Jonui ir savo viršininkui 
Antanui. Dabar jie visi 
riejasi ir rėkia vieni ant kitų. 
O aš taip ir nesuprantu – ar 

mažai parvežė, ar padalino 
nelygiai...

***
– Mano senelis iš anksto 

žinojo, kurią dieną mirs. Ir 
apytiksliai net valandą!

– Tai gal buvo 
ekstrasensas?

– Koks ekstrasensas! Jam 
teisėjas pasakė.

***
Orkestro repeticijoje, 

dirigentas burba 
nepatenkintas muzikantu, 
grojančiu mušamaisiais:

– Jeigu žmogus 
visiškai negali groti jokiu 
instrumentu, jam duoda 
dvi lazdeles ir padaro 
būgnininku!

Iš orkestro teatrališkas 
šnibždesys:

– O jeigu žmogus ir to 
nesugeba, iš jo vieną lazdelę 
atima ir jis tampa dirigentu!

***
– Ar galiu tavo nuotrauką 

pasidėti spintoje?
– O kam?
– Kad vaikai saldainių 

neimtų.
***

Statybininkas skundžiasi 
brigados meistrui:

– Mano kastuvas sulūžo.
– O tu snausk atsirėmęs į 

betono maišyklę.
***

Už korupciją paprastai 
teisiami tie, kurie ėmė storais 

vokais. O dalinosi plonais 
vokeliais.

***
Kantrybės taurė 

prisipildo sparčiau, jei į ją 
spjaudoma.

***
– Meldžiamasis, kada 

man skolą grąžinsit?
– O aš nemaniau, kad 

tamsta toks smalsus.
***

Spintelėje po kriaukle 
obuolio graužtuku 
vakarieniauja tarakonų 
šeimyna. Tėtis tarakonas 
pasakoja:

– Va, vakar įlindau pas 
kaimynus. Ten, žinokit, 
viskas taip išblizginta, taip 
švaru. 

Motina tarakonė timpt jį 
už ūso:

– Negadink apetito  bent 
jau vaikams, pasakodamas 
tokias bjaurybes...

***
Petriukas namo parsivedė 

draugą. Berniukai žaidžia, 
kol svečias nepamatė 
svarstklių po lova. Ištraukė 
jas ir bando lipti. Petriukas:

– Nelipk ant jų, kam aš 
sakau!

– O kas bus!
– Nežinau, bet mama, kai 

ant jų užlipa, visada verkia.
***

Moteris kaip reklama, 
laimi kartodama tą patį.

BALDAI

• 4 metalines kėdes su pagalvėlėmis 
terasai. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 614 92 710. Rokiškis
• Dideli kampinį rašomąjį stalą, 
dvivietę sofą, vaikišką plastmasinę 
labai tvirtą žaislų dėžę ir komodą. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 668 64 028. 
Rokiškis

• Stalą kompiuteriui. Geros būklės. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 620 70 057. 
Rokiškis
• Pakabinamą, dviejų lempučių 
senovinį šviestuvą. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 614 34 974. Rokiškis
• Kokybiškai pagamintą, didelį 
kampinį rašomąjį stalą. Kaina 250 
Eur. Tel. 8 614 92 710.  
Rokiškis

• Vaikų kambario baldus iš sistemų, 
galima pirkti dalimis.  
Tel. 8 614 92 710. Rokiškis
• Staliuką - stalviršis ąžuolo, kojos 
Zinger siuvimo mašinos. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Vaikišką lovytę 80x160 cm. Kaina 
70 Eur. Tel. 8 652 39 422. Rokiškis
• Dvi Siguldos baldų indaujas 
ir televizoriaus spintelę (galima 

statyti kartu arba atskirai).  
Tel. 8 614 92 710. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Naudotą, patikrintą, paruoštą 
naudoti kavos aparatą Bosh. 
Kaina 160 Eur. Tel. 8 670 27 742. 
Rokiškis

• Grilį Steikator. Kepa labai 
aukštoje temperatūroje, 
infraraudonaisiais spinduliais. 
Kepimo laikas 3-5 min. Gaminama 
po vieną porciją, tinka maitinimo 
įstaigoms. Tel. 8 670 27 742. 
Rokiškis
• Vokišką Klarstein indaplovę. 

Labai nedaug naudota, 9 
komplektų. Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 610 77 145. Rokiškis
• Naudotą, puikiai veikiantį 
šaldytuvą Snaigė. Kaina derinama. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 676 08 776. 
Rokiškis
• Naują kaitlentę Henske. Kaina 15 
Eur. Tel. 8 628 37 400. Rokiškis
• Geros būklės viryklę Lodos. 
Kaina 55 Eur. Tel. 8 610 44 262. 
Rokiškis
• Šaldytuvus, skalbimo mašiną, 
mikrobangų krosnelę, baldus.  
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Pigiai dujų balionus.  
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Elektrinę siuvimo mašiną CAIKA 
134. Kaina 155 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Geros būklės skalbimo mašiną 
Samsung. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 675 45 240. Kupiškis
• Tvarkingą kojinę siuvimo mašiną 
Podolsk. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 682 16 743. Rokiškis


