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Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Rugpjūčio 20-oji, 
antradienis, 
34 savaitė

Iki metų pabaigos liko
133 dienos.

Estijos nepriklausomybės 
atkūrimo diena.

Saulė teka 6.01 val., 
leidžiasi 20.43 val. 

Dienos ilgumas 14.42 val. 
Mėnulis – pilnatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Benona, Benonas, Bernarda, 
Bernardas, Beržas, Beržūna, 

Nemunas, Neringa, Samuelis, 
Tolvina, Tolvinas, Tolvinė.

Rytoj: Gaudvaišas, Gaudvyda, 
Gaudvydas, Medeina, Medeinė, 
Medeinis, Symantas, Symantė, 

Syvainas, Syvainė.
Poryt: Ipolitas, Karijotas, Laura, 

Rimantė, Siga, Sigis, Sigita, 
Sigitas, Zigfrida, Zygfridas.

Dienos citata
„Būti nuoširdžiam lengva,
 kai neketini sakyti visos 

tiesos“
 (R. Tagorė).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1741 m. danų keliautojas 
Vitas Beringas atrado Aliaską.

1833 m. gimė 23-iasis JAV 
prezidentas ir 9-ojo preziden-
to Viljamo Harisono anūkas 
Bendžaminas Harisonas.

Šiandien 
Lietuvos istorijoje

1506 m. Vilniaus pilyje, 
Žemutiniuose rūmuose, mirė 
45 metų Lietuvos didysis ku-
nigaikštis ir Lenkijos karalius 
Aleksandras. Jis buvo palaido-
tas Vilniaus katedroje.

Post 
scriptum

Prausk neprausęs varną, 
vis tiek ji juoda.

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

XX tarptautinio vargonų muzikos 
festivalio atidaryme – įspūdingas 
vargonų ir fleitos duetas

Vargoninkas Marek Vrabel ir fleitos virtuozė Monika Streitova sužavėjo rokiškėnus.         L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.
5 p.

Obeliečių bėdos: apie vandentiekį, 
„Žaliąją“ ir reikalavimai parodyti 
visuomenei jos „didvyrius“

2 p.

Rajono 
ligoninės 
Vaikų skyriaus 
atostogos 
pacientės 
mamai 
sukėlė klausimų

3 p.

Rajono ligoninės direktorė 
Ramunė Markevičienė mano, kad 
nepatogumai, kilę rokiškėnams 
dėl kad ir trumpą laiką neteiktos 
paslaugos – rimtas signalas šalies 
valdžiai dėl sveikatos apsaugos 
pertvarkų.

L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Žolinės šventėje pašventinta Onuškio vėliava

Juodupės, Onuškio ir Lukštų klebonas Aivaras Kecorius pašventino Onuškio vėliavą. Ji pakabinta garbingiausioje 
miestelio vietoje – ant bažnyčios sienos.                                                                                   L Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

4 p.

Žolinė Kamajuose: potyriai kūnui ir penas sielai

4 p.
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Nepriklausomas rajono laikraštis

Obeliečių bėdos: apie vandentiekį, „Žaliąją“ 
ir reikalavimai parodyti visuomenei jos „didvyrius“

Rugpjūčio 8-ąją Obelių seniū-
nijoje vyko gyventojų susitikimas 
su rajono vadovais: meru Ramūnu 
Godeliausku, savivaldybės admi-
nistracijos direktoriumi Andriumi 
Burnicku. Pabendrauti su šio kraš-
to žmonėmis atvyko ir Seimo narys 
Raimundas Martinėlis. Obeliečių 
dėmesys buvo didžiulis – kliokiant 
liūčiai vien tik ankštoje seniūnijos 
salėje sėdėjo per 90 žmonių, o dar 
gera dešimtis klausėsi koridoriuje 
prie durų.  Susitikimas buvo dalyki-
nis, nors ir kunkuliavo emocijomis. 
Skaudžiausios jo temos: vandentie-
kis ir iš mirties taško po kuoliuką 
kasdien tepajudančios „Žaliosios“ 
statybos.

Buvo nespėta į traukinį
Įdomu tai, kad Obeliai yra vienas 

iš trijų mūsų rajono miestų. Kiti du – 
Rokiškis ir Pandėlys. Tačiau Obelių 
centre nėra nei vandentiekio, nei nuo-
tekų sistemų, nors jomis džiaugiasi ir 
kai kurios mažesnės gyvenvietės. Ta-
čiau ir obeliečiai nori bilieto į XXI a. 
Su vandentiekiu namie, su galimybe 
praustis ne „burnaprausiame bliūde“, 
o duše ar vonioje, ir skalbinius skalb-
ti ne antikvarine „Ryga“, o normalia 
automatine skalbykle. Juolab, kad 
daugelis miestelio žmonių – jau nebe 
jaunuoliai. Ir partempti kibirą vandens 
slidžiu takeliu žiemą jiems jau sudėtin-
gas iššūkis.

Tačiau prisijungti prie civilizacijos 
išradimo – vandentiekio ir nuotekų 
sistemos – jiems dabar nėra galimybių. 
Tą „nevyniodamas į vatą“ aiškino rajo-
no meras Ramūnas Godeliauskas. Mat 
vandentiekio ir nuotekų trąsas tiesti eu-
ropinių fondų lėšomis dabar neįmano-
ma. Mat Lietuva iki 2022 m. turi įgy-
vendinti Europos Sąjungos direktyvą, 
kurioje numatyta, kad daugiau kaip 2 
tūkst. gyventojų turinčiose gyvenvietė-
se privalomai turi veikti centralizuota 
vandens tiekimo ir nuotekų valymo 
sistema, o Lietuva turi užtikrinti, kad 
ne mažiau kaip 98 proc. gyventojų 
naudotųsi šia infrastruktūra. Kadangi 
mūsų valstybė vėluoja įgyvendinti šią 
direktyvą ir už tai gresia milijoninės 
baudos, tad ji forsuoja tinklų plėtrą 
pirmiausia ten, kur būtina įvesti van-
dentiekio ir nuotekų sistemas pagal 
ES direktyvą. Todėl dabar projektų 
rengimo sąlygose įrašyti reikalavimai, 
kad gyvenvietėje, kuriai vedami cen-
tralizuoti vandentiekio ir nuotekų tin-
klai, turi būti ne mažiau kaip 2 tūkst. 
gyventojų. Pasak rajono mero, vie-
nintelė gyvenvietė, atitinkanti tokius 
reikalavimus, mūsų rajone yra tik… 

Rokiškis. O Obeliuose gyventojų tik 
šiek tiek daugiau nei tūkstantis. „Mes, 
Seimo nariai, dedame daug pastangų, 
kad būtų sumažinti reikalavimai gy-
venvietėms“, – sakė Seimo narys R. 
Martinėlis. Seimo narys R. Martinėlis 
teigė, kad reikia veikti tam, kad būtų 
pakeisti projektų aprašai. Tuos 2 tūkst. 
skaičių nustatė pati Aplinkos ministeri-
ja, tad įmanoma tą skaičių pakeisti.

Į pokalbį emocingai įsiterpęs ra-
jono tarybos narys Valius Kazlauskas 
klausė, kodėl į pokalbį nepakviestas 
kitas Seimo narys, Jonas Jarutis, ku-
ris žino, kaip buvo įvestas vandentie-
kis Adomynėje (Kupiškio r.) ir galėtų 
pasidalinti patirtimi. Rajono meras R. 
Godeliauskas atsakė, kad Adomynės 
vandentiekio projektas buvo įgyven-
dintas gerokai anksčiau, kai galiojo 
kiti, daug mažesni reikalavimai. O 
dabar, deja, traukinys jau seniai nuva-
žiavęs…

Meras pasakojo, kad buvo svarsto-
mos galimybės obeliečius jungti prie 
centralizuoto vandentiekio ir savival-
dybės lėšomis. Deja, tiek išteklių, kiek 
reiktų vandentiekio ir nuotekų tinklams 
nutiesti, rajono savivaldybė neturi. O 
skolintis negali – skolinimosi limitas 
9 mln Eur yra išnaudotas. Obeliečiai 
piktinosi, kad ankstesnės valdžios iš-
naudojo šį limitą ir dabartinė valdžia 
nebegalės visą kadenciją skolintis.  A. 
Burnickas teigė, kad ši problema jau 
gana sena, o rajono vadovai sakė ieš-
kosiantys įvairių galimybių rasti lėšų 
vandentiekiui.

Į emocingus obeliečių reikalavimus 
tiesti vandentiekį meras atsakė pa-
prastai: „Mes nesakome, kad nereikia. 
Reikia. Ir ieškome tam galimybių“. 
Emocijas ramino ir žinomas obelietis 
verslininkas. Jo teigimu, nauja rajono 
valdžia dirba vos kelis mėnesius, ir ji 
negali atsakyti už 10-15 metų ankstes-
nių politikų neveiklumą.  Jam antrino 
ir Obelių bendruomenės pirmininkas 
Vitalijus Jocys. Esą jau tiesiant garsųjį 
Obelių kelią ir žiedą buvo kalbama ir 
apie vandentiekį. Ir proga tam buvusi 
palanki: iškasiota pusė miesto. Ir net 
apie pinigus kalbėta. Bet vandentiekio 
nėra ir dabar. Kaip visuomet, kliuvo ir 
seniūnijai. Kuri ir pati to vandentiekio 
neturi. Pasipiktinusiems obeliečiams, 
kurie teigė, kad jei seniūnija tiek metų 
nesirūpino vandeniu, tai lai ją prijun-
gia paskutinę,  meras juokais pažadėjo, 
kad taip ir padarys.

Obeliečiai užsiminė, kad tiesiant 
vandentiekį ir nuotekų sistemas, ver-
tėtų pagalvoti, kad ta pačia proga ir 
elektros laidų sistemą reiktų paslėpti 
po žeme. „Yra Europos programa“ – 

teigė parašus atnešęs asmuo. A. Bur-
nickas teigė, kad tokie projektai nėra 
savivaldybės jėgoms. Daromo papil-
domo finasavimo lėšomis. Ir reikia dėl 
to padirbėti.  

Stasiūniškiai geria rūdis, 
pakriauniškai nori skaitiklių
Stasiūnų gyvenvietės vardu me-

rui buvo įteiktas prašymas su 70-čia 
parašų įrengti vandens nugeležinimo 
įrenginius. Mat stasiūniškiams buvo 
įvestas vandentiekis, bet juo bėgantis 
vanduo… kavos spalvos.

Pakriaunių bendruomenės vardu 
seniūnaitė prašė, kad „Rokiškio van-
denys“ perimtų ir organizacinę van-
dentiekio tiekimo dalį. Mat dabar ge-
dimus tvarko „Rokiškio vandenys“, o 
pinigus renka pakriauniškiai. Kadangi 
mokama „nuo galvos“, tai kyla daug 
pykčių. Daugiausia moka daugiavai-
kės šeimos, nors sunaudoja nedaug. Ir 
pikta, kai mažesnės šeimos už tą pačią 
kainą dar ir daržus laisto, gyvuliams 
vandenį leidžia, tas mašiną nuplo-
vė. „O aš turiu šituos ginčus spręsti. 
Laukiame, kad kuo greičiau pastatytų 
skaitiklius ir mokėtume už sunaudotą 
vandenį“, – sakė seniūnaitė. Ir šito lau-
kia pakriauniškiai jau ketverius metus. 
Meras R. Godeliauskas sakė, kad to-
kias gyvenvietes „Rokiškio vandenys“ 
gali perimti po dvi per metus. Nes ten 
didžiulės investicijos.

Antanašės bendruomenė taip pat 
savo pastate neturi vandens. Trąsa eina. 
Bibliotekininkė Ritė Gernienė nešasi 
vandenį iš namų. Nors trąsa eina tik už 
ūkinio pastato, keli metrai, tik bėda ta, 
kad pasikasti reiktų po keliu.

Prašė atvesdinti 
„nusipelniusius“
Kitas labai skaudus klausimas – 

Obelių „Žaliosios“ statybos. Ir pikni-
kas rengtas, ir rajono vadovų susiti-
kimai su rangovais UAB „Virtualūs 
namai“. Savivaldybės administracijos 
direktorius A. Burnickas teigė, kad 
kasdieninis savivaldybės darbų plana-
vimas prasideda klausimu „Tai kaip ta 
„Žalioji“?“ O jos darbai nejuda, nors 
pasiusk. Kiek rangovus beniūkintų, 
statybos darbai, obeliečių teigimu, stu-
miasi į priekį… dviem pagaliais per 
dieną. Nors rangovai įsipareigojo, kad 
iki spalio „Žalioji“ stovės. Kad ir be 
apdailos. Jau šią savaitę esą bus gręžia-
mi pamatai.

Obeliečiai atviri: gal metas su to-
kiais rangovais traukti sutartį? Juolab, 
kol darbai buvo vilkinami, pabran-
go statybinės medžiagos. Gal geriau 
skelbti naują konkursą. A. Burnickas 

teigė: jei būtų savi, savivaldybės pi-
nigai, toks variantas būtų svarstomas.  
Rajono meras atviras: tokiu atveju ne-
liktų nei „Žaliosios“, nei rangovams 
nežinia už kokius nuopelnus sumokėto 
100 tūkst. Eur avanso. „Pasižiūrėjom. 
Įmonėje penki darbuotojai registruoti. 
Per penkis pastaruosius metus pakeitę 
keturias buveines ir tris direktorius. Ką 
tai sako?“, – retoriškai klausė meras. Ir 
obeliečiams piktinantis, kas tokią su-
tartį pasirašė, meras paaiškinti paprašė 
rajono tarybos narį Valių Kazlauską, 
kadangi tos pačios koalicijos „Už lais-
vę augti“ atstovė ir pasirašė tą sutartį. 
„Spalio mėnesį ir buvo parašyta, kad, 
kaip sakoma, žiūrėjom ir internete, 
buvo vienas vadovas. Kontroliuojanti 
organizacija iš Panevėžio, penkerius 
metus nebuvo atnaujinusi savo pus-
lapio. Nežinau, kaip jinai pasirašė“, – 
aiškino V. Kazlauskas.

„O kas rekomendavo?“, – pasigirdo 
klausimas iš salės. „Aš irgi lygiai taip 
pat paklausinėjau, kas rekomendavo“, 
– sakė tarybos narys. Obeliečiai spau-
dė toliau: „Negi va taip be rekomenda-
cijų? Bedėm pirštu į pirmą pasitaikiu-
sią?“ Meras aiškino, kad problema yra 
prastai paruošti konkursų reikalavimai, 
kad juose galėjo dalyvauti, kas tik pa-
norėjęs. Į klausimus, kas pasirašė tą 
sutartį, meras atsakė – ankstesnė savi-
valdybės administracijos direktorė.

 Ginčuose kantrybė trūko Obe-
lių bendruomenės vadovui V. Jociui: 
„Būkim biedni, bet teisingi. Dabar nu-
traukiam sutartis su jais, kito rangovo 
už tokią sumą nebegausim. Teisybė 
ar ne?“ „Taip, teisybė. Jūs prarandat 
šimtą tūkstančių. Iš jų išsieškoti tą 
šimtą tūkstančių, patys suprantat“, – 
aiškino meras. V. Jocys tęsė: „Vadi-
nasi, dabar jiems nuolaidžiaujam ir 
žaidžiam todėl, kad nėra kito varian-
to?“ Obeliečiai akylai stebi statybas 
ir aiškina: „vienas kala kuoliuką, du 
stovi. Ir taip dirba jau antrą mėnesį“. 
Kiti aiškino: turi būti terminai, turi 
būti nevykdymo baudos.

„Kalbate apie delspingius. Jie su-
tartyje numatyti 0,2 proc. Aš paskai-
čiavau, kad tai būtų 400 Eur nuo visos 
sumos. Tai būtų juokingi delspinigiai“. 
Į klausimus, kodėl negalima traukti 
sutarties ir prisiteisti išmokėtą avansą, 
meras atsakė atvirai: teistis, žinoma, 
galima, ir teismas be abejo priteistų tą 
avansą grąžinti. Tik rangovas papras-
čiausiai paskelbtų bankrotą. „Jei mes 
nutraukiame sutartį ir duodame išieš-
kojimui, jie automatiškai paskelbia 
bankrotą. Jie net turto jokio neturi“, – 
sakė meras.

V. Jocys prašė bent seniūnijai atsiųs-

ti darbų grafiką. „Jau pusantro mėnesio 
jie ten kažkokius kuoliukus įkala. Sto-
vi, vaikšto“, – apie darbų eigą pasako-
jo Obelių seniūno pavaduotoja Aldona 
Žėkienė. A. Burnickas paaiškino, kad 
pastarąsias tris savaites darbai strigo 
dėl nesutarimų tarp techninio prižiūrė-
tojo ir rangovų. Ir tie nesutarimai buvo 
principiniai… dėl smulkmenų.

„Aš pažiūrėjau tą sutarį. Esu teisi-
ninkas. Man buvo šokas.  Delspini-
giai numatyt vaikiški, realiai jiems tie 
delspinigiai nieko nereiškia. Avansu 
100 tūkstančių duota. Būtent sutartyje 
buvo numatyta“, – reziumavo meras. 
Obeliečiai pažėrė klausimų: kas tą su-
tartė ruošė, yra gi tie žmonės, lai rajo-
no vadovai reikalauja jų atsakomybės. 
Nes gal tokių projektų bus ir daugiau

R. Godeliauskas teigė, kad šis pro-
jektas visgi yra išskirtinis. Nes jokio 
kito projekto, kuriame būtų išmokėtas 
avansas, nėra. Ir tokios tradicijos – mo-
kėti avansus – savivaldybėje nėra. „Ar 
dar gyvi tie žmonės, kurie tas sutartis 
sudarė? Ar jau amžinąatilsį?“ – pikti-
nosi garbaus amžiaus obelietė. „Buvo 
administracijos direktorė. Ji pasirašė 
tą sutartį, buvo atsakinga už jos prie-
žiūrą. Jos dabar pareigose nėra. Bet 
žmogus yra. Yra tarybos narys, kuris 
atstovas tos politinės jėgos, kurios yra 
direktorė“, – sakė meras. Į tai kai kurie 
obeliečiai bandė aiškinti, kad yra viena 
politika – Obeliai. „Va kaip greitai jūs 
nebenorite kalbėti apie atsakomybę“, 
– nusišypsojo meras. Obelietės sakė: 
„Po savaitės mes susirenkam. Atvežkit 
tą moterį čia“. Meras paaiškino, kad to 
padaryti negali, nes ji nebedirba. „Jūs 
geriau rimtai rangovą imkit“, – siūlė R. 
Godeliauskas.

Ką reiškia obeliečiams „Žalioji“, 
„Rokiškio Sirenai“ pasakojo Obelių 
kultūros namų administratorė Violeta 
Kazlauskienė. Ji diskusiją stebėjo su 
ašaromis akyse. „Skauda. Kiekvie-
nam obeliečiui skauda. Obeliečiai 
dabar net susirinkti neturi kur. „Patys 
matote, salėje netelpa“, – kalbėjo ji.  
„Mažytėje patalpoje suskaičiavau per 
devyniasdešimt žmonių. Čia net oro 
trūksta“, – sakė Obelių, Kriaunų ir 
Aleksandravėlės klebonas Laimonas 
Nedveckas.

V. Kazlauskienė su ašaromis pa-
sakojo apie tai, kaip projekte mačiusi 
iškupiūruotas nuotraukas iš bendruo-
menės renginių, kuriose nebelikę ren-
ginius organizavusių, bendruomenę 
telkusių žmonių. „Nubraukėm nuos-
kaudą. Nes tikėjom, kad taip reikia. 
Kad vardan Obelių, vardan žmonių. Ir 
ką dabar matome?“, – klausė ji.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Lietaus išplautą šaligatvį Juodupėje taisys rangovai
Juodupėje Liepų gatvėje išgriuvęs 

naujutėlaitis šaligatvis (N. Kraliko 
nuotr.). Jį praėjusį rugpjūčio 8 nu-
plovė liūtis. Šie šaligatviai buvo tiesti 
Juodupės infrastruktūrai atnaujinti 
skirto projekto lėšomis.

„Vos tik nutiko ši nelaimė, Juodupės 
seniūnas iš karto informavo projekto 
vadovę“, – sakė Juodupės seniūno pa-
vaduotoja Zita Sabataitienė. Kadangi 
šaligatvis tiestas projekto lėšomis, tad ir 

garantija, jam, be jokios abejonės, yra. 
„Kaip supratome, šaligatvis bus sutvar-
kytas“, – patikino seniūno pavaduotoja.
Kodėl jis apskritai įgriuvo? Ši vieta, kurio-
je nutiko nelaimė, yra pakalnėje. Ir stiprių 
liūčių metu nuo Pergalės gatvės pakalnėn 
kliokia vandens upeliai. „Tokia problema 
atsiranda tik liūčių metu“, – sakė seniūno 
pavaduotoja. Kol rangovai pradės tvarkyti 
šaligatvį, seniūnijos darbuotojai jį aptvėrė 
įspėjamosiomis juostomis.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ



3 psl.  2019-08-20

Nepriklausomas rajono laikraštis

Rajono ligoninės Vaikų skyriaus atostogos pacientės mamai sukėlė klausimų
Nuo rugpjūčio 10-osios, rajono 

ligoninės Vaikų skyrius jau priima 
mažuosius pacientus. Lyg tyčia, 
paskutiniąją jo atostogų savaitę 
kilo nemalonus sąmyšis Rajono 
ligoninės Priėmimo skyriuje. Dėl 
skaudančio šono į medikus krei-
pėsi paauglė. Jos mamai buvo 
pasiūlyta greitosios pagalbos au-
tomobiliu vežti vaiką į Panevėžį, 
nes tuo metu nebuvo vaikų gydy-
tojo. Mama dėl to nekaltina Rokiš-
kio medikų. Tačiau piktinasi, kad 
pertvarkant ligoninių darbą šalies 
valdžia per menkai atsižvelgia į 
provincijos žmonių interesus.

Supyko, bet medikus supranta
Į „Rokiškio Sireną“ kreipėsi šios 

paauglės mama. Ji neslėpė nusi-
vylimo situacija rajono ligoninėje: 
Priėmimo skyriaus medikai paaiški-

no negalintys suteikti pagalbos, nes 
nėra vaikų gydytojo. „Suprantu tuos 
gydytojus. Tokia yra tvarka. Tačiau 
reikia suprasti ir mus, tėvus. Pasiū-
lė vežti greitąja. Gerai, nuveš vaiką 
į Panevėžį, suteiks jam pagalbą. O 
parvažiuoti kaip?“ – klausė ji. Mo-
teris neslėpė, kad tuokart buvo tikrai 
pikta ir skaudu: negi nė vienas iš Pri-
ėmimo skyriuje buvusių medikų ne-
galėjo tiesiog imti ir pažiūrėti, kas at-
sitiko vaikui. „O gal ten nieko rimto? 
Ir važiuoti dėl to į Panevėžį neverta“, 
– sakė ji.  Tačiau įsigilinus į situaciją, 
kaip pati sako, suprato, kad Rokiškio 
medikai nieko pakeisti negali. „Jie 
yra tiesiog medicinos reformų įkai-
tai. Ir permainas planuojantys šalies 
vadovai turėtų pagalvoti, kad ir pro-
vincijoje gyvena žmonės, kuriems 
reikia pagalbos arčiau namų“, – sakė 
pašnekovė.

Būtinoji pagalba yra teikiama
Rajono ligoninės direktorė Ra-

munė Markevičienė paaiškino, kad 
keturias savaites atostogavo Vaikų 
skyriaus personalas. Rajono visuo-
menė apie tai buvo įspėta iš anksto. 
Be to, net ir atostogų metu būtinoji 
pagalba rajono mažiesiems buvo tei-
kiama. „Pavyzdžiui, po eismo įvykio 
pas mus atvežė sunkiai sužalotą mer-
gytę. Ji buvo paguldyta į reanimaciją 
ir mūsų personalas teikė pagalbą, kol 
atvyko vienos didmiesčio ligoninių 
reanimobilis“, – aiškino direktorė.

Kadangi rajono ligoninės gydy-
tojai chirurgai ir traumatologai turi 
licencijas teikti šias paslaugas vai-
kams, tad prireikus jie teikė pagalbą 
mažiesiems rajono pacientams. Vie-
ninteliai gydytojai, kurių atostogų 
metu nebuvo – pediatrai. O ligoninės 
gydytojai terapeutai neturi licencijų 

gydyti vaikus. Tad jei sunegalavu-
siems mažiesiems nereikėjo sku-
bios būtinosios pagalbos, jie arba 
nukreipti pas savo gydytojus, arba, 
skubesniais atvejais, greitąja buvo 
vežami į Panevėžį.

Kiek tokių vaikų atostogų metu 
kreipėsi į rajono ligoninę? Pasak di-
rektorės, per keturias savaites buvo 
aštuoni atvejai.

Turi prasmės
Rajono ligoninės direktorė, pa-

klausta, ar verta organizuoti viso sky-
riaus atostogas vienu metu, sako, kad 
šis sprendimas pasiteisino. Mat vasa-
ros mėnesiais pediatrai turi mažiausia 
darbo. Kadangi dažniausia priežastis, 
dėl ko mažieji atvežami į rajono ligo-
ninę vasaros metu – ne ligos, o trau-
mos. O ligoninės gydytojai traumato-
logai turi licencijas gydyti ir vaikus, 

tad jie be pagalbos nelieka.
Pasak direktorės, Vaikų skyriuje 

dėl mažėjančio vaikų skaičiaus paci-
entų mažėja. Ir užtikrinti gydytojams 
pediatrams nuolatinį darbą vasarą 
yra sunku. O prisikviesti medikus 
pavaduoti kolegas tik budėjimų metu 
– sudėtinga. Apie darbo krūvius va-
sarą liudija faktas: nuo šeštadienio 
pradėjęs dirbti Vaikų skyrius iki tre-
čiadienio popietės tebebuvo tuščias.

Tačiau pašnekovė pabrėžia ir kitą 
dalyką – nepaisant mažėjančio paci-
entų skaičiaus, Vaikų skyrių išlaikyti 
labai svarbu. „O tai, kad net trumpą 
laiką neteikiant paslaugos kilo tokių 
nemalonumų, bus signalas sveikatos 
apsaugos politiką formuojantiems 
žmonėms, kokios šios paslaugos 
svarbios“, – sakė rajono ligoninės di-
rektorė R. Markevičienė.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

BRYDĖS

Žolinės pamokos: nedirbdamas ponu nebūsi

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ
Praėjo Žolinė. Laukais, rūkais 

apsigobęs, atkeliauja ruduo. Juk bū-
tent Žolinė ženklina gamtos virsmą iš 
vasaros į rudenį. Bažnyčios puošėsi 
žolynų vainikais, o tikintieji skubėjo 
su gėlių puokštėmis ir daržų bei sodų 
gėrybių krepšeliais.  Gražu, saldu, 
tradiciška. Tarp gėlių žiedų užmas-
kuojant tikrąją Žolinės prasmę – tai 
rezultato metas. Kai Dievas baigia 
skaičiuoti mūsų metų darbus. Kai 
jau, kaip sakoma, nebeprivalgęs ir 
nebeprilaižysi – kiek uždirbai, tiek ir 
bus.

Ankstyvas šiemet rezultatų metas. 
Va skundėmės, kad dėl šalnų obuolių 
nebus. Aha, kurgi, sakau sau, temp-
dama į komposto krūvą trečią kibirą. 
Gražūs tie obuoliai: sultingi, žaliojo 
obuolio kvapu kvepiantys dviejų obe-
lyčių alyviniai, dviejų rūšių vasari-
niai ir dar viena obelis saldinių. Nie-
kam tiek nereikia: kiek gi tų obuolių 
per dieną suvalgysi. Bet ir ranka 
nekyla seną sodą kirsti. Juk pava-
sarį tas obelų žydėjimas – dieviškas 
grožis. Dėl to nepikta ir kibirą kitą 
per dieną obuolių į komposto krūvą 
nunešti.

Ankstyvas šiemet ruduo. Jau nuo 
upės kyla rūkai ir rytais tokios šaltos 
rasos, kad penktą ryto kojas gelia. 
Anksčiau laiko baigiasi pomidorų 
sezonas, matyti jau pirmieji maro 
požymiai. Viskam savas laikas. Užtat 
dabar pats metas ragauti savo darbo 
vaisius. Tiesiogine prasme. Pavasarį 

artimieji nepiktai erzindavo – kam 
tau tiek tų pomidorų? O dabar patys 
entuziastingai bando – vienas ska-
nus, kitas dar skanesnis. Įdomūs, ne-
ragauti, neparduotuviniai skoniai... 
O palangės jau apstatytos pomido-
rų sulčių indeliais: ruošiu sėklas 
kitiems metams. Įdomus tatai žaidi-
mas. Bet kai už veislinių pomidorų 
10 sėkliukių tenka du eurus pakloti, 
ne nuodėmė vieną kitą pomidorą 
šaukštu išskobti ir praraugintas sė-
klas sietelyje išplauti bei išdžiovinti.

Išsivaliau kraičio skrynią: žiemą 
numegztas staltieses išskalbti, iš-
krakmolinti ir ištampyti vis dar nėra 
laiko. Velniškai jo trūksta. Užtai ir ži-
nau, kad penktą ryto rasos velniškai 
šaltos.

Ką aš penktą ryto veikiu? Ogi 
„Rokiškio Sirenos“ skelbimus ma-
ketuoju. Nors esu totali pelėda. Bet 
yra toks žodis – reikia. Bjaurus ta-
tai žodis, kai reikia keltis, kai reikia 
rašyti straipsnį, kai savaitgalį reikia 
skubėti į eilinę rajono šventę. Jaus-
mas toks, kad vis švenčiame. O dirbti 
laiko kaip ir nebelieka.

Minutei prisėdus, užkliūva akis 
už straipsnio apie skurdą Lietuvo-
je. Skurdą aš matau ne iš straipsnių 
– esu vargo Lietuvos vaikas. Tos, 
kurios žmonės dirba už minimalius 
atlyginimus. Bet dirba, skaičiuoja 
po baigiamą ketvirtą dešimtį darbo 
stažo. Tos, kuri patikėjo, kad vals-
tybė neturi pinigų deramai atlygin-

ti medicinos seselei ar ugniagesiui 
už jo sunkų ir atsakingą darbą. Tie 
žmonės tiki. Ir kasdien eina į darbą 
sąžiningai atlikti savo pareigas. Jie 
pergyveno tuos baisiuosius 1995-97 
metus džiaugdamiesi, kad gavo atly-
ginimus. Nors ir vėluojančius. Kad 
nestovėjo ilgose bedarbių eilėse. Ir 
dirbo sunkiai. Tiems žmonėms ne-
dirbti ir būti valstybės išlaikytiniais 
– gėda. Ir už sunkų darbą jie gauna 
„pelnytą“ atlygį – kadangi algos 
buvo mažos, tai ir pensijos visiškai 
mažytės. Ir į užsienį jie išbėgti so-
tesnio gyvenimo neturėjo kur: tais 
laikais sienos dar buvo uždarytos... 
Užtat daržovių sklypeliais buvo ap-
sodintas visas laukas nuo Pandėlio 
gatvės iki aplinkkelio. Nes reikėjo 
išgyventi. Dabar skurdas tampa orus 
– kentės iš paskutiniųjų, bet nedirbs. 
O kam? Daržovių juk parduotuvės 
pilnos.

Taigi į gyvenimo rudenį ateina 
ta karta, kuri, kaip tas pasakėčios 
žiogas, savi gyvenimo pavasarį ir 
vasarą prauliojo. Kuriems reikia iš-
eiti į pensiją, o būtinojo darbo stažo 
tėra vos 15-20 metų. Kas jų laukia? 
Skurdas. Tačiau nuoširdus  ir pačių 
pasirinktas. Kaip gyvenimo būdas. 
Nereikia tikėtis, kad nedirbdamas 
žmogus gali gyventi kaip ponas. Gai-
lestinga valstybė stveriasi už galvos 
– reikia tokiems žmonėms padėti. Pa-
miršdama tuos, kurie padėjo valsty-
bei. Tuos, kurie visą gyvenimą gydė, 
mokė, gesino gaisrus už mažytes al-
gas. Kurie sąžiningai nuo jų mokėjo 
mokesčius į bendrą valstybės katilą. 
Ir dabar bandomi sulyginti su tais, 
kurie į bendrą katilėlį pinigus dėjo 
ne po 40 metų, o tik po 15-20. Są-
žininga?

Ką reiškia 15-20 metų darbo sta-
žas? Paskaičiuokime. Aš į darbo rin-
ką atėjau vėlai, 24-erių, po magistro 
studijų. Tiesa, studijų metu 11 mėne-
sių dirbau. Per savo darbinę karjerą 
bedarbe buvau nepilną mėnesį nuo 
diplomo įteikimo iki pirmojo darbo 
pirmosios dienos. Man keturiasde-
šimt, ir jau turiu sukaupusi 17 metų 
stažo. Jei pensinio amžiaus nepadi-
dins, ir į pensiją išeisiu 65-erių, tu-

rėsiu 42 darbo stažo metus. Jei ne-
baigęs studijų žmogus į darbo rinką 
įsilieja maždaug 18 metų, tai 20 metų 
stažą jis sukaupti turėjo maždaug iki 
38-ojo gimtadienio. Tai ką, dovano-
kite, jis veikė iki 65-erių?

Nereikia pamiršti, kad valstybė 
savo pinigų neturi. Iš Sovietų sąjun-
gos ji gavo didelę ir riebią špygą. Ir 
padidintos pensijos tinginiams (va-
dinkime daiktus ir reiškinius savai-
siais vardais) bus mokamos iš šian-
dien dirbančiųjų sumokėtų mokesčių. 
Kas lems ateityje mūsų ilgesnį darbo 
laiką iki pensijos ir mažesnes pen-
sijas. Nes mūsų pinigai, kurie turė-
tų būti kaupiami, šiandien mokami 
tiems, kurie nenori dirbti. O kadangi 
valstybės biudžetas ne begalinis, tai 
jos sektoriuje dirbantiems žmonėms: 
tiems patiems medikams, ugniage-
siams, policininkams, mokytojams ir 
kitiems mokamos mažos algos. Dau-
giau nėra iš ko. Užtat ir stebimės, 
kad uždaromi ištisi ligoninių skyriai. 
Kol kas atostogų. Nes trūksta didvy-
rių, kurie aukotų savo gyvenimą tar-
navimui visuomenės gerovei už kati-
no ašaromis vadinamą algą.

Vis pašpilkuojam kariuomenę, kad 
krašto gynybai skiriama net 2 proc. 
bendrojo vidaus produkto. Nors turė-
tų būti vos 2 proc. Užtat net 15 proc. 
nuo bendrojo vidaus produkto skiria-
ma socialinei sričiai.

Gamta ir Dievas sąžiningi: ne-
norėjai  pavasarį ir vasarą stengtis, 
rudenį ir žiemą neturėsi ko į namus 
parnešti. Tik mes kuriame stebuklų 
visuomenę: kur keli dirbantys turi 
išlaikyti tinginių armiją. Kuri vis 
nepatenkinta, kad tas išlaikymas ne-
pakankamai dosnus. Nepatinka – eik 
dirbti. O dirbti sunku ir nemalonu. 
Pagalvokite, kad gautų minimalią 
algą, žmogus kasdien turi laiku atsi-
kelti, nuvykti į darbą, jame dirbti, ir 
dirbti gerai, po 8-12 valandų. Kar-
tais ir išeiginių, ir švenčių metu. Ir 
savo šventes turi planuoti taip, kad 
alkotesteris rodytų ryte lygiai nulį 
promilių. Ir kartais atkentėti virši-
ninko priekaištus ar net riksmus, su-
simokėti už kelionę į darbą ir atgal, 
įsidėti savo lauknešėlį pietums. Kiek 

daug visko reikia. Ir pasiskaičiuo-
kime, kaip saldu nedirbti. Nereikia 
keltis anksti, dėl nieko sukti galvos, 
visus serialus ir krepšinio varžybas 
pažiūrėti, gerti kada nori ir kiek nori.

Gal todėl ir nestebina viename 
žurnale paskaityta statistika: 94 
proc. bedarbių, Užimtumo tarnybos 
siunčiamų į perkvalifikavimus ir ap-
mokymus, po jų darbe neištveria net 
3 mėn. Kaip šaunu: valstybė sumo-
kėjo už tinginio dresiravimą tūkstan-
čius, o jis ką – išdidžiai parodė inves-
ticijoms (iš mūsų, mokesčių mokėtojų 
pinigų) vidurinį pirštą. O kam jam 
reikia dirbti: vis tiek sudėjus visas 
paramas pinigais, kompensacijomis 
ir paslaugomis, jis susirinks nė kiek 
ne mažesnę sumą. O jei dirbi, kad ir 
už minimalų atlyginimą, jau jokios 
paramos nebepriklauso. Ypač, jei už 
minimalią algą dirba abu.

Neseniai buvo pateikta absoliu-
ti skurdo riba. Keturių asmenų šei-
mai (du suaugę ir du vaikai) ji 2018 
m. sudarė 515 Eur. Paskaičiuokim, 
turtingieji kurmiai. Pernai vaikams 
buvo mokama 50 Eur išmoka. Du 
vaikai – 100 Eur. Lieka 415 Eur pa-
jamų dviems žmonėms. Ką tai reiškia, 
išvertus į žmonių kalbą? Tai reiškia, 
kad jei vienas gauna minimalią algą, 
tai kitas nedirba suvis. Ir norite, kad 
nedirbantis žmogus neskurstų? Toliau 
rašoma – už skurdo ribos rizikuo-
ja atsidurti 62 proc. bedarbių. Negi 
jūs, suaugę žmonės, rimtai manote, 
kad nedirbdamas žmogus gali būti 
ponu? Ir tas skurdas taps amžinu: juk 
nedirbdamas žmogus nekaupia dar-
bo stažo, nemoka įmokų socialiniam 
draudimui. Kitaip sakant, jis savo 
indėlio į bendrąjį visuomenės katilėlį 
nededa. Tik ima: pašalpomis, paslau-
gomis, kompensacijomis. Ir gyvenimo 
rudeniui atėjus iš kur gi bus imti? Iš 
to, ką sukaupė dirbantys? Todėl nesi-
stebėkime, kad skurdžiai gyvenančių, 
vadinkime daiktus savais vardais – iš-
laikytinių nemažėja. Bet sparčiai ma-
žėja tų, kas juos išlaiko.

Va tokios Žolinės pamokos. Ne 
vainikai, ne gėlių puokštelės, o rim-
tas darbo ir pastangų rezultatų skai-
čiavimas.
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Žolinės šventėje pašventinta Onuškio vėliava
Onuškis – Rokiškio ben-

draamžis: abu šiemet švenčia 
520-ąjį gimtadienį. Tik onu-
škiečiai – mėnesiu anksčiau, 
per tradicinius Žolinės at-
laidus. Šia proga iškilmingai 
pašventinta miestelio vėliava 
ir iškelta pačioje garbingiau-
sioje vietoje – ant bažnyčios 
pastato.

Pasipuošė ypatingai šven-
tei

Žolinių rytą nuo pat Juodu-
pės į Onuškį važiavo kone išti-
sinė automobilių kolona. Kartu 
su onuškiečiais pasidžiaugti 
švente suvažiavo Lukštų, Ale-
knų, Didsodės, Juodupės žmo-
nės. Gausu buvo ir kraštiečių. 
Onuškio bažnyčia svečius pa-
sitiko šventiškai pasipuošusi: 
atnaujinta šventoriaus tvora, pa-
gražinta varpinė. O bažnyčios 
viduje akį džiugino gėlių, ypač 
kardelių gausa. Iš kur jų čia tiek 
daug? Paslaptį išdavė Juodu-
pės seniūnas Valdas Adamonis. 
Pašnekovo teigimu, kardelius 
specialiai šiai šventei augina 
Onuškio bendruomenės vadovė 
Elena Blažienė.

Kartu su bendruomenės vei-
kliais žmonėmis ji ne tik bažny-
čios puošyba pasirūpino, bet ir 
procesijai suorganizavo ne tik 
vėliavų nešėjus, bet ir mažąsias 
gėlių bėrėjas, kurias jau ir ne vi-
suose didesniuose miesteliuose 
per atlaidus galima pamatyti.

Ne veltui Juodupės, Onuškio 
ir Lukštų klebonas Aivaras Ke-
corius pabrėžė, kad Onuškyje 
parapija ir bendruomenė reiškia 
tą patį.

Pamaldose – svečias 
kunigas ir 
Obelių choristai
Kaip ir dera atlaiduose, 

viešėjo ir svečias kunigas – 
Obelių, Aleksandravėlės ir 
Kriaunų klebonas Laimonas 
Nedveckas. Jis jau trečius 

metus talkina Žolinių dieną 
Juodupės, Onuškio ir Lukštų 
klebonui Aivarui Kecoriui. 
Kol pastarasis skaitė Žodžio 
liturgijos skaitinius, svečias 
kunigas klausė išpažinčių. Šv. 
Mišiose giedojo Obelių cho-
ristai.

Savo pamoksle klebonas A. 
Kecorius kalbėjo apie žmo-
giškumą, apie pasirinkimus, 
kurie kaip prieš daugiau nei 
du tūkstančius metų lėmė Švč. 
Mergelės Marijos gyvenimą, 
taip ir dabar lemia mūsų gyve-
nimus. Apie gebėjimą priimti 

tai, ką siunčia Dievas, pras-
mingai išnaudoti jo dovanotą 
laisvos valios dovaną.

Šv. Mišių metu buvo tra-
diciškai pašventinti tikinčiųjų 
žolynai, vaisiai, daržovės, ja-
vai ir kitos šio derliaus dova-
nos.

Onuškio simbolis
Po šio palaiminimo į baž-

nyčią buvo iškilmingai įnešta 
Onuškio vėliava. Joje – mies-
telio simboliu tapusio dvaro 
paveikslas ir užrašas „Onuškis 
1499“. Bendruomenės pirmi-
ninkė E. Blažienė džiaugėsi, 
kad miestelis pagaliau turės 
savo ženkląį. Liudijantį jos 
kruopščiai surinktą ir mu-
ziejuje saugomą miestelio 
istoriją, ir tai, kuo jo žmonės 
gyvena ir džiaugiasi šiandien. 
Kunigo pašventinta vėliava 

giedant Lietuvos himną suple-
vėsavo šalia Trispalvės.

Po šios iškilmingos aki-
mirkos netrūko sveikinimų ir 
dovanų veikliai Onuškio ben-
druomenei. E. Blažienė buvo 
apdovanota Juodupės seniūno 
padėka. Savo gražiausius lin-
kėjimus onuškiečiams skyrė 
Lukštų ir Juodupės savivei-
klininkai. Ir prie vaišių stalo 
buvo skalsu kalbos apie mies-
telio gyvenimą ir jo perspek-
tyvas.

Buvo prisiminta ir tai, kad 
šiemet Onuškio bažnyčia mini 
245 metų sukaktį. Taip pat ne-
pamirštas ir vienas garsiausių 
šio krašto žmonių – išeivijos 
vyskupas Antanas Deksnys, 
nuo kurio išėjimo pas Viešpatį 
sukako 20 metų.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Žolinė Kamajuose: potyriai kūnui ir penas sielai
Žolinė – Švč. Mergelės Ma-

rijos į dangų paėmimo diena. 
Prieš maždaug 70 metų tai, 
kad ji buvo paimta į Dangų 
ne tik siela, bet ir su kūnu, 
popiežius paskelbė tikėtina 
tiesa. Apie tai Kamajuose Žo-
linės atlaiduose liudyta subti-
liai: apie žmogaus kūniškąjį 
netobulumą ir jo kelią link 
Dievo priminė specialus ta-
kas, o dvasiai peno davė įsta-
bus kraštiečių koncertas.

Nors basų kojų takas yra 
populiari pramoga, tačiau juos 
kuriant iki šiol dažniau buvo 
galvojama apie kūniškuosius 
pojūčius, atsiskleidžiančius 
žengiant skirtingų faktūrų 
tako sektoriais. Kamajiškiai gi 
šį taką kurdami sujungė kūniš-
kuosius potyrius su dvasinio 
tobulėjimo dalykais.

Toks takas – savotiškas 
išbandymas. Juk į atlaidus 
žmonės ateina pasipuošę pa-
čiais gražiausiais drabužiais 
ir, žinoma, batais. O čia staiga 
pasiūlymas juos nusiauti. Ėji-
mas basomis katalikiškoje tra-
dicijoje turi gilią prasmę. Tai 
nusižeminimo ženklas. Kai 
paminama savoji puikybė ir 

didybė. Kelias – taip pat vie-
nas kertinių simbolių krikš-
čionybėje. Tai žmogaus gyve-
nimas, kurį jis nueina pakeliui 
į Amžinybę. Pasak Kamajų, 
Duokiškio ir Salų klebono 
Andriaus Šukio, kiekviena 
kelio sekcija simbolizuoja ne 
tik Dievo išbandymus, bet ir 
jo dovanas... Basomis pajusti 
šieno trapumą, grūdų birumą, 
žinoma, įdomu. O štai akmens 
kietumas ar kankorėžio aštru-
mas – ne pats maloniausias 
jausmas basai ir jautriai, prie 

komfortiško gyvenimo pripra-
tusiai šiuolaikinio žmogaus 
pėdai...

Šie pojūčiai kalba žmogui 
apie Dievo malones: apie va-
lios tvirtumą, apie sveikatos 
dovaną. Šiame siaurama take, 
simbolizuojančiame žmogaus 
menkumą prieš Dievo didy-
bę, žengiantįjį lydi vienuolika 
minčių apmąstymams. Pas-
kutinioji tako stotelė – prie 
laistytuvo kojoms nusiplauti. 
Kojų plovimas yra vienas iš 
tų ritualų, apie kuriuos daug 

kalbama Šventajame Rašte. Ir 
Jėzus plovė savo mokiniams 
kojas. Šis veiksmas – žmo-
gaus atgailos simbolis. Taką 
kūrė Sigita Turkevičienė, Lai-
ma Nakienė ir kiti Kamajų pa-
rapijos tikintieji.

Taigi, nuėję išbandymų 
taką į bažnyčią, tikintieji ją 
rado ypatingai išpuoštą. Vė-
lyvomis gėlėmis, sodų obuo-
lių vazose bylojančią apie 
Žolinės prasmę. Apie padėką 
Viešpačiui už jo laimintas pa-
stangas, siekius, tikslus. Kurie 

davė derlių...
Šventę papuošė įspūdinga 

kraštiečių Dalios Šešelgienės 
– LMTA koncertmeisterės, 
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos 
konservatorijos smuiko mo-
kytojos bei jos sesers Saulės 
Lapėnaitės – Vilniaus Juozo 

Tallat-Kelpšos koncervato-
rijos fortepijono mokytojos 
įspūdingas koncertas.

Šią Žolinę Kamajuose vie-
šėjo ir tikinčiųjų pamėgto Ma-
rijos radijo savanoriai.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Rajono meras Ramūnas Godeliauskas bei festivalio kuratorė Irena Matelienė dėkojo fleitos virtuozei čekei Monikai  
Streitovai ir slovakų vargonininkui Marek Vrabel už įspūdingą koncertą.                              L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr. 

Nepriklausomas rajono laikraštis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

Traktorininkui – sunkus 
girtumas
Rugpjūčio 17 d., 14.36 val. 
pranešta, kad 14.50 val. 
Rokiškio r., Panemunėlio 
sen., Augustinavos k., 
Atžalyno g., sustabdytas 
ratinis traktorius MTZ 
Belarus – 80, priklausantis 
vyrui (gim. 1975m.), kurį 
vairavo neblaivus (girtumas 
3.32 prom.) vyras (gim. 1988 
m.) gyvenantis Kupiškio 
m., Vytauto g.Traktorius 
MTZ Belarus – 80, išvežtas 
į automobilių saugojimo 
aikštelę, Įtariamasis sulaikytas.

Pavogė „bambalį“ alaus
Rugpjūčio 18 d., 15.40 val. 
Rokiškio r., Obeliuose, 
Vytauto g., neblaivus (1.04 

prom. girtumas) vyras (gim. 
1951 m.) pavogė iš lentynos 
vieną, 1 l talpos alaus butelį ir 
pabėgo iš prekybos centro.
Pardavėjai išbėgus iš prekybos 
centro ir pasivijus vyrą, 
bei norint paimti butelį, jis 
pasipriešino ir atstūmė nuo 
savęs pardavėją. Įtariamasis 
sulaikytas.

Už vairo – neblaivus 
ukrainietis
Rugpjūčio 13 d., 0.43 val., 
Rokiškio r., Juodupės sen., 
Ilzenbergo k., neblaivus 
(1,54 prom. girtumas) 
Ukrainos pilietis (gim. 
1970 m.) gyvenantis 
Rokiškio r., Juodupės sen., 
Onuškio miestelyje, vairavo 
automobilį „MERCEDES-

BENZ C 220“.

Juodupėnui girtumas –  
ne kliūtis 
vairuoti
Rugpjūčio 11 d., 17.04  val. 
Rokiškio r., Juodupės mstl., 
P. Cvirkos g., neblaivus 
(3,64 prom. girtumas) vyras 
(gim. 1977 m.) gyvenantis 
Rokiškio r., Juodupės mstl., 
Liepų g. vairavo automobilį 
„AUDI A6 AVANT“. 
Įtariamasis sulaikytas.

Panevėžio VPK ir 
Panevėžio apskrities 

priešgaisrinės gelbėjimo 
valdybos

Rokiškio priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos 

inform.

KRIMINALAI

BUITINĖ TECHNIKA

• Automatinę skalbimo mašiną.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Tvarkingą, puikiai veikiantį 
šaldiklį Siemens. Kaina 65 Eur.  
Tel. 8 617 54 414. Rokiškis
• Sunktuvą bulvėms, vaisiams, 
uogoms. Pirktas Topo centre. Kaina 
12 Eur. Tel. 8 612 94 806.  
Rokiškis
• Gerai veikiančią siuvimo mašiną 
Standart. Tel. 8 679 57 645. 
Rokiškis
• Kepimo formas: voveraitės, 
gaideliai. Tel. 8 624 30 118. 
Rokiškis
• Šaldiklį (šaldymo dėžę).  
Tel. 8 610 66 352. Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanojame medžioklinį šunį. 
Klauso komandų, sargus ir kieme. 

Tel. 8 608 47 310. Rokiškis
• Dovanojame mažą kačiuką 
(patinėlis). Labai žaismingas, 
prašantis dėmesio, meilus, 
gamtinius reikalus daro į dėžutę, 
ėda viską. Jam apie 2-3 mėnesius. 
Tel. 8 676 85 096. Rokiškis
• Dovanoju Siamo kačiukus. 1 
mergaitę ir 1 berniuką.  
Tel. 8 630 53 487. Rokiškis
• Dovanoju šuniukus.  
Tel. 8 654 89 873. Rokiškis
• Dovanojame mažą katytę, apie 
1 mėn. amžiaus. Auga su mama, 
žaisminga ir linksma. Galime 
atvežti. Atsakau į SMS.  
Tel. 8 619 74 739.  
Rokiškis
• Atiduodu geros būklės šuns būdą. 
Tel. 8 687 98 710.  
Rokiškis
• Dovanoju labai gražią, meilią 
katytę vardu Puma. Tikslaus 
amžiaus negaliu pasakyti, nes patys 

ją radome, bet maždaug 3 mėn., 
gal mažiau. Kadangi išvykstame, 
neturime galimybės toliau auginti. 
Pati daro į dežutę, maistui taip pat 
nėra išranki. Tel. 8 625 05 409. 
Rokiškis
• Dovanoju britų trumpaplaukį 
mišrūną kačiuką. 2 mėn., ėda ir 
daro į dėžutę pats.  
Tel. 8 612 80 825. Rokiškis
• Dovanoju drabužėlius berniukui 
nuo 3 mėn. iki metukų. Pasiimti 
patiems. Tel. 8 688 09 949. 
Rokiškis
• Dovanoju 2 mėnesių šuniuką 
(berniukas). Bus nedidelis.  
Tel. 8 696 04 293. Rokiškis
• Dovanojame 4 kačiukus, 1 mėn. 
amžiaus. Ėda patys ir daro į dėžutę. 
Motina Siamo veislės. Kačiukai   
labai gražūs: margas, juodas 
ir 2 panašūs į Siamo. Padėsiu 
sterilizuoti. Tel. 8 602 13 718. 
Rokiškis

• 1998 m. VW Passat B5, A4 
greičių dėžę, vairo kolonėlę, 
dinamą, stabdžių cilindriukus ir kt. 
Tel. 8 614 87 836.  
Rokiškis
• Citroen Xsara turbiną, kuro 
siurblį, vairo kolonėlę, 1,9 l, TD, 
66 kW. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 630 21 024. Zarasai
• Ratus Audi B3, VW Passat, 
Peugeot, Renault, lengvųjų 
automobilių priekaboms.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Naudotus akumuliatorius.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• R15, R14, R13 padangas, 
ratlankius, padangas lengvųjų 
automobilių priekaboms, dalis.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• GAZ-53, 51 padangas, dalis.  
GAZ-66. GAZ-63 ratus.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Renault Espace 2,1 l, TDI ir 2,2 l, 
b/d, Ford Mondeo 1,8 l, TD, Opel 
Kadett 1,3l dalis, padangas, ratus. 
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Dalimis 1998m. Volvo V40 1,9 
l, TD. Variklį, turbiną, starterį, 
radiatorių ir kt . Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• 2001 m. Opel Vectra universalą 
dalimis. Kablį, žibintus, starterį, 
karterį, dinamą, langų pakelėjus ir 
kt. Tel. 8 614 87 836.  
Rokiškis
• Du Ford Mondeo Mk3. Nepradėti 
ardyti. Kablys, viskas yra. Xenon 
žibintai. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 655 66 611. Rokiškis
• 2000 m. Opel Astra priekinius 
sparnus, žibintus, starterį, dinamą 2 
l. Tel. 8 614 87 836.  
Rokiškis
• 1998 m. VW Pasat B5 ir 
A4 automatinę gerą dėžę (dar 
automobilyje), kablį.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Dalimis 2004 m. Opel Zafira 2 
l, DTI, 74 kW. Tel. 8 619 11 054. 
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
• Opel Astra 2000 m., DTI, 2 l, 74 
kW, dalimis. Tel. 8 651 12 780. 
Rokiškis
• Kuro siurblį nuo variklio Audi A4 
1,9 l, TDI, 81 kW.  
Tel. 8 689 93 665. Rokiškis
• VW Passat B7 kairės pusės 
priešrūkinį žibintą.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• VW Passat B6 universalo priekinį 
stiklą su lietaus davikliu. Stiklas 
išimtas, naudotas. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 672 64 421. Panevėžys
• Audi 80 B4 ir VW Golf 3 dalimis. 
Kainos proto ribose.  

Tel. 8 612 74 047. Rokiškis
• Vairus VW Golf 4 (su oro 
pagalve) ir Seat Alhmbra 2009 m. 
(natūrali oda). Tel. 8 644 49 927. 
Rokiškis
• Audi A6 Avant 1995 m., 1,9 l, 66 
kW, TDI, dalimis. Lęšiniai žibintai, 
pilnas skydelis. Tel. 8 671 51 396. 
Rokiškis
• Automobilius dalimis: VW 
Transporter, VW Passat B3, B5, 
VW Golf, Opel, Mercedes.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• Dalimis VW Passat B5 sedaną. 
1998 m., 1,9 l, dyzelis, 81 kW.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• VW Golf 3 1998 m., 1,9 l, TD, 
universalą dalimis.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• Dalimis Ford Galaxy 1998m., 
1,9l, TDI, 66kW. Tel. 8 600 54 331. 
Rokiškis
• Dalimis Audi A4 1,9l, TDI, 
6kW, sedanas. Tel. 8 600 54 331. 
Rokiškis
• VW Passat B5+, 2000 m., 1,9 l, 
TDI, 85kW, universalą dalimis.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• BMW R16 lietus ratus su 
žieminėmis padangomis. Likutis 
4-5 mm. Kaina 70 Eur. 
Tel. 8 622 49 652. Rokiškis
• Beveik naujas padangas R14 
175/80 M+S su 4 skylių ratlankiais. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 676 39 303. 
Rokiškis
• Opel Zafira lietus ratlankius. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 623 71 216. 
Rokiškis
• Keturias žiemines dygliuotas 
Opel Zafira padangas. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 623 71 216.  
Rokiškis
• BMW ratlankius su padangomis 
R16 225/55. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 699 84 023. Rokiškis
• Padangas visureigiui 265/70 R15, 
255/60 R15. Tel. 8 645 87 075. 
Rokiškis
• Lietus ratus Renault R16 4 skylių. 
Tel. 8 645 87 075. Rokiškis
• Padangas 205/55 R16 m+s, 
215/55 R16 m+s. Tel. 8 645 87 075. 
Rokiškis
• Dalimis Ford Escort 2005 m., 1,4 
l, TD, 2 durelių, hečbekas. Renault 
Laguna 1999 m., 1,9 l, TD, 4 
durelių, universalas.  
Tel. 8 645 87 075. Rokiškis
• Ratlankius R17 su padangomis 
5/100 ET 38. Audi A3 , VW Golf, 
Škoda. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• VW Passat B5 dalis. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 682 58 004.  
Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480.  
Rokiškis
• Kuro purkštuką tinkantį Ford 
Mondeo 2 l, d. Kodas EJDR00301Z 
Delphi. Visiškai restauruotas. 
Atitinka visus parametrus. Analogai 
EJDR00002Z, EJDR00101Z, 

EJDR00001Z, HCR104. Kaina 70 
Eur. Tel. 8 636 00 696.  
Rokiškis
• Kuro purkštuką, tinkantį Toyota 
Avensis, Avensis Verso, Previa, 
Rav 4 2l, dyzelis. Kodas Denso 
23670-27030. Restauruotas. 
Pakeistas vožtuvas. Atitinka visus 
parametrus. Analogai 23670-27010, 
23670-29015, 23670-29035, 23670-
29036, 095000-015x, 095000-057x. 
Kaina 70 Eur. Tel. 8 636 00 696. 
Rokiškis
• Kuro purkštukas Audi A1, A3, 
A4, A5, A6, Q3, Q5, TT, Seat 
Alhambra, Altea, Ibiza, Leon, 
Skoda Octavia, Superb, Yeti, VW 
Amarok, Caddy, Eos, Golf, Jetta, 
Passat, Scirocco, Sharan, Tiguan, 
Touran. 0445110369. Kaina 90 Eur. 
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Gerą akumuliatorių 55 Ah. Kaina 
25 Eur. Tel. 8 628 37 400.  
Rokiškis
• Kuro purkštuką, tinkantį Citroen 
C3, C4, C5, Ford C-Max, Ford 
Focus C-Max, Ford Focus, Mazda 
3, Peugeot 206, Peugeot 307, 
Peugeot 308, Peugeot 407, Volvo 
C30, Volvo S80, Volvo V70. Kodas 
0445110259. Tikrintas. Atitinka 
visus parametrus. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Kuro purkštuką tinkantį BMW 
525d. Kodas 0445110212. 
Tikrintas. Atitinka visus 
parametrus. Analogas 0986435151. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 636 00 696. 
Rokiškis
• Kuro purkštukus, tinkančius 
Renault Laguna 2,2 l, dyzelis, 
Espace 2,2 l, dyzelis, VelSatis 2,2 
l, dyzelis, Avantime 2,2 l, dyzelis. 
Kodas 0445110084. Atitinka visus 
parametrus. Analogai 0986435173. 
Yra 3 vnt. Vieneto kaina 40 Eur. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 636 00 696. 
Rokiškis
• Kuro purkštukus Volvo S60, S80, 
V70, XC70, XC90 2,4l, dyzelis, 
96-136 kW. Kodas 0445110078. 
Du restauruoti, pakeisti Bosch 
išpurškėjai. Po 60 Eur. Kiti trys 
išplauti, patikrinti. Atitinka visus 
parametrus. Po 40 Eur. Analogai 
0445110077, 0986435120. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 636 00 696.  
Rokiškis
• Kuro purkštuką, tinkantį Citroen, 
Fiat, Peugeot. Restauruotas. 
Naujas Bosch išpurškėjas. Kodas 
0445110062. Analogai 0445110076, 
0986435077. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Kuro purkštuką, tinkantį 
Mercedes A160, A170. Kodas 
0445110015. Tikrintas. Atitinka 
visus parametrus. Analogai 
0445110003, 0445110004, 
0445110005, 0445110006, 
0445110014, 0445110195, 
0445110196, 0986435005, 
0986435028. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis

XX tarptautinio vargonų muzikos 
festivalio atidaryme – įspūdingas 
vargonų ir fleitos duetas

Ruduo Rokiškyje neįsi-
vaizduojamas be vargonų 
festivalio, skirto mūsų miesto 
kultūrines tradicijas kūrusio 
čekų vargonininko, kompozi-
toriaus, pedagogo Rudolfo Ly-
mano atminimui. Nors Žolinių 
šventė dosni renginiais, tačiau 
pasiklausyti atidarymui skirto 
koncerto susirinko pilnutėlė 
Rokiškio šv. apaštalo evangelis-
to Mato bažnyčia.

Atidaryti jubiliejinį, dvide-
šimtąjį vargonų muzikos fes-
tivalį buvo pakviesti atlikėjai 
vargonininkas Marek Vrabel iš 
Slovakijos ir fleitos virtuozė čekė 
Monika Streitova. Apibūdinti jų 
koncertą tinkamas tik vienas žo-
dis – didinga. Galingas, sodrus 
vargonų skambesys po remon-
tuojamos bažnyčios skliautais, 
kaip kontrastas jam – švelni, me-
lancholiška, trapi fleitos melodi-
ja. Grakštūs ir virtuoziški baroko, 
stotingi klasicizmo stilių kūriniai.

Šis festivalis apskritai, ir šis 
koncertas konkrečiai liudija, kad 
Rokiškis – Lietuvos kultūros sos-
tinė tai ne tik lengvų pramoginių 
renginių įvairovė, ne tik skubrus 
bėgimas pašokomis nuo vieno 
renginio prie kito, bet ir ta, paga-
liau taip ilgai laukta kokybė, jos 
didenybė klasika. Kuri savo didy-
be ir jėga pakylėja virš kasdienių 
darbų ir rūpesčių. Gal todėl tiek 

daug rokiškėnų šio koncerto klau-
sė užmerktomis akimis, nuošir-
džiai panirę į sąskambių verpetą. 
Juk ne veltui vargonai – vienas 
įspūdingiausių instrumentų, kuris 
ištisus šimtmečius bažnyčiose liu-
dijo Visatos kūrėjo grožį ir didybę.

Įspūdį sustiprino ir pagaliau 
grįžtanti Rokiškio šv. apašta-
lo evangelisto Mato bažnyčios 
akustika, kitados taip negailes-
tingai sunaikinta tikinčiųjų pato-
gumui paklojus medines grindis.

Įspūdžio negadino, netgi 
atvirkščiai, jį sustiprino plika aki-
mi matomi bažnyčios remonto 
darbai. Toji pusė, kuri remontuo-
jama, žavi savo lakoniškumu, iš-
ryškintais, plika akimi matomais 
architektūriniais sprendimais: 
kolonų ir skliautų aukščiu, atsi-
veriančiomis erdvėmis. Tai tauri 
erdvė, primenanti ne dulkiną re-
monto aikštelę, o restauruojamus 

senovės šedevrus. Reziumuojant 
galima pasakyti, kad šiame kon-
certe juntama galinga architektū-
ros ir muzikos sinergija.

Taigi, sveikintinas festivalio 
organizatorių sprendimas kon-
certus rengti bažnyčioje net ir jos 
remonto metu. Mat kitos rajono 
erdvės tokio lygio muzikai, deja, 
yra per ankštos.

Apie šio festivalio svarbą 
Rokiškiui kalbėjo rajono meras 
Ramūnas Godeliauskas. Jam an-
trino ir Čekijos ambasados pir-
masis ambasadoriaus pavaduoto-
jas. Mat Rudolfo Lymano vardas 
yra tamprus mūsų krašto ir toli-
mosios Čekijos kultūrinis ryšys. 
Rokiškėnams už šiltą priėmimą 
dėkojo ir festivaliui ilgiausių 
metų savo ir M. Streitovos vardu 
linkėjo vargonininkas M. Vrabel.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Čekijos diplomatas kalbėjo apie dvi šalis jungiančią Rokiškio muzikinio pa-
veldo tradiciją.
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Rokiškio rajono savivaldybės meras skelbia konkursą į viešo-
sios įstaigos Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros cen-
tro direktoriaus pareigas (terminuota darbo sutartis).

Išsamesnė informacija Rokiškio rajono savivaldybės interneto 
svetainėje adresu http://www.rokiskis.lt. 

Užs. 0841

Užs. 0842

Rokiškio rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą 
Kazliškio seniūnijos seniūno pareigoms užimti (koeficientas – 
8,1, karjeros valstybės tarnautojas). Rokiškio rajono savivaldybės 
administracija skelbia atranką Kazliškio seniūnijos darbininko 
pareigoms užimti (darbuotojas pagal darbo sutartį (1 pareigy-
bė, D lygis)) ir Kazliškio seniūnijos darbininko pareigoms užimti 
(darbuotojas pagal darbo sutartį (D lygis) 0,5 etato).

Išsamesnė informacija Rokiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje 
adresu http://www.rokiskis.lt. 

AUGALAI

• Rugius, yra apie 7 t.  
Tel. 8 622 69 546. Rokiškis
• Patvarų ir stiprų gėlių stovą. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 688 09 949. 
Rokiškis
• Sėklinius kviečius: Tobak, 
Hondia, Sedula, Arktis. C2 atsėlio. 
Išvalyti. Galiu atvežti.  
Tel. 8 683 50 716. Rokiškis
• Įvairių veislių braškių daigus 
daigyklose ir iš grunto.  
Tel. 8 673 46 078. Anykščiai

BALDAI

• Ištiesiamą odinę sofą-lovą. 
Pridedami 2 čiužiniai. Kaina 165 
Eur. Tel. 8 687 92 648.  
Rokiškis
• Dvivietę, natūralios odos sofą. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 687 92 648. 
Rokiškis
• 1,6 m pločio ir 2,5 m ilgio kilimą. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 614 92 710. 
Rokiškis
• Stiklinį stalą. 1,5 m ilgio ir 0,8 m 
pločio stalas, aukštis 55 cm. Kaina 
90 Eur. Tel. 8 614 92 710.  
Rokiškis
• Kvadratinį baltą staliuką, 55 cm. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 614 92 710. 
Rokiškis
• Naudotą ištiesiamą sofą-kampą. 
Kaina derinama. Kaina 120 Eur. 
Tel. 8 698 47 549. Rokiškis
• Sofą-lovą ir du fotelius. Kaina 85 
Eur. Tel. 8 614 99 634.  
Rokiškis
• Geros būklės kampą su miegama 
dalimi. Ištiesiamas, yra dvi 
patalynės dėžės. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 611 17 063. Rokiškis
• Naudotą, bet geros būklės 
miegamojo komplektą Smiltynė. 
Keturių durų spinta, dvi lovos ir dvi 
spintelės su veidrodžiu. Kaina 260 
Eur. Tel. 8 685 21 400.  
Rokiškis
• Kompiuterio stalą. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 626 39 014. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Juozo Tūbelio progimnazijos 
megztuką. Ūgis 128 cm, būklė gera, 
yra nedidelis defektas. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 623 96 132. 
 Rokiškis
• Geros būklės, žieminę striukytę 
mergaitei, 92cm . Kaina 5 Eur. Tel. 
8 623 20 459. Rokiškis
• Geros būklės rudeninę striukytę 
mergaitei, 104 cm. Kaina 5 Eur. 
Tel. 8 623 20 459. Rokiškis
• Geros būklės, moterišką, žieminę, 
labai šiltą striukę. S dydis. Kaina 
15 Eur. Tel. 8 623 20 459.  
Rokiškis
• Krikšto suknelę. Kaina 45 Eur. 
Tel. 8 621 52 675. Rokiškis
• Mezgu įvairias šlepetes. Kaina 
4-5 Eur. Tel. 8 698 80 875. 
Rokiškis
• Batus berniukui. 35 dydis. Kaina 
5 Eur. Tel. 8 611 52 763.  
Rokiškis
• Geros būklės, mažai naudotą 
moterišką rankinę. Kaina 12 Eur. 

Tel. 8 611 52 763. Rokiškis
• Dėvėtus, geros būklės batukus 
berniukui. 28 dydis. Kaina 3 Eur. 
Tel. 8 623 20 459. Rokiškis
• Geros būklės sportinius batukus 
berniukui. 27 dydis. Kaina 3 Eur. 
Tel. 8 623 20 459. Rokiškis
• Geros būklės šlepetes berniukui. 
28 dydis. Kaina 3 Eur.  
Tel. 8 623 20 459. Rokiškis
• Geros būklės, guminius Crocs 
aulinukus. Dydis c10. Kaina 4 Eur. 
Tel. 8 623 20 459. Rokiškis
• Mažai avėtus batukus. 38 dydis. 
Kaina 5 Eur. Tel. 8 623 20 459. 
Rokiškis
• Geros būklės, puošnią suknelę. 
Vilkėta tik porą kartų, L dydis. 
Kaina 7 Eur. Tel. 8 623 20 459. 
Rokiškis
• Juodą ilgą moterišką žieminę 
striukę su gobtuvu. XXL dydis. 
Kaina 65 Eur. Tel. 8 621 86 262. 
Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Galingą ir tvarkingą buitinį 
Radiotechnika stiprintuvą. Yra 
AUX jungtis. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 655 66 611. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Bites su aviliais. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis
• Geros veislės, 5 mėn. beragį 
ožiuką. Nebrangiai, kaina sutartinė. 
Pandėlys. Tel. 8 675 24 546. 
Rokiškis
• 2 metų patinėlis, su žiedu. 
Smalsus, nėra rankinis, bet paimti į 
rankas galima, nesignaibo. Išleistas 
iš narvo, paskraidęs po kambarį 
tupi ant narvo ir pats įlipa į savo 
narvelį, ir išlipa. Pakalbintas ir 
pavadintas vardu, atsiliepia sava 
kalba. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 600 13 201. Rokiškis
• Naują, 30 l talpos akvariumą. 
Dydis 40/25/30 cm. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 626 06 227. Rokiškis
• Bronzinius ir margus kalakutus, 3 
mėn. Tel. 8 676 58 995.  
Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo, man 28 metai. 
Domintų B, C, CE kategorijų 
vairuotojo darbas.  
Tel. 8 626 84 356. Rokiškis
• Ieškau darbo, galiu dirbti viską. 
Siūlyti įvairius variantus.  
Tel. 8 645 02 397. Rokiškis
• 36 metų vyras, be žalingų įpročių, 
ieško darbo. Turiu vairuotojo  A, 
B, B1, BE, C, C1, CE, kategorijas, 
95 kodą, galiojančią vairuotojo 
kortelę. Tel. 8 683 06 559.  
Rokiškis
• 37 metų vyras ieško darbo.  
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
• Jaunas 22 m. vyras, turintis 
vidurinį išsilavinimą, ieško darbo. 
Turiu B kategorijos vairuotojo 
pažymėjimą. Tel. 8 625 25 277. 
Rokiškis
• Ieškau darbo, man 24 metai. 
Galiu dirbti įvairius darbus.  
Tel. 8 650 70 663. Rokiškis
• Ieškau papildomo darbo, galiu 
lankyti senelius namuose, gydymo 
įstaigose, pristatyti reikiamus 
produktus, vaistus esant reikalui 
nuvežti šilto maisto, palydėti 
iki gydytojų. Tel. 8 624 09 422. 
Rokiškis
• Ieškau suvirintojo darbo 

Rokiškyje ar rajone.  Automobilio 
neturiu, sunkoka atvykti.  
Tel. 8 675 84 133. Rokiškis
• 31 metų moteris ieško nuolatinio 
darbo Rokiškyje. Esu darbšti, 
sąžininga, domina įvairūs variantai. 
Tel. 8 679 09 109. Rokiškis
• Vyras be žalingų įpročių ieško 
darbo. Domina įvairūs pasiūlymai. 
Turiu vairuotojo pažymėjimą.  
Tel. 8 647 44 642. Rokiškis
• Ieškau suvirintojo ir šaltkalvio 
darbo, turiu patirties.  
Tel. 8 681 64 516. Rokiškis
• Ieškau darbo. Daug metų dirbau 
ūkyje. Esu vairuojantis, alkoholio 
nevartoju, man 36 metai.  
Tel. 8 628 98 127. Rokiškis
• Vyras ieško darbo, gali kapoti 
malkas. Siūlyti ir kitus pavienius 
darbus. Tel. 8 645 84 278.  
Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Reikalingas pagalbinis 
darbininkas miške.  
Tel. 8 639 71 140. Rokiškis
• Siūlome darbą akmenų rinkėjams 
prieš rudeninę sėją Rokiškio rajone. 
Tel. 8 695 29 847. Rokiškis
• Reikalingi pjūklininkai ir 
pagalbiniai darbininkai. Papildomas 
tel. 867250117. Tel. 8 694 44 143. 
Rokiškis
• Rokiškio Sirena ieško naujo 
komandos nario! Moki mėgėjiškai 
filmuoti ir fotografuoti? Tuomet 
šis pasiūlymas būtent tau. Savo 
gyvenimo aprašymą siųsk 
reklama@rokiskiosirena.lt.  
Tel. 8 666 76 777. Rokiškis
• Šalia Rokiškio, Uljanavoje 
reikalingas mūrininkas pamūryti 
iš blokelių priestatėlį, koridorių. 
Medžiagas nupirksime kartu, 
darbas 1-2 dienoms. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 628 84 162. Rokiškis
• Reikalingi betonuotojai, 

mūrininkai, pagalbiniai darbininkai. 
Darbas Vilniuje. Atsiskaitymas 
kas savaitę. Darbas oficialus, visos 
soc. garantijos. Galima dirbti 
ir su patentu arba individualios 
veiklos pažyma. Iš kitų miestų 
apgyvendinsime. Kaina 2200 Eur. 
Tel. 8 603 63 036. Rokiškis
• Skubiai reikalingas meistras 
apšiltinti sienas, lubas ir grindis. 
Patalpa 30 kv. m. Tel. 8 622 37 821. 
Rokiškis
• Reikalingas meistras išklijuoti 
grindų plyteles. Patalpos nedidelės. 
Tel. 8 692 81 193. Rokiškis
• KOOP Gerkonių elevatorius 
siūlo darbą įrengimų operatoriui - 
darbininkui. Papildomas tel.  +370 
60795307. Tel. 8 652 04 642. 
Rokiškis
• Ieškome kas galėtų nukulti su 
kombainu žieminius kvietrugius ir 
kviečius. Netoli Rokiškio.  
Tel. 8 604 38 157. Rokiškis
• Ieškau miškavežio ar panašaus 
krautuvo, kuris pervežtų 10 kubų, 
6 m ilgio rąstų iki 5 km atstumu. 
Apie Laibgalius. Tel. 8 625 77 529. 
Rokiškis
• Įmonė UAB GAMUS ieško naujo 
komandos nario - santechniko. 
Gyvenimo aprašymą galite siųsti 
info@gamus.lt arba skambinti 
+370 663 73703. Tel. 8 601 45 696. 
Rokiškis
• Įmonė UAB GAMUS ieško 
naujo komandos nario - pardavėjo-
sandėlininko. Gyvenimo aprašymą 
galite siųsti info@gamus.lt arba 
skambinti +370 663 73703.  
Tel. 8 601 45 696. Rokiškis
• AB Lytagra Rokiškio filialas 
ieško sandėlininko-konsultanto. 
Papildomas tel. +370 68263576. 
Tel. 8 458 52 963. Rokiškis

KITA

• Momentinį dušo vandens 
šildytuvą. Naujas, nenaudotas. 
Kaina 90 Eur. Tel. 8 625 83 735. 
Rokiškis
• Pigiai naują metalinį tinklą tvorai. 
Rankinį plūgą vagojimui. Metalinį 
varstotą.  
Tel. 8 674 22 218. Rokiškis
• Akumuliatorinį tepalo presą 
(stauperį). Tel. 8 688 78 623. 
Rokiškis
• Elektros variklį 7,5 kW ir 3000 
aps. Tel. 8 688 78 623. Rokiškis
• Naudotą kieto kuro katilą 
Solide. Gamintojas Italija (Sime). 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 679 82 339. 
Rokiškis
• Malkas apipjautomis beržo, 
juodalksnio kaladėlėmis. Plotis 
15-32 cm, ilgis 16-25 cm. Nereikia 
skaldyti, lengva sandėliuoti. Be 
žievės, puvinio. 32 Eur/1 kub.m. iš 
Obelių k. Pristatome už papildomą 
mokestį. Daugiau informacijos 
https://goo.gl/h1qCvF.  
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis
• 0,5 l, 0,75 l ir 3 l talpos 
stiklainius, stiklines, 10 l, 20 l, 3 0l 
talpas vynui, įvairias talpas kurui, 
vandeniui supilti (galima grūdams), 
kanistrus kurui. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Elektronines cigaretes.  

Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Geros būklės arklinį vežimą, 
guminiais ratais. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 640 21 914. Rokiškis
• Kalvišką vėliavos laikiklį, ką 
tik nuo priekalo. Kaina derinama. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 604 36 357. 
Rokiškis
• Siūlau už priežiūrą gyventi 
sodyboje netoli Pandėlio.  
Tel. 8 615 45 104. Rokiškis
• Pašarinius kviečius.  
Tel. 8 627 34 750. Rokiškis
• Kelias priekabas kokybiško 
juodžemio, 5 Eur/tona. Kaina 5 Eur. 
Tel. 8 606 04 737. Rokiškis
• Šuns gultą. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 611 52 763. Rokiškis
• Trifazį, flanšinį elektros variklį 
1,5kW, 1400 aps/min. Kaina 25 
Eur. Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis
• 50 vnt. stiklainių po 0,5l. Kaina 
0,10 Eur/vnt. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Bokštinės vandens siurblinės 
valdymo skydą 380 V iki 20 A. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Pratekančio vandens pašildytoją 
EVP–2A, 230/380 V, 10,5 kW. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• 8 vnt. elektros šildymo lempų po 
500 W galingumo. Patronas E40. 
Tinka viščiukams, paršiukams ir 
kitiems gyvūnams šildyti. Kaina 4 
Eur. Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis
• Elektros apskaitos skydo dėžę, 
matmenys 65x50x25 cm. Kaina 12 
Eur. Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis
• Dviejų programų laiko relę 
2RVM, darbo įtampa 230 V. Kaina 
15 Eur. Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis
• Diskinį pjūklą malkoms pjauti. 
Stumdomas su apsuga, variklis 5 
kW. Diskas 80 cm. Prikabinamas 
prie traktoriaus hidraulio. Kaina 
160 Eur. Tel. 8 612 60 814. 
Rokiškis
• Ruginius šiaudus rulonais. Galiu 
pakrauti arba atvežti.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Melžimo agregatą. Dyzelinis 
variklis ir elektra. Galima melžti 
dvi karves iš karto, kuro naudoja ne 
daug. Tel. 8 612 60 814.  
Rokiškis
• Šildymo katilą. Kaina derinama. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 623 62 155. 
Rokiškis
• Stogelį laiptams. Ilgis 160 cm. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 674 32 521. 
Rokiškis
• Malkas kaladėmis.  
Tel. 8 645 87 075. Rokiškis
• Pašarinius kviečius, miežius. 
Kviečių, miežių, grikių, žirnių 
miltus. Galiu atvežti.  
Tel. 8 683 50 716. Rokiškis
• Du Audi 80 (bulka) automobilius 
dalimis. MTZ traktoriui: plūgą, 
kultivatorių, grėblį-varytuvą, 
dėvėtų padangų komplektą. 
Grūdų malūną ir įvairius elektros 
variklius. Tel. 8 625 69 078. 
Rokiškis

• Drebulines vieno pjovimo lentas 
3x5. Tel. 8 650 68 354. 
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 20 a sklypą Jakšto ir Janulionio 
gatvėse. Visos komunikacijos. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• Namo dalį Rokiškio mieste, šalia 
ligoninės, Lašo g. 2. 60 kv.m, 3 
kambarių namo dalis antrajame 
aukšte. Namui priklauso 6 a žemės 
sklypas. Naujai įrengta pirtis su 
pavėsine bei ūkinis pastatas. Kaina 
12500 Eur. Tel. 8 688 00 780. 
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 atlikus kadastrinius 
matavimus. Kaina 8500 Eur.  
Tel. 8 655 31 429. Rokiškis
• Namų valdos sklypą P. Jakšto g., 
Rokiškyje. Sklypas taisyklingos 
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Mini ekskavatoriaus nuoma su operatoriumi.
Tel. (8-623) 26 363

2019.08.30 11 val. Mielėnų k., Kriaunų sen., Ro-
kiškio r., numatomi žemės sklypo proj. Nr. 206 ge-
odeziniai matavimai. Kviečiame dalyvauti matavi-
muose gretimo žemės sklypo Nr. 7345/0003:144, 
savininkus. 

Matavimus atliks 
R. Barono žemėtvarkos darbų įmonė: 

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

2019.08.30 12 val. Lukštinių k., Kriaunų sen., 
Rokiškio r., numatomi žemės sklypo proj. Nr. 163 
geodeziniai matavimai. Kviečiame dalyvauti mata-
vimuose gretimo žemės sklypo Nr. 7345/0006:27, 
savininkus. 

Matavimus atliks 
R. Barono žemėtvarkos darbų įmonė: 

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

UAB „GENSERA“ 
siūlo darbą lauko vamzdynų montuotojams ir 

pagalbiniams darbininkams vandentiekio, buitinių 
ir lietaus nuotekų tinklų statybos ir gerbūvio dar-
bams visoje Lietuvoje (yra galimybė rinktis darbą 
pagal gyvenamąją vietą). 

Atlyginimas – nuo 800,00 Eur į rankas. 
Suteikiame visas darbui reikalingas priemones, 

transportą atvykti į darbą. 
Daugiau informacijos suteiksime žemiau 

nurodytais kontaktais: mob. tel. (8-691) 86121, 
tel.  (8-46) 416188, neringa@gensera.lt

stačiakampio formos. Sklypo 
plotas 11,03 a. Sklypo naudojimo 
pobūdis - mažaaukščių gyvenamųjų 
namų statybos. Žemės sklypas 
suformuotas atlikus kadastrinius 
matavimus. Kaina 8000 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
• Tvarkingą gyvenamąjį namą 
S. Nėries 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
• Nebaigtą įrengti naują namą 
Rokiškyje, Jūžintų g., šalia miško 
su dideliu 32 a sklypu. Namas 
karkasinis. Pirmojo aukšto 
plotas 85 kv. m. Elektra trifazė. 
Asfaltuotas privažiavimas. Kaina 
50000 Eur. Tel. 8 655 31 429. 
Rokiškis
• 60 a namų valdos sklypą vos 
už 500 m nuo Sartų ežero su 
parengtais namo projektais ir 
išduotu galiojančiu statybos 
leidimu bei trifaze elektra. 
Projektuojamo namo plotas 113,2 
kv. m. Kaina 5500 Eur.  
Tel. 8 655 31 429. Rokiškis

• 3 kambarių butą be patogumų 
Rokiškio centre, Respublikos g. 
ir 1 kambario butą Jaunystės g., 1 
aukšte, su patogumais.  
Tel. 8 458 53 056. Rokiškis
• Namo dalį (visą 2 aukštą) 
su sklypu ir ūkiniais pastatais 
Statybos g, netoli J. T. Vaižganto 
gimnazijos. Namo plotas 98 kv. m, 
5 kamb. Galiu keisti į tvarkingą, 
suremontuotą 2 kambarių butą. 
Kaina 29000 Eur.  
Tel. 8 655 31 429. Rokiškis
• 20 a sklypą netoli Rasų gatvės. 
Yra visi komunikacijų įvadai: 
vandentiekio, nuotekų, elektros. 
Tel. 8 624 30 489. Rokiškis
• Įvairių dydžių namų valdos 
sklypus už Miškų urėdijos. Graži 
vieta, geras susisiekimas, šalia yra 
autobusų stotelė. Tel. 8 657 75 999. 
Rokiškis
• Žemės sklypą Rokiškyje be 
pastatų, su naujai suformuotu 
įvažiavimu. Sklypo paskirtis - 
vienbučių ir dvibučių namų statyba. 
Šalia sklypo vandentiekis bei 
nuotekos, elektros linija eina per 
patį sklypą. Kaina 3990 Eur.  
Tel. 8 621 81 790. Rokiškis
• Pusę medinio namo su žeme 
(namų valda). Yra ūkinis pastatas, 
malkinė, garažėlis. Pirmame aukšte 
virtuvė, 2 kambariai, koridoriukas, 
veranda. Antras aukštas - palėpė. 

Langai plastikiniai, šildymas 
centrinis. Su baldais. Galimos 
derybos. Plačiau telefonu. Kaina 
3000 Eur. Tel. 8 650 68 045. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą su rūsiu ir 
sandėliuku ramybe alsuojančiame, 
jaukiame Pandėlio miestelyje, 
Rokiškio r., Širvio gatvėje. Buto 
plotas 46,64 kv.m. Arti Švč. 
Mergelės Marijos vardo bažnyčia, 
Pandėlio gimnazija, ligoninė, 
biblioteka, paštas, parduotuvė. 
Kaina 7500 Eur. Tel. 8 678 59 793. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą P. Širvio g., 
trečiame aukšte. Atliktas kapitalinis 
remontas, nauji vamzdynai, 
elektros instaliacija. WC ir vonia 
sujungta. Plastikiniai langai, šarvo 
durys. Bute paliekami baldai, 
buitinė technika. Kaina 35800 Eur. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Suremontuotą, tvarkingą 2 
kambarių butą Skemų kaime. 
Bendras plotas 53,63 kv. m. 
Pakeista stogo danga, plastikiniai 
langai. Kaina 7000 Eur.  
Tel. 8 626 24 357. Rokiškis
• 2 kambarių butą Rokiškyje, 
Panevežio g. 5 aukštas, kambariai 
į 2 puses. Ką tik suremontuota 
laiptinė. Plastikiniai langai, 
šarvo durys. Įmontuota virtuvė, 
koridoriuje sieninė spinta. Ramūs 

kaimynai. Netoli Senukų ir IKI 
Cento parduotuvės. Kaina 20500 
Eur. Tel. 8 608 44 484.  
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
• 2 kambarių butą Rokiškyje, 
Vilties g. Ketvirtasis aukštas, 
kambariai į 2 puses. Plastikiniai 
langai (tik virtuvės ne), naujos 
šarvo durys. Erdvi virtuvė. 9,7 
kv. m butas ne kampinis, šiltas ir 
šviesus. Tvarkinga laiptinė. Kaina 
19200 Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• 38 a namų valdos sklypą prie 
Rokiškio miesto ribos. Į sklypa 
atvesta elektra, kraštinis, apsodintas 
pušelėmis. Kaina 19000 Eur.  
Tel. 8 687 92 648. Rokiškis
• 3 kambarių kotedžą Obelių 
priemiestyje. Kaina 12000 Eur.  
Tel. 8 673 39 161. Rokiškis
• 2 kambarių butą Rokiškio 
mieste Jaunystės g., arba keičiu 
į 1 kambario butą. Namas 
šalia pagrindinės gatvės, butas 
kampinis, tinkamas tiek gyventi, 
tiek komercinei veiklai. Erdvus, 
draugiški kaimynai. Butas 
tvarkingas, suremontuotas. Kaina 

25000 Eur. Tel. 8 618 60 482. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą Panevėžio g. 
Butas ne kampinis, tvarkingas, 
galima gyventi iš karto.  
Tel. 8 634 88 847. Rokiškis
• 2 kambarių butą po kapitalinio 
remonto, kartu su naujais 
virtuvės baldais. Panevėžio g. 
9 a, renovuotame name. Butas 
labai šiltas, langai į abi puses, 
ne kampinis, laiptinė tvarkinga, 
geri kaimynai. Tel. 8 600 26 451. 
Rokiškis
• Butą Laibgaliuose. Antras 
aukštas, mūrinis namas. Plastikiniai 
langai, pakeista krosnis, šildoma 
malkomis. Butas šiltas, paliekami 
baldai, šaldytuvas, skalbimo 
mašina. Yra vonia, WC lauke. Tik 
7 min. iki Rokiškio. Apsvarstytume 
pardavimą išsimokėtinai. Kaina 
4700 Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• 4 ha žemės sklypą Panemunėlio 
sen., Rukšių kaime, prie 
magistralinio žiedo.  
Tel. 8 695 69 495. Rokiškis
• Pigiai Panemunėlio gelž. st. 
sodybą su 19 a žemės sklypu.  
Tel. 8 695 69 495. Rokiškis
• Namą Rokiškio raj., Pandėlio 
sen., Raikėnų k. Kaina sutartinė . 
Tel. 8 672 48 125. Rokiškis
• Sodybą 16 km nuo Rokiškio, 
netoli pagrindinio kelio Rokiškis-
Panevėžys. Yra 3,68 ha žemės, 36 a 
namų valdos, ūkinis pastatas, klėtis, 
medinė pirtis, netoliese tvenkinys 
ir upė Šeteksna. Rami, graži vieta. 
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21 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
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 Baltijos keliui – 
30. Tegul žydi laisvė. 
Tiesioginė transliacija iš 
Katedros aikštės 

20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Nacionalinė ekspedicija 
„Dniepru per Ukrainą“
22:30 Dviračio žinios
23:00 Kostiumuotieji 5
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 
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus 

06:10 Televitrina 36
06:25 Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai 
06:55 Simpsonai 

07:55 Atsargiai! Merginos 
08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 Nuo meilės nepabėgsi 
12:00 Svotai 
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 Nusikaltėlis
00:20 Kaulai 
01:15 Nuodėmių daktaras 
02:05 Raitelis be galvos 
02:55 Rouzvudas 
03:50 Kaulai 
04:40 Naujakuriai 
05:05 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 Po saulėlydžio
00:25 Juodasis sąrašas
01:20 Saugotojas

06:35 Mentalistas 
07:30 Pragaro virtuvė 
08:25 Sudužusių žibintų gatvės 
09:25 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 Mirties apsuptyje 2
22:50 Apsuptyje
00:55 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 „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 „Mentalistas“ 
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 „Mentalistas“ 
01:35 „Šeimininkė“ 
02:35 „Bruto ir Neto” 
03:00 „Pamiršk mane” 
03:40 „Karo merginos“ 
04:30 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
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
12:00 Gyvenimas
13:00 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Prezidento Valdo 
Adamkaus tarptautinė 
konferencija. Tiesioginė 
transliacija iš prezidentūros 
17:10 Laba diena, Lietuva
17:30 Žinios. 
18:00 „Kas ir kodėl?“
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Baltijos keliui – 
30. Tegul žydi laisvė. 

Tiesioginė transliacija iš Katedros 
aikštės 
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Daiktų istorijos
22:30 Dviračio žinios
23:00 Kostiumuotieji 5
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 
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Daiktų istorijos 

06:10 Televitrina
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Simpsonai 

07:55 Atsargiai! Merginos 
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Nuo meilės nepabėgsi 
12:00 Svotai
13:00 Pažadėtoji.
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios
19:30 Baltijos kelias. 30 metų
20:30 Kam ta meilė? 
21:00 TV3 vakaro žinios 
22:00 Žudymo žaidimai
00:05 Kaulai 
01:05 Nuodėmių daktaras 
01:55 Raitelis be galvos 
02:45 Rouzvudas
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 Kruvini pinigai
00:15 Juodasis sąrašas
01:10 Po saulėlydžio
02:45 Alchemija. VDU karta
03:15 RETROSPEKTYVA

06:40 Mentalistas 
07:35 Pragaro virtuvė 
08:30 Sudužusių žibintų gatvės 
09:30 Teisingumo agentai 

10:30 Kobra 11 
11:30 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 Pažymėtas žmogus
23:05 Mirties apsuptyje 2
00:55 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 „Mentalistas“ 
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 „Mentalistas“ 
01:35 „Šeimininkė“ 
02:35 „Bruto ir Neto” 
03:00 „Pamiršk mane”
03:40 „Karo merginos“ 
04:30 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
05:20 „Rojus“
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23 05:05 Daiktų istorijos
06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, 
Lietuva
09:20 Senis
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 8
11:10 Komisaras Reksas
12:00 (Ne)emigrantai
13:00 Klausimėlis.lt
13:30 „Kas ir kodėl?“
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, 
Lietuva
16:25 PNepakartojamas 
Baltijos kelias
16:55 Lietuvos ir Latvijos 
Respublikų Prezidentų 
susitikimas. Dalyvauja 
Estijos ir Ukrainos 

oficialūs atstovai. Transliacija iš 
Saločių, Pasvalio raj.
18:00 Kelias, nuvilnijęs į laisvę
19:00 Vienybės banga. Koncertas, 
skirtas Baltijos kelio 30-mečiui. 
Tiesioginė transliacija iš Katedros 
aikštės 
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Auksinis protas
23:00 Pelėdų kalnas
01:15 Greiti ir įsiutę 6
03:30 „Kas ir kodėl?“ 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Komisaras Reksas 
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Kelias, nuvilnijęs į laisvę 

06:10 Televitrina 
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
06:55 Simpsonai 

07:55 Baltijos kelias. 30 metų 
08:55 Aš matau tave 
10:00 Nuo meilės nepabėgsi 
12:00 Svotai 
13:00 Pažadėtoji 
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios 
19:30 Ledynmetis 2. Eros pabaiga
21:15 Vienas šūvis. Dvi kulkos
23:45 Lemtingas posūkis 
01:25 Greitis 
03:25 Nusikaltėlis

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 Mina
23:15 Sargybinis
01:20 Sukrečiantis skrydis
03:00 Kruvini pinigai

06:40 Mentalistas 
07:35 Pragaro virtuvė
08:30 Sudužusių žibintų gatvės 
09:30 Teisingumo agentai 
10:30 Kobra 11 
11:30 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 Stebėtojų lyga
00:40 Pažymėtas žmogus

05:20 „Rojus“
06:14 TV parduotuvė
06:30 Baltijos kelias
07:00 „Gluchariovas“ 
08:00 Reporteris09:00 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 „Kitoks pokalbis su 
D.Žeimyte“
17:00 „Mentalistas“ 
18:00 Reporteris
18:55 „Šeimininkė“ 
20:00 Reporteris
20:30 Lietuva „Kitoks pokalbis su 
D.Žeimyte“
21:00 „Bruto ir Neto” 
21:30 „Pamiršk mane” 
22:30 Reporteris
23:30 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
00:30 „Mentalistas“ 
01:35 „Šeimininkė“ 
02:35 „Bruto ir Neto” 
03:00 „Pamiršk mane” 
03:40 „Karo merginos“ 
04:30 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
05:20 „Rojus“ 

Kaina 16000 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• 6 a sodo sklypą Žiedo g. 5, 
Rokiškis. Kaina 900 Eur.  
Tel. 8 626 33 141. Rokiškis
• Įvairių plotų namų valdos 
sklypus už miškų urėdijos, prieš 
kolektyvinius sodus. Aro kaina apie 
300 Eur. Tel. 8 657 76 668.  
Rokiškis
• Sodybą nuostabioje vietoje su 
1ha žemės Rokiškio raj., Kriaunų 
sen., Miciūnų k. Tel. 8 606 25 534. 
Rokiškis
• 19 a sklypą netoli Velniakalnio 
poilsiavietės, ant kalniuko. Yra 
vandentiekio, nuotekų įvadai.  
Tel. 8 695 86 158. Rokiškis
• Garažą Perkūno g. Kaina 2600 
Eur. Tel. 8 609 05 090.  
Rokiškis
• 5,4977 ha žemės sklypą Minsko 
plente, prie Lietuvos ir Baltarusijos 
sienos. Sklypas ribojasi su EMSI 
degaline. Iš Minsko plento 
asfaltuotas įvažiavimas iki paties 
žemės sklypo. Tinka: sodybai, 
moteliui, logistikos terminalui, 
stovėjimo aikštelei. Kaina 12000 
Eur. Tel. 8 699 20 777.  
Vilnius
• Parduodu namą su 22 a žemės 
sklypu. Yra sodas, rami vieta. 
Rokiškio raj., Obeliai. Dokumentai 
tvarkingi. Kaina derinama. Kaina 

3500 Eur. Tel. 8 685 57 120. 
Rokiškis
• 0,8 ha žemės sklypą Rokiškio 
priemiestyje, šalia mikrorajono 
ir kelio Panevėžys-Kaunas. Yra 
vaismedžių, rąstinis namas, 
tinkamas gyventi visais metų 
laikais, ūkinis pastatas, garažas. 
Viskas elektrifikuota. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 641 98 532. 
Rokiškis

NUOMA

• Tėtis su sūnumi išsinuomotų butą. 
Esame abu dirbantys, būtų geriau 
Rokiškyje, mikrorajone. Siūlykite 
įvairius variantus. Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 629 28 411. Rokiškis
• Pora iš užsienio išsinuomotų 
vieno kambario butą arba dalį 
namo su atskiru įėjimu mėnesiui 
laiko, Rokiškio miesto gimtadienio 
laikotarpiu. Gali būti Bajoruose, 
Kavoliškyje ar Skemuose. Dėl 
kainos susitartume.  
Tel. 8 648 70 634. Rokiškis
• Išnuomosiu 1 kambario butą 
ilgesniam laikui (ne mažiau 1-2 
metams) dirbančiam, tvarkingam 
žmogui be žalingų įpročių, be 
vaikų ir gyvūnų. Tel. 8 698 85 524. 
Rokiškis
• Išsinuomosiu 1-2 kambarių butą 
su baldais ir visais patogumais.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis

• Dirbantis vyras ieško buto 
nuomai. Tel. 8 648 49 430. 
Rokiškis

PASLAUGOS
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ROKIŠKYJE
PROFESIONALAUS  KILNOJAMO  

„AMBER CIRKAS“
GASTROLĖS

ROKIŠKIO SKULPTŪRŲ PARKE (Taikos g.)
TIK 3 DIENAS

rugpjūčio 20 d. – 18.30 val.
rugpjūčio 21 d. – 18.30 val.
rugpjūčio 22 d. – 18.30 val.

Visiškai naujoje, dviejų dalių programoje: asiliukas, šuniukai, katytės,
ožkytės, antytės. O taip pat žonglieriai, akrobatai su kartimis, oro gimnastai, oro 
gimnastė, skraidanti pakibusi ant plaukų, ekvilibristai, iliuzionistai, batuto akrobatai, 
robotas transformeris ir, be abejo, linksmieji klounai.

ATVYKITE!!!  Gerą  nuotaiką  garantuojame!!!
Kasa dirba nuo 12.00 val.

Bilietų kainos:  8, 9, 10 eurų
Informacija ir bilietų užsakymas tel. (8 655) 50662

Su šia skrajute kasoje perkant 2 bilietus – trečias nemokamas

• Naujais kombainais kuliame 
javus. Tel. 8 604 86 441.  
Rokiškis
• Mini ekskavatoriaus nuoma, šlaitų 
formavimas, tranšėjų kasimas, 
pamatų užpylimas, atkasimas, 
kelmų rovimas, grunto kasimas 
trinkelėms, įvažiavimams ir visi kiti 
žemės kasimo ir lyginimo darbai. 
Tel. 8 603 05 033. Rokiškis
• Autovežio paslaugos. Vežame 
įvairią techniką ir kitus krovinius 
iki 2,5 t. Tel. 8 689 05 448.  
Rokiškis

PAŽINTYS

• Tvarkingas, vairuojantis, dirbantis 
65 m. našlys ieško širdies draugės. 
Tel. 8 687 56 029. Rokiškis

PERKA

• Nebrangiai pirkčiau automobilį. 
Siūlyti ivairius variantus. Kaina 
500 Eur. Tel. 8 622 11 816. 
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Traktoriuką-žoliapjovę ir 
stumdomas žoliapjoves.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Naują 12 V, 18 l akumuliatorinį 
sodo purkštuvą. Labai patogus, 
kabinamas ant pečių, yra keli 
antgaliai. Kaina 48 Eur.  
Tel. 8 610 77 145. Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO-
PREKĖS

• Teleskopą Bresser–114/900. 
Kaina 180 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Mažai naudotą, inversinį stalą 
Insportline. Kaina 170 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Pigiai naudotą šiferio stogo 
dangą. Tel. 8 682 31 964.  
Rokiškis
• Trifazį diskinį pjūklą (zeimerį), 
varikilio galingumas 4 kW. Kaina 
160 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Tris naudotas buto duris, dvejos 
durys su stiklais. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis

• Klijuojamą sienų dangą. Smėlio 
spalvos, apie 10 kv. m. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis
• Cisterną. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Įvairaus pjovimo statybinę 
medieną. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Medieną pirčiai.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Veikiantį, 90 cm įstrižainės 
televizorių Samsung su pulteliu . 
Kaina 70 Eur. Tel. 8 696 61 155. 
Rokiškis
• Naują televizorių Samsung, 32 
colių įstrižainės, 2 metai garantija. 
Pristatome į vietą. Kaina 250 Eur. 
Tel. 8 683 27 149. Rokiškis
• Televizorių Sharp, 26 colių 
įstrižainės. Tel. 8 683 27 149. 
Rokiškis
• LED TV LG 47LM640S (119 
cm). Skaitmeninis imtuvas 
nereikalingas. Palaiko 3D. Kaina 
220 Eur. Tel. 8 614 21 856. 
Rokiškis
• 2013 m. LED televizorių Philips 
32PFL3088. Skaitmeninio imtuvo 
nereikia. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 614 21 856. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Vandens siurblį. Sukamas 
traktoriaus įranga.  
Tel. 8 688 78 623. Rokiškis
• Kultivatorių, kompakterį. Kaina 
1400 Eur. Tel. 8 610 12 318. 
Rokiškis
• Grūdų valomąją arpą su el. 
varikliu. 4 sietai. Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 630 21 024. Zarasai
• Transporterį lenkiškai bulvių 
kasamąjai ir kitas detales.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Akėčias didžiąsias ir mažąsias, 
tinklines, vagotuvą (rusiškas), 
šiaudų stumdymo, rulonų vežimo 
šakes. Tel. 8 621 51 320.  
Rokiškis
• Žemės ūkio technikos dalis, 
cilindrus, padangas, SK-5 dalis. 
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Parduoda arba keičia lėkštes į 
pakabinamą žolės smulkintuvą.  
Tel. 8 655 79 167. Rokiškis
• Naudotus: arklinį plūgą, mažas 
akėčias 1 vnt., 22 cm diametro 
skriemulį. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Šienapjovę mini traktoriui. 
Reikalingas remontas. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 647 32 700. 
 Kupiškis
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• Priekabą 2PTS-4; Šieno rinktuvą 
FAHR; Mėšlo kratytuvą (2 t); 
Purkštuvą (lenkiškas, 400 l, 12 m); 
Trąšų barstytuvą; Šienapjovę KS-
2.1. Tel. 8 616 73 943.  
Kupiškis
• Geros techninės būklės 2000 
m. traktorių MTZ-820. Plačios 
padangos. Kaina 6450 Eur.  
Tel. 8 641 57 036. Kupiškis
• MTZ- 52 dalimis: tiltai, ratai, 
variklis, dėžė, irntarpas, radiatorius 
ir kt. Tel. 8 641 57 036.  
Kupiškis
• Prikabinama, danišką žolės 
smulkintuvą. Kaina 400 Eur.  
Tel. 8 641 06 273. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• VW Passat 1,9 l, TDI, 81 kW, TA 
iki 2020.05. Kaina 750 Eur.  

Tel. 8 647 90 501. Kupiškis
• Renault Megane Coupe 2001 m., 
1,9 l, DCI, 75 kW. Kaina 400 Eur. 
Tel. 8 624 55 670.  
Rokiškis
• Ssangyong Musso. Benzinas/
dujos, važiuoja abiem kurais, TA 
iki 2021 m. Platesnės informacijos 
teirautis telefonu. Kaina 835 Eur. 
Tel. 8 628 93 099.  
Rokiškis
• 2001 m. Citroen Xsara Picasso. 
1,6 l, 65 kW, benzinas. TA 
iki 2020.09. Pakeistas diržų 
komplektas. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 682 60 637.  
Rokiškis
• VW Touran 2004 m., 1,9 l, TDI. 
Visada prižiūrėtas, tvarkingas 
automobilis. TA galioja iki 2019.11. 
Kaina 1800 Eur. Tel. 8 621 70 354. 
Rokiškis
• Peugeot 306 2 l, HDI, 66 
kW, 2001m., universalas, TA, 
draudimas, kablys.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Įvairius dviračius. Yra rusiškas, 
sulankstomas. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis

• Keturračius 250 cc, 110 cc 
3/1 bėgiai ir kitą 110 cc dalimis 
(automatas). Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Lengvojo automobilio priekabą 
su dokumentais arba dokumentus 
ir priekabą atskirai. Priekabų 
padangas R13, ratus, ašį priekabai 
gaminti. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• 2004/12 m. BMW 318 E46 TD 
Compact. Liepos 28 d. atkeliavo į 
Lietuvą iš Vokietijos. Atlikta TA. 
Tvarkinga važiuoklė. Labai mažos 
kuro sąnaudos. Lieti ratlankiai, 
geros m+s padangos. Kaina 1600 
Eur. Tel. 8 618 53 518.  
Rokiškis
• Labai tvarkingą 2005 m. Peugeot 
407. 2 l, dyzelis, TA iki 2021 
m. Pilniausios komplektacijos, 
sidabrinė spalva. Kaina 2000 Eur. 
Tel. 8 674 22 216.  
Rokiškis
• Audi A4 1,9 l, 81 kW, TA iki 
2020.03.21. Kaina 600 Eur.  
Tel. 8 612 81 651. Rokiškis
• Dviratį Cube. Dydis M, viskas 
veikia puikiai. Kainą galima 
paderinti. Nereikalauja papildomų 
investicijų. Kaina 280 Eur.  
Tel. 8 621 84 857.  
Rokiškis
• 2002 m. VW Bora. Benzinas-
dujos, 2 l, 85 kW, mėlynos 
spalvos. Dujos tiesioginės, 

balionas atsarginio rato vietoje. 
Kuriasi gerai, važiuoja abiem 
kurais. Kėbulas be rūdžių, viskas 
sutvarkyta. TA iki 2021.04. Kaina 
1250 Eur. Tel. 8 605 03 189. 
Rokiškis
• Renault Clio su TA. Arba keičiu į 
kitą automobilį. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 699 28 563. Rokiškis
• Seat Ibiza 1999 m., 1,9 l, TDI, 
66kW. TA iki 2019.12. Parūdijusi, 
važiuoja ir traukia tikrai gerai. 
Ką tik tepalai ir filtrai pakeisti. 
Kaina 400 Eur. Tel. 8 627 37 330. 
Rokiškis
• VW Passat 1994 m., 1,9 l, TDI, 
TA iki 2021.08.02. Kaina 500 Eur. 
Tel. 8 676 17 359.  
Rokiškis
• Mini Cooper. Apdaužytas, 
važiuojantis, iš Vokietijos. Lieti 
ratai, xenon žibintai. Kaina 1150 
Eur. Tel. 8 606 04 737.  
Rokiškis
• Ford Mondeo 1995 m., 1,8 l, 
benzinas+dujos, TA iki 2020.08. 
Kaina 300 Eur. Tel. 8 622 27 399. 
Rokiškis
• Audi C4 1994 m., TDI, 2,5 l, 
85 kW. 6 pavarų, TA iki 2020.03, 
draudimas. Užsiveda ir traukia 
gerai. Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 622 11 816. 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. 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 2 metams, 
tvarkinga. Kaina 520 Eur.  
Tel. 8 675 47 620.  
Rokiškis
• Darbinį automobilį Renault 
Laguna 2,2 l, TD. TA metams, 
draudimas. Užsiveda puikiai tiek 
šaltu, tiek šiltu varikliu. Važiuoklė 
sutvarkyta pavasarį, yra tai įrodanti 
sąskaita. Naujas akumuliatorius, 
yra kablys. Kaina 399 Eur.  
Tel. 8 621 80 689. Anykščiai
• 2002 m. Ford Mondeo 1,8 l, 
benzinas, universalas, TA iki 
2020.09. Kaina 470 Eur.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Renault Megane Scenic. Kaina 
sutartinė . Tel. 8 673 21 317. 
Rokiškis
• Opel Astra. Tvarkingas 
automobilis, variklis dirba gerai, 
važiuoklė tvarkinga, kėbulas be 
rudžių, padangos vasarinės, priedo 
lieti ratai su vasarinėm padangom. 
Smulkūs brūkštelėjimai ant buferių. 
Taupus ir smagus automobilis. 
Kaina 900 Eur. Tel. 8 674 53 910. 

Kupiškis
• Visureigį Mitsubishi Pajero 
Pinin. Dviduris, keturių vietų, 1,8 
l, benzinas, 88 kW. 2000 m., TA iki 
2021m. Kaina 1250 Eur.  
Tel. 8 675 42 936.  
Rokiškis
• Puikų darbui ar kelionėms 
su šeima tinkamą automobilį 
Chrysler Grand Voyager. Talpus, 
tvirtos važiuoklės amerikietiškas 
automobilis s su 2,5 l, 87 kW, 
dyzeliniu varikliu. Nauja TA. 
Viskas sąžiningai remontuota. 
Pakeista daug važiuoklės detalių, 
keisti tepalai, diržai Bosch. 
Kaina 750 Eur. Tel. 8 625 80 851. 
Rokiškis
• Sulankstomą dviratį paaugliams. 
Modelis Rambynas. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 603 46 070. Rokiškis
• 2005 m. Nissan Micra. 
Tvarkingas ir prižiūrėtas 
automobilis. Dyzelis (labai 
ekonomiškas).  Viskas veikia, 
paskutinius 5 metus Lietuvoje 
važinėjo senjoras. TA iki 2020.07. 
Kaina 1100 Eur. Tel. 8 670 80 750. 
Rokiškis
• Mazda Primacy 2000 m., be TA. 
Užsikišęs kuro filtras, neužsiveda. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 616 25 229. 
Rokiškis
• Tvarkingą Toyota Avensis 
automobilį. 2007 m., 2,2 l, 110 
kW. Dyzelis. TA iki 2020.05.17. 
Važiuoja puikiai, gedimų nėra. 
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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

A V I N A S . 
Nuostabi savaitė! 
Jau savaitės pra-
džioje ne kartą at-

sidursite dėmesio centre. Pir-
mosiomis savaitės dienomis 
būtina nuosekliai planuotis 
darbus, objektyviai vertinti 
savo galimybes – neprisiimkite 
daugiau užduočių nei pajėgsi-
te įvykdyti. Savaitės viduryje 
palanku tvarkyti finansinius 
reikalus,drąsiai investuoti į 
brangius, kokybiškus daiktus. 
Gali atsiverti naujos perspekty-
vos, ateiti naudingi pasiūlymai, 
užsimegzti perspektyvios pa-
žintys. Savaitės pabaiga – pati 
maloniausia, laukia džiugios 
naujienos meilės fronte.

JAUTIS. Sa-
vaitės pradžia kiek 
miglota, nereikėtų 
skubėti. Antradie-

nis puikiai tiks darbų pabaigai. 
Gali atsiverti naujos perspek-
tyvos profesinėje srityje, užsi-
megzti naudingos pažintys, pa-
judėti anksčiau strigę reikalai. 
Daugelis šio Zodiako ženklo 
atstovų ims vis labiau domėtis 
sveika gyvensena – tai puikus 
metas naujiems įpročiams for-
muoti, palanku pradėti spor-
tuoti. Antrąją savaitės pusę 
spręsite finansinius klausimus, 
tikėtinos pelningos investici-
jos. Tinka tartis dėl geresnių 
sąlygų, viešai pristatyti turi-
mus sumanymus.

D V Y N I A I . 
Netrūks noro kon-
kuruoti, ryžtingai 
sieksite tikslo. Ypač 

palankus metas užsiimantiems 
kūrybine veikla, planuojan-
tiems tolimesnes keliones ar 
tvarkantiems svarbius doku-
mentus – sėkmė jūsų neapleis 
visą savaitę. Tikėtinos puikios 
naujienos, galimai susijusios 
su profesine veikla ar teisiniais 
klausimais. Palankiausios sa-
vaitės dienos bus antradienis 
ir trečiadienis – nešvaistykite 
laiko veltui, realizuokite turi-
mus sumanymus, tvirtinkite 
susitarimus, viešai pristatykite 
savo idėjas. Savaitės pabaigoje 
norėsis puoštis, rūpintis savo 
įvaizdžiu – taip ir padarykite!

VĖŽYS. Savai-
tės pradžioje  ga-
lite išprovokuoti 
ne vieną audringą 

ginčą. Nebus lengva suvaldyti 
įsisiautėjusias emocijas, ilgai 
gniaužtas nepasitenkinimas 
prasiverš visa griaunančia jėga. 
Tačiau seksis užsiimantiems 
kūrybine veikla, taip pat pro-
fesionaliems atletams, karinin-
kams, policininkams, pramo-
gų verslo atstovams. Savaitės 
viduryje laukia puikios žinios, 
galimai susijusios su užsieniu. 
Jei gausite pasiūlymą keliauti 
– būtinai sutikite, tai bus labai 
perspektyvu, naudinga. Palan-
kus metas visokeriopai plėtrai, 
socialinei veiklai, asmeniniam 
tobulėjimui. Savaitės pabai-
goje mėgausitės užsitarnautu 

Astrologinė prognozė savaitei 
poilsiu kartu su artimais žmo-
nėmis.

LIŪTAS. Lydės 
sėkmė. Jau savaitės 
pradžioje laukia 
malonios staigme-

nos, naujų perspektyvų gali-
mybė. Svarbu išlikti aktyviems 
ir nepražiopsoti palankių pro-
gų – pirmąją savaitės pusę bus 
sunku motyvuoti save akty-
viems veiksmams, labiau norė-
sis atsipalaiduoti bei mėgautis 
gyvenimo teikiamais malonu-
mais. Savaitės viduryje pasieks 
puikios naujienos, tai ypač pa-
lankus laikas sprendžiantiems 
teisinius klausimus. Galite 
sulaukti kvietimų keliauti ar 
kitaip plėsti pasaulėžiūrą, ims 
labiau dominti religijos, filoso-
fijos, dvasingumo temos.

M E R G E L Ė . 
Labai produktyvi 
savaitė. Savaitės 
pradžioje dar susi-

dursite su keblumais, galimai 
susijusiais su dar praėjusią sa-
vaitę vykusiais nesklandumais. 
Sulig savaitės viduriu tapsite 
nesustabdomi. Smarkiai išaugs 
jūsų populiarumas, aplinkiniai 
negailės komplimentų, tikė-
tinos dosnios dovanos. Neat-
sisakykite atėjusių kvietimų 
bei pasiūlymų – tai bus labai 
perspektyvu. Turime puikių 
žinių Mergelėms, ieškančioms 
sau tinkamos poros, – savaitės 
pabaigoje netrūks romantikos, 
palankių progų.

S VA R S T Y -
KLĖS. Būsite lin-
kę skubėti – pirma 
padarysite ir tik po 

to pagalvosite. Atsargiau rinki-
te žodžius – bus lengva išpro-
vokuoti konfliktus, galite išei-
kvoti daug laiko beprasmiams 
ginčams. Svarbių pokalbių 
bei derybų metu bet kokiomis 
aplinkybėmis stenkitės išlikti 
taktiški, diplomatiški. Savai-
tės viduryje palanku tvarkyti 
finansinius reikalus, organi-
zuoti bendrą biudžetą, kreiptis 
dėl paskolų, spręsti klausi-
mus, susijusius su draudimu, 
įvairiomis išmokomis. Tinka 
investuoti į bendrą verslą, tvir-
tinti reikšmingus susitarimus. 
Savaitės pabaigoje puoselėsite 
artimus santykius, norėsis dau-
giau laiko leisti su mylimais 
žmonėmis.

S K O R P I O -
NAS. Vertėtų kiek 
sumažinti tempą, 
svarbu atkreip-

ti dėmesį į detales. Elgsitės 
pernelyg impulsyviai, norėsis 
išbandyti savo bei kitų ribas. 
Tnkamas metas užduotims, 
reikalaujančioms ryžto bei 
drąsos. Savaitės viduryje ais-
tros rims, tapsite praktiškesni, 
nuoseklesni, bus lengviau su 
jumis susitarti. Geras laikas 
bendradarbiavimui, svarbios 
dokumentacijos tvarkymui 
– sudaryti sandoriai bus pers-
pektyvūs, neš ilgalaikę naudą. 
Tą patį galima būtų pasakyti 

ir apie naujai užsimezgusias 
pažintis. Meilės fronte imki-
tės iniciatyvos, kalbėkite apie 
savo jausmus, puoselėkite tar-
pusavio santykius. Savaitės 
pabaigoje galimi  piniginiai 
nesusipratimai – pasistenkite 
pernelyg neišlaidauti.

ŠAULYS. Lau-
kia puikios žinios, 
smagios pažintys, 
naujos profesinės 

perspektyvos. Megzkite nau-
dingas pažintis, pristatykite 
savo sumanymus, kreipkitės 
pagalbos ar patarimo į reikia-
mus žmones. Sėkmingiausia 
bus savaitės pabaiga. Išgirstos 
naujienos bei pasiūlymai gali 
smarkiai pakeisti jūsų gyveni-
mą. Ypač palankus laikas politi-
kams, verslininkams, pramogų 
verslo atstovams, teisininkams. 
Savaitės pabaigoje labiausiai 
rūpės asmeniniai santykiai, gali 
užgimti nauji jausmai. Užsi-
mezgę romantinio pobūdžio ry-
šiai bus labai perspektyvūs.

OŽIARAGIS. 
Galima nesantaika 
namuose. Sudėtin-
ga vidinė būsena 

gali lemti konfliktines situaci-
jas artimoje aplinkoje – būkite 
jautresni kitų atžvilgiu. Savai-
tės viduryje nuotaikos keisis, 
atsiras daugiau optimizmo, 
entuziazmo. Nesusipratimai 
spręsis tarsi savaime. Tai sė-
kmės laikas – inicijuokite svar-
bius projektus bei pokalbius, 
tarkitės dėl geresnių sąlygų, 
didesnio atlygio, planuokite 
tolimesnes kelionės, skirkite 
laiko asmeniniam tobulėjimui. 
Savaitės pabaigoje keliaujant 
gali užsimegzti perspektyvūs 
romantiniai ryšiai.

VA N D E N I S . 
Intensyvi savaitės 
pradžia. Pasisten-
kite kiek sulėtinti 

tempą, orientuokitės į darbų ko-
kybę Palankus laikotarpis spor-
tininkams, verslininkams, tinka 
imtis tų užduočių, kurios reika-
lauja greičio, ryžto, atkaklumo. 
Savaitės viduryje viskas stos 
į savo vietas. Dėkingas laikas 
investicijoms, ypač susijusioms 
su nekilnojamuoju turtu, gyve-
namąja vieta. Galite išgirsti pui-
kių žinių, susijusių su šeimos 
nariais, giminėmis. Savaitės 
pabaiga sėkmingiausia.

ŽUVYS. Neri-
mausite dėl atei-
ties, emocijos ims 
viršų, bus sunku 

objektyviai vertinti situaciją. 
Susilaikykite nuo didesnių in-
vesticijų. Sulig trečiadieniu 
reikalai ims taisytis, proble-
mos spręsis tarsi savaime, lau-
kia puikios naujienos, tikėtini 
perspektyvūs pasiūlymai. No-
rėsis padėti silpnesniems, ma-
žiau turintiems – galite sulaukti 
kvietimų prisijungti prie socia-
linių, labdaringų organizacijų. 
Savaitės pabaigoje rūpinsitės 
buitimi, atsiras galimybių pa-
gerinti gyvenimo sąlygas.

Su rimtu pirkėju kaina derinama. 
Kaina 3000 Eur. Tel. 8 627 59 783. 
Rokiškis
• BMW 530 2001 m., 3 l, 142 
kW., dyzelis. Galiojanti TA. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 682 46 741. 
Rokiškis
• VW Passat 1992 m., 1,6 l, 66 kW, 
sedanas. TA iki 2020.08. Kaina 300 
Eur. Tel. 8 653 37 821.  
Rokiškis
• Opel Zafira 2002 m., 2 l, 74 
kW. Būklė gera. Sidabrinė spalva, 
odinis salonas, 7 sėdimos vietos, 
rida 314 000 km. Pakeistas naujas 
kuro siurblys. Visi nauji stabdžių 
diskai su kaladėlėmis. Yra kablys. 
Langai tamsinti iš gamyklos. Kaina 
1350 Eur. Tel. 8 612 60 814.  
Rokiškis
• Opel Vectra 1999 m., 1,9 l, 74 
kW, dyzelis. Geros būklės, spalva 
žalia, TA iki 2020 m. Kaina 600 
Eur. Tel. 8 610 76 540.  

Rokiškis
• Opel Zafira 2003 m., 2,2 l, 92 kW, 
dyzelinas. Detalesnė informacija 
telefonu. Kaina 1350 Eur.  
Tel. 8 682 20 387. Rokiškis
• Krosinį motociklą Loncin 250cc. 
Galima dar derėtis. Kaina 300 Eur. 
Tel. 8 628 08 138. Rokiškis
• Dviratį Saliut. Sulankstomas, 
vienos pavaros, beveik nenaudotas, 
kaip naujas, ratai 24 colių. Kaina 
75 Eur. Tel. 8 692 49 480.  
Rokiškis
• Audi 100 C4 2,5 l, TDI, 85 kW. 
Universalas, automatinė greičių 
dėžė, nauja TA. Kaina 1000 Eur. 
Tel. 8 683 85 278. Utena
• Renault Megane Scenic 1999 
m., 1,9l, TDI. TA iki 2021m. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 610 66 352. 
Rokiškis
• Lengvojo automobilio priekabą 
MAZ. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 628 37 400. Rokiškis

www.rokiskiosirena.lt
qNaujienos
qSkelbimai
q Video ir fotogalerijos
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ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

Žmonės kaip kojinės – 
panašių daug, o va porą rasti 
sunku.

***
Optimistas tai ne tas, kuris 

pirmasis šaukia „Valio!“, 
o tas, kuris paskutinysis 
šnabžda „Šakės!“

***
Kalbasi draugužiai:
– Klausyk, žinai, aš tau 

turiu dvi blogas naujienas.
– Tai sujunk jas į vieną.
– Tavo pana neištikima 

Orų prognozė rugpjūčio 20-22 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Rugpjūčio 
20 d.

Naktį 15
Dieną 24

Š, 
1-5 m/s

Rugpjūčio 
21 d.

Naktį 14
Dieną 19

ŠV,
2-6 m/s

Dieną protarpiais 
palis.

Rugpjūčio 
22 d.

Naktį  11
Dieną 22

V, 
2-7 m/s

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

mums abiems!
***

Galvojom, ką veikti 
savaitgalį. Bet penktadienį 
sūnus iš darželio parnešė 
žarnyno virusą. Visą savaitgalį 
viešėjome tualete.

***
– Maryte, kiek jums metų?
– Jūs, Petrai, dar 

paklauskite, kiek aš sveriu. Ir 
būsite mano priešas Nr. 1!

***
Apie ką galima kalbėti 

su žmogumi, kuris skaitė 
Rembrandto knygas ir gėrėjosi 
Bethoveno paveikslais?

***
Kaimas. Berniukas šaukia:
– Mama, pienininkas atėjo! 

Tu jam pinigų duosi ar man eiti 
pasivaikščioti?

***
Mato du berniukai 

jaunavedžius iš bažnyčios 
išeinančius. Vienas sako kitam:

– Išgąsdinam tą vyruką?
- Gerai

Pribėga jie prie jaunosios ir 
sako:

– Mama, ką tu čia darai?
***

– Brangusis, tu tik 
įsivaizduok, kaip bus gerai: aš 
išlaikysiu teises, nusipirksime 
mašiną, pamatysime pasaulį!

– Kurį? Šį ar aną?
***

Muzikos mokytojas sako 
Petriukui:

– Įspėju, jeigu nepradėsi 
tinkamai elgtis, pasakysiu tavo 
tėvams, kad tu gabus muzikai!

***
– Degtinę, iš pačio ryto? 

Ir dar šiltą? Iš muilinės? Na, 
žinoma, galiu...

***
Ateina naujasis rusas į 

kelionių agentūrą ir sako:
– Noriu ko nors neįprasto, 

egzotiško...
Agentūros darbuotoja 

neriasi iš kailio, siūlo 
egzotiškiausias keliones, o 
naujasis rusas vis murma:

– Buvau, žinau, nieko ten 
įdomaus.

Galop moteriškei kantrybė 
baigėsi ir ji sako:

– O! Kaip tik jums! 
Turiu specialų pasiūlymą – 
seksualinė kelionė pėsčiomis!

– Seksualinė kelionė 
pėsčiomis? O čia tai tikrai 
įdomu, pasakokit!

– Eikit jūs...
***

Arabas purto dulkes iš 
brangaus kilimo. Prieina 
naujasis rusas ir sako:

- Tai ką, neužsiveda?
***

Petriukas grįžta namo iš 
mokyklos ir, surinkęs visą 
šeimą svetainėje, pareiškia:

– Aš norėčiau informuoti 
visas suinteresuotas puses, 
kad šiandien aš, Petriukas, 
pasirodžiau prieš klasę visišku 
idiotu, kai per pamoką viešai 
pateikiau man žinomą vaikų 
atsiradimo versiją su gandru, 
kurios tikrumą man patvirtino 
kai kurie iš čia esančių 
asmenų!

***
Perėjoje automobilis 

partrenkia pėsčiąjį. Vairuotojas, 
iššokęs iš automobilio, 
pasilenkia prie nukentėjusio:

– Jums pasisekė – aš 
gydytojas.

Partrenktasis pakelia galvą 
ir sako:

– O jums nelabai – aš 
advokatas.

***
Mano finansinė padėtis 

tokia, kad galimas tik jos 
pagerėjimas.

***
Mama rašo sūnui studentui:
– Kaip išlaikei egzaminus?
– Puikiai. Profesoriai 

sužavėti. Prašo rudenį 
pakartoti.

***

Kuo prasčiau gamina 
žmona, tuo lieknesnis vyras ir 
storesni šunys.

***
Kalbasi bičiuliai:
– Tuoj žmonos 

gimtadienis, o ką jai 
padovanoti, niekaip 
nesugalvoju.

– O ką ji mėgsta?
– Greitį mėgsta, skraidyti...
– Tada viskas aišku. 

Šluotą!
***

Darbo biržoje:
– Už ką jus atleido iš 

darbo?
– Nes užleidau aklajam 

vietą autobuse.
– Ir kas gi čia tokio?
– Aš – vairuotojas.

***
Paslauga „Vyresnysis 

brolis“: grėsmingos išvaizdos 
asmuo sukiosis apie kliento 
mokyklą, gąsdindamas 
kliento nedraugus.

***
Neperku kebabų 

kioskelyje. Namuose pats 
darau. Išeina kaip tikri. Net 
apsinuodijau porą kartų.

***
Teisėjas po ugningos 

advokato kalbos:
– Iki šiol visi šventieji 

buvo skelbiami tik po mirties. 
Panašu, kad šis procesas 
pateks į istoriją: nuo šiol 
turėsime pirmą gyvą šventąjį!

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Plokščiaekranį monitorių HP 
1702. Kaina 11 Eur.  
Tel. 8 675 00 301. Rokiškis
• Amd Athlon 64. RAM 2GB. 
Kietasis diskas 150GB. Windows 
7. Monitorius skystųjų kristalų, 15 
colių įstrižainė. Kaina 42 Eur.  
Tel. 8 675 00 301. Rokiškis

•  Fractal Design Focus G Gray 
. Labai geros būklės. Pirktas 
prieš pusę metų. Yra dežė ir visi 
komplekte buvę daiktai. RGB 
rėmeliai į komplektą neįėjo. Šie 
rėmeliai buvo parduoti atskirai. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 603 38 303. 
Rokiškis
• Gerai veikiantį nešiojamą 
kompiuterį Compaq Presario CQ61. 

HDD 500GB, RAM 4GB,  Win 
10 legalūs, baterija gera, pilna 
klaviatūra. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 640 42 901. Rokiškis
• Labai geros būklės, mažą, spartų 
kompiuteriuką Acer Aspire One 
D257. WIN 10, HDD 250GB, 2GB 
RAM. Baterija silpna. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 640 42 901. 
 Rokiškis

• Gražų, gerai veikiantį, rožinės 
spalvos kompiuteriuką Hp Mini, 
labiau tinkantį mergaitei. WIN 7, 
baterija gera. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 640 42 901. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Pieną ir jo produktus. Pristatau į 
namus. Tel. 8 623 31 100.  
Rokiškis
• Ekologišką medų. Atvežu.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Ekologiškai augintas valgomąsias 
bulves. Galiu atvežti.  
Tel. 8 683 50 716. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• iPhone 6S 16GB., pirktas Omnitel 
(yra dokumentai), viskas veikia, 
baterija prieš pusmetį keista 
nauja, pilnas komplektas (dėžutė, 
kroviklis ir t.t.). Visada naudotas 
su apsaugomis, todėl būklė puiki. 
Kaina 140 Eur. Tel. 8 674 22 216. 
Rokiškis

• Mažai naudotą LG Nexus, labai 
geros būklės, su visais priedais. 
Kaina 90 Eur. Tel. 8 613 61 590. 
Rokiškis
• Samsung A5. Viskas veikia gerai. 
Kaina 90 Eur. Tel. 8 608 14 487. 
Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Švedišką pianiną Nystrom. 
Nesuderintas. Aukso spalvos. 
Kaina 130 Eur. Tel. 8 673 69 299. 
Rokiškis
• Akustinę gitarą. Būklė gera, plius 
yra nauji gitaros priedai. Dėl kainos 
galima derėtis. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 648 14 823. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Gal kas dovanoja šuniuką, labai 
jauną, ir kad augtų nedidelis 
(berniukas). Tel. 8 683 63 477. 
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Vaikišką staliuką su kėdute. Kaina 
15 Eur. Tel. 8 612 47 934.  
Rokiškis
• Naudotą, bet puikios būklės 
automobilinę kėdutę. Tinkama 9-25 
kg vaikui. Kaina 25 Eur.  

Tel. 8 673 39 161. Rokiškis
• Recaro firmos 2 automobilines 
kėdutes. Labai geros būklės. Tinka 
9-36 kg. Vienos autokėdutės kaina 
80 Eur, kitos 70 Eur, nes nėra 
paminkštinimo. Tel. 8 625 50 495. 
Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Juodupėje, Kalnų g. rasti raktai. 
Tel. 8 626 46 095.  
Rokiškis
• Rastas valstybinis traktoriaus 
registracijos numeris T2915A. 
Jūžintai. Tel. 8 631 25 562. 
Rokiškis
• Rasti automobilio spynelių 
rakteliai. Tel. 8 687 92 882. 
Rokiškis


