
Nepriklausomas rajono laikraštis 2019 m. rugpjūčio 2 d., penktadienis Nr. 58 (636)

Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Rugpjūčio 2-oji, 
penktadienis, 

31 savaitė
Iki metų pabaigos liko

151 diena.
Ubagų diena, Porciunkulė, 
Šv. Mergelės angeliškosios 

šventė
Tarptautinė alaus diena

Saulė teka 5.28 val., 
leidžiasi 21.21 val. 

Dienos ilgumas 15.53 val. 
Mėnulis – jaunatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Alfa, Alfas, Alfonsas, Guoda, 
Gustas, Gustava, Gustavas, 

Gustė, Gustina, Gustis, Gustys, 
Tautvaišas, Tautvaišė, Tautvaldas, 

Tautvaldė.
Rytoj: Augustė, Lengvinė, Lidija, 
Mangirda, Mangirdas, Mangirdė, 

Mankanta, Mankantas, 
Mantartas, Mantartė, Žeimena.

Poryt: Domantas, Domas, 
Dominyka, Dominykas, Domitas, 
Gerimantas, Gerimantė, Gerutė, 

Gerutis, Irta, Irtautas, Irtautė, 
Milgeda, Milgedas, Milgedė, 

Milgeidas, Milgeidė.

Dienos citata
„Laikas yra gėrio auklė ir 
motina“ (V. Šekspyras).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1589 m. Prancūzijos karalių 
Henriką III, žinomą ir Henriko Va-
lua vardu, prie Sen Klodo nužudė 
Žakas Klemenas. Henrikas Valua 
1573-1574 metais buvo ir Lietu-
vos didysis kunigaikštis, tačiau 
čia jam nepatiko ir 1574 metų 
birželio 18 dieną jis pabėgo į 
Prancūziją, kur ir tapo Henriku III.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

11993 m. darbą pradėjo 
Lietuvos Konstitucinis Teis-
mas, tų pačių metų kovo mė-
nesį suformuotas iš 9 teisėjų.

Post scriptum
Bloga pati ir gerą vyrą 

pagadina.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

UAB „ROKIŠKIO 
AUTOBUSŲ PARKAS”

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

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

Autobusų nuomos paslaugos.
Informacija tel. 52982 arba www.rokiskioap.lt

4 p.

Apie kirpėjų problemą Salose, 
arba verslo liudijimų įkainių klausimas

3 p.

Rokiškio padangę raižė naikintuvas

Liepos 30 d. kelios minutės po 16 val. virš Rokiškio, galima sakyti, 
pažeme praskriejo naikintuvas. Rokiškėnai turėjo retą progą pasigrožėti 
įspūdingu orlaiviu. Gatvėje sustoję žmonės neslėpė abstulbinti įspūdingo 
skriejančio lėktuvo galingo riaumojimo.
Mat lėktuvas skriejo ganėtinai žemai, žemiau kamuolinių debesų. Jis 
nulėkė Latvijos pusėn. Jį pavyko nufotografuoti ir „Rokiškio Sirenai“, savo 
nuotraukomis pasidalino ir vienas mūsų skaitytojų.

Kitąmet Rokiškyje – 
pasaulinio lygio 
tinklinio turnyras?
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Nepriklausomas rajono laikraštis

Vaiko teisių apsaugos specialistai per pusmetį gavo 49 pranešimus 
apie galimai nesaugią vaikams aplinką

Panevėžio apskrities vaiko tei-
sių apsaugos skyriaus (VTAS) 
vedėja Žaneta Ginaitė „Rokiškio 
Sirenai“ teigė, kad nuo 2019 m. 
sausio 1-osios iki birželio 30-osios 
skyriaus specialistai gavo 49 pra-
nešimus iš Rokiškio rajono apie 
galimai nesaugią aplinką vaikams. 
Antrasis grėsmės lygis, kai vaikai 
apgyvendinami pas laikinus globė-
jus ar šeimynose, buvo nustatytas 
6 vaikams. Pirmasis grėsmės lygis 
nustatytas 67-iems vaikams. 56-
iems vaikams grėsmės lygis vertin-
tas, bet jo nenustatyta.

Tyrimas – 17 lapų
Interneto platybėse vis dar skam-

ba gasdinimai, esą vaiko teisių spe-
cialistai vaikus iš šeimų atiminėja 
dėl menkiausių problemų: garsaus 
verksmo, įdrėskimo ar mėlynės. Paš-
nekovė Panevėžio apskrities VTAS 
vedėja Ž. Ginaitė tokius mitus nei-
gia. Iš tiesų per pusmetį iš Rokiš-
kio rajono šeimų buvo paimti šeši 
vaikai ir apgyvendinti šeimynose ar 
pas globėjus. Priežastis: girtavimas, 
smurtas, nepriežiūra. Kaip teigė paš-

nekovė, pirmiausia vaiko teisių ap-
saugos specialistai ieško, kam tokiu 
atveju patikėti vaikus: močiutėms, 
seneliams, dėdėms, tetoms, krikšto 
tėvams ar kitiems artimiems žmo-
nėms. Ir tik jei tokių neatsiranda, glo-
ba patikima laikiniesiems globėjams 
ar šeimynoms. Ir tik teismo sprendi-
mu. Tie vaikai, kuriems buvo nusta-
tytas pirmasis grėsmės lygis, buvo 
laikinai patikėti artimiems žmonėms: 
seneliams, dėdėms ar tetoms, kitiems 
artimiesiems.

Kitaip sakant, norint, kad vaiko 
teisių apsaugos specialistai paimtų 
iš šeimos vaiką, tėvams reikia ge-
rokai prikrėsti kvailysčių? „Niekas 
vaikų tiesiog taip neatiminėja. Prii-
mant tokį sprendimą, reikia įvertinti 
gausybę faktų ir aplinkybių. Tyrimo 
medžiaga sudaro maždaug 17 lapų“, 
– pasakojo pašnekovė.

Visų nelaimių priežastis – 
gėrimas
Kokia dažniausia priežastis, dėl 

kurios sulaukiama skundų? Pašne-
kovė atvira: didžiausia bėda yra gė-
rimas ir su tuo susijusios problemos, 
tokios kaip vaikų nepriežiūra, smur-
tas artimoje aplinkoje.

Vaiko teisių apsaugos skyriaus 
vedėja pabrėžė, kad skyriaus speci-
alistų vizitas šeimose dažnai nebūna 
griaustinis iš giedro dangaus. Tokios 
šeimos stebimos, joms teikiama pa-
galba. Ir netgi paėmus vaikus iš šei-
mos, tėvams teikiama pagalba, vyk-
doma atvejo vadyba, dirba mobili 
specialistų grupė, kad padėtų šeimai 
išspręsti problemas ir vaikai galėtų 
grįžti pas savo tėvus. Nes, kad ir ko-
kie jie bebūtų, vaikams jie yra labai 
svarbūs. „Ir mūsų darbas – padėti su-
grąžinti vaikus į šeimą“, – sakė paš-
nekovė. Kai kuriems tėvams toks su-
krėtimas būna rimtas signalas keistis.

Tačiau  pasitaiko atvejų, kai šei-
mos, kurių vyresni vaikai yra atim-
ti, gimdo mažesnius, o jais vėl ten-
ka rūpintis valstybei, nes tėvai turi 
„svarbesnių reikalų“? Kaip sakė paš-
nekovė, visuomenėje nestinga įsiša-
knijusių problemų. Ir tie tėvai, kurie 
neturi vaikų priežiūros įgūdžių, ne-

retai ir patys vaikystėje nebuvo tin-
kamai prižiūrimi. Tad ir neišsiugdo 
pakankamai žinių ir įgūdžių.

Svarbu ugdyti jaunąją kartą
Kaip nutraukti tą ydingą paveldė-

jimo ratą? Pašnekovė daugiausia vil-
čių sieja su jaunimo švietimu. Todėl 
svarbu, kad vaikai nuo pat mažens 
matytų saugią, tvarkingą aplinką. 
Tam labai pasitarnauja dienos cen-
trai, kur vaikai gali ramiai paruošti 
pamokas, praleisti laisvalaikį. Jie 
turėtų būti mokomi ir šeimos pla-
navimo įgūdžių, mokytis tinkamai 
rūpintis būsima šeima. Pašnekovė 
teigė, kad susiduriama su atvejais, 
kai jauni tėvai labai myli savo vai-
kus, tačiau vos patys pilnametystės 
sulaukę, nemoka tinkamai rūpintis 
savo atžalomis. Todėl labai svarbi 
bendruomenės, kaimynų, valstybės 
institucijų parama. Labai svarbi ir 
institucijų parama tėvams, kad šie 
atsikratytų priklausomybių, ugdytų 
socialinius įgūdžius, atsakingai pla-
nuotų savo šeimas. Tada ir problemų 
visuomenėje bus mažiau.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Juodupė kitų metų Lietuvos mažosios kultūros sostinės sertifikatą gaus spalį
Juodupei 2020-ieji bus iššūkių 

ir pokyčių metas: miestelis tapo 
viena iš dešimties mažųjų Lietuvos 
kultūros sostinių ir kitąmet repre-
zentuos visą Aukštaitijos regioną. 
Miestelis garbingą titulą liudijantį 
sertifikatą, planuojama, gaus spa-
lio mėnesį. Juodupės bendruome-
nės pirmininkas, rajono tarybos 
narys Zenonas Viduolis neslėpė 
džiaugsmo, o kartu ir šiokio tokio 
nerimo, kad tik pavyktų juodupė-
nams sklandžiai ir įdomiai repre-
zentuoti savąjį miestelį, rajoną, 
kraštą.

Gyvenimas aktyvėja
Juodupės miestelis pastaruoju 

metu išgyvena tam tikrą Renesansą. 
Jau keletą metų puošiasi ir priva-
čių, ir daugiabučių namų kvartalai, 
yra vilties, kad pagaliau pajudės ir 
vadinamojo „Pentagono“ griovimo 
reikalas. Miesto viešosios erdvės 
taip pat gražiai tvarkomos: Europos 
Sąjungos paramos dėka prieš keletą 
metų sutvarkytas miestelio centras, 
šiemet – paplūdimys, šaligatviai. 
Taigi ir svečius pasikviesti jau yra 
kur. Ir šventę, priklausomai nuo oro 
sąlygų, yra kur surengti: yra tam tin-
kamų erdvių. Mat remontai pakeitė ir 
Kultūros namų veidą.

O ir kultūrinis gyvenimas juda į 
priekį. Gana neblogai matomi savivei-
klininkai, šiuo metu čia veikia net dvi 
kapelos, yra dainuojančių, šokančių. 
Aktyvios ir miestelio bei aplinkinių 
didesnių gyvenviečių bendruomenės: 
Aleknų, Didsodės, Onuškio. Pastaro-
joje veikia įdomus muziejus, rūpestin-
gai prižiūrimas Elenos Blažienės.

Didžiulį indėlį į kultūrinį gyveni-
mą ir turizmo pagyvėjimą paskatino 
Ilzenbergo dvaras. Čia netrūksta tu-
ristų, rengiami koncertai. Turtingas 
šis kraštas ir laisvės kovų istorija.

Aktyvus ir sportinis gyvenimas, 
o ypač ledo ritulys, kurio vieni pra-
dininkų Lietuvoje ir yra juodupėnai. 
Žodžiu, yra visos sąlygos vystyti 
Juodupės – mažosios Lietuvos kultū-
ros sostinės idėją.

Džiaugėsi kolegės indėliu
Paklaustas, kodėl kilo mintis pre-

tenduoti į Lietuvos mažosios kul-
tūros sostinės titulą, Juodupės ben-
druomenės pirmininkas Z. Viduolis 
sau laurų neprisiima. „Čia mūsų 
aktyvios bendruomenės narės Linos 
Meilutės-Datkūnienės idėja. Ji pa-
rengė projektą. Mes ją, žinoma, pa-
laikėme, ir kuo galėsime, tuo talkin-
sime“, – sakė jis.

Tiesa, Lietuvos mažosios kultūros 

sostinės titulas Juodupei yra labai 
garbingas, tačiau didelės finansinės 
naudos jis neatneš. Z. Viduolio tei-
gimu, visoms dešimčiai mažųjų kul-
tūros sostinių kitąmet pažadėti 50 
tūkst. Eur, arba aritmetiškai dalinant, 
5 tūkst. Eur miesteliui. Tačiau L. Mei-
lutė-Datkūnienė paaiškino, kad pats 
kultūros sostinės titulas jokių privile-
gijų ir lėšų nesuteikia. Ir norint gauti 
tuos penkis, ar net mažiau tūkstančių, 
reikės gerokai padirbėti rengiant įvai-
rius projektus, juos apginti.

Ko tikimasi 
iš kultūros sostinės titulo?
Net jei ir pavyktų tuos pinigus 

laimėti, ar jie labai dideli? Klausi-
mas retorinis. Mat toks yra žinomes-
nės muzikos grupės vieno vakaro 
honoraras. O juodupėnai juk turės 
formuoti ne dienos, ne savaitgalio, 
o visų metų kultūrinių renginių pro-
gramą. Vadinasi, teks daug investuoti 
ir savųjų resursų: laiko, žmogiškųjų 
išteklių. Kodėl juodupėnai ryžosi to-
kiam iššūkiui?

L. Meilutė-Datkūnienė atvira: ji 
tiki, kad miestelis turi potencialą. Be 
to, reikia išnaudoti tą postūmį, kurį 
rajonui davė Rokiškio – Lietuvos kul-
tūros sostinės renginiai. Ir mažosios 
kultūros sostinės titulas, nors pats sa-

vaime ir dividendų neduoda, yra pri-
valumas, papildomas pliusas rengiant 
kitus projektus. O jų miesteliui reikia.

L. Meilutė-Datkūnienė mano, kad 
stengtis verta. Mat miestelyje gausu 
jaunimo, vaikų darželis pilnas ma-
žųjų. Tad pats metas saugoti esamas, 
formuoti naujas miestelio tradicijas. 
Įveiklinti naujas, išgražintas erdves. 
Keisti miestelio žmonių požiūrį į 
save, kaimyną, bendruomenę. Pa-
naudoti ne tik Juodupės, bet ir aplin-
kinių gyvenviečių veiklių bendruo-
menių potencialą, dėkingas gamtos 
sąlygas, piliakalnius, šaltinius, Ilzen-
bergo dvaro kaimynystę, formuoti 
turistinius maršrutus. Tam, kad ma-
žosios kultūros sostinės titulas duotų 
ilgalaikę išliekamąją vertę.

Koncentruosis į kokybę
Paklausta, kokį dėlioja kultūrinių 

renginių planą, pašnekovė atsakė, 
kad planas jau buvo paruoštas tei-
kiant paraišką. Jo kertiniai akmenys 
– tradicinės, populiarumą įgijusios 
šventės: kapelų šventė rudenį, An-
taninės birželio viduryje. Atgaivinta 
pastaroji šventė – viena sėkmingiau-
sių bendruomenės iniciatyvų. Mat 
anksčiau Juodupė garsėjo šv. Antano 
atlaidas. O kaip ir jie, birželio vidu-
ryje buvo švenčiama ir Tekstilininko 

diena. Ji – profesinė šventė nemažai 
miestelio gyventojų daliai. Juk Juo-
dupės raida yra susijusi būtent su 
šiuo fabriku. Anksčiau juodupėnai 
miestelio šventę švęsdavo pačioje 
vasaros pabaigoje. O prieš trejus me-
tus ji vėl perkelta į Antanines. Ir L. 
Meilutės-Datkūnienės manymu, ši 
iniciatyva visiškai pasiteisino.

Tačiau tai, kad į fabriką dirbti 
žmonės važiavo kone iš visos Lie-
tuvos, kelia ir šiokių tokių sunkumų 
buriant tvirtą bendruomenę. Tam tar-
nauja ne tik senos, bet ir naujos tra-
dicijos. Tokios kaip kelių entuziastų 
sumanytas orientacinis ralis. Pašne-
kovė atvira: ji ir kiti entuziastai į jį 
investavo nemažai laiko ir asmeninių 
lėšų. Tačiau pasiteisinusi idėja ne tik 
jungia miestelio bendruomenę, bet ir 
garsina Juodupę.

L. Meilutė-Datkūnienė mano, kad 
ne renginių gausa, o jų stiprumu, 
profesionalumu turi pasižymėti ma-
žosios kultūros sostinės metai. Tai 
proga ugdyti visuomenės skonį, dė-
mesį kultūrai.

Jos viena didžiausių svajonių – dro-
žėjų pleneras. Juk jam pasibaigus me-
nininkų sukurti darbai dar daug metų 
puoštų miestelį, kurtų jaukumą Juodu-
pės žmonėms ir krašto svečiams.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Avarija Respublikos - Aušros gatvių sankryžoje
Liepos 31 d., 12.10 val. Rokišky-

je, Respublikos g., vyras (gim.  1997 
m.), vairuodamas automobilį „Audi 
A4“ nesilaikė saugaus greičio ir ats-
tumo, ir atsitrenkė į priekyje, ta pačia 
juosta ir ta pačia kryptimi važiavusį 
automobilį „Opel Meriva“, kurį vai-
ravo vyras (gim. 1939 m.). Eismo 
įvykio metu apgadinti abu automobi-
liai, susižalojo vyras (gim. 1997 m.).

„Rokiškio Sirenos inform.

L. Šepkos parke – nepilnamečių 
muštynės

Liepos 29 d., 21.20 val. moteris (gim. 1948 m.), gyvenanti Rokiškyje, 
Taikos g., pranešė, kad apie 23.00 val. Šepkos parke, jos anūkus (gim. 
2002 m.) sumušė pažįstami asmenys.

Tie asmenys yra nepilnametis (gim. 2004 m), gyvenantis Rokiškyje, 
Vilniaus g., nepilnametis (gim. 2004), gyvenantis Rokiškyje, Taikos g. ir 
nepilnametis (gim. 2003 m.), gyvenantis Rokiškyje, Laisvės g.

Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato inform.
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Nepriklausomas rajono laikraštis

Apie kirpėjų problemą Salose, arba verslo liudijimų įkainių klausimas
Darbo su verslo liudijimu 
ypatumai
Verslo liudijimas iš esmės reiškia 

iš anksto sumokėtą fiksuotą gyvento-
jų pajamų mokestį. Kitaip sakant, įsi-
gijęs verslo liudijimą asmuo sumoka 
tam tikrą nustatytą sumą už leidimą 
verstis nustatyta veikla arba visoje 
Lietuvoje (tada verslo liudijimo ta-
rifas yra didesnis) arba tik Rokiškio 
rajono savivaldybės (tada mokama 
mažesnė suma, tačiau asmuo neturi 
teisės verstis ta veikla kitoje savi-
valdybėje). Vaizdžiai sakant, kirpėja, 
įsigijusi verslo liudijimą, galiojantį 
tik Rokiškio rajono savivaldybėje, 
negali vykti sušukuoti nuotakos, tar-
kime, į Kupiškio rajoną.

Įsigijęs verslo liudijimą asmuo 
dar moka ir kitas įmokas: Sodrai bei 
Privalomojo sveikatos draudimo mo-
kestį.

Tačiau verslo liudijimą turintis 
asmuo nustatytą sumą už jį moka ne-
priklausomai nuo gaunamų pajamų. 
Tarkime, kirpėjos verslo liudijimo 
kaina bus tokia pat, ar ji per dieną nu-
kirps 10 klientų, ar per mėnesį – vos 
vieną. Kitaip sakant, netgi labai gerai 
uždirbantis asmuo turės mokėti tik tą 
nustatytą sumą.

Veikla įsigijus verslo liudijimą 
yra mažiausiai apmokestinama vei-
klos rūšis. Antai, gyventojų pajamų 
mokestis, kaip jau minėta, nepriklau-
somai nuo to, kiek uždirbama, už 
verslo liudijimą visus metus verstis 
kirpėjo veikla Rokiškio rajono savi-
valdybėje, kainavo tik 120 Eur. Pa-
lyginti, šio straipsnio autorė, papil-
domai dirbdama pagal individualios 
veiklos pažymą ir kas mėnesį gau-
dama iš šios veiklos po 500 Eur kas 
mėnesį, už 2018 m. sumokėjo vien 
tik gyventojų pajamų mokesčio 449 
Eur. Taigi, sumokėta vos ne keturis 
kartus didesnė suma.

2019 m. galiojančių verslo liudi-
jimų įkainiai: didžiausi tarifai – 684 
Eur metams yra taikomi tiems, kurie 
nori verstis veikla neribojant terito-
rijos, įskaitant ir didžiuosius šalies 
miestus.

Leidimas verstis veikla Lietuvos 
Respublikoje, išskyrus Alytaus m., 
Kauno m., Klaipėdos m., Neringos, 
Palangos m., Panevėžio m., Šiaulių 
m., Vilniaus m. savivaldybių terito-
rijas bei Marijampolės savivaldybės 
miesto teritoriją, kainuoja šiemet 
20-280 Eur (priklausmai nuo veiklos 
rūšies). Verslo liudijimas veiklai tik 
Rokiškio rajono savivaldybėje kai-
nuoja 10-280 Eur. Brangiausiai – 
280 Eur –  įkainoti verslo liudijimai 
šiai veiklai: „Statybinių dailidžių ir 
stalių dirbinių, medinės taros, kitų 
medienos gaminių, čiužinių gamy-
ba, remontas“, „ Betono, gipso ir ce-
mento gaminių bei dirbinių gamyba 
ir pastatymas, akmens pjaustymas, 
formavimas ir apdaila, įskaitant įrašų 
iškalimą (išpjovimą) paminkliniuo-
se akmenyse“, „ Statybinių stalių 
ir dailidžių metalo dirbinių gamy-
ba, įrankių, spynų ir vyrių gamyba, 
montavimas“, „ Variklinių transporto 
priemonių techninė priežiūra ir re-
montas“.

2020-iesiems metams, po rajono 

Rajono taryboje svarstytas verslo liudijimų, liaudyje vadinamų tiesiog patentais, klausimas įplieskė nemenkas diskusijas, kurios persikėlė ir į socialinius 
tinklus. Opozicija siūlė mažinti verslo liudijimų įkainius, o savivaldybės vadovai akcentuoja: verslo liudijimas pabrango tik simboliškai.

tarybos sprendimo, kai kurie vers-
lo liudijimai pabrango. Už leidimą 
verstis veikla neribojant teritorijos, 
kai kurioms veikloms išliko ta pati 
kaina 684 Eur, kai kurioms pabran-
go iki 788 Eur metams. Kai kurioms 
veikloms ženkliai išaugo verslo 
liudijimų įkainiai, jei jie įsigyjami 
trumpesniam, nei 90 d. laikotarpiui 
(tokios veiklos: kirpėjų, automobilių 
remonto, prekybos ne maisto pro-
duktais ir t.t.) – iki 1182 Eur (me-
tams). Atitinkamai padidėjo verslo 
liudijimų įkainiai ir besiverčiantiems  
kai kuriomis veiklomis tik rajono te-
ritorijoje – iki 253-483 Eur, metams, 
jei verslo liudijimas įsigyjamas trum-
pesniam, nei 90 d. laikotarpiui.

Jei įsigyti liudijimą metams vei-
klai Rokiškio rajono savivaldybės te-
ritorijoje, tai jis kainuos  20-322 Eur. 
Brangiausiai įkainoti automobilių 
remonto, statybos darbai.

Kodėl būtent kirpėjos?
Rajono tarybos posėdyje daugiau-

sia diskusijų sukėlė būtent kirpėjams 
taikomi verslo liudijimų įkainiai. 
Nors šios paslaugos teikėjai darbo 
stoka tikrai nesiskundžia. Tą pripaži-
no ir rajono tarybos nariai. Jei šian-
dien sumanytumėte apskirpti, o dar, 
apsaugok Viešpatie, ir plaukus pada-
žyti, tikriausiai nerastumėte laisvos 
vietos miesto kirpyklose. Kaip teigė 
rajono tarybos nariai, reikia užsira-
šyti iš anksto, ne mažiau, kaip prieš 
savaitę. O ir vyriško kirpimo kaina 
svyruoja maždaug apie 10 Eur. Tai-
gi, padalinus dvylikai mėnesių verslo 
liudijimo įmoką 120 Eur, gautume, 
kad per mėnesį gyventojų pajamų 
mokesčio  valstybei reiktų sumokė-
ti tiek, kiek maždaug sumoka vienas 
apsikirpti atėjęs vyriškis. Po rajono 
tarybos sprendimo pabranginti verslo 
liudijimą kirpėjoms 18 Eur metams, 
tai reikštų, kad už mokestį valstybei 
kirpėjams reiktų apkirpti per metus 
vidutiniškai nebe dvylika, o keturio-
lika klientų. Jei vyriškam kirpimui 
skiriamas maždaug pusvalandis lai-
ko, tai išeitų 7 darbo valandos. Ne-
pilna darbo diena už visų metų gy-
ventojų pajamų mokestį valstybei.

Visgi rajono tarybos nariai ginči-
josi, kad tokios paslaugos kaimo vie-
tovėse neteikiamos. Antai opozicijos 
vienas lyderių verslininkas Irmantas 
Tarvydis aiškino, kad tarkime Salų 
gyventojai neturi miestelyje kirpė-
jos. O jei į Rokiškį vyktų autobusu, 
tai reiktų ir nakvynės ieškoti. Versli-
ninkas mano, kad mokestis kaimuose 
turėtų būti simbolinis, kad į atokes-
nius miestelius grįžtų paslaugų tei-
kėjai.

Jam antrino ir Valius Kazlauskas. 
Jis teigė apklausęs keturias Pandė-
lio ir Obelių kirpėjas, kurios teigė 
norinčios mažesnių verslo liudijimo 
įkainių. Teiginys logiškas – niekas 
nepageidauja mokėti didesnių įmo-
kų, jei galima mokėti mažesnes. Pa-
sak V. Kazlausko, kirpėjos skundėsi 
mažėjančiu gyventojų, t. y., ir klientų 
skaičiumi, investicijomis į darbo vie-
tas, tuo, kad į darbą tenka važinėti po 
10 km.

Tik kitas opozicijos atstovas, Al-

gis Čepulis, pabrėžė, kad įmonės, 
mokančios visus valstybės nustatytus 
mokesčius, turi prastesnes sąlygas, 
nei su patentais vystomas verslas.

Buvo paliesta ir šešėlinės ekono-
mikos tema: esą įsigiję verslo liu-
dijimą vos keliems mėnesiams, net 
pasibaigus jo galiojimo laikui, paten-
tininkai nenutraukia veiklos ir tęsia 
ją jau nelegaliai.

Rajono tarybos nariai 
pasiklydo įstatymuose?
Buvo siūloma taikyti skirtingus 

verslo liudijimų įkainius dirbantiems 
Rokiškyje ir mažesniuose rajono 
miesteliuose. Tą siūlę tarybos nariai, 
matyt, pamiršo pasigilinti į šiuo metu 
taikomus valstybės teisės aktus. Nes 
verslo liudijimai šiuo metu yra tokie: 
neribojant teritorijos (šis pats bran-
giausias), Lietuvos Respublikoje, 
išskyrus Alytaus m., Kauno m., Klai-
pėdos m., Neringos, Palangos m., Pa-
nevėžio m., Šiaulių m., Vilniaus m. 
savivaldybių teritorijas bei Marijam-
polės savivaldybės miesto teritoriją, 
bei tik Rokiškio rajono savivaldybė-
je. Verslo leidimų tik, tarkime, vei-
klai Kamajų, Pandėlio ar Obelių se-
niūnijose, šalies įstatymai nenumato. 
O jei būtų didesnis kirpėjo paslaugų 
poreikis, kad ir Salose, tai šiuo metu 
jau yra portatyvinė kirpyklų įranga, 
kuri leidžia tokias paslaugas teikti ir 
kliento namuose.

Rajono taryba visgi priėmė spren-
dimą didinti verslo liudijimų įkai-
nius. Ir po to kova už juos persikėlė į 
socialinius tinklus.

Manipuliuojama skaičiais?
Jau kitą dieną po rajono tarybos 

posėdžio, savo paskyroje socialinia-
me tinkle Facebook koalicija „Už 
laisvę augti“ išplatino tokį prane-
šimą:  „Štai, dar trys pavyzdžiai iš 
vakarykščio tarybos posėdžio, paro-
dantys, kaip Rokiškio rajono meras ir 
jam palankūs politikai rūpinasi rajo-
no žmonių gerove. O dabar plačiau. 
Keturioms verslo liudijimo rūšims 
mokestis pakeltas 50 procentų, iki 
1184 eurų. Tiek kai kuriems rajono 
žmonėms turėjo pagerėti gyvenimas 
pagal valdančios koalicijos logiką. 
Kirpėjai - viena iš pabrangintų verslo 
liudijimų rūšių. Po beveik 1200 eurų 
nuo 2020 sausio už verslo liudijimus 
turės mokėti ir gyventojai, kurie už-
siima prekyba bei automobilių re-
montu. Mūsų koalicija siūlė kaimo 
gyventojams verslo liudijimų kainas 
padaryti simbolines, jeigu tas žmo-
gus veikla užsiims gimtajame kaime. 
Taip būtų didelė paskata savo kaime 
kurti kirpyklą, kosmetikos kabinetą 
ar legaliai remontuoti automobilius. 
Deja, valdantiesiems tai nė motais. 
Jie atmetė mūsų pasiūlymą. Nes 
turbūt mano, kad ir mažame kaime 
žmogus turi tiek klientų, kad gali per 
mėnesį mokėti beveik 100 eurų. Kita 
vertus, ko norėti - administracijoje 
jau dabar yra sukurti 5 nauji etatai. 
Jų atlyginimams pinigai ant medžių 
neauga, tai tuos keliasdešimt tūks-
tančių eurų reikia kažkaip susirinkti. 
Kirpėjai, prekeiviai ir automobilių 
meistrai labai tam tinka…“

Kaip jau minėta, aukščiau, koali-
cija, švelniai tariant, labai apsiriko. 
Verslo liudijimų įkainių sąraše nė 
vienos veiklos, kurios leidimas vers-
tis „gimtajame kaime“, kitaip sakant, 
Rokiškio rajono savivaldybės terito-
rijoje, kainuotų 100 Eur mėnesiui. 
Maksimali suma, kurią reiktų skirti 
metams verslo liudijimui, veikla ver-
čiantis tik gimtajame kaime, yra 483 
Eur metams, jei verslo liudijimas įsi-
gyjamas trumpesniam nei 90 dienų 
laikotarpiui. Metinio verslo liudijimo 
maksimali suma, kaip jau minėta, yra 
322 Eur. Kas kita, jei asmuo planuo-
ja verstis verslu visoje Lietuvoje. Ta-
čiau visa Lietuva, neribojant jos te-
ritorijos, nėra tas pats, kas „gimtasis 
kaimas“.

Rajono savivaldybės atsakymas
Šiandien rajono savivaldybė pa-

skelbė tokį išaiškinimą savo pasky-
roje „Tarp verslo liudijimų ir įmonių 
– didesnis mokesčių balansas

SĄŽININGA KONKURENCIJA.
Lietuvoje veikia verslo formų 

įvairovė. Tačiau, nors verslo liudiji-
mai yra smulkaus verslo skatinimo 
forma, asmenims, dirbantiems pagal 
verslo liudijimą tenkanti administra-
cinė našta - gana nedidelė, palygin-
ti su juridiniais asmenimis (mažąja 
bendrija (MB) ar uždarąja akcine 
bendrove (UAB), nes nustatytas mo-
kesčio dydis yra fiksuotas, nereikia 
apskaityti pajamų ir išlaidų. Visa tai 
iškreipia konkurencijos sąlygas, dėl 
kurių kenčia ne tik įmonės, kurian-
čios darbo vietas ir mokančios mo-
kesčius nuo gautų (uždirbtų) pajamų 
(pelno), bet ir valstybė. NEIŠKRAI-
PYTA RINKA.

Verslo liudijimai, dažnu atveju, 
turėtų būti pirmasis žingsnis vystant 
veiklą ir skatinant verslumą, ateity-
je kuriant naujas įprastiems darbo 
santykiams būdingas darbo vietas. 
Fiksuoti pajamų mokesčio dydžiai 
paskutinį kartą buvo pakeisti 2015 
m., nustatant fiksuotus pajamų pa-
jamų mokesčio dydžius asmenims, 
įsigyjantiems verslo liudijimus 2016 
m. 2016-2018 m. dydžiai buvo per-
žiūrėti, tačiau nebuvo keisti. Tuo tar-
pu buvo pastebima paslaugų kainų 
augimo tendencija, kurią pagrinde 
įtakojo pajamų augimas. Minimalus 
darbo užmokestis 2018 m. padidė-
jo 5,26 proc., lyginant su 2017 m., 
o 2019 m. pasiekė 550 Eur/ mėn., 
ir padidėjo 44, 74 proc. lyginant su 
2017 m.

Atsižvelgiant tiek į ekonominę si-
tuaciją, tiek į 2015-2018 m. vidutinio 
mėnesinio darbo užmokesčio kili-
mą, 15 proc. padidinamas fiksuotas 
pajamų mokesčio dydis asmenims, 
įsigyjantiems verslo liudijimus vers-
tis šiomis veiklos sritimis (skliauste-
liuose pateikiamas fiksuotas pajamų 
dydis (eurais) metams taikomas vei-
klai vykdyti Rokiškio rajono s a v i v 
a l d y b ė s  t e r i t o r i j o j e  2018 
ir 2019 m).

• Prekyba (2018 m. - 220 Eur/ 
2019 m. – 253 Eur)

• Prekyba ne tik maisto produk-
tais, statybos baigimo apdailos ir 
valymo darbai (2018 m. - 220 Eur/ 

2019 m. – 253 Eur)
• Statybos baigimo apdailos ir 

valymo darbai (2018 m. - 280 Eur/ 
2019 m. – 322 Eur)

• specialieji statybos darbai (staty-
bvietės paruošimas, stogų dengimas, 
pamatų klojimas, mūrijimo, betona-
vimo, hidroizoliaciniai darbai, pasto-
lių ir darbo platformų statymas ir ar-
dymas, dūmtraukių įrengimas) (2018 
m. - 280 Eur/ 2019 m. – 322 Eur)

• kirpyklų, kosmetikos kabinetų ir 
salonų, soliariumų veikla (2018 m. - 
120 Eur/ 2019 m. – 138 Eur)

• variklinių transporto priemonių 
techninė priežiūra ir remontas (2018 
m. - 280 Eur/ 2019 m. – 322 Eur)

• kvalifikacijos tobulinimo ir pa-
pildomo mokymo vieta (2018 m. - 80 
Eur/ 2019 m. – 92 Eur)

Pavyzdžiui, kirpėja už 2019-ų 
metų verslo liudijimą sumokėjo 120 
Eur, 2020 m. verslo liudijimas kai-
nuos 18 Eur brangiau.

„ŠEŠĖLINĖS” EKONOMIKOS 
MAŽINIMAS.

Taip pat įvesta diferenciacija 
trumpalaikių verslo liudijimų, trum-
pesniam nei 3 mėn. laikotarpiui, 
taikant 1,5 koeficientą anksčiau iš-
vardintoms sritims, kadangi neretai 
pasitaiko atvejų, kai verslo liudiji-
mas įsigyjamas trumpesniam laiko-
tarpiui, o jam pasibaigus, ir toliau 
nelegaliai užsiimama ekonomine 
veikla, vengiant mokėti mokesčius. 
Taip norima skatinti veiklos skaidru-
mą, mažinant „šešėlinę” ekonomiką.

LENGVATOS.
Tačiau gyventojams, įsigyjan-

tiems verslo liudijimą taip pat yra 
taikoma nemažai lengvatų. Šiuo Ro-
kiškio rajono Tarybos sprendimu pa-
pildomas ir patikslinamas lengvatų 
dydžio sąrašas:

• 50 proc. lengvata bus taikoma 
bedarbiams, kurie verslo liudijimą 
įsigyja nepertraukiamam 12 mėn. 
laikotarpiui, atsižvelgiant į tai, kad 
bedarbystė rajone nemažėja, o verslo 
liudijimų, kuriuos įsigijo bedarbiai 
skaičius per 2019 m. 4 mėn. Ženkliai 
išaugo, lyginant su 2018 m. 4 mėn. 
duomenimis.

• Bus taikoma 25 proc. lengvata 
neįgaliems asmenims, kuriems nu-
statytas:

§ 45-55 procentų darbingumo ly-
gis (iš dallies darbingas asmnuo)

§ lengvas neįgalumo lygis
§ nedidelių specialiųjų poreikių 

lygis (kai šis asmuo sulaukęs sena-
tvės pencijos amžiaus)

VEIKLOS SKAIDRUMAS
Sąžiningumas ir lygiavertė kon-

kurencija turėtų sudaryti sąlygas 
sparčiau vystytis smulkiam verslui, 
kuris nesiplečia tokiais tempais, 
kokiais yra įsigyjami verslo liudi-
jimai. Daugiausia verslo liudijimų 
(70 proc.) įsigyjama verstis preky-
bos, statybos, kirpyklų, variklinių 
transporto priemonių remonto vei-
kloms, iš kurių įplaukos sudaro 75 
proc. visų įplaukų į rajono biudžetą. 
Šiuo tarybos sprendimu siekiama 
optimalesnio mokesčių balanso ir 
adekvatesnės mokesčio naštos pa-
skirstymo“.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ
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Ieškokite Rokiškio
 prekybos centruose!

Kitąmet Rokiškyje – pasaulinio lygio tinklinio turnyras?
Velykalnio bendruome-

nės vadovas, tinklinio en-
tuziastas Stasys Mekšėnas 
prasitarė apie kitų metų 
planus. Rokiškis turi uni-
kalią galimybę siekti, kad 
mūsų mieste būtų sureng-
tas paplūdimio tinklinio 
pasaulio vienos žvaigždutės 
turnyro vienas etapų. Vely-
kalnio aikštynas turi visas 
tam reikiamas sąlygas. Ar 
pavyks miestui pasinaudoti 
unikalia proga išgarsėti ne 
tik Europoje, bet ir visame 
pasaulyje?

Sėkmę išpranašavo 
pavyduolis
Kai prieš gerus penkiolika 

metų tinklinio ir Velniakal-
nio entuziastas S. Mekšėnas, 
ekskavatorių fone, dėstė apie 
savo svajonę įkurti sporto 
aikštyną su paplūdimio tin-
klinio aikštelėmis ir teniso 
kortais, ten, kur kurkė varlės 
ir pelkyne buvo galima sužve-
joti seną padangą ar viryklę, 
ne vienas rokiškėnas sukiojo 
pirštą apie smilkinį ar atlai-
džiai mojo ranka „Keistuo-
lis!“. S. Mekšėnas pasakoja, 
kad pasidalinęs svajonėmis, 
kad Velniakalnį galima sutvar-
kyti taip, jog jame bus rengia-
mos respublikinės varžybos, 
išgirdo tik pašaipią repliką: 
„Tai gal ir pasaulinės?!“.

Ir, pasirodo, pavyduolio žo-
džiai pranašiški: kitąmet Vely-
kalnio bendruomenė preten-
duos tokias rengti. Ne viena, 
žinoma. Ji jau turi ir Lietuvos 
tinklinio federacijos pritari-
mą. Su federacijos vadovais 
kalbėjęs S. Mekšėnas teigė, 
kad jie pasirengę Velykalnio 
bendruomenei padėti pateikti 
reikiamus dokumentus.

Techninės sąlygos 
atitinka reikalavimus
Ar, siekiant, kad Rokiškyje 

vyktų pasaulinio lygio paplū-
dimio tinklinio varžybos, teks 
daug investuoti? Pašnekovas 
atviras: joms jau pasiruošta. 
Velniakalnio sporto aikšty-
nai iš esmės atitinka tokioms 
varžyboms keliamas sąlygas: 
yra ir puikios penkios aikštės, 
skirtos ir varžyboms, ir spor-
tininkų apšilimui. Ir penkis 
šimtus žiūrovų (toks mini-
malus vietų skaičius turi būti 
užtikrintas tokio lygio varžy-
boms) Velniakalnis tikrai su-
talpins. Ir dar gerokai daugiau.

Jau yra ir privalumų. Mat 
2014, 2017 m. ir šiemet Ve-
lykalnio bendruomenė jau 
organizavo EEVZA Rytų 
Europos tinklinio varžybų 
etapus. Aikštyną lankę tinkli-
nio specialistai, įvairių tarp-
tautinių organizacijų atstovai 
puikiai įvertino ir patį aikš-
tyną, ir bendruomenės darbą. 
„Kalbėjau su daugelio šalių 
sportininkais, arbitrais, tin-
klinio specialistais. Jie tikina, 
kad mes pajėgūs rengti aukš-
to lygio varžybas“, – sakė S. 
Mekšėnas. Ir tokie žodžiai – 

ne mandagumo gestas šeimi-
ninkams. Rokiškėnai iš tiesų 
labai vertinami tinklinio vi-
suomenėje ir Lietuvoje, ir toli 
už jos ribų. Viena iš kozirinių 
kortų mūsiškių rankovėje – 
nuostabus Velniakalnio ir Ro-
kiškio kraštovaizdis, jaukūs, 
kompaktiški aikštynai, simpa-
tiškas miestas, puiki publika. 
Ir tai ne S. Mekšėno nuomonė. 
Tokius mūsų miesto privalu-
mus vardino EEVZA varžybų 
organizatoriai.

Didžiulė galimybė 
Rokiškiui
Tarptautinių varžybų patir-

tis Velykalnio bendruomenei 
davė daug vertingų pamokų. 
S. Mekšėnas mano, kad pa-
saulinio lygio tinklinio var-
žybos būtų puiki, ilgai laukta 
proveržio galimybė miestui. 
Jis mano, kad jau seniai ne-
bereikia populiarinti tinklinio 
Rokiškyje. Dabar jau reikia 
tinkliniu populiarinti Rokiškį 
ir Lietuvą. Ir tam dabar yra 
puiki proga.

Pašnekovas neslepia: jei 

rokiškėnai pavėluos į kitąmet 
rengiamų varžybų traukinį, 
progą praleis. Mat mūsiš-
kių privalumas ir yra tai, kad 
Velniakalnio sporto aikštynas 
pradėtas rengti ne prieš porą, o 
prieš penkioliką metų ir buvo 
susikrautas nemenkas įdirbis 
ir patirtis. Menka paslaptis, 
kad tokių varžybų pageidauja 
ir Lietuvos didmiesčiai. Ku-
rie, sutikime, turi visai kito-
kias finansines galimybes. Ir 
jie, jei rokiškėnai praleis pro-
gą, netrukus pasivys įdirbiu 
mūsiškius.

S. Mekšėnas neslepia, kad 
mintis rengti tokio lygio var-
žybas nekyla tiesiog šiaip. Iki 
to kryptingai, atkakliai ir nuo-
sekliai eita visus pastaruosius 
penkiolika metų, žingsnis po 
žingsnio. Taigi, stoti pusiau-
kelėje ir dvejoti lyg ir nebe-
verta.

Kiek kainuotų tokių var-
žybų rengimas? Pašnekovas 
mano, kad tam reiktų sutelkti 
rajono savivaldybės, verslo, 
įvairių bendruomenių pajėgas. 
Bet ir privalumų pajustų visi.

Jau dabar, kai buvo rengia-
mas EEVZA Rytų Europos 
paplūdimio tinklinio var-
žybų etapas, jo privalumus 
pajuto rajono verslas. Buvo 
apgyvendintos aplinkinės 
kaimo sodybos, naudą pajuto 
viešojo maitinimo įstaigos, 
prekybininkai. Ar Rokiškio 
verslas pajėgus pasinaudo-
ti tokių varžybų teikiamais 
privalumais, tinkamai pasi-
rūpinti varžybų dalyviais bei 
svečiais? S. Mekšėnas mano, 
kad miestas turi visas galimy-
bes priimti pasaulinio lygio 
varžybas.

Nuo svajonės iki realybės –
penkiolika darbo metų
Kokia bus varžybų aplin-

ka? S. Mekšėnas rodo pradžių 
pradžią, nuo ko prasidėjo Vel-
niakalnio renesansas, – jau-
ną dvidešimtmetį ąžuolyną. 
Pasodintą prieš 20 metų, Ro-
kiškio 500-ojo gimtadienio 
proga. Pasodinta buvo 500 
ąžuoliukų, o dabar jų skaičius, 
pašnekovo manymu, seniai 
perkopė 520. Ąžuolyno vidu-
riu vingiuoja dailiai nupjau-
tas platus takas Velniakalnio 
kalvomis, skatinantis patogų 
ir ramų pasivaikščiojimą tarp 
jaukių pavėsinių, senove dvel-
kiančių Kalvarijų koplyčių, 
vaikų žaidimo aikštelių, tven-
kinių ir aikštynų. Velniakal-
nio erdvės užima 14 ha ploto. 
Jame tik menki ploteliai, kaip 
sakoma, pirmykštės gamtos. 
Tvenkiniai vietoj užkemsi-
jusių pelkių. Iškirsti men-
kaverčiai krūmai, išrinktos 
šiukšlės. Visame didžiuliame 
plote nematyti nė vieno nu-
mesto popiergalio. Ir visa tai 
pasiekta pačios bendruome-
nės pastangomis. Nors prieš 
penkiolika metų, kaip prisi-
mena S. Mekšėnas, ne vienas 
svarstė, kaip gi jis sugebėjo 
„privatizuoti“ tokį didelį plotą 

ir dar pačiame miesto centre. 
Žinoma, kad kalvos, nuo ku-
rių atsiveria miesto panorama, 
dabar būtų neįkainojamos, ta-
čiau ant jų taip ir neatsirado 
lentelė „privati valda“. Paš-
nekovas neslepia: nė minties 
nebuvo tokį grožį savintis. 
Atvirkščiai, norisi, kad jis 
kuo geriau tarnautų visuome-
nės reikmėms. „Pagalvokit, 
kiek reiktų darbo ir rūpesčio, 
jei tai būtų tik mano turtas. 
O kai turtas yra bendruome-
nės, daug paprasčiau sutelkti 
jėgas jo priežiūrai. O gėrėtis, 
džiaugtis ir naudotis juo gali 
kiekvienas rokiškėnas“, – 
sakė S. Mekšėnas.

Nors įdiegtos visą parą 
veikiančios stebėjimo kame-
ros, pašnekovas atviras – žiū-
rėti jas yra nuobodybių nuo-
bodybė. Niekas čia nekrečia 
eibių. Tiesiog sutvarkyta vie-
ta, kurioje netoleruojamas al-
koholio ir tabako vartojimas, 
savaime kviečia pasitempti. 
Bendruomenės žmonės sakė 
jau pasiilgę talkų gražinant 
šią jaukią poilsio zoną. S. 
Mekšėnas atviras: Velniakal-
nio tvarkymui yra sutelktos 
savivaldybės, verslo ir vi-
suomenės pajėgos. Todėl ir 
rezultatas toks – mažo mies-
to veikli bendruomenė tikisi, 
kad ambicingas planas su-
rengti pasaulinio lygio paplū-
dimio tinklinio varžybas taps 
realybe. O kartu ir postūmiu 
toliau rajone vystyti šią spor-
to šaką. Su viltimi, kad atei-
tyje tokio rango varžybose 
rokiškėnai jau sirgs už savus. 
Ir tai ne pasigyrimas: jau da-
bar čia ugdomas pajėgus jau-
nimas, kuris kitąmet startuos 
respublikinėse U-16 paplūdi-
mio tinklinio varžybose. O iš 
ten jau atsiveria galimybės į 
didįjį sportą.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Neblaivus vairuotojas Rokiškyje partrenkė Seimo nario Roberto Šarknicko dukrą
Eismo įvykis, kurio metu 

buvo sužalota Seimo nario 
Roberto Šarknicko dukra, 
įvyko Rokiškio Nepriklauso-
mybės aikštėje. Pareigūnai 
patvirtino, kad vairuotojas 
buvo neblaivus, iš įvykio vie-
tos jis pasišalino.

Rokiškio rajono policijos 
komisariato viršininkas Ri-
mantas Čepulis portalui Delfi 
sakė, kad aptariamas įvykis 
nutiko šeštadienį, prieš 16 val. 
Pranešimas, kad Nepriklau-
somybės aikštėje įvyko eismo 
įvykis, gautas 15 val. 52 min.

„Automobilis „Volvo“, vai-
ruojamas 1976 m. gimusio 
vairuotojo, partrenkė į važiuo-
jamąją kelio dalį išėjusią nepil-
nametę“, – nurodė jis.

Eismo įvykis nutiko važiuo-
jamoje kelio dalyje, mergaitė 
ėjo ne per pėsčiųjų perėją.

Šiuo metu įvykis tiriamas, 
apklausiami liudininkai, per-
žiūrima stebėjimo kamerų už-
fiksuota medžiaga.

„Vairuotojui nustatytas 1,18 
prom. neblaivumas. Kiek ži-
nau, tai Rokiškio gyventojas“, 
– Delfi sakė R. Čepulis.

Jo teigimu, po aptariamo 

įvykio vairuotojas stabtelėjo, 
tačiau iš įvykio vietos pasiša-
lino – dar aiškinamasi, kokios 
yra tokio jo veiksmo priežas-
tys.

„Jis iš įvykio vietos pasiša-
lino, bet netrukus buvo suras-
tas, nustatytas neblaivumas, 
sulaikytas kaip įtariamasis, 
jam pareikšti įtarimai“, – sakė 
pareigūnas.

Šiuo metu vairuotojas nebė-
ra sulaikytas. Vairuotojui skirta 
kardomoji priemonė – rašyti-
nis pasižadėjimas neišvykti.

Vadovaujantis BK 281 
straipsnio 4 dalimi, tas, kas 

sukėlė avariją neblaivus ar 
apsvaigęs nuo narkotinių, psi-
chotropinių ar kitų psichiką 
veikiančių medžiagų, baudžia-
mas laisvės atėmimu iki šeše-
rių metų.

Pats R. Šarknickas Delfi tre-
čiadienio rytą nurodė, kad jo 
dukros sveikatos būklė išlieka 
sunki, mergaitė dar nepabudo 
iš komos. Nelaimė įvyko jam 
su šeima keliaujant po Lietuvą.

„Policija tvarkosi. Kiek ži-
nau, liudininkai padėjo sulai-
kyti neblaivų vairuotoją. Kol 
į įvykio vietą vyko policija, 
jis patraukė automobilį. Nepa-

bėgo, jį tiesiog perstatė kitur. 
Žmonės kaip ir bandė neleisti, 
kiek girdėjau, kiek mano au-
sys leido suprasti, nes žvilgs-
nis buvo visai kitur, gelbėjau 
dukrą, dirbtinis kvėpavimas ir 
taip toliau“, – įvykio aplinky-
bes prisiminė parlamentaras.

Anksčiau portalui „Alytaus 
naujienos“ jis buvo nurodęs, 
kad aštuonerių metų dukra ren-
gėsi eiti per gatvę į muziejų, 
kai buvo partrenkta automobi-
lio, kurį, teigia R. Šarknickas, 
vairavo neblaivus vairuotojas.

„Jis staigiai lėkė iš pirmos 
juostos į antrąją“, – nurodė 

parlamentaras.
Jis sakė, kad mergaitės bū-

sena išlieka nepakitusi, šeima 
gyvena tik maldomis.

„Žmonės rašo, kad ne vie-
name mieste, bažnyčiose mi-
šios laikomos. Nepažįstu tų 
žmonių, tos visuomenės dalies 
rato, bet mes visus juos labai 
apkabiname. Tikrai jaučiame 
žmonių iš šalies palaikymą. 
Noriu padėkoti ir paprašyti, 
kad ta malda nesibaigtų iki fi-
nalo, išgijimo. Šiuo metu tie-
siog laukiame“, – patikino R. 
Šarknickas.

www.delfi.inform.

Lietuvoje mažėja gyvulių bandų
Lietuvoje mažėja gyvu-

lių bandų skaičius – liepos 
1 dieną  deklaruota 41,8 
tūkst. bandų – 11,9 proc. 
mažiau nei pernai tuo pačiu 
metu, skelbia žemės ūkio 

leidinys „Agrorinka“.

Galvijų skaičius šalyje 
sumažėjo 2,9 proc. iki 674,7 
tūkst. Daugiausia jų bandų 
deklaruota Šilalės, Kelmės ir 

Alytaus rajonuose. 
Deklaruotų avių bandų 

skaičius sumažėjo 3,6 proc. 
iki 10,2 tūkst., o laikomų avių 
skaičius jose – 3,4 proc. iki 
182,5 tūkst. 

Daugiausia avių bandų yra 
Alytaus, Vilniaus ir Lazdijų 
rajonuose. 

Arklių ir ožkų bandų skai-
čius taip pat sumažėjo – ati-
tinkamai 8 proc. iki 6,6 tūkst. 

ir 2 proc. iki 4,1 tūkst. Ban-
dose laikomų arklių sumažė-
jo 1,6 proc. iki 15,2 tūkst., o 
ožkų – padidėjo 2,1 proc. iki 
15,8 tūkst.

BNS inform.
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Nepriklausomas rajono laikraštis

AUGALAI Rokiškio rajono savivaldybės administracija informuoja, kad 
parengta Inžinerinės infrastruktūros vystymo plano, numatant 70 
MW vėjo jėgainių parko statybą žemės sklypuose Rokiškio raj., 
sav., Kamajų sen., Tytelių k., Gudiškio vs., Špokiškio k., Gaveikių 
km., strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita (Versijos 
numeris: 1-1. Pateikta derinimui subjektams. Leidimo data: 2019 
m. liepos 26 d.). Ją parsisiųsti galite adresu http://www.rokiskis.lt/

download/30281/spav%20ataskaita_rokiskis_ve_20190726_visa_derinimui.pdf
Platesnė informacija teikiama Architektūros ir paveldosaugos skyriuje,

 Respublikos g. 94, 404 kab., tel.: 8 458 71347.
Užs. 0838

Informuojame, kad  nuo 2019 m. liepos 30 d. VšĮ 
Rokiškio rajono ligoninės konsultacijų ir diagnosti-
kos skyriuje pradėjo dirbti gydytojas otorinolarin-
gologas.

Registracija tel. (8-458) 55096 arba 
internetu sergu.lt.

BALDAI

• Naudotus baldus: fotelį ir 
dviejų ir trijų sėdimų vietų sofas. 
Kaina 420 Eur. Tel. 8 651 98 478. 
Rokiškis
• Lovą be čiužinio 200x90 cm. 
Apačioje patalynės dėžė. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 687 80 527.  
Rokiškis
• Valgomojo stalą, ilgis 120 
cm, plotis 80 cm. Kai stalas 
prailginamas, ilgis 230 cm. Aukštis 
72 cm. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 615 75 539. Rokiškis
• Nebrangiai geros būklės, talpią 
komodą. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 600 13 201. Rokiškis
• Naudotą lovą, bet dar tikrai 
tinkamą naudojimui. Matmenys 
200x75 cm, gulima padėtis 
200x150 cm. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 651 98 478. Rokiškis
• Dušo vandens šildytuvą. Naujas, 
nenaudotas. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 625 83 735. Rokiškis
• Prieškambario baldų komplektą 
(dvi kampinės spintos, dvi 
spintelės, veidrodis, rūbų kabykla). 
Galima atskirai. Kaina negalutinė. 
Kaina 180 Eur. Tel. 8 604 14 777. 
Rokiškis
• Dviaukšę lovą. Antrame aukšte 
mažai miegota. Pirmame aukšte 
viena grotelė truputį įlinkusi. 
Miegojimui įtakos neturi. Pridedu 
dovanų vieną paraloninį čiužinuką. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 674 44 147. 
Rokiškis
• Geros būklės prieškambario 
baldų komplektą. Dėl detalesnės 
informacijos skambinti telefonu. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 675 04 645. 
Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Automatinį kavos aparatą AEG 
CF 500. Pakeistos visos tarpinės, 
išvalytas, visiškai veikiantis. Su 
pieno konteineriu. Kaina 140 Eur. 
Tel. 8 650 72 350. Rokiškis
• Gal ką domina senovinė kojinė 
vokiška siuvimo mašina Singer, 
kaip eksponatas. Tel. 8 699 09 616. 
Rokiškis
• Senovinę antikvarinę siuvimo 
mašiną Singer. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Garų puodą. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 685 20 329. Rokiškis
• Elektrinę kepsninę Beko. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 685 20 329.  
Rokiškis
• Automatinę skalbimo mašina 
Whirpool, 5 kg, skalbiniai dedami 
iš viršaus. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 683 27 149. Rokiškis
• Šaldytuvą Snaigė, mikrobangų 
krosnelę Vido, skalbimo mašiną 
Beko, baldus. Tel. 8 614 19 157. 
Rokiškis
• 3 dujų balionus. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Elektrinę siuvimo mašiną CAIKA 
134. Kaina 87 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Batelius. Kaina ne galutinė. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 679 69 228.  
Rokiškis
• Labai geros būklės batelius. 
Kaina derinama. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 679 69 228. Rokiškis
• Baltus odinius moteriškus 
sportinius batelius iš Vokietijos. 38 
dydis. Kaina 37 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Juodus moteriškus odinius 
sportinius batelius lenktu padu. 
Korėja. 40 dydis. Kaina 37 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Pigiai mažai dėvėtas sukneles 
(dydis XS-L) ir basutes (dydis 40). 
Tel. 8 618 69 036. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Ramų, darbinį arklį. Yra pasas, 
arklys ženklintas, draudimas. 
Zarasų raj. Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 624 79 901. Rokiškis
• Jūrų kiaulytes. Tel. 8 632 92 334. 
Rokiškis
• Bites su aviliais. Kaina 90 Eur. 
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis
• Žalmargę veršingą telyčią. 
Veršiuosis rugpjūčio mėnesį. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 650 63 962. 
Rokiškis
• Jauną, dviejų veršiukų belgų 
veislės karvę. Tel. 8 692 53 819. 
Rokiškis
• Avis arba visą jų bandą.  
Tel. 8 686 20 944. Rokiškis
• Ožius. Tel. 8 621 86 262. 

Rokiškis
• Guodžio 18 d. atvestą rusų 
toiterjerų veislės patelę. Paskiepyta. 
Kaina dar derinama. Kaina 110 Eur. 
Tel. 8 600 17 010. Rokiškis
• Vietinių šėmių veislės telyčaitę 
(2 mėnesių). Tel. 8 620 67 461. 
Rokiškis
• Triušiukus, 1,5 mėnesio, kaina 
10 Eur/vnt. Triušiukus iki 3 mėn., 
kaina 20 Eur/vnt. Patinėliai nuo 4 
mėn., kaina nuo 25 Eur. Patelės nuo 
4 mėn., kaina nuo 30 Eur.  
Tel. 8 621 43 341. Rokiškis
• Triušius ir triušiukus.  
Tel. 8 678 03 831. Rokiškis
• Šuns gultą. Ilgis 80 cm, plotis 50 
cm. Kaina 8 Eur. Tel. 8 611 52 763. 
Rokiškis
• Geriems žmonėms padovanosime 
2 metų haskių patiną.  
Tel. 8 605 35 922. Rokiškis
• Liko vienas juodas mažylis 
iš 7-nių mini pinčerių vados. 
Grynaveislis, šuniuko tėvai turi 
veislyno dokumentus. Šuniukas 3 
mėn. amžiaus. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 608 79 716. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Vyras ieško darbo, domina įvairūs 
pasiūlymai. Turiu automobilį.  
Tel. 8 609 26 837. Rokiškis
• 19 metų mergina ieško darbo. 
Turntieji pasiūlymų, rašykit.  
Tel. 8 648 14 823. Rokiškis
• 37 metų vyras ieško darbo.  
Tel. 8 865 33 586. Rokiškis
• Esu 16 metų moksleivis, 
turiu žolės pjovimo trimeriais, 
žoliapjovėmis ir traktoriukais, 
praktikos. Ieškau darbo. Kaina 250 
Eur. Tel. 8 675 57 885.  
Rokiškis
• Vyras ieško darbo.  
Tel. 8 672 86 131. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Ieškau, kas gali nukulti javus.  

Tel. 8 638 92 946. Rokiškis
• Servisui reikalingas automobilių 
mechanikas. Tel. 8 655 26 395. 
Rokiškis
• Įmonė Rokiškio kasyba ieško 
darbuotojų: mini ekskavatoriaus 
operatoriaus, vamzdynų 
montuotojo, pagalbinio darbuotojo. 
Visa informacija telefonu. Kaina 
800 Eur. Tel. 8 679 19 742. 
Rokiškis
• Automobilių servisas siūlo 
laiku mokamą, konkurencingą 
atlyginimą, visas socialines 
garantijas, puikias sąlygas 
profesionaliai tobulėti, įgyti 
vertingos patirties bei draugišką, 
jauną kolektyvą. Patirtis būtina. 
Tel. 8 646 04 035.  
Rokiškis
• Siūlo darbą miškavežio 
vairuotojui. Privalumas - 
mokėjimas dirbti manipuliatoriumi. 
Tel. 8 687 33 067. Rokiškis
• Reikalinga padėjėja prekybai 
turguje, 2 kartus per savaitę. 
Komunikalumas, atsakingas 
požiūris į darbą, sąžiningumas 
- privalumas. Pageidautina be 
žalingų įpročių. Amžius nėra labai 
svarbus. Atlygis - pagal susitarimą. 
Skambinti po 16 val.  
Tel. 8 682 15 918. Rokiškis
• Įmonei UAB Daivida reikalingas 
pirkimų vadybininkas.  
Tel. 8 686 94 750. Rokiškis
• Firminėje UAB Cesta 
mėsos gaminių parduotuvėje 
Nepriklausomybės a. 25, Rokiškyje 
(centre) reikalinga (-as) pardavėja 
(-as) - kasininkė (-as). Darbas 
slenkančiu grafiku (4 darbo dienos 
ir 4 poilsio dienos).  
Tel. 8 620 42 754. Rokiškis
• Ramundas GM, UAB siūlo 
darbą gamybos planuotojui 
(-ai): pjovimo planų ruošimas, 
medienos panaudojimo optimalus 
užtikrinimas, ataskaitų rengimas 
ir pan.Darbo vieta Obeliuose, 
Rokiškio raj. info@ramundas.lt. 
Tel. 8 612 26 202. Rokiškis
• Reikalingi statybos meistrai, 
lauko ir vidaus darbams, darbų 
vadovas su patirtimi statybų 
sferoje. Tel. 8 617 11 101.  
Rokiškis

KITA

• Grūdų valomąją arpą su el. 
varikliu. 4 sietai. Kaina 170 Eur. 
Tel. 8 630 21 024. Zarasai
• Senovinį, kalvišku būdu 
pagamintą spaustuvą. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 612 52 471. Rokiškis
• Plačias, išdžiovintas liepos lentas. 
Tel. 8 686 03 947. Rokiškis
• 3 l talpos stiklainius. 100 vnt. 
Kaina 0,5 Eur/vnt.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Senovinį varstotą . Kaina 260 Eur. 
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Metalinį seifą. Kaina 105 Eur. 
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Naudotus, tvarkingus dviračio 
ratus. Tel. 8 695 78 132.  
Rokiškis
• Vidines medines duris (200x77,5 
2 vnt.; 177x62). Kaina 10 Eur/vnt. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 604 14 777. 
Rokiškis
• Beržines malkas, skaldytas ir 
kaladėmis. Tel. 8 645 87 075. 
Rokiškis
• Oro resiverį. Storasienis, 850 l 
talpos. Tinka laikyti vandeniui.  
Tel. 8 611 31 645. Rokiškis
• Didelius akmenis, tinkamus 
paminklams. Storasienius 
vamzdžius, 40 mm diametro.  
Tel. 8 674 22 218. Rokiškis
• Lynų mailių įžuvinimui.  
Tel. 8 618 26 450. Rokiškis
• Naudotą metalinę statinę ant 
ratų, 1 t. Buvo laikomas vanduo. 
Kabinama prie traktoriaus arba 
automobilio. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 676 19 109. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Veikiančius kompiuterius Lenovo 
ir Asus su krovikliais. Kainos po 30 
Eur. Tel. 8 619 32 390.  
Rokiškis
• Kompiuterį pigiai. Veikia gerai, 
kietasis diskas 500GB. 4 USB 
jungtys. Baterija neveikia ir nėra 
pakrovėjo. Atsakau į sms. Kaina 30 
Eur. Tel. 8 647 88 088.  
Rokiškis
• Labai mažai naudotą planšetinį 
kompiuterį Huawei Media Tab3 10. 
Viskas veikia gerai. Dedama SIM 
kortelė. Baterija laiko gan ilgai. 
Atsakau į žinutes . Kaina 90 Eur. 
Tel. 8 600 45 253. Rokiškis
• Beveik nenaudotą Acer 
Chromebook 14. Baterijos laikas 
- 12val. Full HD, 32GB, SSD 115 
GB. Google Disko, Google Play 
programos ir žaidimai. Kaina 180 
Eur. Tel. 8 613 78 364.  
Rokiškis
• Psp Bluetooth pultelius. Kaina 70 
Eur. Tel. 8 622 56 059. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• LG Spirit 4G išmanųjį telefoną. 
Galima derėtis. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 608 33 063. Rokiškis
• Telefoną Huawei p10 Lite. Kaina 
60 Eur. Tel. 8 670 33 765.  
Rokiškis
• Naujus Samsung Galaxy A5 
dėklus. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 600 52 867. Rokiškis
• Originalų LG G3 dėklą. Kaina 6 
Eur. Tel. 8 600 52 867.  
Rokiškis
• Sony Ericsoon c902 8GB. Veikia 
gerai tik nėra galinio dangtelio. 
Komplekte kroviklis ir 8GB 
atminties kortelė. Atsakau į sms. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 647 88 088. 
Rokiškis
• Nokia 6700s. Veikia gerai, su 
pakrovėju. Atsakau į sms. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 647 88 088.  
Rokiškis

NUOMA

• Ieškau 1 kambario buto nuomai 
Rokiškyje. Tel. 8 629 28 411. 
Rokiškis
• Ieškau 1 kambario buto nuomai 
Rokiškyje su mažu vaikučiu. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 647 87 668.  
Rokiškis
• Išsinuomočiau garažą su duobe . 
Tel. 8 621 75 943. Rokiškis
• Ieškau nuomai buto arba pusės 
namo Kupiškyje arba Pandėlyje 
skubiai. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 648 03 668. Rokiškis
• Išnuomojamas 2 kambarių 
butas. Pirmas aukštas. Šalia J. 
Tumo-Vaižganto gimnazija, greta 
darželis. Nuo rugpjūčio 15 dienos. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 605 99 196. 
Rokiškis
• Išinuomočiau garažą ilgesniam 
laikui Rokiškyje. Tel. 8 611 45 150. 
Rokiškis
• Vaikinas ir mergina ieško 1 
kambario buto nuomai Rokiškyje. 
Abu dirbantys, be žalingų įpročių. 
Tel. 8 625 05 409. Rokiškis
• Dirbanti, tvarkinga šeima ieško 
buto nuomai ilgesniam laikui. 
Gali būti su daliniais patogumais. 
Rokiškis, Kavoliškis, Bajorai.  
Tel. 8 628 29 277. Rokiškis
• Gal kas turi butą arba 
negyvenamą namą ir galėtų įleisti 
gyventi už priežiūrą. Labai reikia 
kur gyventi, prašau visų pagalbos. 
Tel. 8 695 71 714. Rokiškis
• Išsinuomosiu 1-2 kambarių butą 
su baldais ir visais patogumais.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS
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Mini ekskavatoriaus nuoma su operatoriumi.
Tel. (8-623) 26 363

• Pusę medinio namo Rokiškio raj., 
Didsodės k.  Du aukštai, pirmame - 
2 kambariai, virtuvė, koridoriukas. 
2 aukšte - palėpė. Šildymas 

centrinis, vanduo šildomas el. 
vandens šildytuvu. Yra ūkinis, 

malkinė (su malkomis), garažėlis. 
Kaina derinama. Kaina 3000 Eur. 
Tel. 8 650 68 045. Rokiškis
• Skubiai sodą Raišių k. 5,7 a. Yra 
šiltnamis, po visu namu rūsys, 
elektra. Daugiau informacijos 
telefonu. Kaina 2500 Eur.  
Tel. 8 678 59 037. Rokiškis
• Mūrinį namą Bajorų gyvenvietėje. 
Namų valda beveik 30 a, graži 
vieta. Tel. 8 620 64 915.  
Rokiškis
• 2 kambarių butą Juodupėje, 
Liepų g., 4 aukšte. Reikia remonto. 
Kaina 6500 Eur. Tel. 8 622 39 128. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą Juodupėje. 5 
aukštas. Tel. 8 610 48 265.  
Rokiškis
• 0,4 ha lapuočių mišką Zarasu raj., 
Paliūnių v.s. Kaina 700 Eur.  
Tel. 8 672 97 568. Rokiškis
• 20 a sklypą Jakšto ir Janulionio 
gatvėse. Visos komunikacijos. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• Namą Rokiškio centre. Namas 
nedidelis, tinkamas gyventi iš 
karto. Yra miesto vandentiekis, 
kanalizacija vietinė, bet galima 
įsivesti miesto. Yra didelis mūrinis 
ūkinis-garažas ir didelė malkinė. 
Žemės sklypas 4,5 a. Kaina 
derinama. Kaina 26000 Eur.  
Tel. 8 629 59 731. Rokiškis
• Butą Jūžintų seniūnijoje, 
Neliubiškio kaime. Du kambariai, 
virtuvė, tamsusis kambariukas. 
Butui priklauso rūsys, sandėliukas 
ir ūkinės patalpos. Yra galimybė 
išsipirkti ir kitus butus. Aplink 
daugiabutį miškai, už 2km ežeras, 
15km Sartų regioninis parkas. 
Kaina 2100 Eur. Tel. 8 688 08 221. 
Rokiškis
• Stipriai sumažinome namo kainą, 
nes norime skubiai parduoti! Su 
rimtu pirkėju kaina dar gali būti 
derinama. Mūrinį 112 kv. m, 5 
kambarių namą. Sklypas Dariaus 
ir Girėno g. Sklypas 5,93 a. 
Asfaltuotas privažiavimas. Namui 
reikalingas remontas. Kaina 15000 
Eur. Tel. 8 655 31 429.  
Rokiškis
• Panemunėlio glž. st., už 
pervažos, Klišių k., Turdvario g. 1 
parduodama sodyba su dirbamos 
žemės plotu (0.52 ha). Sodyba 

kampinė, kraštinė, su žeme prie 
asfaltuoto kelio. Pastatai mūriniai, 
šulinys, radiatorinis šildymas, 
nuotekų šulinis. Kaina 7000 Eur. 
Tel. 8 686 16 668. Rokiškis
• Tvarkingą 2 kambarių butą P. 
Širvio g. Pirmas aukštas, bute 
atliktas kapitalinis remontas 
kokybiškomis medžiagomis. 
Virtuvė sujungta su svetaine, 
išdidinta vonia. Paliekami  virtuvės, 
miegamojo kokybiški baldai, 
gaminti pagal užsakymą. Kaina 
galutinė. Kaina 36000 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• 2 kambarių butą 5 aukšte, 
plotas 51 kv. m. Butas tvarkingas, 
plastikiniai langai, yra virtuvės 
baldai. Namas patogioje vietoje. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 614 34 969. 
Rokiškis
• 2 ha žemės sklypą Čelkiuose 
(Jūžintų sen.). Kaina sutartinė.  
Tel. 8 618 25 745. Rokiškis
• Salose, Dviragio ežero saloje, 
komercinės paskirties pastatą, 
52 kv. m su 10 a žemės sklypu. 
Šalia išlikę pamatai, 40 kv. m, yra 
galimybė plėstis. Įvesta trifazė 
elektros instaliacija, komunalinis 
vandentiekis. Ežeras - 120 m. 
Kaina 4500 Eur. Tel. 8 698 72 865. 
Rokiškis
• Skubiai labai geroje vietoje namą 
su ūkiniais pastatais, pirtį, medinį 
garažą, žemės sklypas 0,28 a.  
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• 19 a sklypą šalia Velykalnio 
poilsiavietės. Asfaltuotas 
privažiavimas. Sklypas 
mažaaukščio gyvenamojo namo ar 
sodo namelio statybai.  
Tel. 8 624 30 489. Rokiškis
• 20 a žemės sklypą netoli Rasų 
gatvės. Galima nesunkiai prisijungti 
prie komunikacijų: vandentiekio, 
nuotekų, elektros.  
Tel. 8 695 86 158. Rokiškis
• Apleistą namą Kamajuose. Kaina 
2000 Eur. Tel. 8 655 23 242. 
Rokiškis
• Gyvenamą namą su sklypu miesto 
centre, ramioje vietoje. Namas su 
visomis miesto komunikacijomis. 
Plotas 100 kv. m, o sklypo 10 a. 
Taip pat yra ūkiniai pastatai ir 
garažas. Rokiškis,Čiurlionio g. 
Kaina 15000 Eur.  
Tel. 8 656 28 289. Rokiškis
• 1 kambario butą Rokiškyje, 
Vilniaus g., trečiame aukšte. 29 kv. 
m butas su balkonu. Mūrinis namas, 
sudėti plastikiniai langai. Butui 
reikalingas kapitalinis remontas. 
Butas arti centro. Kaina 13200 Eur. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• 2 kambarių butą Vilties g. 28, 
ketvirtas aukštas, ne kampinis.  
Tel. 8 679 88 928. Rokiškis
• 2 kambarių butą Vilties g. 10. 

Antras aukštas. Už liftą mokėti 
nereikia. Yra tamsus kambariukas. 
Mūrinis namas. Butui reikalingas 
remontas. Kaina derinama. Kaina 
17900 Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• Didelę sodybą Rokiškio raj., 
Zarinkiškių k. Tel. 8 614 21 831. 
Rokiškis

PASLAUGOS
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Laisvės g.13

Norinčius pailsėti prie jūros rugpjūčio 3 d., šešta-
dienį, vežame į Jūrmalą. Išvyksime 7 val. ryte iš au-
tobusų stoties, 18 val. išvykstame atgal iš Jūrmalos.

 Registruotis tel. (8-458) 52982.

Rokiškio autobusų parkas
 siūlo kelionę 
į Latvijos pajūrį!

• Pjaunu trimeriu žolę. Aro kaina 
nuo 2 Eur. Tel. 8 686 22 897. 
Rokiškis

PERKA

• Pirksiu 1-2 kambarių butą. 4 ir 5 
aukštų ir bendrabučio tipo nesiūlyti. 
Tel. 8 686 56 961. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Prašau padovanoti naudoto šiferio 
lapų. Tel. 8 693 28 737. Rokiškis
• Gal kas turi ir gali padovanoti 
naujagimiui gulimą vežimėlį. 
Jūžintai. Tel. 8 620 55 998. 
Rokiškis
• Daugiavaikė septynių asmenų 
šeima prašo padovanoti skalbimo 
mašiną, sofą-lovą.  
Tel. 8 620 63 092. Rokiškis
• Prašau padovanoti pernykščių 
nereikalingų bulvių.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Naują, guminį, pripučiamą 
arkliuką - šokliuką. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis
• Vardinį, naują čiulptuko laikiklį. 
Gavom dovanų. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis
• Be jokių defektų, gražių spalvų 
stumduką - paspirtuką, kuris 
transformuojasi į dviratuką/ 
paspirtuką, taigi naudojamas 
kur kas ilgiau negu paprastas 
stumdukas. Ant virvelės yra 
pritaisytas telefonas, kuris 
surenkant skaičius skamba ir groja 
muzikytės. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis
• Fisher Price žaislą - muzikinį 
stovelį ABC. Groja įvairios 
muzikytės, šviečia švieselės, yra 
pakabinti trys žaisliukai, vaikutis 
rankytėmis ir kojytėmis gali su jais 
žaisti. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis
• Mokyklinę kuprinę pradinukui. 
Yra pakietinimas nugarai. Geros 
kokybės. Kaina 18 Eur.  
Tel. 8 611 52 763. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Žoliapjovę. Tel. 8 604 61 511. 
Rokiškis
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04 06:00 Himnas
06:05 Beatos virtuvė 
07:00 Šventadienio mintys
07:30 Klausimėlis.lt
08:00 Gyventi kaime gera. 
Veikime kartu
08:30 Ryto suktinis 
09:00 Brolių Grimų 
pasakos. Skaistaveidė 
10:00 Gustavo 
enciklopedija 
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 Mėlynoji planeta 2
12:55 Gorongozos 
nacionalinis parkas. 
Rojaus atgimimas 
13:50 Mis Marpl 4. Žudyti 
lengva 
15:25 Klausimėlis.lt
15:45 Žinios. 
16:00 Istorijos detektyvai

16:45 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“
17:30 Žinios. 
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Laisvės kaina. Sąjūdis
22:50 Ūsuotasis ponas Mordekajus 
00:30 Klausimėlis.lt
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Savaitė 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 „Kas ir kodėl?" 
03:30 Dviračio žinios 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Komisaras Reksas 16 
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus

06:15 Televitrina
06:30 Elena iš Avaloro 
07:00 Keršytojų komanda

07:30 Aladinas 
08:00 Elena iš Avaloro 
08:30 Kempiniukas Plačiakelnis 
09:00 Simpsonai 
09:30 Ūkio šefas
10:00 Keliauk išmaniai
10:30 Bibliotekininkai
11:30 Pinokis
13:15 Paauglių paplūdimys 2
15:40 Mylinčios širdys
17:25 Už Kaukazo
18:30 TV3 žinios 
19:30 Kontrolinės vyrų krepšinio 
rungtynės. Lietuva – Suomija 2
21:30 Įniršis
00:10 Iksmenai. Pradžia. 
Ernis
02:10 Aukštis

06:25 Tomas ir Džeris 
06:55 Įspūdingasis Žmogus-voras 
07:20 Sveiki atvykę 
į "Veiną" 
07:45 Monstrai prieš ateivius 

08:15 Riterių princesė Nela 
08:45 Tomo ir Džerio pasakos 
09:15 Ogis ir tarakonai
09:35 Beprotiškiausios melodijos. 
Nuotykiai tęsiasi
11:25 Kapitonas Zumas
13:10 Nelydimi nepilnamečiai
15:00 Pamišę dėl šokių
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Transformeriai. Paskutinis 
riteris
22:30 Angelai ir Demonai
01:15 Šmėklų namai
02:40 Zūlanderis 2

06:30 Lietuvos galiūnų čempionato 
atrankinis etapas
07:30 Džiunglių princesė Šina 
08:30 Tauro ragas
09:00 Geriau vėliau, negu
 niekada 
10:00 Geriausi šuns draugai 
10:30 Gamtos stebuklas. 

Našlaičiai 
11:40 Ekstremalūs išbandymai 
12:10 Būk ekstremalas 
12:40 Gordonas Ramzis. Iki 
pragaro ir atgal 
13:40 Policijos akademija 
14:40 Ekstrasensų mūšis
16:50 Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas 
17:50 Nusikaltimų miestas 
18:20 Pavojingi kaimynai 
19:30 Šuo 
21:50 Juodasis sąrašas 
22:50 Karo vilkai. Likvidatoriai VI 
23:50 Snaiperis. Palikimas
01:30 "Juodasis sąrašas"
02:15 "Karo vilkai. Likvidatoriai 
VI"
03:10 "Akloji zona" 

05:20 „Žmogus be praeities“
06:20 „Pasaulis iš viršaus“
06:40 Kitoks pokalbis su D. 
Žeimyte

07:04 TV parduotuvė
07:20 „Gluchariovas“
08:30 Kaimo akademija
09:00 2019m. „Formulės-1“ 
čempionato Vokietijos GP 
apžvalga
10:00 Šiandien kimba
11:00 Laikykitės ten
12:00 „Detektyvas Linlis“ 
14:00 „Tu esi mano“
16:00 Žinios
16:30 Krepšinio pasaulyje
17:00 Laikykitės ten
18:00 Žinios
18:30 „Pamiršk mane”
20:00 Žinios
20:30 „Šviesoforas”
21:30 „24/7”
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten
00:05 „Inspektorius Luisas“
02:15 „Rojus“
03:00 „24/7”
03:40 „Detektyvas Linlis“ 
05:10 „Kelrodėžvaigždė“
05:50 „Pasaulio turgūs“
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06 05:10 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
09:20 Senis
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 8
11:10 Komisaras Reksas 16
12:00 Stilius 
13:00 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
16:40 Ponių rojus
17:30 Žinios. 
18:00 „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 (Ne)emigrantai 
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Nacionalinė 
ekspedicija „Dniepru per 
Ukrainą"

22:30 Dviračio žinios
23:00 Kostiumuotieji 4 
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 16
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 Paslaptingas gyvenimas 
12:00 Svotai 2

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 Tiksinti bomba
23:50 Kaulai 
00:50 Legendos 
01:40 Raitelis be galvos 
02:30 Greislendas
03:20 Kaulai
04:10 Naujakuriai 
05:00 Svotai

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 "Bjaurusis ančiukas 
Niujorke"
18:30 Žinios. 
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
20:30 Valanda su Rūta
21:30 Žinios
22:30 Skolos kaina
00:35 "Juodasis sąrašas"
01:30 Kvailių apsauga 

06:45 "Mentalistas" 
07:40 "Pragaro virtuvė" 
08:35 "Sudužusių žibintų gatvės"
09:35 "Teisingumo agentai"
10:35 "Kobra 11" 

11:35 "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 "Akloji zona" 
20:30 "Kvailiai šėlsta"
21:00 Slaptas planas
22:55 Stalingradas  
00:45 "F. T. Budrioji akis"
01:40 "Akloji zona" 

05:20 „Rojus“
06:14 TV parduotuvė
06:30 Kaimo akademija
07:00 „Gluchariovas“
08:00 Reporteris
09:00 Laikykitės ten
10:00 „Rojus“
11:05 Laikykitės ten

12:10 „Bruto ir Neto”
12:40 „Šviesoforas”
13:55 „Svarbiausia - įstatymas“
15:00 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
16:00 Reporteris
16:30 Lietuva tiesiogiai
17:00 „Gluchariovas“
18:00 Reporteris
18:55 „Šeimininkė“
20:00 Reporteris
20:30 Lietuva tiesiogiai
21:00 „Bruto ir Neto”
21:30 „Pamiršk mane” 
22:30 Reporteris
23:30 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
00:30 „Gluchariovas“ 
01:35 „Šeimininkė“ 
02:35 „Bruto ir Neto” 
03:00 „Pamiršk mane”
03:40 Laikykitės ten
04:30 „Gyvybės langelis“
05:20 „Rojus“ 
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13:00 Pažadėtoji
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18:30 TV3 žinios
19:30 Atsargiai! Merginos
20:30 Kam ta meilė? 
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Plėšikai
00:10 Kaulai
01:10 Legendos 
02:00 Raitelis be galvos 
02:50 Greislendas
03:40 Kaulai 
04:25 Naujakuriai 
04:50 Svotai 

06:05 "Mano gyvenimo šviesa"
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08:00 "Volkeris, Teksaso 
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13:00 "Paskolinta meilė" 
14:00 "Našlaitės" 
15:00 "Svajoklė"
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 "Bjaurusis ančiukas 
Niujorke" 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
20:30 Valanda su Rūta
21:30 Žinios. 
22:30 Kvailių apsauga
00:25 "Juodasis sąrašas" 
01:20 Angelai ir Demonai

06:40 "Mentalistas" 
07:35 "Pragaro virtuvė" 
08:30 "Sudužusių žibintų gatvės" 
09:30 "Teisingumo agentai" 
10:25 "Kobra 11" 
11:25 "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 "Akloji zona" 
20:30 "Kvailiai šėlsta" 
21:00 Stalingradas 
23:35 Tuk tuk 
01:20 "F. T. Budrioji akis" 
02:10 "Akloji zona"

05:10 „Kelrodė žvaigždė“
05:50 „Pasaulio turgūs“
06:14 TV parduotuvė
06:30 Krepšinio pasaulyje
07:00 Šiandien kimba
08:00 Ant bangos
09:00 „24/7”
10:00 „Rojus“
11:05 Laikykitės ten
12:10 „Bruto ir Neto”

12:40 „Šviesoforas”
13:55 „Svarbiausia - įstatymas“
15:00 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
16:00 Reporteris
17:00 2019 m. "Formulės-1" 
čempionatas. Vengrijos GP 
apžvalga.
18:00 Reporteris
18:52 Rubrika "Verslo genas"
18:55 „Šeimininkė“
20:00 Reporteris
21:30 „Pamiršk mane”
22:30 Reporteris
23:27 Rubrika "Verslo genas"
23:30 Laikykitės ten
00:30 2019 m. "Formulės-1" 
čempionatas. Vengrijos GP 
apžvalga
01:35 „Šeimininkė“
02:35 „Bruto ir Neto”
03:00 „Pamiršk mane”
03:40 Laikykitės ten
04:30 „Gyvybės langelis“
05:20 „Rojus“

ŠE
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03 05:10 Ponių rojus 

06:00 Himnas
06:05 Gyvenimas 
07:00 Klausimėlis.lt
07:25 Jaunieji detektyvai 
ir Juodojo karaliaus 
prakeiksmas
09:00 Labas rytas, 
Lietuva
12:00 Nilas. Didingoji upė
12:55 Įstabiausios 
Indonezijos salos
13:50 Džesika Flečer 8
15:25 Klausimėlis.lt.
15:45 Žinios. 
16:00 Sveikinimų 
koncertas
17:30 Žinios. 
18:00 Euromaxx
18:30 Vakaras su Edita
19:30 Stilius

20:30 Panorama
21:00 Gražiausios poetų 
dainos
22:40 Antikvariato paslaptys 9. 
Atsisveikinimo žinutė
00:05 Hobitas: nelaukta kelionė 
02:50 Klausimėlis.lt 
03:05 54-osios Tarptautinės 
sportinių šokių varžybos „Gintarinė 
pora 2018“
04:30 Džesika Flečer 8

06:15 Televitrina
06:30 Elena iš Avaloro
07:00 Keršytojų komanda
07:30 Aladinas
08:00 Elena iš Avaloro 
08:30 Kempiniukas Plačiakelnis
09:00 Simpsonai 
10:00 Maisto kelias
10:30 Bibliotekininkai
11:30 Kačių motina

13:20 Įpėdiniai
15:45 Havajai 5.0
16:45 Ekstrasensų mūšis
18:30 TV3 žinios
19:30 Šuns tikslas
21:25 Iksmenai. Pradžia. Ernis
23:40 Pavojingas susitarimas
01:25 Nepriklausomybės diena. 
Atgimimas 
03:25 Alinanti misija
05:00 Svotai

06:25 Tomas ir Džeris 
06:55 Įspūdingasis Žmogus-voras
07:20  Sveiki atvykę 
į "Veiną"
07:45 Monstrai prieš ateivius 
08:15 Riterių princesė Nela 
08:45 Tomo ir Džerio pasakos
09:15 Ogis ir tarakonai
09:50 Ponas Bynas 
10:15 Pabėgimas iš Žemės 

planetos
12:00 Paskutinis drakonų 
nugalėtojas
14:15 Šnipė Harieta
16:20 Šeimos savaitgalis
18:30 Žinios
19:30 Šunų viešbutis
21:35 Zūlanderis 2
23:40 Kosminė stotis 76
01:35 Bėgte visą naktį

06:05 Kvailiai šėlsta 
07:30 Džiunglių princesė Šina 
08:30 Kvailiai šėlsta 
09:00 Lietuvos galiūnų čempionato 
atrankinis etapas
10:00 Geriausi šuns draugai 
10:30 Gamtos stebuklas. 
Našlaičiai 
11:40 Ekstremalūs išbandymai 
12:10 Būk ekstremalas 
12:40 Gordonas Ramzis. Iki 

pragaro ir atgal
13:40 Policijos akademija 
14:35 Ekstrasensų mūšis 
16:55 Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas 
17:50 Nusikaltimų miestas 
18:20 Pavojingi kaimynai 
19:30 Muzikinė kaukė
22:05 Tuk tuk
00:10 Išleistuvių naktis
01:50 F. T. Budrioji akis

05:20 „Rojus“
06:10 „Pasaulis iš viršaus“
06:35 Krepšinio pasaulyje
07:04 TV parduotuvė
07:20 „Lietuvos mokslininkai. 
Domas Kaunas“ 
07:55 „TV Europa pristato. 
Vyrų šešėlyje“
09:00 „Pasaulis iš viršaus“
09:30 Vantos lapas

10:00 Skonio reikalas
10:30 Kitoks pokalbis su D. 
Žeimyte
11:00 Laikykitės ten
12:00 „Inspektorius Luisas“
14:00 „Tu esi mano“
16:00 Žinios
16:30 Baltijos kelias
17:00 Laikykitės ten
18:00 Žinios
18:30 „Pamiršk mane”
20:00 Žinios
20:30 „Šviesoforas”
21:30 Nusikaltimas ir bausmė. 
Kriminalinės paslaptys su K. 
Krivicku
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten
00:05 „Rasputinas“
02:15 „Moterų daktaras“
03:45 Nusikaltimas ir bausmė. 
Kriminalinės paslaptys su K. 
Krivicku
04:30 „Žmogus be praeities“

• Beveik naują grandininį pjūklą 
Husqvarna 440. Tel. 8 614 19 157. 
Rokiškis
• Kokybišką trimerį-krūmapjovę 
Husqvarna 345f XT . Kaina 270 
Eur. Tel. 8 655 58 706.  
Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Rastas automobilio valstybinis 

numeris GCV 906.  
Tel. 8 687 25 953. Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• 14 knygų iš serijos Anželika. 
Puikios būklės. Kaina 14 Eur.  
Tel. 8 627 82 138.  
Rokiškis
• V. Burinsko knygą Akordeono 
pradžiamokslis. 1991m., geros 

būklės. Kaina 4 Eur.  
Tel. 8 627 82 138. Rokiškis
• Krepšinio stovą. Skirtingos 
aukščio padėtys. Krepšinio 
lankas, lenta, stovas. Tam, kad 
stovas nejudėtų, rėmo pagrindas 
užpildytas smėliu. Kaina dar 
derinama. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 611 43 499.  
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Šamotines plytas.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Lapuočių dailylentes pirčiai.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Lauko dailylentes.  

Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Įvairaus pjovimo statybinę 
medieną. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Medžio apdirbimo stakles ir 
diskinius pjūklus.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Naudotą, bet ilgai dar Jums 
tarnausiantį Viadrus kieto kuro 
katilą. Galiu atvežti į Jūsų namus. 
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Kaina 300 Eur. Tel. 8 610 29 949. 
Rokiškis
• Viengubo ir dvigubo pjovimo 
lentas 6 m ilgio, 2,5 cm storio. Ir 
tąšus 15x15 cm, 6 m ilgio.  
Tel. 8 686 93 420. Rokiškis
• 9 plastikinius langus. Matmenys 
172x62 cm. Reiktų išsiimti patiems. 
Tel. 8 698 09 831.  
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Mažai naudotą akumuliatorių 
55Ah. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 662 38 820. Rokiškis
• R13, R14, R15 ratus su 
padangomis, ratlankius.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• VW Golf 3 1997 m., 1,9 l, TD, 
universalą dalimis.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Dalimis 2004 m. Opel Zafira 2l, 
DTI, 74 kW. Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
• 2000m. VW Golf lietus ratus. 
Tinka Škoda Octavia. Kaina 95 Eur. 
Tel. 8 606 14 217. Rokiškis
• BMW 3 lietus ratus. Kaina 90 
Eur. Tel. 8 606 14 217. 
 Rokiškis
• Opel Zafira relę pakaitinimo 
žvakėms už 7 Eur, galinį bamperį 
(mėlynas perlamutras) už 15 Eur, 
daiktadėžę (bardačioką) už 15 Eur, 
naują diską už 12 Eur.  
Tel. 8 646 06 785. Rokiškis
• R15 ratlankius su prastomis 
padangomis. Tel. 8 604 61 511. 
Rokiškis
• IŽ padangas 3,25x19.  
Tel. 8 458 75 274. Rokiškis
• Padangas visureigiui 265/70 R15, 
4vnt. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 645 87 075. Rokiškis
• Opel Astra 2000 m., DTI, 2 l, 
74kW, dalimis. Tel. 8 651 12 780. 
Rokiškis
• Dalimis VW Passat B5 dangtį, 
vairuotojo pusės sparną. 
 Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Renault Scenic dalimis. 
 Kaina 10 Eur. Tel. 8 628 47 947. 
Kupiškis
• Dalimis Audi 80 B4 1,9l, 66kW. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 628 47 947. 

Kupiškis
• Dalimis Opel Vectra 2 l, 74 kW. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 628 47 947. 
Kupiškis
• Dalimis Audi 80 B4 1,9l, 66kW. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 628 47 947. 
Kupiškis
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480.  
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• 1996 m. Audi A4 universalą. 1,9 
l, TDI, 81 kW. TA iki 2021.08. 
Kaina 880 Eur. Tel. 8 629 45 390. 
Rokiškis
• 2000 m. Ford Galaxy su defektu. 
1,9 l, TDI, 81 kW.  
Tel. 8 629 45 390. Zarasai
• Tvarkingą Cannondale dviratį. M 
dydis, XT. Kaina 570 Eur.  
Tel. 8 679 14 253. Rokiškis
• 2001 m. Fiat Brava 1,9 l, JTD, TA 
iki 2020.04. Važiuoklės defektas 
(nulūžęs pusašis). Galima dalimis. 
Kaina 170 Eur. Tel. 8 610 19 607. 
Rokiškis
• Skubiai Ford Mondeo 2 l, dyzelis, 
96 kW. TA galioja iki 2020.11. 
Kaina 500 Eur. Tel. 8 628 98 127. 
Rokiškis
• Forchrit 512 dalimis.  
Tel. 8 670 37 379. Rokiškis
• Pigiai Mercedes Benz c270 2003 
m. Gan ekonomiškas automobilis. 
Turi kėbulo defektų. Kaina 1000 
Eur. Tel. 8 683 67 114.  
Rokiškis
• Audi A3 1997 m., benzinas, 
tvarkingas automobilis, važiuoja, 
yra smulkių kėbulo defektų. TA iki 
2020m  . Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 670 42 082. Rokiškis
• Tvarkingą, vokišką dviratį 7-12 

metų vaikui. Yra 3 vidinės pavaros. 
Kaina 75 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• Audi A4 B5 1997 m., universalas, 
1,9 l, 81 kW. TA galioja 2 metus. 
Tvarkinga. Kaina 1350 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• VW Passat B4 1996 m., 
universalas, 1,9 l., dyzelis, TA, 
tvarkinga. Kaina 720 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Audi 80 B2 1986 m., 1,8 l, 
benzinas/dujos, TA, tvarkinga. 
Kaina 420 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• 1997 m. VW Passat B4 1,9 l, TDI, 
66 kW, universalas. Žalia spalva. 
TA iki 2019.11.22. Kėbulo defektai. 
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• Lengvojo automobilio priekabą 
Zubrionok. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 628 37 400. Rokiškis
• Volvo V50 2006 m., 2l, dyzelis, 
100 kW. Odinis salonas, veikiantis 
kondicionierius, naujos pakaitinimo 
žvakės. Yra kėbulo defektų 
(įlenkimai, pabraižymai). TA iki 
2021.04 . Kaina 1450 Eur.  

Tel. 8 687 59 821. Rokiškis
• BMW 730, 2000 m., 3 l, 135 kW, 
dyzelis, automatinė pavarų dėžė, 
juodas odinis salonas, didysis TV, 
el. sėdynės. TA iki 2020.01.12. 
Kartais smūgiuoja prie didesnių 
apsukų dėžė, kėbulas pavargęs. 
Kaina derinama. Kaina 1300 Eur. 
Tel. 8 623 01 198. Rokiškis
• Dviratuką. Reikalinga nauja 
grandinė. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 624 53 495. Rokiškis
• Vaikišką dviratį BMX su 
amortizatoriais. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 608 33 063. Rokiškis
• Iveco, 1999 m., TA iki 2020.08. 
Gale dvigubi ratai, padangos kaip 
naujos, 7 vietų, kėbulo ilgis 3 
m, plotis 2,25 cm, aukštis 75cm. 
Galimas keitimas į GAZ-53 
savivartį su dujomis, su jūsų 
priemoka. Kaina 2500 Eur.  
Tel. 8 684 20 231. Kupiškis
• Bėginį dviratį. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 676 78 801. Rokiškis
• Gana tvarkingą automobilį BMW 
320d. TA iki 2021.07. Domina 
įvairūs keitimo variantai. Kaina 
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Orlinyj kliuv – gardus didelis jaučiaširdis
Užsisakiusi Orlinyj kliuv 

(erelio snapas) pomidorų 
sėklų, labai laukiau rezul-
tato. Mat rusiškuose pomi-
dorų augintojų forumuose 
bei vaizdo apžvalgose šiam 
pomidorui buvo giedami di-
tirambai: ir skanus, ir der-
lingas... O rezultatas? Na, 
skoniu šiek tiek nusivyliau. 
Jis yra neblogas, bet savo 
lysvėje ragavau ir skanes-
nių. Užtat pomidoras išties 
derlus, ir, galima sakyti, pa-
tikimas.

Rožinių širdinių
pomidorų grupės 
atstovas
Orlinyj kliuv – išvesti Ru-

sijoje, aukštaūgiai indetermi-
nantiniai pomidorai, tinkami 
auginti mūsų regione. Ir šil-
tnamyje, ir atvirame grunte. 
Tai vidurinio vėlyvumo veis-
lė, vaisius nokinanti maždaug 
110-115 d. nuo daigelių pasi-
rodymo.

Derlumas: iki 10 kg iš kva-
dratinio metro. Auginami jie 
vienu-dviem stiebais. Vienas 
trūkumų – reikia atidžiai pri-
žiūrėti, nes ūglius leidžia spė-
riai. Kitas būtinas priežiūrai 
dalykas: nors pirmoji žiedinė 
kekė yra ganėtinai aukštai, po 

10-11 lapu, visgi pomidorai 
nemaži ir gana sunkūs. Taigi, 
nusvirusi pirmoji kekė sie-
kia žemę. Sausu oru tai nėra 
didelė problema, lyjant gali 
įsimesti puvinys. Gana at-
spari permainingiems orams, 
faktiškai neskilinėja. Keista, 
tačiau augindamas nemažus 
vaisius, Orlinyj kliuv veis-
lės pomidoras užaugina gana 
ploną stiebą. Taigi, auginant 
šį pomidorą teks padirbėti 
jį rišant. O atsargos dėlei po 
pirmąja keke patartina pa-
dėti kokią atramą: medžio 
ripką ar plytą, kad pomido-
rai nesiektų dirvožemio. Mat 
pirmosios kekės itin palan-
kiomis sąlygomis brandina 
apie 600-800 g vaisius, kitos 

– mažesnius, maždaug 200 g 
vaisius. Primenu, kad norint 
pasiekti maksimalų pomido-
rų dydį, kekę reikia formuo-
ti, paliekant ne daugiau trijų 
užmegztų pomidoriukų. Ka-
dangi aš rekordų nesivaikau, 
tai ir kekių neformavau. Kiek 
užmezgė pomidoriukų, lai 
tiek ir augina. Kitas auginimo 
ypatumas – juos reikia sodinti 
retokai, o aš atvirkščiai, šiek 
tiek užtankinau.

Kaip sako pats pavadini-
mas, šios veislės pomidorai 
primena erelio snapą. Jie 
priklauso širdinių pomidorų 
grupei, tačiau neformuoja tai-
syklingos širdelės, pomidoro 
forma šiek tiek kumpa, pana-
ši į erelio snapą.

Skonis – neblogas, 
bet neišraiškingas
Nors daugelis Rusijos po-

midorų augintojų pabrėžia 
būtent ypatingai gerą sko-
nį, man šis pomidoro skonis 
pasirodė geras, bet neišraiš-
kingas. Prinokę vaisiai būna 
švelniai rožinės spalvos. 
Odelė plona, tačiau tvirtoka, 
vadinasi, juos patogu trans-
portuoti, be to, galima laikyti 
ilgėliau. Minkštimas švelniai 
rožinis, nedidelis vaiskotis. 
Vienas akivaizdus ypatumas 
– beveik nėra sėklų. Sėklų 
kameros mažos, jose sėklų 
nedaug, tad jei norite jų pri-
rinkti pakankamai, sėkloms 
teks skirti kelis pomidorus.

Minkštimas sultingas, ta-

čiau ne vandeningas, atvirkš-
čiai, atrodo kiek sausokas, 
tvirtas. Tad pomidorai gerai 
atrodys supjaustyti, juos pa-
togu serviruoti pjaustytus, jais 
skaninti sumuštinius, picas 
be jokios rizikos apsitaškyti 
sultimis. Puikus pomidoras 
konservuoti, virti padažus. Sa-
lotoms jis taip pat puikiai tiks.

Skonis – tipiškai pomido-
rinis. Kvapnus, mėsingas, su 
vos juntama lengva rūgštele, 
todėl tiks tiems, kurie dėl pa-
didėjusio skrandžio rūgštin-
gumo ar kitų sveikatos bėdų 
turi rinktis švelnesnio skonio 
pomidorus. Tiks ir tiems, ku-
rie nemėgsta saldžių pomido-
rų, mat Orlinyj kliuv visiškai 
neturi saldumo.

Praktinis patarimas: jei 
norite išraiškingesnio skonio 
pomidorų, jų nokimo metu 
nepatartina gausiai laistyti. Ką 
mes dabar ir darome: už mus 
pomidorų lysves laisto gamta. 
Dabar svarbu neperlaistyti ir 
dėl to, kad pranašaujami ganė-
tinai šalti (kaip vidurvasariui) 
orai, naktimis temperatūra gali 
nukristi žemiau 10 laipsnių. O 
drėgmė ir šaltis – puikiausia 
terpė tarpti pomidorų ligoms. 
Tad kol kas su laistymu persi-
stengti neverta. Ir tą geriausia 
daryti pirmoje dienos pusėje, 
kad drėgmė iki nakties spėtų 
šiek tiek išgaruoti.

Verdiktas
Tai gera darbinė veislė. 

Tiems, kurie nori atsparių, 
universalių, derlingų pomi-
dorų. Skoniu ji, atrodo, nu-
sileidžia, skaniausiems iš-
bandytiems pomidorams, kad 
ir Batianiai ar Green zebra. 
Tačiau turi savų privalumų. 
Manyčiau, kad kitąmet mūsų 
darže porai šios veislės krū-
melių atsiras vietos.

Kur gauti sėklų: pasido-
mėti pomidorų augintojų fo-
rumuose.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Mazarini – tikras vasaros skonis

Mazarini veislės pomido-
rai man šį pavasarį buvo tapę 
tikru galvos, ką ten galvos, 
danties skausmu. Nesėkmin-
gesnės veislės iš visų dau-
giau nei tūkstančio daigelių, 
kuriuos auginau, tikriausia 
nerastum. Aš juos sėjau tris 
kartus, ir tik tris daigelius pa-
vyko išsaugoti. Pirmą kartą 
daigelius prašienavo juodoji 
kojelė, kitaip diegavirtė. Teko 
atsėti. Antrą kartą nutiko ne-
laimė „čia praėjo Puma“: ir 
būtent iš tų devynių veislių, 
kurių indelius namų kara-
lienė teikėsi išversti, viena ir 
buvo Mazarini. Sugraibiusi 
paskutinias likusias sėklytes, 
atsėjau vėl. Ar verta buvo su 
šia veisle tiek terliotis? Džiau-
giuosi nenurašiusi į nuosto-
lius. Nes tai puikaus derlumo 
ir nuostabaus, sodraus vasa-
riško skonio pomidorai.

Atspari paplitusioms 
ligoms
Visiems, kas skaitė roma-

ną „Trys muškietininkai“, 
kardinolo Mazarini pristatyti 
nereikia. Taigi, ši pomidorų 
veislė ir pavadinta garsiojo 
Prancūzijos kardinolo gar-
bei. Kai kurie šaltiniai teigia, 
kad šis pomidoras pavadintas 
taip dėl taisyklingos smailė-
jančios širdelės formos, esą 
panašios į minėtojo kardinolo 
barzdelę.

 Mazarini – indeterminan-
tinė pomidorų veislė, pritai-
kyta augti atvirame grunte. Į 
šiltnamį jos grūsti neverta, ji 
puikiai auga ir lauke. Šiltna-
myje siekia 1,8 m, lauke – 1,3 
m. Skirtingai nei dauguma in-
determinantinių veislių, Ma-
zarini žiedinę kekę formuoja 
jau ties aštuntuoju lapu. Ke-
kės nemažos, pomidorai ga-
nėtinai stambūs. Iš akies šis 
galėtų sverti apie 230-250 g. 
Veislės standartas – nuo 200 
iki 600 g vaisiai, gerą vasarą 
tinkamai prižiūrimi sunoksta 
ir didesni. Įdomu tai, kad po-
midoras yra darbštus: žiedi-

nes kekes formuoja maždaug 
kas du-tris lapus. Tai viduti-
nio vėlyvumo veislė, pirmą-
jį vaisių duodanti maždaug 
110-115-ąją dieną nuo daige-
lių pasirodymo pradžios.

Pats krūmas atrodo ganėti-
nai tvirtas. Nors ir indetermi-
nantinė veislė, ūglių leidžia 
mažai. Lapija retoka.

Dar viena Mazarini svarbi 
ypatybė, ypač reikalinga šią 
vasarą – šio pomidoro ne-
pažeidžia viršūnių puvinys. 
Karštą sausą vasarą pomido-
ras taip signalizuoja, kad jam 
trūksta kalcio, kurio jis negali 
įsisavinti iš sausos dirvos. Jei 
pasirodė toks puvinys, sku-
biai purkškite pomidorus kal-
cio salietra. Kodėl purkšti, o 
ne laistyti? Nes purškiant per 
lapus įsisavinamas greičiau. 
Tačiau Mazarini veislei šitos 
bėdos negresia: ji atspari ne 
tik viršūniniam puviniui, bet 
ir tabako mozaikos virusui, 
kelioms kitoms paplitusioms 
pomidorų ligoms.

Įsitikinkite, 
kad ne hibridas
Su veisle Mazarini yra šio-

kios tokios painiavos. Jei pirk-
site sėklas, įsitikinkite, kad ant 
pakelio nėra užrašo F1. Kodėl 
tai svarbu? Nes Mazarini yra ir 
veislė, ir šios veislės hibridas. 
Jei užsisakinėsite sėklas inter-
netu, hibridą siūlo firma „Aeli-
ta“, o veislinį – „Biotechnika“. 
Hibrido ir veislinio pomido-
ro savybės ir net forma labai 
skiriasi. Aš auginau Mazarini 
veislės pomidorus, todėl ki-
tiems metams rinksiu jo sėklas.

Tikras vasaros skonis
Kaip jau minėta, Mazarini 

veislės pomidoras – taisyklin-
gos formos širdelė. Jo spalva 
labai sodri avietinė. O vidus 
– ryškiai raudonas. Sėklos 
nemažos, bet sėklų kamero-
se jų mažai. Dar viena svarbi 
gera savybė – faktiškai nėra 
žiedkočio.

Veislės aprašuose šis po-
midoras aprašomas kaip 

salotinis. Vidus standus, 
mėsingas. Tokio pomidoro 
privalumas: jį galima patiekti 
tiesiog supjaustytą, jis puikiai 
laiko formą. Kadangi jis sul-
tingas, tačiau ne vandeningas, 
puikiai tiks valgyti vieną, sa-
lotoms, picoms, užkepėlėms.

Jei svajojate apie rūkyto 
skilandžio ar lašinukų bryze-
lį su juoda duona ir su tikru 
pomidoru, tai Mazarini čia 
pats tinkamiausias. Jo skonis 
– toks, kokio ilgimės žiemą 
ragaudami „platsmasinius“ 
hibridus iš parduotuvių len-
tynų. Prapjovus pomidorą, jis 
pakvimpa tikra vasara. Sko-
nis toks pat turtingas kaip ir 
kvapas. Išraiškingas, sodriai 
pomidorinis. Iš pradžių jun-
tama aiški, bet neįkyri, gaivi 
rūgštelė, po to – saldžiarūgš-
tis skonis. Tokiam pomidorui 
prieskonių – nei druskos, nei 
pipirų nereikia, juo galima 
gardžiuotis ir vienu. Puikus 
derinys su rūkyta mėsa ar 
juoda duona, arba tradici-

nėms salotoms su pipirais ir 
grietine.

Dėl ganėtinai tvirtos stan-
džios odelės šis pomidoras 
tinkamas transportuoti, jį ga-
lima net sunokusį kelias die-
nas laikyti namie.

Aišku, jis puikiai tin-
kamas ir konservavimui. 
Tačiau vaisiai dideli, teks 
pjaustyti. Privalumas – tvirta 
konsistencija.

Verdiktas
Dėl šio pomidoro tikrai 

verta stengtis. Ir kitąmet jis, 
be jokios abejonės, bus vienas 
mano daržo favoritų. Kur gauti 
sėklų? Pomidorų forumuose. 
Verta pasidairyti pavasarį ir 
Rokiškio turguje: bent jau šį 
pavasarį pora prekiautojų tu-
rėjo šios veislės sėklų. Prakti-
nis patarimas: įsitikinkite, kad 
perkate ne hibridą. Nes hibrido 
visai kitokios charakteristikos 
ir skoninės savybės.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

PARODOS:
Viešojoje bibliotekoje
Stendinė paroda „Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centrui – 15“.
Spaudinių parodos:
 „Vertėją, redaktorių Joną Stuką prisiminus“,
„Žemaitija ir žemaičiai“.
Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo dienos centro vaikams ir jaunuoliams 

darbų paroda „Žiedų spalvos“. 
Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje
„Ką veikti gamtoje?“
Spaudinių paroda „Troliai Mumiai ir kūrybos džiaugsmas“, skirta suomių 

rašytojos Tuvės Janson  105-osioms gimimo metinėms.
Dailės mokyklos 4 klasės mokinių (Gustės Mickytės, Dovydo Brekio, 

Emilijos Bernatonytės) darbų paroda
Rokiškio lopšelio-darželio „Varpelis“ „Saulės zuikučių“ ir „Pelėdžiukų“ 

grupių vaikų keramikos darbų paroda (vadovė Edita Miškūnienė)
Kūrybinių darbelių studijos „Naminukai“ darbelių paroda „Sagų fantazijos“
„SkaitMENINIS muziejus“. 
RENGINIAI
Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje
Rugpjūčio 7 d. 10-13 val. – žaidimų dienelė „Būryje vaikų kurti mums 

smagu“. 
Rugpjūčio 8 d. 15 val. – Kino dienos!, 3D filmų rodymas vaikams ir 

jaunimui, Interaktyvioje edukacinėje erdvėje.

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

1800 Eur. Tel 8 600 29 830.  
Utena
• Audi A4 automobilį. 1995 m., 
benzinas, 1,6 l. Spalva juoda. TA 
galioja iki 2021.03.08. Dėl kainos 
galima tartis. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 620 11 753. Rokiškis
• 2002 m. Fiat Stilo 1,9 l, 85 kW. 4 
durys, el. langai, audio aparatūra, 
hečbekas, signalizacija, sidabrinė 
spalva, TA, draudimas, pakeisti 
diržai, tepalai, filtrai. Tvarkingas 
automobilis, sėdi ir leki. Priedo 
padangų komplektas.  
Tel. 8 612 94 820. Rokiškis
• Opel Astra 1999 m., 1,6 l, 
benzinas/dujos. Lieti ratlankiai, TA 
galioja, 3 durų.. Kaina 300 Eur.  

Tel. 8 629 55 454. Rokiškis
• VW Passat 1991 m., 1,8 l, 
benzinas, 66 kW. TA iki 2020.07. 
Tel. 8 614 20 695. Rokiškis
• Nenaudotą, sulankstomą dviratį 
Saliut. Ratai 24 colių, svoris 15 
kg, dviratininko svoris iki 100 kg. 
Kaina 75 Eur. Tel. 8 692 49 480. 
Rokiškis
• VW Golf 2000 m., 1,9 l, 66 
kW. Sidabrinės spalvos, šildomos 
sėdynės, TA iki 2021.07.17. Kaina 
1050 Eur. Tel. 8 618 43 269. 
Rokiškis
• Toyota Rav 4. 2003 m., 2 l, 85 
kW, dyzelis. Kondicionierius, 
kablys. Elektronika veikia gerai. 
Liukas. TA iki 2020.08. Juodos 

spalvos. Kaina 2800 Eur.  
Tel. 8 612 20 305. Zarasai
• Parduodu 2000 m. Citroen 
Xsara Picasso. Dyzelis. TA iki 
2021.02. Automobilis tvarkingas, 
vairavo moteris. Tel. 8 612 54 094. 
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Išmanųjį televizorių LG. 
Įstrižainė 140 cm, naujas. Garantija 
2 metai. Pilnas komplektas. 
Kaina 400 Eur. Tel. 8 672 86 131. 
Rokiškis
• Spalvotą televizorių Šilelis 1434 
SL su skaitmeniniu imtuvu. Kaina 
87 Eur. Tel. 8 621 86 262.  

Rokiškis
• Mažai naudotą televizorių 
Samsung UE50KU6072 LED 
50 Smart 123cm. Yra dėžė, 
dokumentai. Kaina 380 Eur.  
Tel. 8 605 97 762. Rokiškis
• Philips televizorių, 37 colių, 
plonas. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 646 49 930. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Kombainą Class Matador. Visą 
arba dalimis. Išsamesnė informacija 
telefonu. Tel. 8 650 68 045. 
Rokiškis
• Arklinį grėblį, svarstykles (iki 
1000 kg). Tel. 8 615 40 707. 
Rokiškis
• Traktorių Vladimiriec T-25. 
Pagaminimo metai 1993. Ir atskirai 
japonišką frezą Kubota, plotis 1,55 
m. Kaina 980 Eur. Kaina 3250 Eur. 
Tel. 8 698 17 829. Rokiškis
• Grūdų valomają (arpą). Visa 
informacija telefonu. Kaina 75 Eur. 
Tel. 8 638 05 282. Rokiškis
• Akėčias, arklinius padargus, Zid 
variklį, arklinę grėblį, GVR grėblio 
ratus, vikšrinio traktoriaus plūgą. 
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• T-40 AM priekinio tilto pavarą, 
kairės pusės. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 624 97 364. Utena
• Elektros variklį su 
ventiliatoriumi. 15 kW, 1450aps. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 602 53 232. 
Rokiškis
• Senovines svarstykles. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 602 53 232.  
Rokiškis
• Tvarkingą žemės ūkio techniką. 

Traktorių T-16 su pakrovėju, tralą 
šieno rulonams vežti ir pieno 
šaldytuvą 200 l. Tel. 8 610 02 357. 
Kupiškis
• Žolės smulkintuvą. Kaina 500 
Eur. Tel. 8 641 06 273.  
Rokiškis

Ieškokite Rokiškio 
prekybos centruose!

Po VMI dėmesio statybų sektoriui 
– papildomi milijonai mokesčių

Valstybinė mokesčių ins-
pekcija (VMI), pastaruoju 
metu labiau stebinti ir kontro-
liuojanti apie 900 statybos sek-
toriaus įmonių, įvertino, kad 
jų deklaruotų mokesčių suma 
gerokai paaugo. 

„Užpernai šių įmonių ap-
skaičiuoti mokesčiai sudarė 2,7 
mln. eurų grąžintiną iš biudžeto 

sumą, o 2018 metais deklaruoti 
mokesčiai jau sudarė mokėtinus 
į biudžetą 7,8 mln. eurų“, – teigė 
VMI viršininkės pavaduotojas 
Artūras Klerauskas. 

VMI taip pat apskaičiavo, 
kad 2018-2019 metais kontro-
liuotose statybos įmonėse 18 
proc. didėjo deklaruotos paja-
mos (147 mln. eurų).

BNS inform.

Grūdų supirkimo kainos mažėjo
Lietuvos grūdų supirkimo 

įmonėse liepos 15–21 dienomis 
kviečių supirkimo kaina siekė 
177,8 euro už toną – 2,6 proc. 
mažiau nei prieš savaitę, bet 9,9 
proc. daugiau nei prieš metus.

Pašarinių miežių kaina buvo 
134,4 euro – 3,5 proc. mažiau nei 
prieš savaitę ir 8,8 mažiau nei pernai.

Žirnių kaina per savaitę mažėjo 
4,5 proc. iki 161,5 euro, tačiau per 

metus augo 1,9 proc., naujo der-
liaus rapsų kaina siekė 354,1 euro 
ir buvo 1,3 proc. didesnė negu 
prieš savaitę bei 2 proc. didesnė 
nei prieš metus.

Rugiai buvo superkami vidu-
tiniškai po 122,7 euro. Kvietru-
gių vidutinės supirkimo kainos 
šių metų liepos antroje pusėje 
buvo 3,5 proc. mažesnės nei prieš 
metus.

BNS inform.
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Orų prognozė rugpjūčio 2-5 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Rugpjūčio 2 d. Naktį 13

Dieną 20
ŠV, 
2-7 m/s

Dieną kai kur palynos.

Rugpjūčio 3 d. Naktį 10
Dieną 20

ŠV,
2-7 m/s

Rugpjūčio 4 d. Naktį 8
Dieną 19

ŠV, 
2-6 m/s

Dieną gali kai kur 
palynoti.

Rugpjūčio 5 d. Naktį 10
Dieną 19

V,
2-6 m/s

Dieną ir vakare kai kur 
palis.

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

ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

– Petrai, kažkodėl tavo 
Marytės nematyti?

– Mes susibarėme ir ji 
išvažiavo pas savo mamą. 
Taip sakant, į isterinę tėvynę.

***
Petras ieško santuokos 

liudijimo.
– Maryte, kur tas popierius 

iš kalėjimo apie įkalinimą?
– Kokio kalėjimo? Tai 

tavo abonementas maitinimui 
triskart per dieną, visam 
gyvenimui iki mirties!

***
Niekas mūsų neparklupdys! 

Kaip gulėjome, taip ir gulėsime!
***

Kalbasi du draugai:
– Mano brangioji sportuoja 

sporto klube, kad gražiai 
atrodytų.

– Na, ir kiek numetė? – 
domisi kitas.

– 300 eurų.
***

Neseniai įvykusiame 
Lietuvos pesimistų 
suvažiavime buvo nutarta, kad 
daugiau suvažiavimų rengti 
neverta...

***
Sėdi daktaras Aiskauda po 

medžiu, zuikučiui siuva koją ir 
dainuoja:

– Prisiūsiu naują tau kojytę ir 
vėl bėgiosi po pievytę...

Zuikis verkdamas:
– Daktare, paleiskit, užteks 

jau ir tų 38...
***

Kaimo bažnyčioje įvyko 
klaida – sutapo sutuoktuvių ir 
laidotuvių laikas.

– Ką darysim? – klausia 
kunigo.

– Manau, kad reikia pradėti 
nuo sutuoktuvių.

– Kodėl?
– Kad velionis 

persigalvotų, tikimybė gerokai 
mažesnė!...

***
Muzikos naujienos: Grupės 

„CD-R“ albumas „700MB“ 
- kol kas sėkmingiausiai 
parduodamas visų laikų 
kompaktinis diskas.

***
– Kas yra moteris?
– Tai tokia bejėgė būtybė, 

nuo kurios neįmanoma 
išsigelbėti.

***
Tarpuvartė. Plėšikas sako 

damai:
– Piniginė ar gyvybė?

– Ko jūs taip smulkinatės? 
Imkite mane visą!

***
Girtuoklis:
– O juk prieš šimtą 

metų buvo galima tiesiog 
sėsti į transporto priemonę, 
traukiamą gyvo sutvėrimo, 
kuris pats išvengdavo avarijų ir 
autopilotu parveždavo namo.

***
– Petriuk, o kodėl tu 

neatnešei 15 Eur mokyklos 
remontui?

– Todėl, kad aš jos nelaužiau!
***

– Brangusis, aš tau Dievo 
siųsta!

– Tikrai taip. Tik vis galvoju,  
kuo aš taip nusidėjau.

***
– Kokius resursus jūs 

naudojate asmeniniam 
tobulėjimui?

– Dažniausia grėblį.
***

Iki interneto atsiradimo 
žmonija galvojo, kad dėl 
kvailumo kaltas informacijos 
trūkumas. Dabar gi – kad 
perteklius.

***
– Profesoriau Petraiti, ar jūs 

tikite dirbtiniu intelektu?

– Aš ir natūraliu nelabai 
tikiu.

***
– Girdėjau, kad tavo žmona 

mašiną sudaužė?
– Tikrai taip.
– O pati bent gyva?
– Kol kas. Vonioje 

užsibarikadavo.
***

Panelė sako vaikinui:
– Norėčiau būti kino 

žvaigžde, kad apie mane 
kalbėtų visas pasaulis.

– Užtenka jau, kad apie 
tave kalba visa gatvė.

***
Žiūri dvi blondinės filmą 

apie Džeimsą Bondą. Viena 
užsisvajojusi:

– Tikriausiai gera turėti 
licenciją žudyti...

– Turėtum žinoti. Juk turi 
vairuotojo pažymėjimą.

***
Mūsų zoologijos sode 

bailus strutis primušė kurmį.
***

– Sūneli, nueiki į 
parduotuvę!

– Mama, o stebuklingas 
žodis kur?

– Išjungsiu internetą!
– Gerai gerai, jau bėgu!

UAB Auginimo formulė
parduoda sveikai lesintus ir natūraliomis 

sąlygomis augintus
broilerius, vištas dedekles

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

el. paštas: mindaugas. vileisis@ilzenbergas.lt

DOVANOJA

• Dovananojame 3 mėn. katytę. 
Nukirminta, gamtinius reikalus 
daro į dėžutė. Katytė labai meili 
žmonėms, gaudo peles, ramaus 
charakterio, sutaria su šunimis. 
Patys negalime auginti, nes jau 
turime daug gyvūnų.  
Tel. 8 682 81 180. Rokiškis
• Dovanoju vandens lelijas.  
Tel. 8 610 41 788. Rokiškis

• Dovanoju britų trumpaplaukius 
mišrūnus kačiukus. Pusantro 
mėnesio, ėda ir daro į dėžutę patys. 
Du kačiukai ir viena katytė.  
Tel. 8 612 80 825. Rokiškis
• Dovanojame kambarinį šuniuką. 
Maždaug 6 mėnesių amžiaus. 
Atiduodame, nes nebėra sąlygų 
auginti. Tel. 8 678 70 713.  
Rokiškis
• Dovanoju gerai veikiantį 
televizorių Vido. Tel. 8 602 52 131. 
Rokiškis
• Atiduodu jauną, juodą su baltu 
šunį. Draugiškas žmonėms.  
Tel. 8 623 82 253. Rokiškis
• Gal kas padovanotų naujagimiui 

berniukui drabužėlių.  
Tel. 8 646 16 345. Rokiškis
• Atiduodu pievą nusišienauti 
Skemų k. Tel. 8 458 33 333. 
Rokiškis
• Dvi kalytės ieško gerų 
šeimininkų. Draugiškos, labai 
mielos, augs nedidelio ūgio.  
Tel. 8 683 58 191. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Muzikinį centrą Samsung. AUX, 
CD,FM, MC. Kaina 25 Eur.  

Tel. 8 628 37 400. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Namuose užaugintų broilerių 
skerdieną iki 3 kg. Kaina 4 Eur/kg. 
Tel. 8 670 21 793. Rokiškis
• Šviežią, jaunų gyvūnų s ėrieną. 
Tel. 8 630 53 487. Rokiškis
• Ekologiškai augintą triušieną be 
jokių kombinuotų pašarų. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 621 43 341. Rokiškis
• Labai pigiai pašarines bulves.  
Tel. 8 618 69 036. Rokiškis


