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Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Rugpjūčio 6-oji, 
antradienis, 
32 savaitė

Iki metų pabaigos liko
147 dienos.

Kristaus atsimainymas.
Saulė teka 5.35 val., 
leidžiasi 21.13 val. 

Dienos ilgumas 15.38 val. 
Mėnulis – jaunatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Bilvina, Bilvinas, Bilvinė, Bylotė, 
Daiva, Josbutas, Josbutė, 

Josgailas, Josgailė. Karolina, 
Vaidutis.

Rytoj: Drąsius, Drąsutis, Jogilas, 
Jogilė, Jogina, Joginas, Kajetonas, 

Kajus, Klaudija, Sikstas.
Poryt: Daina, Dainė, Dainius, 

Dainys, Dainora, Elidas, Elidijus, 
Tulgirdas.

Dienos citata
„Šlovingiausi išliekame 
ne tada, kai išsilaikome 

neparkritę, o tada, kai parkritę 
atsikeliame“ 
(Konfucijus).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1945 m. JAV karinės oro 
pajėgos pirmąją atominę 
bombą numetė ant Japonijos 
Hirosimos miesto. Bombą ga-
beno bombonešis B-29 „Enola 
Gay“. Apie 13 kvadratinių ki-
lometrų miesto virto pelenais, 
žuvo mažiausiai 117 tūkst. 
žmonių.

Šiandien 
Lietuvos istorijoje
1990 m. Kaune demontuoti 
paminklai Leninui ir Ketu-

riems komunarams.
1992 m. Barselonos vasaros 
olimpinėse žaidynėse disko 

metikas Romas Ubartas 
laimėjo aukso medalį.

Post 
scriptum

Aklas ir ant lygaus kelio 
suklumpa.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

3 p.

Salose – ne tik proga pasidžiaugti koncertu, 
bet ir galimybė pažvelgti į savo sielą

4 p.
Kunigas Antanas Saulaitis savo pamokslą skyrė aktualioms visuomenės problemoms.                                                                                                                                             L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Iš Rokiško kilusi 
dviejų knygų autorė
Laura Čeber:
„Galiu atsisakyti 
daug paprastų 
kasdienių malonumų
dėl vizijos, 
kuri nušvinta 
mano galvoje“ 5 p.

Rajono soduose 
pavasario šalnos 
gerokai paveikė 
obuolių derlių
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Globėjų neformalus susitikimas piknike: 
su nuoširdžiais pokalbiais, balionais ir linksmybėmis 

Penktadienį per pietus Velnia-
kalnio aikštyne buvo pilna vaikų 
šurmulio, juoko, spalvingų muilo 
burbulų. Šeimas, globojančias vai-
kus, į smagų pikniką subūrė Rokiš-
kio socialinės paramos centro Glo-
bos centro specialistės. Kaip sakė 
Panevėžio apskrities vaiko teisių 
apsaugos skyriaus Rokiškio rajo-
ne patarėja Gitana Černiauskienė, 
globėjų šeimos pageidavo susitikti 
pabendrauti neformalioje aplin-
koje. Tad Globos centro specia-
listai ir ėmėsi iniciatyvos surengti 
šį pikniką. Be skambių kalbų, be 
programos, su daug nuoširdaus 
bendravimo.

Susiskaičiuoti dantukus
Piknike ketino dalyvauti septy-

nios vaikus globojančios šeimos iš 
viso rajono. Globėjų, žinoma, yra ir 
daugiau. Tačiau kai kurie jų su vai-
kais išvykę į stovyklas – juk vasara. 
Prieš vidurdienį organizatoriai paju-
to lengvą nerimą: pavėsinė išpuošta 
balionais, parengtos dovanos, žaidi-
mai, o kur gi šeimos? Ir štai, viena 
po kitos į šventę atskubėjo šeimos su 
savo biologiniais vaikais ir globoti-
niais.

Panevėžio apskrities vaiko teisių 
apsaugos skyriaus Rokiškio rajone 
patarėja G. Černiauskienė ir kitos 
vaiko teisėmis besirūpinančios spe-
cialistės neslėpė nuostabos: atrodo, 
kad dar neseniai buvę mažyliai tapo 
šauniais paaugliais. O tie, kurie ką 
tik buvo kūdikiai, dabar jau ruošiasi 

lankyti mokyklą.
Bendravimas betarpiškas. Kol 

mamos ir tėčiai ruošė įspūdingą vai-

šių stalą, jaunimas skubėjo atnaujinti 
pažintis. Tuoj susiorganizavo muilo 
burbulų leidėjų grupelė. Be dėme-

sio neliko ir vieno mažylių atsinešta 
skraidanti lėkštė.  Vyresnieji vaikai 
kaip mat įveiklino paplūdimio tinkli-
nio aikštelę.

Mergytės skubėjo atnaujinti pa-
žintis. Vienos močiutė džiaugėsi: 
globotinė per vasarą ištįso visais 10 
cm. Visus iki ašarų prajuokino itin 
aktuali mergyčių  pokalbio tema – 
kiek per vasarą iškrito dantukų.

Saldainis – tėčiui
Po smagių žaidimų – metas susipa-

žinti. Ir tam pasitarnavo vaiko teisių 
apsaugos specialistų padovanoti sal-
dainiai. Ant kiekvieno saldainio – po 
vaiko teisę. Džiugu matyti, kad gavę 
saldainių, vaikai nepuolė jų valgyti 

patys: ne vienas nešė juos savo glo-
bėjams. Globėjų šeima iš Juodupės 
rūpinasi trimis sesutėmis. Tad šei-
mos galvai ir teko triguba saldainių 
dozė. Ir visai ne todėl, kad mažylės 
taip bandė pranešti apie vaiko teises. 
Jos dar nė skaityti nemoka. Tiesiog 
gautą saldainį neša pasidalinti svar-
biausiems savo gyvenimo žmonėms. 
Mažoji iš trijų sesučių šioje šeimoje 
nuo tada, kai septynių parų buvo iš-
leista iš ligoninės. Šeimos galva juo-
kauja, kad teisės teisėmis, bet reikia 
kalbėti ir apie pareigas. Tik kaip tų 
pareigų pareikalauti, jei šeimoje net 
keturios damos?

Svarbu bendrauti
Kol šeimos džiaugėsi bendravi-

mu, „Rokiškio Sirena“ domėjosi, 
kodėl buvo surengta tokia šventė? 
Panašu, kad ji labai sėkminga... 
Globos centro specialistės mano, 
kad bendravimas, šeimomis yra 
labai reikalingas, palaikant pačias 
šeimas, skleidžiant visuomenė-
je globos idėją. G. Černiauskienė 
paaiškino, kad globėjams netrūks-
ta seminarų, konferencijų, įvairių 
mokymų. Bet nemažiau svarbus ir 
bendravimas neformalioje aplin-
koje, tarp šeimų, kad būtų galima 
pasidalinti patirtimi, pasidžiaugti 
vieni kitų pasiekimais, pasisem-
ti žinių, praktinių įgūdžių... Todėl 
labai sveikintina Globos centro 
iniciatyva surengti tokį neformalų 
pasibuvimą.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Rokiškėnai atsiliepė į kvietimą maldai už avarijoje nukentėjusią mergytę
Ketvirtadienį, rugpjūčio 1-ąją, 

vakarinėse šv. Mišiose buvo mel-
džiamasi už praėjusį šeštadie-
nį avarijoje Nepriklausomybės 
aikštėje sužalotą mergaitę. Šv. 
Mišias už mergytės, šiuo metu 
gydomos Santariškių kliniko-
se, sveikatą aukojo Šv. apaštalo 
evangelisto Mato parapijos vika-
ras Dainius Matiukas ir reziden-
tas Vincentas Stankevičius. Šv. 
Juozapo koplyčioje, kur bažny-
čios remonto metu aukojamos šv. 
Mišios, buvo ankšta, žmonės mel-
dėsi netgi prie jos durų.

Prašė melstis
Kaip šalies žiniasklaidai teigė 

sužalotosios mergaitės tėtis, Seimo 
narys Robertas Šarknickas, šeima 
gyvena tik maldomis. „Žmonės rašo, 
kad ne viename mieste, bažnyčiose 
mišios laikomos. Nepažįstu tų žmo-
nių, tos visuomenės dalies rato, bet 
mes visus juos labai apkabiname. 
Tikrai jaučiame žmonių iš šalies pa-
laikymą. Noriu padėkoti ir paprašyti, 
kad ta malda nesibaigtų iki finalo, 
išgijimo. Šiuo metu tiesiog laukia-
me“, – šalies žiniasklaidą patikino R. 
Šarknickas. Ne išimtis ir rokiškėnai. 
Būtent rūpestis avarijoje nukentėju-
sia mergaite ir bendra malda sutelkė 
miesto žmones. Kvietimą melstis iš-
girdo nemažai žmonių. Tad vakarinė-
se šv. Mišiose nedidukėje koplyčioje 
buvo ankšta.  Melstis atėjo nemažai 

jaunimo, jaunų šeimų, kelios jų atsi-
vedė mažylius.

Kunigas Dainius Matiukas labai 
jautriai ir šiltai ragino tikinčiuosius 
melsti sveikatos mergytei, stiprybės 
jos šeimai.

Simboliška ir tai, kad šv. Juoza-
pas, kurio vardo koplyčioje rokiškė-
nai meldėsi – Šventosios Šeimynos 
globėjas.

Negalėjo likti abejingi
Po šv. Mišių kalbinti rokiškėnai 

neslėpė: į Šarknickų šeimos skaus-
mą sureagavo tarsi į savo. Antai 
viena jauna mama atvirai sakė: „Aš 

žinau tą jausmą, kuris apima, ma-
tant savo vaiką ligoninės palatoje. 
To jausmo žodžiais neįmanoma 
apsakyti. Kartais telieka tik mels-
tis. Todėl ir atėjome melstis už šitą 
mergytę“.

Pulkelis močiučių įdėmiai klau-
sėsi savo bičiulės pasakojimo. Ji 
tapo avarijos liudininke. „Kaip ta 
avarija įvyko, aš nemačiau. Mačiau 
jau, kaip tą mergytę gaivino. Todėl 
ir atėjau pasimelsti už ją“, – sakė ji.

Ir po šv. Mišių žmonės neskubėjo 
skirstytis, vieni kitų klausinėjo, ar 
nėra naujų žinių, galbūt mergytės 
būklė pagerėjo. Kaip tik šios dienos 

vakarą R. Šarknickas savo facebook 
paskyroje paskelbė, kad mergaitės 
būklė stabilizuojasi ir po truputį ge-
rėja.

Naujausiais duomenimis, mer-
gaitė vis dar komoje, tačiau jau at-
merkė akis, ji reaguoja į artimųjų 
balsus, įrašus, muziką.

„Mes meldžiamės ir toliau. Būklė 
pati neina žemyn, kaip ir po trupi-
nėlį lyg į priekį einame, bijau kažką 
prisišnekėti, bet būklė bent jau atgal 
neina“, – šalies žiniasklaidai sakė 
avarijoje nukentėjusios mergaitės 
tėtis, Seimo narys R. Šarknickas.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos vikaras Dainius Matiukas kartu su parapijiečiais meldė sveikatos mergytei ir stiprybės jos šeimai.
L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Bus dalinama  parama 
maisto produktais

Kitą savaitę parama maisto 
produktais pasieks labiausiai ne-
pasiturinčius rajono gyventojus.

Dėl minėtos paramos į seniūnijas 
gali kreiptis asmenys, kurių paja-
mos vienam šeimos nariui neviršija 
1,5 VRP (183 eurai), išimties atveju 
(ligos , nelaimės ir kt.) neviršija 2,8 
VRP (341,6 eurai) ir pateikti prašymą, 
atitinkamas pažymas ir dokumentus.

Maisto produktų dalinimas la-
biausiai skurstantiems asmenims 
nuo 2019 m. rugpjūčio mėn. 14-tos 
dienos (rugpjūčio 13-tą dieną seniū-
nijos maisto produktus pasiima iš 
sandėlio):

Saldintas sutirštintas pienas 
0,397 kg. (2 vnt.);

Konservuota raugintų agurkų 
sriuba 0,48 kg. (1 vnt.);

Grikiai ( virimo pakeliuose) 0,5 
kg. (1 vnt.);

Avižiniai sausainiai su šokolado 
gabaliukais 0,2 kg. (1 vnt.);

Rapsų aliejus 0,915 kg. ( 1 vnt.);
Vištienos konservai 0,4 kg. (1 

vnt.);
Konservuotos pupelės 0,4 kg. (2 

vnt.);
Cukrus 1 kg. (2 vnt.);
Ryžių kruopos (virimo pakeliuo-

se) 0,5 kg. (1 vnt.);
Makaronai 0,5 kg. (2 vnt.);
Vieno paketo svoris 7,589 kg.

Rajono savivaldybės inform.
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Rajono soduose pavasario šalnos gerokai paveikė obuolių derlių
Jau gerą savaitę rajono žmo-

nės mėgaujasi pirmaisiais mūsų 
sodų obuoliais. Alyvinių ir kitų 
vasarinių rūšių obuolių derlius 
būtų nemenkas, jei ne keli jei... 
Obuolių kai kuriuose soduose lyg 
ir nemažai. Bet ten, kur šalnos 
nesunaikino derliaus, bent jau jį 
gerokai paženklino. O ir dėl saus-
ros obuoliai gerokai mažesni, nei 
galėtų būti.

Gražesnius parduoda, 
prastesnius dovanoja
Per vieną dieną iš trijų obelų – 

20 kibirų obuolių. Tiek savo sode 
pririnko viena rokiškėnė. Lyg ir ne-
blogai būtų. Tačiau lygiai tiek pat 
iškeliavo į komposto dėžę. Ir ne 
todėl, kad alyviniai obuoliai būtų 
neskanūs. Tiesiog, jų niekam ne-
reikia. Obuolių supirkėjai alyvinių 
obuolių nesuperka. Stovėti turguje 
su greitai gendančia preke rokiš-
kėnė neturi laiko. Ji stebisi, kodėl 
obuolių augintojai skundžiasi, esą 
šie metai prasti. „Visos obelys pil-
nos. Net šakos lūžta“, – sakė ji. 
Tiesa, obuoliai dėl sausros mažes-
ni, nei pernai. O derlius didesnis, 
nes pernai dvylikos obelų sode kai 
kurios pramečiavo. Šiemet prame-
čiuoja tik viena – saldinius obuo-
lius vedanti obelis.

Turgelyje prie L. Šepkos parko 
penktadienį obuolius siūlė vos vie-
nas prekeivis. Paklaustas, kiek kai-

nuoja ant dėžės dugno likęs geras 
pusantro kilogramo obuolių, vyriš-
kis atsakė: „Reikia? Veltui atiduo-
siu“. Jis neslėpė, kad geresnius, di-
desnius alyvinius obuolius pavyko 
parduoti už 0,3 Eur už kilogramą. 
O štai mažesnius, šiek tiek įdužu-
sius dalina dovanų. Kad tik išmesti 
nereiktų. Privačių namų kvartaluo-
se prie kai kurių vartelių atsirado 
dėžės dovanojamų obuolių.

Turgaus prekiautojas, paklaustas 
apie obuolių derlių, tik ranka moja. 
Šiemet obuolių netrūksta. Bet šalnų 
dėka jie prastesnės prekinės išvaiz-

dos. O dėl sausros yra kone perpus 
mažesni.

Geriausiai šalnas atlaikė... 
lepiausi
Bene žinomiausi rajono sodinin-

kai Virgilijus Bulovas su sūnumi Ma-
riumi augina 6 ha sodų. Paklaustas, 
kaip vertina pirmąjį obuolių derlių, 
V. Bulovas neslepia, kad „derlius nu-
linis“. Kodėl? Nes vasarinių veislių 
obelų šeima tiesiog neaugina.

O štai vėlyvesnių obelų derlius yra 
ne toks, kokio tikėjosi. Pirmiausia, 
sodus tarsi ugnimi per patį žydėjimą 

nudegino šalnos. Tiesa, Bulovų šei-
mos sodams jos padarė mažiau žalos 
nei kaimynams. Kodėl? Nes naudojo 
keletą gudrybių. Tikriausiai, kelias 
naktis soduose laužus kūreno? „Ne. 
Laužas padės tik tuomet, jei nuo šal-
nų saugosite tik vieną obelį. Gamtos 
dėsniai: jei yra šalna, vadinasi, nėra 
vėjo. Ir laužo dūmai bei šiluma ne-
sisklaido, kyla vertikaliai aukštyn. 
Tad iš laužo faktiškai nėra jokios 
naudos“, – paaiškino pašnekovas. O 
šalnų būta didelių: per patį žydėjimą 
sode užfiksuota 5,7 laipsnio šalčio.

Tad kokios tos gudrybės? Pirmoji 
gudrybė buvo pralaukus šalnas atsi-
sakyti šakų genėjimo, palikti daugiau 
jaunų ūglių. Todėl obuolių buvo už-
megzta daugiau, nors ir užaugo ma-
žesni. Antroji gudrybė – nustebino 
pati lepiausia sodo veislė – Šampion. 
Ji geriausiai atlaikė visas šalnas.

O sausros sodui irgi nebuvo labai 
baisios: įrengta laistymo sistema. 
Visgi kai kurie obuoliai turi šalnų 
ženklų – yra kiek prastesnės, nei 
įprasta, prekinės išvaizdos.

O kaip gi šalnas sekėsi atlaikyti 
kaimyninių rajonų sodams? V. Bu-
lovas neslėpė: obuolių žiedus šalnos 
nudegino Alytaus, Panevėžio, Pasva-
lio, Anykščių rajonų soduose...

Viskas brangsta, 
išskyrus obuolius
Paklaustas, kokias prognozuoja 

obuolių kainas, V. Bulovas atviras: 

nuo euro įvedimo jos nesikeičia. 
„Brangsta viskas, išskyrus obuo-
lius“, – sakė jis. Pašnekovas nesle-
pia: net ir labai sėkmingais metais 
beveik viskas, ką gaudavo pardavę 
vaisius, buvo skirta investicijoms į 
sodą. 

Kiek tarnauja sodas? Ar tai il-
galaikė investicija? Pašnekovas 
neslepia: sodas tarnauja maždaug 
25 metus, o ypač gerai prižiūrimas 
– iki 30 m. Tiesa, paties pirmojo 
savo sodo, kuriame, kaip juokavo 
V. Bulovas, išbandė visas naujoves 
ir padarė visas sodininkams naujo-
kams būdingas klaidas, šeima jau 
planuoja atsisakyti.

Kur Bulovų šeima realizuos 
šiųmetį derlių? Pašnekovas sako, 
kad realizuos patys, parduos vaisių 
prekiautojams, tad obuoliai keliaus 
ir į šalies didmiesčius. Į didžių-
jų prekybos tinklų lentynas, kaip 
sako pašnekovas, prasibrauti nėra 
galimybių. Netgi į vietines ugdy-
mo įstaigas prasimušti sudėtinga. 
„Pasiūliau savo produkcijos: obuo-
lių, kriaušių, jų sulčių. Iš darželio 
vadovės išgirdau, kad konkurse 
mes, žinoma, galime dalyvauti. Bet 
jie pageidautų, kad vienas tiekėjas 
tiektų ir obuolius, ir citrusinius vai-
sius bei bananus. Norėčiau aš pa-
matyti lietuvį ūkininką, auginantį 
citrusinius ir bananus“, – pasakojo 
sodo šeimininkas.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Problemų dėl vietų vaikų darželiuose nėra
Baigiasi atostogų sezonas ir 

tėvai jau skuba pasirinkti iki-
mokyklinio ugdymo įstaigais, 
liaudiškai tariant, darželius savo 
mažiesiems. Didmiesčiuose juo-
kaujama, kad į pageidaujamą 
darželį mažylį reikia užrašyti 
jam dar nė negimus. O mūsų ra-
jone tokios bėdos nėra: pateikę 
prašymą tėvai gali ramiai tikėtis, 
kad neteks ieškoti auklės ar pra-
šyti močiučių pagalbos.

Yra vietų 
visiems norintiesiems
Kaip „Rokiškio Sirenai“ sakė ra-

jono savivaldybės Švietimo, kultū-
ros ir sporto skyriaus vedėjas Auri-
mas Laužadis, šiuo metu tėvai gali 
užrašyti vaiką į bet kurį Rokiškio 
darželį – juose dar yra vietų. Tiesa, 
yra tam tikras geografinis kriteri-
jus: miesto centre gyvenančios šei-
mos labiau norėtų „Nykštuko“ pas-
laugų, mikrorajono gyventojams iš 
esmės nėra didesnio skirtumo, kurį 
darželį rinktis: visi trys sukoncen-
truoti gana kompaktiškoje erdvėje.

Pašnekovas teigė, kad iki rug-
sėjo pirmosios su vietomis darže-

liuose paprastai didesnės proble-
mos nekyla. O štai norintiems, kad 
vaikas patektų į darželį vėliau, gali 
tekti ir palaukti.

Mažų miestelių – užpildyti
Ikimokyklinio ugdymo paslau-

gos teikiamos ne tik Rokiškyje, bet 
ir Juodupėje, Obeliuose, Pandėlyje, 
Panemunėlyje, Kavoliškyje, kitose 
gyvenvietėse. Kokia ten situacija? 

Juolab, kai mokyklos skundžiasi, 
kad vis sunkiau rasti moksleivių? 
Pašnekovas paaiškino, kad su ikimo-
kyklinio ugdymo įstaigomis bėdų, 
skirtingai nei su mažesnėmis moky-
klomis, šiuo klausimu nėra. Kodėl? 
Atsakymas paprastas: tėvai mažylius 
į darželio grupes leidžia kuo arčiau 
namų. Tad rajono gyvenvietėse esan-
čiuose darželiuose vaikų netrūksta.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Naktį į šeštadienį Juodupėje 
liepsnojo garažai

Rugpjūčio 2 d. apie 0.30 val. 
garaže Juodupėje Taikos ir Liepų 
g. sankirtoje užsiliepsnojo auto-
mobilis. 

Ugniagesiams pavyko užge-
sinti gaisrą, kiti garažai kom-
plekse nenukentėjo. Ugniagesiai 
tiria gaisro priežastis. Dėkojame 
„Rokiškio Sirenos“ skaitytojui už 
nuotraukas. Šis skaitytojas iškė-
lė ir kitą opią problemą: garažų 
komplekse yra savadarbis šiukšly-
nas, kuriame pilna degių šiukšlių. 
Apie tai „Rokiškio Sirena“ rašys 
artimiausiu metu.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Dėl galvos traumos mirė vyras
Rugpjūčio 3 d., 16 val., VšĮ 

Respublikinės Panevėžio ligo-
ninės Reanimacijos skyriuje 
mirė vyras (gim. 1960 m.), gy-
venęs Rokiškio r., Skemų k., 
Klevų g.

Nukentėjusysis rugpjūčio 3 d., 
13.12 val., buvo pristatytas į mi-

nėtą ligoninės skyrių iš Rokiškio 
ligoninės, dėl galvos traumos.

Ją nukentėjusysis patyrė liepos 
31 d., apie 16 val., gyvenamosiose 
patalpose Skemų socialinės globos 
namuose.

Panevėžio apskrities 
vyriausiojo policijos 
komisariato inform.
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Konferencijos programa:
Rugpjūčio 10 d.
12.00–12.30 val. SVEIKINIMAI
Kupiškio rajono savivaldybės atstovai 
Skapiškio seniūnijos seniūnas Valdas Juškevičius
Skapiškio Šv. Hiacinto (Jackaus) parapijos klebonas 
kun. teol. lic. Albertas Kasperavičius

PRANEŠIMAI
12.30–12.50 val. Seniausia bažnyčia Kupiškio krašte (mokslo 

darbuotojas Vidmantas Jankauskas)
12.50–13.10 val. Dominikonų indėlis Skapiškio kraštui 
(br. kun. Slawomir Brzozecki OP)
 13.10–13.30 val. Skapiškio bažnyčios sakralinis paveldas 
(dr. Eglė Bagušinskaitė)
13.30–13.50 val. Iškilieji Skapiškio parapijos dvasininkai 
(dr. Aldona Vasiliauskienė)
13.50–14.50 val. kavos pertraukėlė
14.50–15.10 val. Muziejaus, esančio Skapiškyje 
(Kupiškio r.) aktualioji vertė ir ukrainistikos pažinimo 
skatinimas (kun. teol. lic. Andrius Šukys)
15.10–15.30 val. Skapiškio Šv. Hiacinto (Jackaus) parapijos
 dabartis ir perspektyvos (kun. teol. lic. Albertas Kasperavičius)
15.30–16.00 val. MONOGRAFIJOS „SKAPIŠKIS. 
SENOVĖ IR DABARTIS“ PRISTATYMAS
37-oji serijos „Lietuvos valsčiai“ monografija. Vyriausioji re-

daktorė ir sudarytoja Aušra JONUŠYTĖ. Atsakingoji redaktorė 
Sonata JONUŠAITĖ. Vilnius: Versmė; Kupiškis: Kupiškio etnogra-
fijos muziejus.  2019.  1088   p.  Kalba: muziejininkė, istorikė 
Aušra Jonušytė, „Versmės“ leidyklos direktorius Petras Jonušas, 
atsakingoji redaktorė Živilė Driskiuvienė, redaktorė Jūratė Bal-
trukaitienė.

Nacionalinis
kraujo centras
kviečia 
padovanoti 
kraujo

Rugpjūčio 6 dieną, nuo 10 val. 
iki 15:30 val. Rokiškio rajono sa-
vivaldybėje, Respublikos g. 94 yra 
laukiami visi, norintys padovanoti 
kraujo ir taip prisidėti prie gyvy-
bių gelbėjimo.

Praėjusią savaitę Nacionalinis 
kraujo centras informavo, kad jiems 
labai trūksta A grupės Rh+ kraujo.

„Rokiškio Sirenos“ 
inform. 

Salose – ne tik proga pasidžiaugti koncertu, 
bet ir galimybė pažvelgti į savo sielą

Salose kasmet rengiama kal-
bininkų stovykla miestelio ir ra-
jono kultūrinį gyvenimą nuspal-
vina ypatingomis spalvomis: 
aukščiausio lygio menininkų 
koncertais, spektakliais. Stovy-
kla šiemet palietė ne tik kultūri-
nį, bet ir dvasinį gyvenimą: šv. 
Mišias aukojo kunigas jėzuitas 
Antanas Saulaitis, viso pasaulio 
lietuvių bendruomenėse žinomas 
dvasininkas. Jo pamokslo apie 
paprastus, kasdienius, gyveni-
miškus dalykus užkandusi žadą 
klausė pilnutėlė Salų bažnyčia. 
O po šv. Mišių – įspūdingas ben-
dravimas su operos solistu Liudu 
Mikalausku.

Miestelis – sausakimšas
Praėjusi savaitė kultūra besido-

mintiems rajono gyventojams buvo 
intensyvi. Salose jau šešioliktąją va-
sarą rengiama kalbininkų stovykla 
„Academia Grammaticorum Salen-
sis“ dovanojo įspūdingų koncertų 
su garsiausiais šalies virtuozais, 
spektaklių puokštę. Visą savaitę 
miestelis gyveno svečių ir renginių 
diktuojamu ritmu. Pilnos aikštelės 
automobilių, pilnos gatvės žmonių 
– jau senokai tokios gyvybės nere-
gėjo Salos. 

Tačiau baigiamoji renginių die-
na – praėjęs penktadienis – buvo 
kokybiškai kitokia: ragino saliečius 
ir rajono žmones ne tik pasidžiaug-
ti gražiu operos solisto baritono 
Liudo Mikalausko koncertu, bet ir 
pažvelgti į save iš šalies, pajudinti 
gilesnius sielos užkaborius. Į Salas 

aukoti šv. Mišių atvykęs kunigas jė-
zuitas A. Saulaitis laisvojo pasaulio 
žmogaus akimis žvelgė ir kalbėjo 
apie mūsų gyvenimą. 

Pamoksle – apie požiūrį
 į žmogų
Tikėjimu besidomintiems kuni-

gas A. Saulaitis – vienas ryškiausių 
nūdienos dvasininkų. Neseniai aš-
tuoniasdešimtmetį atšventęs dvasi-
ninkas vertinamas dėl laisvo žmo-
gaus žvilgsnio į mūsų visuomenę 
(Antrojo pasaulinio karo metu, 
būdamas vaikas su šeima išvyko iš 
Lietuvos, o 1949 m. šeima atvyko 
į JAV), puikių įžvalgų, pateikiamų 
su subtiliu humoru. 

Ne išimtis buvo ir šios šv. Mi-
šios. Jų šv. Rašto skaitiniuose buvo 

kalbama apie šventes, o Evangeli-
joje pagal šv. Matą – apie tai, kad 
pranašas nepriimamas savo gim-
tinėje. Taigi garbusis dvasinin-
kas savo pamoksle palietė mūsų 
požiūrio į save, artimą, gebėjimo 
džiaugtis temas. Mes dažnai pri-
pratę prie savo artimųjų, kad nė 
nebepastebime jų gerųjų savybių. 
„O kartais būna ir sunkiau. Kartą 
rekolekcijų namuose buvo miesto 
mokinių susikaupimo diena. Tie 
vaikai buvo 11-12 m. amžiaus. Jų 
uždavinys buvo paimti pieštuką ir 
lapelį, ir parašyti tris geras savo 
savybes. Visi rašo rašo, žiūriu, vie-
nas berniukas sėdi, ir jo pieštukas 
nejuda. Sakau, parašyk kažką, kaip 
tave vadina. Parašė „neklaužada“, 
„išdykėlis“, „niekam tikęs“. Reiš-

kia, namie, iš kažkurio žmogaus jis 
tą girdi. Ir jam atrodo, kad jis jokių 
kitų savybių neturi. Kaip ir Jėzus: 
jį pažinojo, kaip berniuką, kuris 
susimuša kelius, žaidžia ir dirba. 
Ir staiga jis pasidarė išmintingas 
žmogus. Su kuo mes daugiausia pe-
šamės ir nesutinkame? Su artimais 
žmonėmis“, – pamoksle kalbėjo 
dvasininkas. Jis palietė ir jautrią 
pavydo temą, požiūrį į tuos, kurie 
pasiekia daugiau. Kunigas A. Sau-
laitis patarė kasdien įžvegti savo 
artimuose žmonėse bent po tris ge-
rąsias savybes. „Tada mes pamato-
me, kad artimi žmonės yra be galo 
brangūs“, – kalbėjo dvasininkas. 
Svarbu palaikyti vieni kitus, švęs-
ti buvimą drauge. Jis pateikė pa-
vyzdį apie jauną porą, kuri šventė 

savo santuokos trijų, šešių mėne-
sių šventes. Arba jų pačių šeimoje 
esančią gražią tradiciją švęsti savo 
mamos, mirusios prieš keturias 
dešimtis metų, gimtadienį. Dva-
sininkas palietė ir vardinių temą: 
švenčiamas šv. Jonas, šv. Antanas, 
šv. Ona. O kaip su visais likusiais 
vardais? Buvo paliesta ir lietuviš-
ko negebėjimo švęsti tema. „Ką 
Dievas sakė Mozei? Kai švęsite, tą 
dieną nedirbkite. O mums nedirb-
ti labai sunku, mes dirbame dieną 
naktį“ – kalbėjo dvasininkas.

„Kaip gera matyti ir klausytis 
laisvo žmogaus“, – vienu sakiniu 
A. Saulaičio pamokslą apibūdino 
Duokiškio, Salų ir Kamajų klebo-
nas Andrius Šukys. O ir bažnyčioje 
susirinkę žmonės nuščiuvę klausėsi 
tylaus ir šilto pamokslo.

Neformalus koncertas
Mūsų rajono žmonėms daininin-

ko L. Mikalausko pristatinėti nerei-
kia. Jis gana dažnas įvairių renginių 
mūsų rajone svečias. Tačiau šis su-
sitikimas buvo kokybiškai kitoks. 
Dainininko iniciatyva išnyko riba 
tarp jo ir žiūrovų. Šiltas bendravi-
mas, komplimentai Salų bažnyčios 
puikiai akustikai, viltis, kad joje 
vėl netrukus skambės vargonai, 
išjudino klausytojus. Kartu jie dai-
navo žinomas liaudies ir lietuvių 
kompozitorių dainas bei klausėsi 
įdomių pasakojimų apie jų kūrybos 
niuansus. O dainą „Lietuva brangi“ 
kartu su L. Mikalausku pilna Salų 
bažnyčia dainavo stovėdama.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ
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Iš Rokiško kilusi dviejų knygų autorė Laura Čeber:
„Galiu atsisakyti daug paprastų kasdienių malonumų 
dėl vizijos, kuri nušvinta mano galvoje“

Iš Rokiškio kilusi Laura Čeber 
yra knygų „Būk, kuo nori būti“ 
ir „Pradedu verslą. Ką privalau 
žinoti?“ autorė. Paklausta, kaip 
save apibūdintų, sakė: „Esu teisi-
ninkė, nuosavo verslo savininkė. 
Vengiu žodžio verslininkė. Man 
verslas – tai kūrybos, veiksmų 
laisvė ir dar daugiau. Kaip yra sa-
kęs Henris Fordas: „Verslas, ku-
ris daro tiktai pinigus yra blogas 
verslas.“ Pradedant verslą reikėtų 
pagalvoti ne ką paimti, o ką gero 
duoti, kad pasaulis tau norėtų 
mainais kažką grąžinti.“ Rašytoją 
kalbino Ieva RAKAUSKAITĖ.

– Kodėl pasirinkote verslinin-
kės kelią? Ar visada žinojote, kad 
darysite tai, ką darote šiandien?

– Galvojau, kad siesiu gyveni-
mą su kūryba, menu, todėl norėjau 
studijuoti konservatorijoje, vis dėlto 
lemiamu metu pasirinkau teisės stu-
dijas. Dėl sprendimo nepasigailėjau, 
tačiau samdomame darbe visada 
trūko laisvės saviraiškai, galimy-
bės idėjų realizavimui. Įkūrus savo 
įmonę kūrybos netrūko – jos buvo 
labai daug. Sunku vadinti tai verslu, 
tiesiog dirbame pagal specialybę, 
esame susikūrę sau darbo vietą.

– Kada supratote, kad norite 
rašyti? Ar visada apie tai svajo-
jote?

Kai išleidau pirmą knygą, ga-
vau prisipažinimų iš kitų žmonių, 
kad išleisti knygą yra jų gyvenimo 
svajonė. Man taip nebuvo, niekada 
neturėjau tokios nekuklios svajonės. 
Man atrodė, kad knygas rašo palai-
mintieji.

Jei kalbėtume apie pirmąją kny-
gą, viskas prasidėjo nuo paprastos 
minties sudaryti atmintinę savo 
klientams apie svarbiausius apskai-
tos, mokesčių ir teisinius klausimus 
pradedant verslą. Viso to priežastis 
– sudėtingi klausimai, kurių žodi-
ne forma beveik niekas neįsimena. 
Kadangi darbo daug, o informacija 
naudinga, nutariau išleisti išsamiai 
parašytą knygą, kuri pasirodytų vi-
suose knygynuose. Ir iš tiesų knyga 
pradedantiems verslą pasirodė po-
puliaresnė nei galima buvo tikėtis. 
Lietuva tikrai versli šalis.

– Kaip kilo mintis rašyti kny-
gas apie verslumą? Papasakokite 
plačiau apie knygų turinį: kuo jos 
viena nuo kitos skiriasi? Kurią 
rašyti buvo sunkiau? Su kokiais 
iššūkiais susidūrėte?

– Kadangi įmonė, kurioje dirbu, 
jau 10 metų padeda jauniesiems 
verslininkams žengti pirmuosius 
žingsnius kuriant savo įmones, tai ir 
abi mano knygos yra apie verslumą. 
Pirmoji – daugiau praktinis vado-
vas, kaip pradėti verslą, antroji mo-
tyvacinė – kodėl apskritai turėtum 
pradėti verslą, nes žmonės, galvo-

jantys apie savo verslą, paprastai su-
siduria su dviem sunkumais: jiems 
trūksta žinių, kaip tai daryti ir jiems 
kartais trūksta paspirties, drąsos ar 
pasitikėjimo savimi tiesiog pradėti. 
O tam, kad pradėtum, dažnai reikia 
mesti tai, ką darei iki šiol. Tai nėra 
lengva, todėl šia tema kalbu antrojo-
je knygoje. Šios dvi knygos gimė la-
bai organiškai, iš asmeninių gyveni-
mo patirčių, todėl kažkokių didelių 
iššūkių nepatyriau, nors nuotykių 
buvo įvairiausių.“

– Kas skatina jūsų norą kurti?
– Labai geras klausimas. Dažnai 

susimąstau, kam reikia tam tikrų da-
lykų, kuriuos nori padaryti, kurių ne-
darantys žmonės gyvena laimingesnį 
gyvenimą. Ko gero, man asmeninė 
kasdienė laimė nėra tokia svarbi. Aš 
galiu kiekvieną dieną kęsti kūrybinį 
diskomfortą, atsisakyti daug papras-
tų kasdienių, žmogiškų malonumų 
dėl tam tikros vizijos, kuri nušvinta 
mano galvoje. O jei tokios vizijos 
kurį laiką nėra, jaučiu tuštumą. Tai ir 
skatina norą kurti.

– Kiek truko šių knygų rašy-
mas?

– Knygos kelias iki jos pasirody-
mo knygynuose paprastai trunka iki 
metų.

– Kokias knygas skaitote? Ar 
turite mėgstamiausią/mėgsta-
miausias? Jei taip – kokias?

–Domiuosi lietuvių autorių kū-
ryba. Šiuo metu skaitau Jurgos 
Ivanauskaitės romaną „Placebas“. 
Dauguma mano skaitomų knygų yra 
negrožinė literatūra: psichologinės, 
publicistinės, monografijos, esė, 
profesinės knygos. Viso gyvenimo 
neužteks gyvenimui suprasti, todėl į 
man įdomias sritis gilinuosi kaskart, 
kai turiu laiko. O štai labiausiai įsi-
minusi grožinės literatūros knyga, 
skaityta prieš 20 metų, V. Myko-
laičio-Putino „Altorių šešėly“, kuri 
simboliška, bet taip pat apie tam ti-
krus gyvenimo pasirinkimus.

– Kaip ryžtingai judėti savo 
svajonių link ir nepasiduoti aplin-
kinių spaudimui?

– Kvaila būtų tikėti kitų netikėji-
mu mumis. Kartais mes patys neži-
nome savo galimybių ribų, tad iš kur 
gali žinoti aplinkiniai? Jei nebandysi 
daryti to, ką esi sumąstęs, niekada 
nesužinosi savo galimybių. Bėda ta, 
kad esame jautrios būtybės, todėl 
netikinti aplinka mus vienaip ar ki-
taip veikia. Tokią akimirką ir padeda 
tokia dovana kaip ambicijos. Ambi-
cingą žmogų kitų netikėjimas mo-
tyvuoja veikti dar intensyviau, todėl 
patarčiau pažadinti savyje ambicijas.

– Ar dar viena knyga jau pake-
liui?

– Manau, kad visko gali būti. 
Man įdomūs ir kiti literatūros žanrai, 
todėl neapsiribočiau vien „non-fic-
tion“ knygomis. Svarbiausia, kad 

knyga siųstų kokią nors žinutę.“
– Ar apsilankote savo gimta-

jame mieste? Ko išsiilgstate Vil-
niuje, bet žinote, kad galite rasti 
Rokiškyje?

– Gimtajame Rokiškyje apsi-
lankau, aplankau tėvus, taip pat 
tai – puiki galimybė pabėgti į tylą 
ir pasikrauti, permąstyti savo pri-
oritetus. Buvimas Rokiškyje man 
duoda galimybę pažvelgti į savo 
gyvenimą iš šalies – lyg iš paukščio 
skrydžio. Juk dabar visas veiksmas, 
rutina, problemos, svajonės, tikslai 
ir džiaugsmai verda sostinėje. Po to-
kio poilsio grįžusi į Vilnių jaučiuo-
si kaip naujai gimusi. Manau, kad 
visiems reikėtų rasti vietą, kurioje 
galima gyvenimą sustabdyti akimir-
kai ir į jį pažvelgti kitomis akimis. 
Juk rutina egzistuoja ir Rokiškyje, ir 
Vilniuje, ir Niujorke, ir egzotiškoje 
saloje.

– Ką norėtumėte patarti prade-
dantiesiems rašytojams? Nuo ko 
pradėti?

– Pradėti reikėtų nuo knygos ra-
šymo. Paprastai rašytojai labai per-
gyvena, ar jų knygą kas nors išleis, 
bet šiuo metu vis populiaresnė tam-
pa savilaida, kai knygą išleidžia pa-
tys rašytojai. Todėl nereikėtų labai 
pergyventi, ar kas nors Jūsų knygą 
apskritai išleis. Svarbiausia parašyti 
tai, ką norite pasauliui ištransliuoti.“

– Ir, žinoma, ko palinkėtumėte 
jauniems žmonėms, kurie nenori 
dirbti samdomo darbo, yra ambi-
cingi ir pilni idėjų?

– Palinkėčiau veikti. Juk neveiki-
mui priežasčių paprasčiausiai nėra. 
Ir finansai nėra priežastis nieko ne-
daryti. Silicio slėnio rizikos kapita-
listas Mike’as Maplesas sako, kad 
verslo sėkmė atvirkščiai proporcin-
ga pinigų sumai, išleidžiamai jos 
kūrimosi metu, o kompanijų, kurios 
pradeda veiklą turėdamos daugiau 
lėšų nei reikia, žlugimo pavojus di-
desnis nei tų, kurios jų turi per ma-
žai.

Reikėtų suprasti, kad idėjos at-
eina ir praeina, jos turi savo „ga-
liojimo laiką“, todėl svarbu jas 
įgyvendinti laiku, veikti, kai jauti 
didžiausią užsidegimą.

– Ačiū už pokalbį.

Rugpjūčio 15 d. žolynais kvepės Panemunyje
Žolinė yra Žemės Dievo šven-

tė, kada žmogus pamato, kaip jo 
darbas atneša rezultatų, jo sodas 
subrandina vaisių, miškai atve-
ria savo gėrybių kraites ir atsi-
randa gamtos, žemės ir žmonių 
santarvė. 

(Tėvas Stanislovas)

Visu panemuniečius ir svečius, 
visus, kuriems mielas, gražus ir 
mylimas miestelis Panemunis, kvie-
čiame rugpjūčio 15 dieną atvykti į 
šventę, kuri prasidės 12 val., Šv. 
Mergelės Marijos ėmimo į dangų 
atlaidais Panemunio Šv. Trejybės 
bažnyčioje.

Po šv. Mišių visus kviesime nesi-
skirstyti ir pasiklausyti moterų vo-
kalinės grupės „Bella Fa“ atliekamų 
giesmių.

Tuomet keliausime link Panemu-
nio piliakalnio papėdės, kurioje įsi-
liesime į poezijos šventę „Čiobre-
lių kiemas, kvepiantis žolynais“. 
Klausysimės eilių, dainuojamosios 
poezijos, svečiuose matysime po-
etą, projekto „Rokiškis – Lietuvos 
kultūros sostinė 2019“ ambasado-
rių Rimgaudą Valentiną Graibų. 
Skanausime jau tradiciškai čiobre-
lių arbatos ir obuolių pyrago... O 
šaunios Panemunio šeimininkės 
savo kiemelyje „Nepraeikit pro 

šalį, kur pyragai karšti...“ vaišins 
skaniausiais patiekalais, saldumy-
nais.

„Linksmasis kiemelis“ kvies 
mažuosius šventės dalyvius kartu 
pašokti, padainuoti ir pasiūlys daug 
įdomių žaidimų ir kitų veiklų.

Vakare tradiciškai susibursime 
Panemunio Kultūros namų salėje, 
kur visų lauks muzikantas Rober-
tas Ruželė su smagia, nuotaikinga 
muzikine programa. Svarbiausia 
turėti gerą nuotaiką, lauknešėlį ir 
pasiruošti smagiam vakarojimui su 
kraštiečiais!

Šventės organizatorių
 inform.
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Gerbiami rokiškėnai,
Rugpjūčio 8-10 dienomis Rokiškyje jau trečiąjį kartą vyks „Samsonas Rally Rokiškis" ralio varžybos. Jų metu bus uždarytos kelios miesto gatvės. Siekdami sukelti kuo 

mažiau nepatogumų gyventojams, kviečiame miestelėnus, kuriems dėl uždarytų gatvių bus apsunkintas patekimas į namus, kreiptis į Rokiškio miesto seniūną Arūną 
Krasauską telefonu +37069653055. Jums bus išduoti specialūs leidimai, su kuriais galėsite nekliudomai patekti į savo namus. Atsiprašome už nepatogumus.

AB ROKIŠKIO KOMUNALININKAS VALDYBA SKELBIA KONKURSĄ 
Į AB „ROKIŠKIO KOMUNALININKAS“ (TOLIAU – BENDROVĖS) DIREKTORIAUS PAREIGAS:
Įstaigos pavadinimas: AB Rokiškio komunalininkas yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, buveinė – Nepriklausomybės a. 12, 42115  Rokiškis
Pareigos: Bendrovės vadovas (darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį)
Pareigų pavadinimas: Direktorius
Darbo vieta (miestas): AB „Rokiškio komunalininkas“ , Nepriklausomybės a. 12, Rokiškis

Reikalavimai:
Bendrovės vadovas privalo atitikti specialiuosius reikalavimus:
• turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
• turėti ne mažesnę kaip 5 metų vadovavimo įmonei, ne mažesnei kaip apibrėžta maža įmonė Lietuvos Respublikos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatyme;
• gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti, kontroliuoti įstaigos veiklą, operatyviai reaguoti į pokyčius, gebėti bendrauti, dirbti komandoje;
• išmanyti ir gebėti taikyti teisės aktus, reglamentuojančius bendrovės funkcijų vykdymą; 
• gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, analizuoti informaciją, procesus ar duomenis ir jos pagrindu priimti tinkamus sprendimus, teikti pastabas ir pasiūlymus;
• gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situaciją bei bendravimo tikslą;
• mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer.
• turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti: 
• prašymą leisti dalyvauti konkurse, adresuotą AB „Rokiškio komunalininkas“ valdybai;
• asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
• išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;
• darbo patirtį patvirtinantį dokumentą (darbo sutarties, įsakymo dėl paskyrimo į pareigas kopiją, SODROS išrašą ar kt.);
• gyvenimo aprašymą (CV);
• užpildytą pretendento anketą;
• savo, kaip bendrovės vadovo veiklos programą (raštu).
Dokumentai priimami adresu: Rokiškio rajono savivaldybės administracija, Respublikos g. 94, Rokiškis 306 kab. Juridinio ir personalo skyriaus vedėjai Reginai Strumskienei.
Jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku, vietoj šio skelbimo 2–4 punktuose nurodytų dokumentų ir jų kopijų pateikiamos tik šių dokumentų kopijos, patvirtintos notariškai.
Pretendentų atrankos būdas: pretendentų atrankos būdas- testas žodžiu, kuris susideda iš egzamino žodžiu – pokalbis ir praktinė užduotis bei veiklos programos vertinimas.
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: 
Regina Strumskienė, Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Tel. (8 458) 71 170 el.p.  r.strumskiene@post.rokiskis.lt
Skelbimas galioja iki: ir pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo (terminas skaičiuojamas nuo kitos dienos po konkurso paskel-
bimo, jei paskutinė termino diena yra ne darbo ar oficialios šventės diena, tai termino pabaigos diena laikoma artimiausia po jos einanti darbo diena).
Apie konkursą skelbiama, kartu su reikiamų pateikti dokumentų formomis: Rokiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.rokiskis.lt ir Bendrovės interneto svetai-
nėje www.rokom.lt

Užs. 0839

Gyventojams 
grąžinta 109 
mln. eurų GPM 
permokų

Valstybinė mokesčių ins-
pekcija (VMI) iki liepos 31 
dienos grąžino 109,4 mln. 
eurų gyventojų pajamų 
mokesčio (GPM) permokų. 
Jas gavo beveik 700 tūkst. 
žmonių. 

Pasak VMI, permokos 
grąžintos gyventojams, lai-
ku ir teisingai užpildžiu-
siems pajamų deklaracijas. 
Beveik 25 tūkst. gyventojų 
turėtų patikslinti deklaraci-
jas, jiems sugrįžtų dar 5 mln. 
eurų GPM.

Anot VMI Mokestinių 
prievolių departamento direk-
torės Stasės Aliukonytės-Šni-
rienės, daugiausiai permokų 
(85 proc.) susidarė dėl pritai-
kyto per mažo neapmokesti-
namųjų pajamų dydžio.

„Kaip ir kasmet, grąži-
nant permoką atsižvelgiama, 
ar gyventojas nėra skolingas 
valstybei bei ar yra pateikęs, 
patikslinęs ankstesnių laiko-
tarpių turto ir pajamų dekla-
racijas, kurias jam privaloma 
pateikti“, – sakė ji.

Pasak VMI, susigrąžinti 
GPM permoką už 2018 metus 
dar galėtų 190 tūkst. gyven-
tojų, jei pateiktų deklaraciją 
per elektroninę deklaravimo 
sistemą.

GPM permoką gali susi-
grąžinti ir tie gyventojai, ku-
rie mokėjo gyvybės draudimo 
ar pensijų įmokas, palūkanas 
už būsto kreditą, įmokas už 
studijas.

Pernai iki liepos pabaigos 
VMI 813 tūkst. gyventojų 
pervedė 125 mln. eurų GPM 
permokos.

BNS inform.

www.rokiskiosirena.lt

Neršiančias lašišas saugančią akciją aplinkosaugininkai 
šiemet pradėjo anksčiau

Migruojančias neršti 
lašišas ir šlakius saugan-
ti akcija „Lašiša 2019“ 
šiemet pradėta keliomis 
savaitėmis anksčiau nei 
įprastai, pirmadienį pra-
neša Aplinkos apsaugos 
departamentas.

„Šiais metais akcija prasi-
dėjo net keliomis savaitėmis 
anksčiau, nes įvertinome pra-
ėjusių metų patirtį. Kadangi 
pernai liepos pabaigoje jau 
buvo fiksuojama prasidėjusi 
šių žuvų migracija,“ – prane-
šime cituojamas departamen-

to vadovas Vaidas Laukys.
Šeštadienį prasidėjusi tra-

dicinė aplinkosaugos akcija 
anksčiau startuodavo rugpjū-
čio pabaigoje. Šiemet akcija 
bus vykdoma dviem etapais. 

Pirmasis etapas „Migra-

nustatytos atsižvelgiant į la-
šišų migracijos ir neršto laiką 
atskiruose vandens telkinių 
ruožuose.

„Lašiša 2019“ kasmet vyk-
doma visoje Lietuvoje, tačiau 
daugiausia dėmesio šiemet 
bus skiriama Baltijos jūros 
priekrantei, Kuršių marioms, 
Nemuno deltos regionui, 
Šventosios, Nemuno, Mini-
jos, Jūros, Dubysos, Neries, 
Šventosios, Žeimenos, Sie-
sarties ir Vilnelės upėms bei 
jų intakams.

Taip pat dėmesys bus tel-
kiamas šalia šių vandens tel-

kinių esantiems privažiavi-
mams bei keliams.

Šiose vietose aplinkosaui-
ninkai tikrins žvejus, trans-
porto priemones, taip pat bus 
stebima, kad lašišinės žuvys 
saugiai pasiektų neršto vietas.

„Pagrindinis aplinkos ap-
saugos pareigūnų prioritetas 
yra nusižengimų prevencija. 
Tai reiškia, kad mums svar-
biausia daryti viską, kad būtų 
užkirsti keliai ketinimams 
neteisėtai pasinaudoti lašišų 
ir šlakių ištekliais,“ – teigė V. 
Laukys.

BNS inform.

cija“ bus vykdomas nuo 
rugpjūčio trečios iki rugsėjo 
31 dienos. Antrasis etapas 
„Nerštas“ – nuo spalio pir-
mos iki gruodžio pirmos die-
nos. 

Teigiama, kad šios datos 
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Mini ekskavatoriaus nuoma su operatoriumi.
Tel. (8-623) 26 363

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

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Naujas basutes. 39 dydis, bet gali 
būti mažintos ir tikti 38 dydžiui. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 681 58 859. 
Rokiškis
• Geros būklės, puošnią suknelę. 
Vilkėta tik porą kartų, L dydis. 
Kaina 7 Eur. Tel. 8 623 20 459. 
Rokiškis
• Sidabrinę kaklo grandinėlę, 43 g. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 681 55 002. 
Rokiškis
• Batelius. Kaina negalutinė. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 679 69 228.  
Rokiškis

• Labai geros būklės batelius. 
Kaina derinama. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 679 69 228. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Kolonėles Klipsch RF82. 2 
vnt.x150 W. Didelės, sunkios ir 
galingos. Kaina 400 Eur.  
Tel. 8 677 08 977. Rokiškis
• Naujas belaides ausines Marshall. 
Daugiau informacijos telefonu. 
Kaina 95 Eur. Tel. 8 674 53 910. 
Kupiškis
• Muzikinį centrą Samsung. AUX, 
CD,FM, MC. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 628 37 400. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Ramų, darbinį arklį. Yra pasas, 
arklys ženklintas, draudimas. 
Zarasų raj. Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 624 79 901. Rokiškis
• Labai žavią, britų trumpaplaukę 
katytę. Atvesta balandžio 10 d. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 651 98 478. 
Rokiškis
• Pieningą 6 veršių karvę. Yra ir 
šieno. Tel. 8 652 45 473.  
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

IEŠKO DARBO

• 20 metų mergina ieško darbo. 
Rašykite pasiūlymus.  
Tel. 8 623 26 173. Rokiškis
• 37 metų vyras ieško darbo.  
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
• Moteriai dėl finansinių sunkumų, 
labai reikalingas darbas. Galėtų būti 
laikinas, bet ne per daug sunkus. 
Siūlyti įvairius variantus, išskyrus 
nepadorius.  
Tel. 8 622 36 618. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu dirbti sargu 
arba traktorininku. Turiu visas 
kategorijas, tik mažai praktikos. 
Tel. 8 603 82 518. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu nupjauti 
žolę trimeriu. Siūlykite įvairius 
variantus. Tel. 8 695 78 132. 
Rokiškis
• Ieškau darbo, galiu prižiūrėti 
senyvo amžiaus žmones arba 
vaikus, turiu patirties.  
Tel. 8 625 24 087. Rokiškis
• Vyras ieško darbo, domina įvairūs 
pasiūlymai. Turiu automobilį.  
Tel. 8 609 26 837. Rokiškis
• 19 metų mergina ieško darbo. Su 
pasiūlymais rašykit.  
Tel. 8 648 14 823. Rokiškis
• 37 metų vyras ieško darbo.  
Tel. 8 865 33 586. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Ieškome 3-5 žmonių, kurie turi 
laisvo laiko ir nori jį paversti 
uždarbiu. Darbo pobūdis paprastas 
– išbandyti mūsų klientų siūlomas 
paslaugas ir trumpai aprašyti savo 
naudojimosi patirtį. Rašykite 
el.paštu: lina.gudyte@gmail.com. 
Tel. 8 638 70 804. Rokiškis
• Skubiai reikalingas žmogus, 

galintis išklijuoti 4 kv. m plytelių. 
Rokiškio raj. Tel. 8 686 93 166. 
Rokiškis
• Reikalingas ekskavatorininkas 
nuolatiniam darbui Rokiškyje.  
Tel. 8 608 63 280. Rokiškis
• Anykščių, Kupiškio, Rokiškio ir 
Biržų raj. rekalingi obuolių, grybų 
supirkėjai. Tel. 8 618 25 497. 
Rokiškis
• 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 įgyjant 
vertingos patirties bei draugišką, 
jauną kolektyvą. Patirtis būtina. 
Tel. 8 646 04 035. Rokiškis
• Siūlo darbą miškovežio 
vairuotojui. Privalumas - 
mokėjimas dirbti manipuliatoriumi. 
Tel. 8 687 33 067. Rokiškis

KITA

• Kalvišką vėliavos laikiklį, ką tik 
nuo priekalo. Tinka vėliavos kotui 
iki 36 mm. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 604 36 357. Rokiškis
• Spygliuočių medienos rąstus. 
Ilgis 5,2 m. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 610 17 664. Rokiškis
• Elektros variklį.  
Tel. 8 687 30 638. Rokiškis
• Žaliuzes, 2 vnt. 73/120 cm ir 
240/120 cm. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• Įvairių dydžių stiklo lapus.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• Geležinius šiltnamio lankus.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• Šildymo katilą. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 623 62 155. Rokiškis
• Išvalytą ir paruoštą naudoti 
šildymo katilą. Pasiimti patiems. 
Juodupė. Tel. 8 647 54 291. 
Rokiškis
• Išsiplėtimo indą su pertekėjimo 
įrenginiu. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 629 66 698. Rokiškis
• Ieškau, kas galėtų paskolinti 2000 
Eur. Tel. 8 603 82 518.  
Rokiškis
• Vandens talpą, apie 500 l. Kaina 

35 Eur. Tel. 8 629 66 698. 
Rokiškis
• Reikalingas mobilus kuru arba 
generatoriumi varomas gateris 
(nes nėra trifazio) išpjauti apie 11 
kub. m rąstų. Tel. 8 625 77 529. 
Rokiškis
• 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

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Veikiantį Xbox One. Kaina 150 
Eur. Tel. 8 674 54 495. 
 Rokiškis
• Nešiojamą kompiuterį HP, 15,6 
ekranas, viskas veikia. Kaina 60 
Eur. Tel. 8 683 27 149.  
Rokiškis
• Kompiuterį žaidimams ir darbui. 
Rinktas iš naujų dalių, naudotas 
kelis mėnesius. Procesorius Ryzen 
3 8GB, RAM 250GB SSD vaizdo 
plokštė integruota Radeon Vega 
Graphics AMD LED. Sudėti CASE 
Deepcool su stiklu, nauji žaidimai 
veikia be problemų. Kaina 420 Eur. 
Tel. 8 655 12 035. Rokiškis
• Įvairius žaidimus. Kaina 5 Eur. 
Tel. 8 674 54 495. Rokiškis
• PS3 žaidimų konsolę. Kaina 60 
Eur. Tel. 8 674 54 495.  
Rokiškis
• Lenovo Tab 3 planšetinį 
kompiuterį su dėklu ir atminties 
kortele. Nenaudotas.  
Tel. 8 645 47 976. Rokiškis
• Geros būklės nešiojamą 
kompiuterį mokslams ir darbui. 
6GB RAM, 500 Hdd, 15,6 Led, 
pilna klaviatūra, Win 10. Baterija 
gera. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 614 86 759. Rokiškis
• Lenovo Ultrabook. Labai plonas, 
lengvas, baterija laiko apie 12-
13val. Yra spartieji USB 3.0, type-c 
jungtis, HDMI, Micro SD. RAM 
2GB, DDR4, plečiasi iki 8GB. 
SSD 32GB. Su krovikliu. Kaina 
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07 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 Nacionalinė paieškų 
tarnyba 
13:00 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
16:40 Ponių rojus
17:30 Žinios. 
18:00 „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Mano mama gamina 
geriau!
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Nacionalinė 

ekspedicija „Dniepru per Ukrainą"
22:30 Dviračio žinios
23:00 Kostiumuotieji 4 
00:30 Klausimėlis.lt
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vakaras su Edita
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 „Kas ir kodėl?" 
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Komisaras Reksas 16
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus 

06:10 Televitrina 34
06:25 Žvaigždžių karai. Sukilėliai 
06:55 Simpsonai
07:55 Atsargiai! Merginos
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Paslaptingas gyvenimas 

12:00 Svotai 3 
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 Patrulių zona 
00:05 Kaulai 
01:05 Legendos 
01:55 Raitelis be galvos
02:45 Greislendas 
03:30 Kaulai
04:25 Naujakuriai
04:50 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 Detonatorius
00:25 Juodasis sąrašas 
01:20 Skolos kaina

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 Kario kumštis
22:50 Slaptas planas
00:45 F. T. Budrioji akis 
01:40 Akloji zona 

05:20 „Rojus“ 
06:14 TV parduotuvė
06:30 Grilio skanėstai
07:00 „Gluchariovas“ 
08:00 Reporteris
09:00 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
10:00 „Rojus“ 
11:05 „Žmogus be praeities“ 

12:10 „Bruto ir Neto” 
12:40 „Pamiršk mane” 
13:55 „Karo merginos“ 
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 „Žmogus be praeities“ 
04:30 „Gyvybės langelis“ 
05:20 „Rojus“ 
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05:10 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, 
Lietuva
09:20 Senis 
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 8 
11:10 Komisaras Reksas 16 
12:00 Gyvenimas 
13:00 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena,
 Lietuva
16:40 Ponių rojus 
17:30 Žinios. 
18:00 „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Daiktų istorijos
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Nacionalinė 
ekspedicija „Dniepru per 

Ukrainą"
22:30 Dviračio žinios
23:00 Kostiumuotieji 4
01:15 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom"
01:40 Klausimėlis.lt 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Nacionalinė paieškų 
tarnyba 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 „Kas ir kodėl?" 
03:30 Šventadienio mintys 

06:10 Televitrina 
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
06:55 Simpsonai
07:55 Atsargiai! Merginos 
08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 Paslaptingas gyvenimas 
12:00 Svotai 4
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? 
22:00 Nesunaikinamieji
00:05 Kaulai 
01:05 Legendos 
01:55 Raitelis be galvos 
02:45 
03:35 Kaulai
04:25 Naujakuriai 
04:50 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 Baudėjas
01:00 Juodasis sąrašas 
01:50 Detonatorius
03:20 Alchemija. VDU karta
03:50 RETROSPEKTYVA

06:20 Mentalistas 
07:15 Pragaro virtuvė 
08:10 Sudužusių žibintų 
gatvės 
09:10 Teisingumo agentai
10:10 Kobra 11 
11:10 Ekstrasensų mūšis 
13:50 Pragaro virtuvė 
14:50 Sudužusių žibintų 

gatvės 
15:55 Teisingumo agentai 
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 
18:30 Mentalistas 
19:30 Akloji zona 
20:30 Kvailiai šėlsta 
21:00 Aurora. Operacija 
"Likvidavimas"
22:55 Kario kumštis
00:45 F. T. Budrioji akis 
01:40 Akloji zona

05:20 „Rojus“ 
06:14 TV parduotuvė
06:30 Vantos lapas
07:00 „Gluchariovas“ 
08:00 Reporteris
09:00 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
10:00 „Rojus“ 
11:05 „Šeimininkė“ 
12:10 „Bruto ir Neto” 

12:40 „Pamiršk mane” 
13:55 „Karo merginos“ 
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 Dekonstrukcijos su Edmundu 
Jakilaičiu
22:30 Reporteris
23:30 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
00:30 „Gluchariovas“ 
01:35 „Šeimininkė“ 
02:35 „Bruto ir Neto” 
03:00 Dekonstrukcijos su Edmundu 
Jakilaičiu
03:40 „Žmogus be praeities“ 
04:30 „Gyvybės langelis“ 
05:20 „Rojus“ 
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09 06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, 
Lietuva
09:20 Senis 
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 8 
11:10 Komisaras Reksas 1
12:00 (Ne)emigrantai 
13:00 Vartotojų kontrolė
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, 
Lietuva
16:40 Ponių rojus
17:30 Žinios. 
18:00 „Kas ir kodėl?"
18:30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba
19:30 Beatos virtuvė
20:30 Panorama
21:00 Muzikinis pokalbių 

šou „Vakarėja" su Martynu 
Starkumi
22:40: Smogo dykynė 
02:40 Nilas. Didingoji 
upė
03:30 Įstabiausios Indonezijos 
salos
04:25 Džesika Flečer 8

06:10 Televitrina 
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
06:55 Simpsonai
07:55 Atsargiai! Merginos
08:55 Aš matau tave 
10:00 Paslaptingas gyvenimas 
12:00 Svotai 5
 13:00 Pažadėtoji 
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 

19:30 Ledynmetis 
21:05 Paskutinį kartą Vegase 
23:20 Mačetė žudo
01:30 Tiksinti bomba
03:05 Patrulių zona 
04:50 Greislendas 

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 penktadienis

21:00 Mirties lenktynės
23:10 Slėgis
01:00 Įtėvis
02:45 Baudėjas

06:10 Mentalistas 
07:05 Pragaro virtuvė 
08:00 Sudužusių žibintų 
gatvės 
09:00 Teisingumo agentai 
10:00 Kobra 11 
11:00 Ekstrasensų mūšis 
13:50 Pragaro virtuvė 
14:50 Sudužusių žibintų 
gatvės 
15:55 Teisingumo agentai
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 
18:30 Mentalistas 
19:30 Amerikietiškos imtynės 
21:30 Įkaitų krizė

23:20 Aurora. Operacija 
"Likvidavimas"
01:10 F. T. Budrioji akis 

05:20 „Rojus“ 
06:14 TV parduotuvė
06:30 Baltijos kelias
07:00 „Gluchariovas“
08:00 Reporteris
09:00 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
10:00 Dekonstrukcijos su Edmundu 
Jakilaičiu
11:05 „Šeimininkė“
12:10 „Bruto ir Neto”
12:40 „Pamiršk mane”
13:55 „Karo merginos“
15:00 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
16:00 Reporteris
16:30 Kitoks pokalbis su D. 

Žeimyte
17:00 „Gluchariovas“
18:00 Reporteris
18:55 „Šeimininkė“
20:00 Reporteris
20:30 Kitoks pokalbis su 
D. Žeimyte
21:00 „Bruto ir Neto”
21:30 Nusikaltimas ir bausmė. 
Kriminalinės paslaptys su 
K. Krivicku
22:30 Reporteris
23:30 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
00:30 „Gluchariovas“
01:35 „Šeimininkė
02:35 „Bruto ir Neto” 
03:00 Nusikaltimas ir bausmė. 
Kriminalinės paslaptys su K. 
Krivicku
03:40 „Žmogus be praeities“
04:30 „Gyvybės langelis“
05:20 „Rojus“

galutinė. Kaina 85 Eur.  
Tel. 8 647 88 088. Rokiškis
• Veikiančius kompiuterius Lenovo 
ir Asus su krovikliais. Kainos po 30 
Eur. Tel. 8 619 32 390.  
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Skubiai Huawei Honor 8A. Viskas 
veikia, visiškai sukomplektuotas. 
Kaina galutinė . Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 623 12 313. Rokiškis
• 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

MAISTO PRODUKTAI

• Ekologiškai augintus žieminius 
česnakus. Tel. 8 627 08 628. 
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 1 kambario butą Aukštaičių g., 
3 aukšte. 31 kv.m. Šarvo durys, 
minimalus remontas.  

Tel. 8 611 48 977. Rokiškis
• 2 kambarių butą Juodupėje, 3 
aukšte. Šarvo durys, plastikiniai 
langai, stiklintas balkonas, yra 
baldų. Daugiau informacijos 
telefonu. Tel. 8 647 62 688. 
Rokiškis
• Saulėtą, šiltą, 33 kv. m butą 
Obelių centre. Yra malkinė, šulinys, 
plastikiniai langai. Reikalingas 
remontas. Kaina 2800 Eur.  
Tel. 8 625 67 686. Rokiškis
• 60 a namų valdos sklypą vos 
už 500 m nuo Sartų ežero su 
parengtais namo projektais ir 
išduotu galiojančiu statybos 
leidimu bei trifaze elektros 
instaliacija. Projektuojamo namo 
plotas 113,2 kv. m. Kaina 5500 Eur. 
Tel. 8 655 31 429. Rokiškis
• Nebaigtą įrengti, naujos statybos 
namą Rokiškyje, Jūžintų g., šalia 

miško su dideliu 32 a sklypu. 
Namas karkasinis. Pirmo aukšto 
plotas 85 kv. m. Elektra trifazė. 
Asfaltuotas privažiavimas. Kaina 
50000 Eur. Tel. 8 655 31 429. 
Rokiškis
• Tvarkingą gyvenamąjį namą 
S. Neries g., Rokiškyje, netoli 
Sporto mokyklos. Namo plotas 124 
kv. m, 6 kambariai, visos miesto 
komunikacijos, yra rūsys. Sklypas 
- 5,99 a. Aptverta teritorija. Kaina 
55000 Eur. Tel. 8 655 31 429. 
Rokiškis
• Namų valdos sklypą prie pat 
Rokiškio dvaro ir aerodromo. 
Sklypo plotas 47 a. Žemės sklypo 
naudojimo būdas - vienbučių ir 
dvibučių gyvenamųjų pastatų 
teritorija. Našumo balas - 37,8. 
Atlikti kadastriniai matavimai. 
Kaina 16000 Eur.  
Tel. 8 655 31 429. Rokiškis
• Namų valdos sklypą P. Jakšto g., 
Rokiškyje. Sklypas taisyklingos 
stačiakampio formos. Sklypo 
plotas 11,03 a. Sklypo naudojimo 
pobūdis - mažaaukščių gyvenamųjų 
namų statybos. Žemės sklypas 
suformuotas atliekant kadastrinius 
matavimus. Kaina 8000 Eur.  
Tel. 8 655 31 429. Rokiškis
• Namų valdos sklypą J. Janulionio 
g., Rokiškyje. Sklypas taisyklingos 
formos. Sklypo plotas 19,12 

a. Sklypo naudojimo pobūdis 
- mažaaukščių gyvenamųjų 
namų statybos. Žemės sklypas 
suformuotas atliekant kadastrinius 
matavimus. Kaina 8500 Eur.  
Tel. 8 655 31 429. Rokiškis
• Namo dalį (visą 2-ą aukštą) su 
sklypu ir ūkiniais pastatais Statybos 
g, netoli J. T. Vaižganto gimnazijos. 
Namo plotas 98 kv. m, 5 kambariai. 
Kaina 29000 Eur.  
Tel. 8 655 31 429. Rokiškis
• Įvairių plotų namų valdos 
sklypus už miškų urėdijos, prieš 
kolektyvinius sodus. Aro kaina 
apie 300 Eur. Tel. 8 657 76 668. 
Rokiškis
• Trys sodo sklypus 0,06 ha, 0,06 
ha ir 0,04 ha. Parduodami gali būti 
visi kartu arba atskirai. Sodai be 
pastatų, prie pat Kavoliškio kaimo, 
Moškėnų k.v. Kaina 2200 Eur.  
Tel. 8 687 90 013. Rokiškis
• Garažą Panevėžio g., prie 
naujosios Norfos.  
Tel. 8 686 54 253. Rokiškis
• 2 kambarių butą pirmame aukšte, 
Panevėžio g. 20. Butas šviesus, 
didelė virtuvė. Plastikiniai langai, 
neseniai įstiklintas ir apšiltintas 
balkonas. Langai į 2 puses, vaikų 
darželis šalia. Kaina 20700 Eur. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Pigiai 2 kambarių butą 
penktajame aukšte. Kaina 16200 

Eur. Tel. 8 600 98 909.  
Rokiškis
• Sodybą nuostabioje vietoje su 1 
ha žemės Rokiškio raj., Kriaunų 
sen., Miciūnų k. Tel. 8 606 25 534. 
Rokiškis
• Keičiu 1 kambario butą, esantį 
Aukštaičių gatvėje, 4 aukšte į 
1 kambario butą, tame pačiame 
rajone arba mikrorajone į pirmame 
arba antrame aukšte esantį butą su 
galima priemoka. Galimas tokio 
varianto buto pirkimas. Kaina 
15000 Eur. Tel. 8 686 65 674. 
Rokiškis
• 1 kambario butą renovuotame 
name, Taikos g. 23, ketvirtame 
aukšte. Renovacijos mokestis 
išmokėtas, maži šildymo mokesčiai. 
Daugiau informacijos telefonu. 
Kaina 10500 Eur. Tel. 8 602 81 
716. Rokiškis
• Dalį namo, 36,15 kv.m. Kambarys 
16 kv.m, virtuvė 12 kv.m, 
koridorius ir veranda. Plastikiniai 
langai, pakeistas stogas, apmūrytas 
namas. Daliniai patogumai- miesto 
vandentiekis. Yra 19 kv. m malkinė, 
5,25 a žemės. Respublikos g. Netoli 
didžiosios Maximos. Kaina 11000 
Eur. Tel. 8 610 61 895.  
Rokiškis
• Rokiškio raj., Svobiškio k. mūrinį 
gyvenamą namą su 36 a sklypu. Su 
sodyba ribojasi 1,20 ha sklypas, 

kuris parduodamas kartu, galimybė 
išsikasti tvenkinį. Sodyba ribojasi 
su upe. Netoliese yra galimybė 
įsigyti dar 3,5 ha sklypą. Kaina 
6500 Eur. Tel. 8 600 26 449. 
Rokiškis
• Sodą su statiniais Šilelio 
bendrijoje. Sklypo plotas 6 a. Yra 
namas, ūkinis pastatas, šiltnamis, 
šulinys. Geras privažiavimas. 
Kaina 7500 Eur. Tel. 8 612 56 915. 
Rokiškis
• Gyvenamąjį namą su mišku 
Kupiškio rajone, Skapiškio sen. 
Kaina 5500 Eur. Tel. 8 620 63 271. 
Kupiškis
• 2 kambarių butą Vilties g. 10. 
Devintas aukštas. Yra tamsus 
kambariukas. Balkonas įstiklintas. 
Rūsys. Mūrinis namas. Kaina 
18000 Eur. Tel. 8 602 10 423. 
Rokiškis
• Pusę medinio namo Rokiškio 
raj., Didsodės k. Du aukštai, 
pirmajame - 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 
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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 
iškart. 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, 
Neliūbiškio kaime. Du kambariai, 
virtuvė, tamsusis kambariukas. 
Butui priklauso rūsys, sandėliukas 
ir ūkinės patalpos. Yra galimybė 
išsipirkti ir kitus butus. Aplink 
daugiabutį miškai, už 2 km 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. Pirmasis 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

NUOMA

• Ieškomas butas nuomai 
Rokiškyje. Tel. 8 627 19 362. 
Rokiškis
• Mama su dviem mažamečiais 
vaikais ieško išsinuomoti butą ar 
namo dalį su dalinais patogumais 
Juodupėje. Tel. 8 613 76 754. 
Rokiškis
• 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
• Išinuomočiau garažą ilgesniam 
laikui Rokiškyje. Tel. 8 611 45 150. 
Rokiškis

PASLAUGOS

• Dengiame stogus. Platus dangų 
pasirinkimas, lietaus sistemos 
įrengimas, skardos lankstiniai ir 
skardinių tvorų statymas. Galimybė 
pirkti išsimokėtinai.  
Tel. 8 683 48 737. Rokiškis
• Atlieku lauko ir vidaus apdailos 
darbus. Montuoju gipso kartono 
plokštes, glaistau, dažau, klijuoju 
plyteles. Dirbu visus kitus darbus. 
Tel. 8 641 65 274. Rokiškis
• Pjauname žolę trimeriu ir 
vejapjove. Jei reikia, surenkame ir 
išvežame žolę. Pjovimas trimeriu 
nuo 3 Eur/a. Vejos pjovimas 
vejapjove nuo 2 Eur/a. Minimalus 
užsakymas nuo 10 Eur. Dirbame 
ir savaitgaliais. Galite skambinti 
nuo 8 iki 19 val. Tel. 8 607 75 247. 
Rokiškis
• Karpome, formuojame 
gyvatvores, genime šakas, 
smulkiname žolę, krūmus. 
Pjauname pavojingai augančius 
medžius. Tel. 8 644 41 260. 
Rokiškis
• Atlieku visus santechnikos 
darbus. Tel. 8 615 52 759.  
Rokiškis

PERKA

• Perku 1-2 kambarių butą 
Rokiškyje. Perku be paskolos. 
Galiu nupirkti greitai. Kaina 10 000 
Eur. Tel. 8 629 66 698.  
Rokiškis
• Senas monetas, banknotus. 
Medalius, ordinus, ženkliukus. 
Senas nuotraukas, atvirukus, 
knygas, laikrasčius. Kareivišką 
atributiką. Tarybinius žaislus, 
propagandinius plakatus. Kolekcinį 
sidabrą, varpelius, ikonas, virdulius 
(samovarus). Kitus autentiškus 
sendaikčius. Tel. 8 619 20 517. 
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

PREKĖS VAIKAMS

• Mažai naudotą Barbių namą 
Ffy84. Be defektų, su visomis 
detalėmis. Matmenys: aukštis 120 
cm, plotis 96 cm. Kaina 90 Eur. 
Tel. 8 615 78 812. Rokiškis
• Tvarkingą, labai geros būklės 
naudotą triratuką. Naudotas vieno 
vaiko, bet labai mažai. Kaina 25 
Eur. Tel. 8 600 76 682.  
Rokiškis
• Labai mylėtą ir prižiūrėtą, lengvą 
ortopedinę kuprinę, pakietinta 
nugarėle, pradinukei. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 612 23 040. Rokiškis
• Pakabinamas sūpynes vaikui iki 
20kg. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 623 20 459. Rokiškis
• Dvivietį visureigį, be pulto. 
Rekomenduojamas amžius 3-6 
metai. Varikliai 4x12 V, įtampa, 
45 W. Baterijos 2x12V. Keliamoji 
galia iki 35 kg. Saugos diržas, 
garsinis signalas. AUX, USB, SD 
kortelė, FM radijas, Bluetooth. 
Kaina 180 Eur. Tel. 8 625 23 142. 
Rokiškis
• Naują, guminį, pripučiamą 
arkliuką - šokliuką. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Vos kelis kartus naudotus 
riedučius Nils Extreme. Dydis 38-
41. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 648 70 025. Rokiškis
• Aukštą keturvietę palapinę 
su prieangiu. Yra pripučiamas 
dvivietis čiužinys. Palapinė mažai 
naudota. Galimai pirkti ir atskirai. 
Daugiau informacijos telefonu. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 605 03 189. 
Rokiškis
• 14 knygų iš serijos Anželika. 
Puikios būklės. Kaina 14 Eur.  
Tel. 8 627 82 138. Rokiškis
• V. Burinsko knygą Akordeono 
pradžiamokslis. 1991 m., geros 
būklės. Kaina 4 Eur.  
Tel. 8 627 82 138. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Tvarkingą traktoriuką-žoliapjovę 
Partner. Variklis 12,5AG, 9,3 kW, 
pjovimo plotis 107cm, išmetimas 
pro šoną, pagal poreikį yra ir lapų 
rinktuvas (šluota). Kaina 870 Eur. 
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Benzininę žoliapjovę. Plotis 56 
cm. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 681 55 002. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Naudotą bituminę stogo dangą, 
apie 40 kv. m. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 698 16 564. Rokiškis
• Labai pigiai nenaudotus stiklo 
lakštus 145x65x0,35 cm. 26 vnt. 
Tel. 8 614 05 783. Rokiškis
• Milwaukee suktuvą. Kaina 35 
Eur. Tel. 8 627 71 703.  
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Priekabą Zubrionok. Kaina 200 
Eur. Tel. 8 662 38 820.  
Rokiškis
• Tvarkingą valtį Kolibri KM 300. 
Naudota 1,5 m. Pridedu dugną, 
knygą. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 687 78 329. Rokiškis
• 2000 m. Citroen Xsara Picasso 
dyzelis, 2 l, TA iki 2021.02, 
švarus salonas, veikianti klimato 
kontrolė, tvarkingas, nesurūdijęs 
kėbulas, minimalūs pabraižymai. 
Kaina sutartinė ir su rimtu pirkėju 
derinama. Tel. 8 686 91 017. 
Rokiškis
• Automobilinius šildytuvus, 
Webasta dyzelines - vieną sauso 
tipo, 2 kW, kitą šlapio tipo 5 kW. 
4 štampuotus ratlankius R15 nuo 
Renault Scenic, 4 tvirtinimo taškų. 

Tel. 8 698 72 751. Rokiškis
• Tvarkingą automobilį BMW 
320d. Traukia gerai, pakaba 
tvarkinga, kėbulas turi rūdelių, bei 
neveikia rankinis stabdis. Viduje 
– odinis recaro salonas. Domina 
įvairūs keitimo variantai. Atsakau ir 
į sms. Kaina 1750 Eur.  
Tel. 8 600 29 830. Utena
• Naudotą dviratį paaugliui. Sugedę 
stabdžiai. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 616 41 474. Rokiškis
• Renault Scenic 2002 m., 
benzinas/dujos. Techniškai 
tvarkingas, galiojanti TA. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 678 89 541. 
Rokiškis
• Ford Focus 2005 m., 1,6 l, 
dyzelis, 80 kW. Reikia keisti galini 
tiltą (tiltas yra). Užsiveda, važiuoja. 
TA, draudimas yra. Kaina 400 Eur. 
Tel. 8 623 70 106. Rokiškis
• Dviratį Saliut. Sulankstomas, 
vienos pavaros, kaip naujas, ratai 
24 colių. Kaina 75 Eur.  
Tel. 8 692 49 480. Rokiškis
• 2002 m. VW Bora. Benzinas-
dujos, 2 l, 85 kW, mėlynos 
spalvos. Dujos tiesioginės, 
balionas atsarginio rato vietoje. 
Užsiveda gerai, važiuoja abiem 
kurais. Kėbulas be rūdžių, viskas 
sutvarkyta, papildomu išlaidų 
nereikės. TA iki 2021.04. Daugiau 
telefonu. Kaina 1250 Eur.  
Tel. 8 605 03 189. Rokiškis
• Audi A3, 1999 m., labai geros 
būklės. Galima tikrinti bet kuriame 
servise. Yra katalizatorius. TA iki 
2020.09 . Kaina 1300 Eur.  
Tel. 8 693 29 991. Rokiškis
• Motociklą Kawasaki GPZ 
500. Užsiveda, važiuoja TA iki 
2021.08.20. Kaina 620 Eur.  
Tel. 8 628 01 976. Rokiškis
• 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. Pakankamai ekonomiškas 
automobilis. Yra kėbulo defektų. 
Kaina 1000 Eur. Tel. 8 683 67 114. 
Rokiškis
• Audi A3 199 7m., benzinas, 
tvarkingas automobilis, važiuoja, 
yra smulkių kėbulo defektų. TA iki 
2020 m. 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., 2 l, 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



Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

10 psl. 2019-08-06

• 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 75 cm. 
Galiu keisti į GAZ-53 savivartį 
su dujomis, su jūsų priemoka. 
Kaina 2500 Eur. Tel. 8 684 20 231. 
Kupiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• VW Passat B5 dalis nuo 5 iki 20 
Eur. Tel. 8 682 58 004.  
Rokiškis
• VW Passat B5+,  2000 m., 1,9 l, 
TDI, 85 kW, universalą dalimis.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• VW ratų gaubtus. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 600 52 867. Rokiškis
• SAAB 9 5 2001-2004 m. priekinį 
bamperį. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 600 52 867. Rokiškis

• Audi Q5 ratlankius su 
padangomis. Papildomas tel. 
(8-600) 73230. Tel. 8 699 45 532. 
Rokiškis
• VAZ 2101 naujus galinius 
sparnus. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 600 52 867. Rokiškis
• Audi 80 plieninius ratlankius su 
padangomis. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 600 52 867. Rokiškis
• VW atsarginį ratą. Padangos 
profilis: 70 varžtų tarpai, 5x112. 
Ratlankio skersmuo 16. Padangos 
plotis 125. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 682 13 016. Anykščiai
• 1998 m. VW Passat 1,9 l, TDI. 
Variklį, dėžę, vairo kolonėlę, 
stabdžių cilindriukus, dinamą ir kt. 
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Dalimis 1998 m. Volvo V40 1,9 
l, TD. Variklį, turbiną, starterį, 
stabdžių cilindriukus, galinį dangtį, 
radiatorių ir kt. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• 1999 m. Ford Galaxy dvi sėdynes. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• Naują Sony magnetolą. Kaina 55 
Eur. Tel. 8 685 21 400.  
Rokiškis
• 2003 m. VW Golf 4 sankabą. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• Opel Astra 2011 m. bagažinės 
uždangą. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis

• Opel Zafira 2008 m. bagažinės 
uždangą. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• 2004 m. VW Polo benzininį 
variklį, pilnas komplektas.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• 2004 m. VW Polo galinius 
stop žibintus. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480.  
Rokiškis
• 4 lietus ratlankius R15 su dar 
tinkamomis naudoti padangomis. 5 
skylių, tinka VW Bora, VW Golf. 
Daugiau informacijos telefonu. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 605 03 189. 
Rokiškis
• 1996 m. Ford Mondeo dalimis. 
Geras Doch variklis.  
Tel. 8 652 45 473. Rokiškis
• Mažai naudotą akumuliatorių 55 
Ah. 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 2 
l, DTI, 74 kW. Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
• 2000 m. 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

VAIZDO TECHNIKA

• Canon EOS M sisteminį 
fotoaparatą su dėklu. Kaina 120 
Eur. Tel. 8 677 08 977.  
Rokiškis
• LG televizorių, plonas, 32 colių. 
Kaina 70 Eur. Tel. 8 683 27 149. 
Rokiškis
• Išmanųjį televizorių LG. 
Įstrižainė 140 cm, naujas. Garantija 

2 metams. Pilnas komplektas. 
Kaina 400 Eur. Tel. 8 672 86 131. 
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Tvarkingą ratinį traktorių Ford 
3000. Variklis trijų cilindrų, dirba 
puikiai, 34kW, viskas veikia kaip 
priklauso. Priregistruotas, praeita 
TA. Daugiau informacijos telefonu. 
Kaina 2300 Eur. Tel. 8 674 53 910. 
Kupiškis
• Kombainą, trąšų barstomąją, 
grūdų valomąją, dvi priekabas po 
10 t, traktorių, kultivatorių, plūgą ir 
kitus padargus. Kainos sutartinės. 
Kaina 9000 Eur. Tel. 8 698 11 447. 
Rokiškis
• Traktorinę, 4 t (mažąją) priekabą 
2PTS-4. Dokumentai tvarkingi. TA 

dvejiems metams.  
Tel. 8 611 48 943. Rokiškis
• Traktoriaus kultivatorių. 
Spyruoklės S, 3 m. Kabinamas 
ant trikampio. Tel. 8 611 48 943. 
Rokiškis
• T-40 variklį. Kaina 400 Eur.  
Tel. 8 650 68 045. Rokiškis
• Kombainą Class Matador. Visą 
arba dalimis. Platesnė 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

Pusė Vyriausybės išeina atostogų
Atostogų nuo pirmadie-

nio išėjo kultūros ministras 
Mindaugas Kvietkauskas, 
švietimo, mokslo ir sporto 
ministras Algirdas Mon-
kevičius, žemės ūkio mi-
nistras Giedrius Surplys, 
energetikos ministras Žy-
gimantas Vaičiūnas, svei-
katos apsaugos ministras 
Aurelijus Veryga.

Nuo praėjusios savaitės 
jau atostogauja užsienio 
reikalų ministras Linas Lin-

kevičius, nuo ketvirtadienio 
dviem savaitėms tėvystės 
atostogų eis aplinkos minis-
tras Kęstutis Mažeika.

K. Mažeikos atstovas Jus-
tas Jaskonis BNS sakė, kad 
K. Mažeika planavo atosto-
gas ir anksčiau, tačiau jas 
teko atidėti, nes trečiadienį 
posėdžiausiantis Ministrų 
kabinetas būtų netekęs kvo-
rumo.

Atostogaujančius minis-
trus pavaduos kiti kolegos 
ministrai.

Premjero atstovas spau-
dai Tomas Beržinskas BNS 
sakė, jog tai, ar premjeras 
Saulius Skvernelis atos-
togaus rugpjūtį, priklau-
sys nuo to, kaip klostysis 
Vyriausybės formavimo ir 
eurokomisaro skyrimo pro-
cesai.

Naujienų agentūros BNS 
informaciją atgaminti vi-
suomenės informavimo prie-
monėse bei interneto tinkla-
lapiuose be raštiško UAB 
BNS sutikimo draudžiama.
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Netektis pasibeldė į jūsų artimųjų, draugų, kaimynų namus? Negalite 
jų aplankyti ir užjausti asmeniškai? Mes siūlome jums pagalbą – pareikškite 
užuojautą „Rokiškio Sirenos“ puslapiuose. Nuoširdaus palaikymo ir pagarbos 
žodžiai visam laikui liks laikraščio puslapiuose. Siūlome šia galimybe 
pasinaudoti veltui: tereikia ateiti į „Rokiškio Sirenos“ redakciją, jos reklamos 
priėmimo vietas ar atsiųsti užuojautos tekstą elektroniniu paštu.

Norite įamžinti velionio atminimą, jo prasmingus darbus? „Rokiškio Sirena“ 
pasirengusi padėti: pagal jūsų pateiktus duomenis padėsime parašyti ir 
išspausdinsime nekrologą už priimtiną kainą. Pasinaudokite galimybe pagerbti į 
Amžinybę išėjusius brangius žmones.

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimą

AVINAS. Pui-
kus laikas atosto-
goms, dvasiniam 
tobulėjimui, žinių 

gilinimui. Nebus didesnių 
trukdžių. Pirmosios savaitės  
dienos labiau tinkamos plana-
vimui, idėjų generavimui, kon-
taktų mezgimui. Sulig savaitės 
viduriu galima imtis atsakingų 
darbų, realizuoti sumanymus. 
Ketvirtadienis ir penktadienis 
bene sėkmingiausios vasaros 
dienos – susitarimai turės il-
galaikes perspektyvas, o atėję 
pasiūlymai žadės materialinę 
naudą. Palanku tvarkyti finan-
sinius, juridinius reikalus. Ke-
liaujant gali užsimegzti roman-
tinio pobūdžio pažintys.

J A U T I S . 
Bus atlyginta už 
skriaudas ir pra-
radimus. Savaitės 

pradžioje pasinersite į darbi-
nius rūpesčius, reikės tvarky-
ti svarbius reikalus. Venkite 
skubotų veiksmų, nes dėl to 
teks gailėtis. Savaitės vidu-
ryje spręsis visi nesusiprati-
mai, tai puikus laikas tartis 
dėl geresnių sąlygų, taikytis, 
viešai pristatyti turimus su-
manymus. Galite sulaukti 
pasiūlymų keliauti ar bendra-
darbiauti – sutikite, tai bus 
perspektyvu. Puikios žinios 
ir asmeninių santykių fronte 
– audros rims, jas keis santar-
vė, malonus artimo žmogaus 
dėmesys.

DVYNIAI. Di-
desnių permainų 
ar sukrėtimų ne-
nusimato. Kasdien 

taps vis lengviau ir smagiau 
– puikus metas atostogoms, 
naujiems kontaktams megzti,  
talentų puoselėjimui. Pirmąją 
savaitės pusę būsite pažei-
džiamesni, galite pernelyg 
jautriai sureaguoti į kito iš-
sakytus žodžius. Sąmoningai 
valdykite savo emocijas, ne-
sivelkite į beprasmius ginčus. 
Džiugiausia savaitės pabaiga, 
bus daug smagaus bendra-
vimo, įspūdingų pažinčių, 
galite smarkiai pasistūmėti 
profesinėje srityje. Ypač sek-
sis kūrybinių profesijų atsto-
vams. Tinka tvarkyti su trans-
porto priemonėmis susijusius 
reikalus, palanku kraustytis.

VĖŽYS. Jei 
planuojate pra-
dėti svarbius dar-
bus – darykite tai 

pirmoje savaitės pusėje, nes 
šbūsite kupini jėgų ir ryžto. 
Savaitės pradžioje palanku 
užsiimti socialine veikla, 
bendradarbiauti, ieškoti vers-
lo partnerių. Lengvai ir sklan-
džiai dėstysite mintis, rasite 
bendrą kalbą su reikiamais 
žmonėmis. Savaitės viduryje 
išaugs noras rizikuoti, galite 
susidurti su aplinkybėmis, 
kurios kels stresą, vers veikti 
slapta. Pasikliaukite nuojau-
ta – ji jūsų tikrai neapgaus. 
Savaitės galas daug žadantis, 

Astrologinė prognozė savaitei 
ypač seksis tiems, kurie ieško 
naujų profesinių perspektyvų 
ar ketina tartis dėl aukštesnių 
pareigų, didesnio atlygio.

LIŪTAS. Lau-
kia viena smagiau-
sių vasaros savai-
čių! Pirmosiomis 

savaitės dienomis gali būti 
sumaišties ir chaoso – reikės 
spręsti anksčiau kilusius ne-
susipratimus. Neskubinkite 
įvykių, sulig savaitės vidu-
riu visos problemos išsispręs 
tarsi savaime. Puikus metas 
atostogoms, artimų santykių 
puoselėjimui. Aplinkiniai 
jūsų atžvilgiu bus nusiteikę 
geranoriškai, autoritetai pa-
laikys jūsų iniciatyvą. Jei 
vyksta teisminiai procesai ar 
yra tvarkomi svarbūs doku-
mentai – aplinkybės klostysis  
jums palankia linkme. Nepra-
leiskite dėkingų progų, išliki-
te aktyvūs.

M E R G E L Ė . 
Nervinsitės ir ne-
rimausiste dėl vi-
siškų smulkmenų 

– neleiskite joms gadinti jums 
nuotaikos. Venkite konflik-
tinių situacijų – beprasmiai 
ginčai atims daug jėgų, darys 
įtaką nesusipratimams arti-
moje bei profesinėje aplin-
koje. Jei planuojate svarbius 
darbus bei rimtus pokalbius 
– darykite tai pirmoje savai-
tės pusėje, nes vėliau gali 
pritrūkti motyvacijos, ryžto. 
Savaitės pabaiga labiausiai 
tinka poilsiui, bendravimui su 
mielais žmonėmis, naujiems 
pomėgiams, pasiteisins re-
klama. Neatmeskite atėjusių 
pasiūlymų bei kvietimų – tai 
bus labai perspektyvu.

S VA R S T Y -
KLĖS. Teks suk-
tis iš keblios situ-
acijos. Pavojinga 

skubėti, reikia gerai apgalvoti 
visus žingsnius. Jei abejojate 
savo kompetencija, pasitarki-
te su reikalo profesionalais. 
Sulig savaitės viduriu pra-
sideda sėkmės metas – ne-
praleiskite palankių progų. 
Galite smarkiai pasistūmėti 
profesinėje srityje – reikia 
stiprinti savo autoritetą, pri-
statyti turimus sumanymus 
reikiamiems žmonėms, drą-
siai demonstruoti talentus 
bei įgūdžius. Pasiūlymai bus 
labai perspektyvūs, žadės fi-
nansinę naudą. Meilės fronte 
viskas tik gerės.

S K O R P I O -
NAS. Savaitė be 
didesnių rūpesčių. 
Aktyviausia bus 

pirmoji jos pusė, tačiau sė-
kmė labiausiai lydės ketvir-
tadienį ir penktadienį. Ypač 
palanku tvarkyti finansinius 
reikalus – investicijos gali 
smarkiai padidinti kapitalą. 
Neatmeskite nė vieno pasiū-
lymo visko gerai neapmąstę. 
Turime puikių žinių vieni-
šiems \– tai tinkamas metas 

romantiškų santykių puose-
lėjimui, gali užsimegzti pers-
pektyvios pažintys keliaujant 
ar kitaip plečiant savo pasau-
lėžiūrą. Tinka spręsti klau-
simus, susijusius su išsilavi-
nimu, geras laikas reklamai, 
prezentacijoms.

ŠAULYS. Ap-
niks abejonės, iš-
augs poreikis pa-
sitarti, galite delsti 

priimti svarbų sprendimą. 
Geras laikas bendradarbiauti 
– pavyks susitarti su reikia-
mais žmonėmis. Be problemų 
įsiliesite į bet kokį kolekty-
vą, jus priims išskėstomis 
rankomis. Niekas nepajėgs 
atsispirti jūsų žavesiui, visus 
papirksite įgimta charizma, 
nuoširdumu. Savaitės vidu-
ryje norėsis poilsio, mėgautis 
gyvenimo teikiamais malo-
numais. Tai itin palankus lai-
kas politikams, teisininkams, 
artistams, švietimo bei grožio 
sričių atstovams, taip pat dir-
bantiems turizmo sektoriuje.

OŽIARAGIS. 
Prasti santykiai su 
artimaisiais – šios 
savaitės problema. 

Pasistenkite nedramatizuoti, 
ramiau žvelkite į pretenzijas, ir 
viskas išsispręs tarsi savaime. 
Svajosite apie atostogas, poilsį 
pajūryje, tačiau darbai nelauks. 
Gera žinia – pažintys bei įvykę 
susitarimai bus labai naudingi, 
žadės ilgalaikes perspektyvas. 
Ypač palaku tvarkyti reikalus 
susijusius su užsieniu, pasitei-
sins dalykinės komandiruotės. 
Seksis sprendžiant juridinius, 
finansinius klausimus. Sė-
kmingiausios dienos – ketvir-
tadienis, penktadienis.

VA N D E N I S . 
Pagaliau spręsis 
n e s u s i p r a t i m a i 
tarpusavio santy-

kiuose. Savaitės pradžia dar 
kiek įtempta, tad svarbesnius 
reikalus bei pokalbius verčiau 
planuoti jos viduryje. Tikėti-
nas kontaktas su užsieniu, ga-
lite sulaukti pasiūlymų vykti į 
komandiruotę ar kitaip plėtoti 
tarptautinius santykius. Puikus 
laikas profesiniam augimui, 
turimų įgūdžių tobulinimui, 
savo žinių bagažo didinimui. 
Savaitgalis tinkamiausias po-
ilsiui, smagioms išvykoms su 
bičiuliais ar šeima.

ŽUVYS. Lau-
kia karališkas po-
ilsis. Puikiai tiks 
egzotiški kraštai, 

taip pat Ispanija, Prancūzi-
ja. Gali smarkiai išaugti jūsų 
socialinis statusas, tapsite 
itin populiarūs. Tobulėsite 
dvasiškai ir materialiai. Sa-
vaitės viduryje mylimi žmo-
nės padovanos daug malonių 
akimirkų. Savaitės pabaigoje 
bus itin sunku susikoncen-
truoti, siekti konkrečių rezul-
tatų – venkite skubotų veiks-
mų, kitaip gresia apmaudžios 
klaidos.

PRO MEMORIA
Rokiškio kaimiškoji 
seniūnija:
VINCENTAS ŠINKŪNAS  
1939.04.05 – 2019.07.26

Obelių seniūnija:
ROMUALDAS ARAMINAS
1970.09.07 – 2019.08.01

Kamajų seniūnija:
ROBERTAS MATELIS
1945.02.13 – 2019.07.26

AUGALAI

• Nebrangiai pašarinius kviečius. 
Tel. 8 627 34 750. Rokiškis
• Žieminius kviečius sėklai.  
Tel. 8 650 97 726. Rokiškis
• Šių metų derliaus žieminius 

kviečius. Yra apie 8 t.  
Tel. 8 626 61 092. Rokiškis

BALDAI

• Skubiai virtuvinį komplektą. 
Kaina derinama. Kaina 165 Eur. 
Tel. 8 611 52 763. 

Rokiškis
• Naudotą, bet geros būklės 
miegamojo komplektą Smiltynė. 
Talpi spinta su antresolėmis. Dvi 
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ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

Įsilaužia vagis į butą. 
Susirenka visus vertingus 
daiktus viename kambaryje, 
antrame, įžengia į trečią, 
o ten tupi didžiulis šuo ir 
urzgia. Vagis ima trauktis 
atatupstas, bet ūmiai 
pasigirsta balsas:

– Na ką, vogti atėjai?
Vagis apsidairo ir pamato 

ant spintelės papūgą. Mėgina 
ją raminti:

– Tyliau, tyliau...
O papūga vėl:

Orų prognozė rugpjūčio 6-8 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Rugpjūčio 6 d. Naktį 10

Dieną 21
V, 
2-7 m/s

Po pietų trumpai palis, 
galima perkūnija.

Rugpjūčio 7 d. Naktį 14
Dieną 24

PV,
2-6 m/s

Rugpjūčio 8 d. Naktį  15
Dieną 21

V, 
1-5 m/s

Naktį ir rytą 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

– Tai ką, vogti atėjai?
– Tyliau, negi kitokių 

žodžių nemoki?
– Moku. „Pulk!“

***
Iš kambario sklinda 

merginos rauda:
– Kiaulė tu! Gyvenimą man 

sugriovei, savo jaunystę tau 
paaukojau ir ką gero iš tavęs 
gavau?

Tėvas iš kito kambario:
– Dukrele, baik vieną kartą 

su savo bakalauro diplomu 

kalbėtis! 
***

Ateina labai pamaldus 
parapijietis sekmadienį į 
bažnyčią. Kunigas klausia:

– Iš kur tau mėlynė 
paakyje?

– Ai, sekmadienį prie 
pietų stalo meldėmės ir aš toj 
vietoj, kur „ir apsaugok mus, 
Viešpatie nuo pikto“, į uošvę 
pažiurėjau.

***
– Aš žaviuosi dviem 

žmonėm: Gagarinu ir Niutonu. 
Vienas pabandė pabėgt iš šitos 
planetos, o kitas įrodė, kad 
pirmajam nieko nesigaus!

***
Kuomet susitinka du 

žmonės, tarp jų įsižiebia 
kibirkštis, kuri yra vadinama 
meile iš pirmo žvilgsnio. 
Kuomet ta kibirkštis įsižiebia 
tik vienam žmogui, tai yra 
vadinama persekiojimu. Bent 
jau taip man sakė policija.

***
Vyras sako žmonai:
– Žinai, ta tavo nauja 

skrybėlaitė... Negraži 
kažkokia.

– Na, negaliu gi aš ant 
galvos butelio užsidėti!

***
Ruduo. Sanatorija. Pro 

langą į krentančius raudonus 
lapus liūdnai žiūri distrofikas:

– Ech... Lapai krenta... 
Kiek žmonių užmušė!

***
Vyksta filosofijos 

egzaminas. Profesorius 
klausia:

–Tai, kad jūs, gerbiamasis, 
nieko nežinote! Jūs ką nors 
Markso skaitėte?

– Ne.
– Hmm, o Engelso?
- Ne.
– O bent žinote, kas jie 

tokie?
– Ne.
– O apie tokį Leniną 

girdėjote?
– Ne.
- O jūs, gerbiamasis, iš kur 

būsite?
– Iš Žemutinio Uriupinsko.
Profesorius pasisuka į langą 

ir susimastęs taria:
– O gal tikrai... Mesti viską 

ir išvažiuoti į tą Žemutinį 
Uriupinską?

***
Lovoj guli vyras su žmona. 

Ji galvoja:
– Kodėl jis manęs 

nebučiuoja? Kodėl jis su 
manim nešneka? Kodėl jis 
apskritai į mane net nežiūri? 
Guli įsmeigęs akis į lubas ir 
apie kažką įtemptai galvoja... 
Gal kažką ne taip padariau? 
O gal jis manęs nebemyli? 
Tikriausiai jau turi kažką kitą!

Vyras tuo metu galvoja, 
žiūrėdamas į lubas:

– Hm... musė... Nesuprantu, 
kaip ta musė prie lubų žemyn 
galva prisikabina ir dar 
vaikščioti sugeba?

***
Petriukas klausia močiutės:
– Ar tiesa, močiute, 

kad krikščionybė liepia 
už kiekvieną blogą darbą 
atsilyginti geru?

– Taip, anūkėli, tiesa.
– Močiute, tada duok 

man 10 eurų, aš tavo akinius 
sulaužiau.

***
Ateiviai nusprendė 

užmegzti kontaktą su Žeme. 
Prie miško nusileido ateivių 
specialistų būrys, apsižvalgė 
aplink – pora vyrų degtinę 
geria. Vienas ateivis prie jų 
prieina ir prisistato:

– Sveiki, aš Sklinsas...
Vienas vyras iškart jį 

pertraukia ir sako:
– Jonai, įpilk Sklinsui.
Įpylė, išgėrė. Ateivis 

sugrįžo pas saviškius ir 
papasako, kad neleido nė 
žodžio ištarti, tik prigirdė. 
Pasitarę nusprendė pabandyti 
dar kartą – galbūt įvyko 
nesusipratimas. Nueina vėl 
pas vyrus:

– Sveiki, aš Sklinsas...
– Jonai, įpilk Sklinsui.
Įpylė, išgėrė. Sugrįžo pas 

saviškius, tie jam patarė, 
jog kitą kartą kalbėtų labai 
greitai, kad žemiečiai spėtų 
išgirsti, kas jis toks ir iš kur. 
Trečią kartą ateivis prieina 
prie vyrų:

–Sveiki, aš Sklinsas, 
aš atskridau iš Dvynių 
galaktikos, mūsų civilizacija 
nusprendė užmegzti kontaktą 
su žemiečiais.

– Jonai, Sklinsui daugiau 
nebepilk...

***
Iš policijos protokolo: 

„Petraitis, būdamas 
neblaivus, ilgai bėgo paskui 
Jonaitienę ir necenzūriškai 
gėrėjosi jos privalumais“.

Ieškokite Rokiškio
 prekybos centruose!

lovos, dvi spintelės prie lovų. 
Kaina 280 Eur. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• Spintą. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 628 18 371. Rokiškis
• Naudotus baldus: fotelį ir dviejų 
ir trijų sėdimųjų vietų sofas. 
Kaina 420 Eur. Tel. 8 651 98 478. 
Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Naudotą skalbimo mašiną Ardo 
1000, 3,5 kg, 60x35 cm, aukštis 85 
cm. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 609 75 812. Rokiškis
• Mažai naudotą elektrinę 
sulčiaspaudę. Kaina 10 Eur.  

Tel. 8 612 43 362. Rokiškis
• Naudotą elektrinę mėsmalę. 
Kaina 12 Eur. Tel. 8 612 43 362. 
Rokiškis
• Naudotą šaldytuvą. Nenaujas, 
todėl ir kaina tokia. Pasiimti 
patiems. Rokiškis, 2 aukštas. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 648 17 115.  
Rokiškis

• Dujų balioną. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• Veikiančią elektrinę viryklę. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 627 71 703. 
Rokiškis
• 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 mašiną 
Whirpool, 5 kg, skalbiniai dedami 
iš viršaus. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 683 27 149. Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Pianiną Ryga. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 640 22 431.  
Rokiškis


