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Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Rugpjūčio 23-oji, 
penktadienis, 

34 savaitė
Iki metų pabaigos liko

130 dienų
Baltijos kelio diena 

(Juodojo kaspino diena)
Tarptautinė vergų kelio

 ir vergovės panaikinimo diena
Europos diena stalinizmo ir 
nacizmo aukoms atminti

Internautų diena
Saulė teka 6.06 val., 
leidžiasi 20.36 val. 

Dienos ilgumas 14.30 val. 
Mėnulis – delčia.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Dovainis, Dovainė, Giriotas, 
Giriotė, Girkanta, Girkantė, 

Girma, Girmantas, Girmantė, 
Pilypa, Pilypas, Taučius, 
Tautgailas, Tautgailė.

Rytoj: Baltramiejus, Baltras, 
Baltrus, Leonidas, Raimundas, 

Rimgaudas, Vilmantas, 
Vieštautas, Vieštautė, Viešvilas, 

Viešvilė, Viešvinas, Viešvinė.
Poryt: Liuda, Liudas, Liudvika, 

Liudvikas, Liudvina, Liudvis, 
Luiza, Liucilė, Mangailas, Manius, 

Manys, Medgina, Medginas.

Dienos citata
„Daug apie save kalbėti - 
tai vienas iš galimų būdų 

pasislėpti“ (F. Nyčė).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1305 m. mirties bausmė 
įvykdyta škotų patriotui ir kovos 
prieš anglus lyderiui Viljamui Vo-
lesui. Londone jis buvo pakartas 
ir ketvirčiuotas.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1939 m. pasirašytas Mo-
lotovo-Ribentropo paktas - 
Vokietijos ir TSRS nepuolimo 
sutartis, nulėmusi Lietuvos 
nepriklausomybės praradimą.

Post scriptum
Iš sniego košės neišvirsi.

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

Tel. 8-624 20487

montavimo darbai
wĮvairių rūšių skalda
wTrinkelių klojimas
wAugalų, kelmų 
šalinimas

DIRBAME VISOJE 
LIETUVOJE

KAPAVIEČIŲ 
TVARKYMAS

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

PRIIMAME INDIVIDUALIUS 
NESTANDARTINIUS UŽSAKYMUS

TEL. 8-669 87957

UAB „ROKIŠKIO 
AUTOBUSŲ PARKAS”

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

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

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

kuris skirtas 1-12 klasių mokiniams. 
Jį ves matematikos mokytojas – metodininkas
Arvydas Uldinskas. 

Pradedama registracija
 į neformalaus švietimo būrelį
„Kelionė skaičių labirintais“,

Registracija tel. (8-672) 18835.

Žoliapjovės klausimas 
Obeliuose sprendžiamas
rajono lygmeniu?

2 p.
Rajono meras Ramūnas Godeliauskas, aktyvus Obelių bendruomenės narys Virginijus Pupelis ir Obelių 
bendruomenės vadovas Vitalijus Jocys.                                                                             „Rokiškio Sirenos“ archyvo nuotr.

 Rugpjūčio 21 d. popietę ties keliu į techninių apžiūrų stotį susidūrė  trys automobiliai.                          N. Kraliko nuotr.

Kalneliškių kapinėse 
degė kapavietė

2 p.

Išvažiavus iš Rokiškio – trijų automobilių avarija

2 p.

Apie nežmoniškumą. Ir viltį gyventi

3 p.

2 p.

Čia ne panda. Čia mažyliai, kurie buvo išmesti miške prie Panemunėlio. Kiekviena jų diena – kova už gyvybę.
G. Kujelio nuotr.

Palangos paplūdimyje pernelyg atsipalaidavęs 
ir visas tarnybas ant kojų sukėlęs rokiškietis 
gavo 300 eurų baudą
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Nepriklausomas rajono laikraštis

Žoliapjovės klausimas Obeliuose sprendžiamas rajono lygmeniu?
Rajono politikoje pozicijos ir 

opozicijos karo lauku tapo Obelių 
seniūnija. Padidintą dėmesį šiai 
seniūnijai opozicija rodo jau ke-
lis mėnesius. Prieš porą mėnesių 
savo reido po seniūnijos sandėlius 
rezultatus rajono tarybai pristatė 
koalicijos „Už laisvę augti“ narys 
Stasys Meliūnas. Dabar gi karo 
objektu tapo traktoriukas-žolia-
pjovė, kuris iš Obelių bendruome-
nės iškeliavo... į  Obelių seniūniją.

Susitikime kėlė problemą
Problemą dėl Obelių viešųjų er-

dvių šienavimo rugpjūčio 8-ąją vy-
kusio rajono vadovų ir Obelių seniū-
nijos gyventojų susitikimo metu kėlė 
verslininkas Virginijus Pupelis. Mat 
jis ir rūpinosi tuo šienavimu. Ir sakė, 
kad seniūnija jam kompensuoja tik 
nedidelę dalį sunaudoto kuro: šiemet 
tai buvo 60 l. Verslininkas kėlė klau-
simą, ar seniūnija negalėtų labiau rū-
pintis viešųjų erdvių priežiūra, skirti 
tam daugiau išteklių.

Po susitikimo savivaldybės di-
rektorius Andrius Burnickas Obelių 
bendruomenę atsiuntė raštą, kuriuo 
liepiama žoliapjovę-traktoriuką grą-
žinti teisėtiems šeimininkams – Obe-
lių seniūnijai. Mat jo naudojimas ne-

buvo pagrįstas jokiomis sutartimis.
„Rokiškio Sirena“ primena, kad 

būtent tai, kad seniūnijoje buvo ne-
tinkamai apskaitomas kuras, ir buvo 
viena rajono savivaldybės atlikto au-
dito išvadų, dėl kurių ir virto seniūno 
Eugenijaus Narkūno kėdė.

Paprašė grąžinti
Tuo tarpu opozicijoje esanti koali-

cija „Už laisvę augti“ rašo Rokiškio 
rajono valdžia iš Obelių bendruome-
nės atėmė žolės pjovimo traktoriuką!  
Pačiu laiku: artėja viena didžiau-
sių rajono švenčių „Obelinės”. Bus 
proga palaužyti galvą, kuo šienauti 
miestelio žaliąsias vejas, parką. Šį 
darbą be jokio atlygio ketverius me-
tus dirbo aktyvus Obelių bendruo-
menės narys Virginijus Pupelis. Per-
nai Obelių seniūnija bendruomenei 
skyrė universalų žolės pjovimo trak-
torių. Darbas gerokai palengvėjo, ta-
čiau benziną savo pinigais teko pirkti 
pačiam. Anot V. Pupelio, šiemet de-
galams išleista 360 eurų. Seniūnija 
kompensavo tik 60. Rugpjūčio 8 d. 
meras Ramūnas Godeliauskas su-
sitiko su obeliečiais. V. Pupelis jam 
pasidžiaugė bendruomenės pastan-
gomis tvarkyti miestelį, puoselėti 
jo jaukumą. Merui jis prasitarė – ko 

gero, neatsargiai – ir apie išlaidas 
degalams. Neįtikėtina! Netruko at-
eiti raštas, jog Obelių bendruomenės 
centras seniūnijos turtu naudojasi bei 
valdo jį neteisėtai“.

Ne taip paprasta 
skolinti ar duoti
Rajono meras Ramūnas Gode-

liauskas, paklaustas, kodėl traktoriu-
kas-žoliapjovė grįžo seniūnijai, pa-
aiškino, kad skolinti seniūnijos turtą 
kitoms organizacijoms sudėtinga. Su-
siduriama su tokiomis problemomis, 
kaip kuro apskaita. Todėl ir priimtas 
sprendimas, kad savo turtu ir pareigo-
mis turi rūpintis seniūnija. O Obelių 
bendruomenė, mero teigimu, tikrai 
nesipiktina dėl traktoriuko grąžinimo.

Obeliečių viena partija – 
Obeliai
Verslininkas Virginijus Pupe-

lis, kuris minimas opozicijos raše, 
sako, kad Obeliams reikia ne karų, 
o ramybės. Ir traktoriukas-žoliapjo-
vė – labai nedidelė problema, lygi-
nant, su, pavyzdžiui, vandentiekio 
klausimu. Jis teigia, kad žoliapjovės 
reikalo eskaluoti neverta. „Visų pir-
ma, traktoriukas buvo ne mano. Tai 
ir atimti iš manęs jo negalėjo. Antra, 

seniūnija paėmė jį ir įsipareigojo šie-
nauti viešąsias erdves. Jei ji tą darys, 
džiaugsimės. Nedarys – barsime. Šis 
klausimas tikrai sprendžiamas ir ne-
reikia iš jo daryti problemos“, – sakė 
pašnekovas. V. Pupelis pabrėžė: obe-
liečiai ne iš tų, kurie kantriai stebės 
neveiklumą.

Jo manymu, lai visi dirba savo 
darbą: meras ir valdantieji stengiasi 
dirbti, opozicijos pareiga juos kriti-
kuoti, o obeliečiai tiesiog nori ramiai 
dirbti ir stengtis savo miesto labui. 
„Mūsų visų partija viena – Obeliai. Ir 
čia ne mano vieno, čia visų obeliečių 
nuomonė“, – sakė pašnekovas.

Kaip ir susirinkime, taip ir pokal-
byje su „Rokiškio Sirena“ aktyvus 
bendruomenės narys V. Pupelis kal-
bėjo, kad Obeliuose problemų yra 
daug. Ir jos įsisenėję. Dėl jų kalti 
visi: vieni dėl neveiklumo, kiti  – dėl 
nematymo. Ir bendruomenės kaltės 
jis įžvelgia: per mažai reikalauta iš 
tų, kurie turėjo stengtis Obelių la-
bui. Pašnekovas pabrėžė, kad dar per 
anksti tikėtis didelių permainų: vos 
kelis mėnesius dirbantys žmonės ne-
gali pakeisti iš karto to, kas sukaupta 
dešimtmečiais. Ir obeliečiai iš naujo-
sios valdžios nori pirmiausia, kad ji 
parinktų veiklų, iniciatyvų seniūną. 

„Taip ir rašykit – mums reikia gero 
seniūno“, – sakė pašnekovas.

O dėl paimto traktoriuko jis ne-
suka galvos. „Per daug darbų ir vei-
klų turime. Va ir dabar jau krovėme 
laužus Obelinei, padedame Romui 
Kundeliui tvarkytis sudegusį namą“, 
– sakė V. Pupelis.

Sutrikdė laiško tonas
Obelių bendruomenės vadovas 

Vitalijus Jocys sakė, kad nieko bai-
saus dėl to traktoriuko neįvyko. Opo-
zicija tiesiog pasinaudojo palankia 
proga pakritikuoti valdančiuosius. 
„Anksčiau padėdavom seniūnijai. 
Dabar seniūnija šienaus tas erdves, 
atliks jai priklausančią funkciją. Juk 
ne bendruomenės tos žemės buvo“, – 
aiškino pašnekovas. Jis prasitarė, kad 
kai kuriuos obeliečius galėjo užgauti 
griežtokas savivaldybės administra-
cijos direktoriaus laiško tonas. „Kai 
kam galėjo susidaryti įspūdis, tarsi 
mes tą traktoriuką vos ne pavogėme. 
Jei laiškas būtų parašytas diplomatiš-
kiau, nė to sujudimo nebūtų“, – sakė 
bendruomenės vadovas. Jis patvirti-
no, kad panaudos ar kitokios perda-
vimo sutarties tarp bendruomenės ir 
seniūnijos dėl traktoriuko nėra.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Kalneliškių kapinėse degė kapavietė
„Rokiškio Sirena“ sulaukė skai-

tytojos atsiųsto video iš Kalneliš-
kių kapinių: „Nežinau ar galima 
į Facebook kelti tokius vaizdus, 
tačiau reikia kažkaip paprotinti 
žmones, kurie palieka degančias 
žvakes degti be žvakidžių tokią 
karštą dieną kaip ši ir dar ant to-
kio pilno kapo, pilno visai sausų 
vainikų, puokščių...

Šiandien buvome Kalneliškių 
kapinėse su dukrytėmis aplankyti 
kapo. Užtrukome pakankamai ilgai, 
ieškojome pavėsio pailsėti, apžiū-
rėjome kitų kapaviečių antkapius... 
Vėliau nuėjome į stotelę laukti auto-

buso, tačiau buvome visą pusvalan-
dį per anksti. Besišnekučiuodamos 
pamatėme kapinių kairiojoje pusėje 
stiprokus dūmus, kylančius į viršų. 
Mąstėm, svarstėm, nejaugi išdrįso 
kažkokie žmonės šiukšles ar žoles 
deginti...

Aplink buvo daugiau besidarbuo-
jančių žmonių, keista, kad niekas ne-
pastebėjo ar nesureagavo... Nutarėm 
bėgti patikrinti, kol dar laiko turime. 
Pamatėme, kad šalia degančio kapo 
jokio žmogaus nėra, o kapas ne tik 
kad smilko, bet jau ir degė liepsna.

Nežinau, kodėl iš viso kilo mintis 
nufilmuoti, gal tam, kad galėčiau sa-
viem parodyti ir perspėti kaip būna... 

Iškart sutarėme su dukrytėm pasi-
skolinti iš kitų kapų vazeles, kurios 
buvo be gėlių, bet su vandenuku 
(turbūt paruoštos, kad nereiktų kitam 
kartui prisinešti vandens), tad pylė-
me vandenį pradžiai iš jų, kol neilgai 
trukus atskubėjo jauna pora. Moteris 
paklausė ar nėra ten vandens, o vyras 
atnešęs visą kibirą greitai užgesino 
viską... Tad ačiū jiems.

Tikiuosi, kad šis atvejis paprotins 
kitus kapinių lankytojus, kurie taip 
neatsakingai sudega žvakutes bet 
kur ir bet kaip, bei taip ilgai laiko su-
džiūvusius gėlių vainikus, kurie labai 
greitai gali užsiliepsnoti“.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Išvažiavus iš Rokiškio – 
trijų automobilių avarija

Rugpjūčio 21-osios popietę iš-
važiavime nuo Rokiškio ribos link 
viaduko, prie posūkio į techninių 
apžiūrų stotį susidūrė trys auto-
mobiliai (N. Kraliko nuotr.). Nors 
avarijoje, pirminiais duomenimis, 
žmonės nenukentėjo, visgi, liudi-
ninkų teigimu, greitosios pagal-
bos automobiliu į rajono ligoninę 
išgabentas vaikas, kuris važiavo 
pirmajame automobilyje.

Avarijos aplinkybės, kaip pasa-
kojo liudininkai, buvo tokios: pir-
masis (pilkas automobilis) sustojo 
praleisti priešpriešiais nuo viaduko 
atvažiuojančių automobilių. Paskui 
jį važiavęs tamsiai mėlynas Opel 

„Astra“ taip pat sustojo. O štai rau-
donojo mikroautobusiuko vairuo-
toja per vėlai pamatė kliūtį kelyje 
ir nespėjo sustabdyti mašinos. Ji 
trenkėsi į Opel markės mašiną, ši 
nuo smūgio – į prieš ją sustojusį 
automobilį. Labiausiai aplamdytas 
vidurinysis automobilis.

Pirmajame automobilyje važia-
vo šeima su vaikais. Liudininkų 
teigimu, persigandusį mažylį išve-
žė greitosios pagalbos brigada de-
talesnei apžiūrai.

Kaip pažymėjo liudininkai, dėl 
lietaus matomumas buvo prastokas, 
be to, šlapia ir slidi kelio danga ge-
rokai pailgino stabdymo kelią.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Palangos paplūdimyje pernelyg atsipalaidavęs ir visas tarnybas 
ant kojų sukėlęs rokiškietis gavo 300 eurų baudą

Praėjusį savaitgalį Palangos 
gelbėtojams teko ne tik drausminti 
girtuokliaujančius poilsiautojus, į 
pliažus šunis atsivedančius neat-
sakingus jų šeimininkus, atsipalai-
davusius ir mažylių nesužiūrinčius 
tėvelius, bet ir gelbėti jėgos aitvarų 
entuziastus. Na, o gelbėti nuo jūros 
tilto šokinėjančius neblaivius nar-
suolius tapo jau įprasta.

 Vakarop gelbėtojai, kaip ir įprasta 
savaitgalį, skubėjo prie Palangos jū-
ros tilto, nuo kurio nušoko vyriškis. 
Gelbėtojai į nurodytą vietą nuskubė-

jo per kelias minutes. Pasak gelbė-
tojo Giedriaus Valatkos, iš Rokiškio 
atvykęs „narsuolis“ buvo neblaivus.

„Mes jį pargabenome į krantą. Aš 
BPC operatorių telefonu išsyk in-
formavau, kad vyriškiui jau suteikta 
pagalba. Nepaisant šios informacijos 
ant tilto vėl buvo atsiųsti ir ugniage-
siai gelbėtojai, ir medikai, ir polici-
ja. Nors nebuvo jokios būtinybės. 
Manau, kad taip švaistomi valstybės 
resursai. Kam dubliuoti pagalbą, jei 
mes ją ką tik buvome suteikę“, - ste-
bėjosi gelbėtojas.

Visas tarnybas ant kojų sukėlęs 

rokiškietis buvo neblaivus, į alko-
holio matuoklį įpūtė 1,67 promilės. 
Už nusižengimą jam buvo skirta 300 
eurų bauda.

J. Pirožnikas pastebėjo, kad var-
tojančių alkoholį pliažuose ir ap-
svaigusių poilsiautojų pasitaiko vis 
mažiau. „Tačiau jų kasdien būna. 
Dažniausiai tai užsieniečiai, kurie 
nesusipažinę su mūsų taisyklėmis. 
Juk vartoti viešoje vietoje ir rekla-
muoti alkoholinius gėrimus pas mus 
draudžiama“, - priminė gelbėtojų tar-
nybos vadovas.

delfi.lt inform.

Nukritusio iš 6 metrų aukščio vyro kova dėl gyvybės nutrūko
Rugpjūčio 20 d., 6 val. VšĮ Res-

publikinės Panevėžio ligoninės in-
tensyvios terapijos skyriuje mirė 
vyras (gim.  1978 m.), kuris rugpjū-
čio 5 d. nukrito nuo iš 6 m aukščio. 

Šis vyras, gyvenęs Rokiškio r., 

Juodupės sen., Didsodės k., rugpjū-
čio 5 d., 14.56 val. neblaivus (4,50 
prom. girtumas) Rokiškio r., Juodu-
pės mstl., Pergalės g., vaikščiodamas 
po neeksploatuojamą pastatą nukrito 
iš 6 m aukščio. 

Dėl daugybinių viso kūno kaulų 

lūžių buvo paguldytas į Rokiškio ra-
jono ligoninės reanimacijos skyrių. 
Vėliau jis išgabentas į ligoninę Pa-
nevėžyje.

Panevėžio apskrities 
vyriausiojo policijos 
komisariato inform.
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Apie nežmoniškumą. Ir viltį gyventi
Kokiu žvėrimi turi būti žmogus, kad jis išmestų du naujagimius kačiukus miške, taip pasmerkdamas juos ilgai, baisiai agonijai nuo bado ir šalčio? Iš paskutinių jėgų bedantėmis 
burnytėmis bandant cypti šaukiant mamą. Kuri lygiai taip pat veriančiai šaukdama kažkur ieško prarastųjų savo mažylių. Ir niekada jų neberas. Tokia širdį verianti istorija nutiko 
praėjusią savaitę panemunėlietei. Kuri susirengė į mišką pagrybauti. Ir grįžo iš jo su širdį draskančiu radiniu. Kuriam vilties be mamos išgyventi – maža. Tačiau mažiukai, 
rūpestingos globėjos rankose kabinasi į gyvenimą. Ir kažkur mūsų rajone yra žmogus, pasmerkęs juos siaubingai mirčiai, užuot tiesiog sterilizavęs savo katę...

Pridergė sielą
Rokiškėnė Nijolė Pranskūnaitė – ge-

rai žinoma rajone gyvūnų globėja.  Tai ji 
rūpinasi dviem naujagimiais kačiukais, 
rastais miške prie Panemunėlio. Kartu 
su įmote sterilizuota katyte. Ji negali su-
teikti to, ko mažyliams reikia labiausiai 
– mamos pieno, tačiau gyvulėlis šildo 
juos, prausia, rūpinasi.

N. Pranskūnaitė „Rokiškio Sirenai“ 
paskambino ypatingą dieną – Žolinę. Ir 
papasakojo jos išvakarėse nutikusią vi-
sai nešventišką istoriją, kurią apibūdino 
labai paprastai: „pridergė sielą“. Viena 
panemunėlietė, norėdama šventės pro-
ga pradžiuginti šeimą šviežių grybų 
gardėsiu, ankstų rytą susirengė į mišką 
grybauti. Netoli tenuėjo. Mat eidama 
takeliu išgirdo negarsų cypimą. Besi-
dairydama, kas tuos garsus skleidžia, 
vos neužmynė naujagimio juodai baltai 
dėmėto kačiuko. Kuris iš visų jėgų cypė 
nuo šalčio ir bado, bandydamas prisi-
kviesti mamą. Kiekvienas cyptelėjimas 
ir taip alino mažo gyvulėlio jėgas. Ap-
sidairiusi žolėje moteris pamatė ir antrą 
mažylį. Kur tokius dėti? Ir kiek laiko 
mažyliai praleido miške? Juk jie alkani 
ir peršalę. Nuo tokio amžiaus kačiukų 
jų mama katė faktiškai atsitraukia tik 
paėsti. Ji tokių niekada nepalieka ilgam.

Panemunėlietė gyvąjį radinį perdavė 
rokiškėnams gyvūnų globėjams.

Rūpinasi sterilizuota katytė
Ką reiškia bandyti išgelbėti be ma-

mos likusius naujagimius kačiukus? 
Visų pirma reikia kuo skubiau rasti 
maitinančią katę ir rastinukus pridėti 
prie jos vaikų, tikintis, kad katė jų ne-
atstums. Žindomi ir prižiūrimi katės, jie 
turi daugiausia galimybių išgyventi. Jei 
tokios katės aplink nėra, reikia kačiukus 
reguliariai maitinti specialiu mišinėliu. 
Didžiausia rizika yra ta, kad dirbtinai 
maitinami mažiukai nepajėgs nuryti 
mišinėlio ir pritrauks jo į plaučius. O tai 
tolygu mirties nuosprendžiui. Maitinti 
reikia kas maždaug 4 val., dieną ir nak-
tį. Mažyliai turi būti reguliariai šildomi. 
Pasak N. Pranskūnaitės, kol kas įmotės 
vaidmenį atlieka sterilizuota katytė. Ji 
rūpinasi mažyliais tarsi savo: juos šildo, 
prausia, taip skatindama jų medžiagų 
apykaitą, virškinimą. Juk katė savo vai-
kus nuolat laižo visai ne todėl, kad jie 
nešvarūs... Tiesiog taip skatinama krau-
jotaka, žarnyno veikla.

Kiekviena diena – kova už mažylių 
gyvybę. Ir jei ji bus sėkminga, truks ne 
mažiau nei du mėnesius – tik po maž-
daug tiek laiko mažiukams bus galima 
ieškoti naujų namų.

Išeitis – sterilizacija
Tačiau niekšas, pasmerkęs du mažy-

lius siaubingai mirčiai, iš tikrųjų nieko 
nepasiekė. Mat nesterilizuota katė po ke-
lių mėnesių atves naują vadą. Ir vėl teks 
kartoti siaubingą procedūrą. Ką daryti, 
žino kiekvienas protingas gyvūno au-
gintojas. Niekam nereikia veisti kačiukų. 
Jų, visokiausių spalvų ir atspalvių, pilna 
kiekvienoje gyvūnų prieglaudoje. O ir į 
„geras rankas“ išdalinti vadą (o vadoje 
būna ir penki, ir šeši mažyliai), sudėtin-
ga. O jei per metus ne viena tokia vada? 
Juk visi draugai, pažįstami, jų draugai ir 

jų pažįstami jau apdalinti kačiukais. Ir 
dažniausiai tiek, kuriems gyvūnėlis įbru-
kamas, rūpinasi juo tik tol, kol jis mažas 
ir gražus. O mažas ir gražus kačiukas 
būna vos kelis mėnesius. Maždaug 
pusmečio amžiaus katėms iš pieninių 
į nuolatinius pasikeičia dantukai. O tai 
jau ženklas, kad prasidės lytinė branda. 
Bręstantis gyvūnas daro tai, ką visi jo 
gentainiai: ženklina teritoriją įvairiau-
siais būdais. Nagais pašukuojami tapetai 
ar sofos kampas, prie durų paleidžiama 
„aromatinga“ čiurkšlė, dėl dominavimo 
pažymimi šeimininko batai. Ir prasikal-
tęs nereikalingas gyvulėlis už nuodėmes 
keliauja į gatvę. Gausindamas benamių 
gretas, ir neišvengiamai pralaimėdamas 

kovą dėl išgyvenimo. Išmestos į gatvę 
katės gyvenimas vidutiniškai trunka tik 
dvejus – trejus metus, tuo tarpu nami-
nės katės vidutinė gyvenimo trukmė yra 
maždaug 15 metų. Ilgaamžės gerokai 
peržengia ir dvidešimties metų ribą. Tai-
gi, paimdamas mažą kačiuką, žmogus 
turi suprasti, kad tiek metų įsipareigoja 
rūpintis juo.

Taigi, jei nenorite sėdėti su krepše-
liu kačiukų prie turgaus, išeitis papras-
ta – sterilizuoti savo katę. Tai kainuoja 
maždaug 40 Eur. Šią operaciją atlieka 
bet kuris rajono veterinarijos gydytojas.

Nesužmoginti katės
Kai kam sterilizacija atrodo nepri-

imtina vien dėl to, kad taip gyvūnas ne-
tenka galimybės susilaukti palikuonių. 
Tačiau, kaip sakoma, nereikia gyvūno 
sužmoginti: jei žmogui vaikų tema yra 
vienas svarbiausių savirealizacijos klau-
simų, tai katei tokie dalykai nebūdingi. 
Sterilizavę augintinę, išvengsite dauge-
lio problemų, susijusių su jos sveikata 
ir priežiūra. Net jei ir sėkmingai nu-
saugote katę jos rujos metu, visgi susi-
dursite su nemenkomis problemomis. 
Kas laikė rujojančią katę, tas žino, kad 
instinktas rasti partnerį labai gajus. Gy-
vūnėlis ne tik taiko pabėgti iš namų. Ir 
tam tinkamos visos priemonės: šuolis iš 
balkono penktajame aukšte, bandymas 
išlipti pro pravertą langą. Ir tai dažnai 
baigiasi gyvūno traumomis ar net žūti-
mi. Katė stengiasi pranešti apie save po-
tencialiems jaunikiams, tad nenustebki-
te, kad rujos metu atsiras ir balučių ne 
vietoje, ir garsių dainų ketvirtą valandą 
ryto. Sterilizacija padės išvengti šių pro-
blemų ir kai kurių kačių ligų, įskaitant 
ir vėžinius susirgimus. Taigi, augintinės 
gyvenimas bus gerokai ramesnis.

Yra ir kita alternatyva: kontracep-
tinės tabletės. Tačiau jos nepigios. Ir, 
pasak N. Pranskūnaitės, ilgalaikėje 
perspektyvoje sterilizacija yra gerokai 
pigesnė. O ir patikimesnė, nes neretai 
žmonės tiesiog perduozuoja ar paduoda 
tabletes ne laiku.Todėl sterilizacija – pa-
tikimiausias būdas spręsti katės repro-
dukcijos klausimus.

Tačiau, kaip sako N. Pranskūnaitė, 
kai kurie žmonės dar to nesupranta. An-
tai visai neseniai „Rokiškio Sirena“ rašė 
apie kačių šėryklą Jaunystės gatvėje. 
N. Pranskūnaitė pasakojo, kiek vargo ir 
pastangų kainavo sterilizuoti toje apy-
linkėje gyvenančias benames kates. Ir 
kiek reikėjo kovoti su jas „globojančiais“ 
žmonėmis. „Ko tik neprisiklausėme. Net 
ir to, kad katėms abortus darome“, – pa-
sakojo pašnekovė. Ji atviravo: specialiai 
buvo uždaromos gaudyklės, prišeriamos 
katės, kad jos neįlįstų į tas gaudykles. O 
juk jų atvesti kačiukai išgyvena faktiškai 
iki pirmų šalčių... Ar tai gailestingumas?

Dvasininkai sterilizacijos 
nuodėme nelaiko
Ar katės sterilizacija – nekrikščio-

niška procedūra? Ne. To nei krikš-
čionybė apskritai, nei katalikybė ne-
draudžia. Apskritai, dvasininkai visaip 
stengiasi propaguoti humanišką elgesį 
su gyvūnais. Ir tie rajono dvasininkai, 

kurie laiko kates, patys rodo pavyzdį 
sterilizuodami gyvūnus. Ir svetainėje 
klauskkunigo.lt yra keli klausimai apie 
kačių sterilizaciją. Į jį dvasininkas atsa-
kė, kad katės sterilizacija nėra nuodėmė. 
Kitas panašus klausimas iš tos svetai-
nės: „Sveiki. Labai subtilus ir neaiškus 
klausimas...o gal juokingas ir nevertas 
dėmesio...bet man labai neduodantis 
ramybės. Esu brandaus amžiaus. Dabar 
Lietuvos kaimuose ir miesteliuose prisi-
veisė labai daug kačių. Tad klausiu tie-
siai šviesiai. Ar nuodėmė atimti gyvybę 
tik gimusiems kačiukams, žinant, kad 
jų ateitis - valkatavimas, badas, šaltis? 
Turiu galvoje ne apie savo gyvūną, bet 
valkataujantį, niekieno, arba tiksliau gal 
kieno išmestą, kuris apsikačiavo žmo-
gaus valdoje“. Kunigo atsakymas buvo 
toks: „Gal geriau būtų pasirūpinti lau-
kinės katės sterilizavimu o ne kačiukų 
žudymu“.

Mitai apie sterilizaciją
Daugelis baiminasi, kad sterilizuotos 

katės nutuks. Iš tiesų taip nėra. Katės 
tunka dėl per gausios mitybos ir neju-
draus gyvenimo būdo. Juk katė – vie-
nas tobuliausių plėšrūnų. Ji sutverta 
medžioti, ginti savo teritoriją. O jei ta 
teritorija tėra du kambariai ir virtuvė, 
o vienintelis grobis – netyčia įskridusi 
musė? Tad katėms reikia reguliuoti mi-
tybą, žaisti, kad jos turėtų fizinio krūvio.

Mitas ir tai, kad sterilizuotai katei 
reikia specialiaus tokioms katėms pri-
taikyto, nepigaus maisto. Žinoma, toks 
maistas labai geras, tačiau ir kuklesniu 
maistu katę galima šerti. Tik, žinoma, 
neperšerti.

Kitas mitas yra toks: katei tai sunki 
operacija. Iš tiesų ji yra neskausminga, 
nes atliekama su narkoze. Jau po kelių 
valandų gyvūnas atsigauna, pradeda 
ėsti. Tik tądien jį reikia prižiūrėti, kol 
visiškai atsigaus po narkozės. Ir dar 
kelias dienas jį reikia prižiūrėti, kad ne-
išsilaižytų žaizdos. Netgi siūlų traukti 
nereikia: veterinarijos gydytojai žaizdą 
susiuva savaime tirpstančiais siūlais.

Kodėl sterilizuojamos benamės?
PSP – pagauk, sterilizuok, paleisk 

programa yra viena efektyviausių bena-
mių kačių populiacijos kontrolės prie-
monių. Sterilizuotos katės nesidaugina, 
bet saugo teritoriją, tad į ją neužklysta 
kitos gentainės. Pažinti tokią katę gali-
ma iš pakirptos ausytės.

Rokiškio gyvūnų globėjai deda daug 
pastangų, siekdami kontroliuoti be-
namių kačių populiaciją. Jie gaudo ir 
globoja sterilizacijai ruošiamas kates, 
slaugo jas pooperaciniu laikotarpiu,-
jei įmanoma, ruošia namų globai, ieš-
ko šeimininkų. Dabar daug darbo yra 
su mažais kačiukais, nes neatsakingi 
daugintojai neturi kur jų padėti, ir arba 
patys atneša globėjams, arba tiesiog iš-
meta į gatvę.

Gyvūnų globėjams reikalinga pa-
galba: gyvūnų maistu, sanitarijos prie-
monėmis (kraiku, palutėmis ir kitomis 
priemonėmis). Tad geros valios žmonės 
kviečiami prisidėti prie kilnaus tiks-
lo rūpintis tais, kuriuos kitados išdavė 
žmonės…

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ
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Patirtis rodo: kartu ūkininkauti lengviau ir pigiau

Įsigytas vikšrinis buldozeris padeda įmonei greičiau ir kokybiškiau atlikti užsakymus. 
Vytauto Ridiko nuotr.

Tikriausiai ne kartą įrodyta, 
kad vienas lauke – ne karys. Vi-
sada drąsiau, kai gali su kažkuo 
pasitarti ar suremti pečius, taip ir 
konkurenciją atlaikyti lengviau. 
Smulkieji ūkiai nuo rugsėjo 2 d. 
iki spalio 31 d. gali teikti paraiš-
kas pagal Lietuvos kaimo plėtros 
2014–2020 metų programos prie-
monės „Bendradarbiavimas“ vei-
klos sritį „Parama smulkių ūkio 
subjektų bendradarbiavimui“. 

Įsigijo buldozerį
UAB „RTR Kasyba“ – įmonė, 

veikianti Anykščių rajone, siūlo 
savo paslaugas ir techniką atliekant 
įvairius žemės kasimo bei lyginimo, 
grunto ir statybinio laužo išvežimo, 
griovimo, vietinių kelių tiesimo dar-
bus. Įmonės atstovas Rytis Juodelis 
pasakojo, kad bendradarbiaudami 
su vienu ūkininku nusprendė teikti 
paraišką pagal šią priemonę ir įsigy-
ti vikšrinį buldozerį. Senasis, anot 
pašnekovo, buvo jau gerokai nusi-
dėvėjęs ir ne toks galingas, todėl jį 
pardavė, o už paramos lėšas ir savus 
pinigus pirko naują, kuris iš viso 
kainavo 140 tūkst. eurų.

Įmonės atstovas pernelyg ne-
daugžodžiavo, bet tikino, jog su 
naująja technika dirbti lengviau, 
patogiau ir greičiau, todėl dabar 

per trumpesnį laiko tarpą gali atlikti 
daugiau užsakymų. Su nauja, galin-
ga ir šiuolaikiška technika bendrovė 
dabar gali siūlyti žemės stumdymo, 
planiravimo ir kasimo darbus, taip pat 
tvarkyti sklypo reljefą, kasti ir užpilti 
pamatų duobes, iškasas, tranšėjas.

Supaprastintos taisyklės
Kaip sakė Žemės ūkio ministerijos 

(toliau – ŽŪM) 2-ojo Europos Sąjun-
gos paramos skyriaus vyriausioji spe-
cialistė Nomeda Padvaiskaitė, šiemet 
ši priemonė dar labiau supaprastinta. 
Anot jos, gerokai sumažinta admi-

nistracinė našta, nes buvo atsisakyta 
verslo plano kaip atskiro dokumento, 
o jo dalis su verslo rodikliais buvo 
perkelta į paraišką. „Todėl pareiškė-
jams nebereikės perkelti pelno nuos-
tolių ataskaitų, balansų ir pildyti dide-
lių paklodžių“, – dėstė pašnekovė. 

„Atsisakyta ir įpareigojimo priva-
lomai apdrausti turtą, tai paliekame 
kiekvieno apsisprendimui ir atsako-
mybei, – vardijo N. Padvaiskaitė. – 
Žinoma, žmogus turi žinoti, kad, jei 
paramos lėšomis įgytam turtui kas 
nors nutiks, jį reikės atkurti.“

Taip pat, pasak specialistės, yra 

numatyta galimybė techniką įsigyti 
išsimokėtinai ir tokiu atveju paramos 
išmokėjimo laikotarpį galima prasi-
tęsti iki šio laikotarpio programavimo 
pabaigos, kai įprastai projektas turi 
būti įgyvendintas per dvejus metus.

Daug privalumų
Pasak N. Padvaiskaitės, ši prie-

monė populiariausia tarp ūkininkų ir 
alternatyvia veikla – daugiausia tu-
rizmu – užsiimančių pareiškėjų, bet 
pasinaudoti ja gali smulkieji ūkiai, 
smulkieji miško valdytojai, labai ma-
žos įmonės bei fiziniai asmenys. Pa-
grindinė šios paramos sąlyga – kad 
turi ateiti ne vienas ūkio subjektas, o 
mažiausiai du. Kuo daugiau ūkio su-
bjektų bendradarbiauja, tuo daugiau 
skiriama projektų atrankos balų ver-
tinant paraiškas. Bendradarbiauti bei 
paraišką teikti galima ir šeimos na-
riams, jei jie kiekvienas atskirai atitin-
ka tinkamumo reikalavimus. Kaip tei-
gė specialistė, pareiškėjams skiriama 
nemaža paramos suma – iki 90 tūkst. 
eurų, todėl priemone naudojamasi ti-

krai noriai.
Anot pašnekovės, šios priemonės 

privalumas dar ir tas, kad galima at-
likti paslaugas kitiems ūkininkams 
ar ūkio subjektams ir tai fiksuoti 
kaip suteiktą paslaugą, nes pajamos, 
uždirbamos iš atliekamų paslaugų 
žemės ūkyje, taip pat pripažįstamos 
tinkamomis.

Kaip sakė ŽŪM atstovė, ši prie-
monė tinkama ir fiziniams asmenims, 
ne trumpiau kaip metus užsiiman-
tiems individualia veikla. „Parama 
gali pasinaudoti ir siuvėja, mezgėja 
ar kepėja. Ji gali išsinuomoti mies-
telyje patalpas, jas renovuoti, nes 
išlaidos statybai ir kapitaliniam re-
montui irgi yra tinkamos, – dėstė N. 
Padvaiskaitė. – Ir dirbti pagal indivi-
dualios veiklos pažymėjimą.“ Pasak 
pašnekovės, miesteliuose dabar daug 
pastatytų daugiafunkcių centrų, ku-
riuose niekas nevyksta. „Taigi, jei tik 
kas nors nori imtis veiklos, tai būtų 
įmanoma, išlaidos, skirtos įsikurti, 
taip pat būtų finansuojamos“, – tiki-
no specialistė.

Užs. 0844

Žolinė Skemuose – įdomi 
ir įvairiapusė šventė visam kraštui

Rugpjūčio 15 d. jau 
penktajį kartą švęsti Žo-
lines į Skemus gausiai su-
sirinko čia gyvenančios ir 
gyvenusios šeimos su vai-
kais, anūkais, artimais ir 
tolimais giminaičiais. Kad 
nenutrūktų puiki šio kai-
mo tradicija kartu švęsti 
Žolinę, kasmet aktyviai 
rūpinasi veiklūs ir energin-
gi gyventojai. Ši tradicinė 
rugpjūčio šventė – daugelio 
laukiama diena. Tai ir pasi-
buvimas šventiniame šur-
mulyje, ir puiki galimybė 
susitikti su artimaisiais. 

Skemų kaimo bendruo-
menė įgyvendino LR Žemės 
ūkio ministerijos finansuo-
jamą projektą „5-oji Žolinė 
Skemuose“. Projekto vado-
vas Skemų kaimo bendruo-
menės tarybos pirmininkas 
Arvydas Šapokas džiaugiasi, 
kad šio projekto remiamos 
veiklos buvo sėkmingai įgy-

vendintos. Nuo ankstyvo ryto 
vyko 3x3 tinklinio varžybos, 
kuriose varžėsi 6 komandos, 
kaimo gyventojai puošė šven-
tės aplinką, iš žolynų pynė 
vainikus ir rišo puokštes, ren-
gėnuotraukų parodą. 

Šiemetinės šventės tema 
– medaus gaminiai, tad šven-
tėje buvo saldi ir gardi su 
gamintais medaus pyragais. 

Žolinės šventėje šurmuliavo 
kiemeliai: Latvijos respubli-
kos Kaldabrunės bendruome-
nė su stiko gaminiais, Skemų 
kaimo bendruomenė su ūki-
ninkų produkcija ir degus-
racija, Bajorų „Vidurdienio 
damų“ klubas su vaikų edu-
kacine programa, Kazliškio 
kultūros centro specialistė 
su duonos edukacija, Danutė 

Trumpienė su medaus edu-
kacine programa. Šventę 
linksmimo Skemų kaimo šo-
kio kolektyvas „Straksės“, 
Skemų-Bajorų jungtinė ka-
pela, Skemų socialinės glo-
bos namų estradinė grupė 
„Skem“, Rokiškio kultūros 
centro linijimių šokių ko-
lektyvas „Sirenos“ ir  grupė 
„Dinamika“.

Užs. 0843

AUGALAI
• Žieminių kvietrugių sėklą. Ir Seat 
Alhambra dalimis.  
Tel. 8 674 23 854. Rokiškis
• Rugius, yra apie 7 t.  
Tel. 8 622 69 546. Rokiškis

BALDAI

• Minkštą kampą, plotis 1 m, ilgis 
2,54 m. Miegamos dalies plotis 
1,60 m, ilgis 2,15 m. Dviguba 

patalynės dėžė. Kampas yra 
Rokiškio r., Kukių kaime.  

Kaina 80 Eur. Tel. 8 686 78 983. 
Vilnius
• Tvarkingą kokoso pluošto 
čiužinuką. Ekologiškas. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 686 48 171.  
Rokiškis
• Geros būklės dvi sofas su 
miegama dalimi ir fotelį. Dėl 
detalesnės informacijos skambinti 
telefonu. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 675 04 645. Rokiškis
• Kampinį rašomą stalą 
(0,7x1,5x1,2). Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 612 83 975. Rokiškis
• Beveik naują, be jokių defektų, 
kompiuterinį stalą. Kaina 55 Eur. 
Tel. 8 612 94 783. Rokiškis
• Beveik naują kompiuterio stalą. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanoju dvi 3 mėnesių katytes. 
Tel. 8 623 31 023. Rokiškis
• Labai gražius kačiukus. Galima 
rinktis iš 4. Tel. 8 602 13 718. 
Rokiškis
• Dovanoju 2 berniukiškas 
kuprines. Tel. 8 605 35 360. 
Rokiškis
• 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, 
valgo viską. Jam apie 2-3 mėnesius. 
Tel. 8 676 85 096. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Naujas, tinkančias ir vyrams, ir 
moterims, 39-40 dydžio šlepetes. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 684 15 152. 
Rokiškis
• Tvarkingą žieminę striukę. M 
dydis. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 686 48 171. Rokiškis

• Vyriškus batus, 40 išmieros. 
Nauji, natūralios odos. Kaina 15 
Eur. Tel. 8 686 48 171.  
Rokiškis
• Tvirtus, naujus batus. Natūrali 
oda. Galima naudoti darbe, žygyje 
bei kitose srityse kur reikalinga 
tvirta ir patikima avalynė. 42 
dydžio. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 686 48 171. Rokiškis
• Vaikiškus sportinius batelius. 37 
išmiera, nauji. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 686 48 171. Rokiškis
• Baltus odinius moteriškus 
sportinius batelius. Vokietija. 38 
dydis. Kaina 37 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Juodus odinius moteriškus 
sportinius batelius lenktu padu. 40 
dydis. Kaina 37 Eur.  
Tel. 8 621 86 262.  
Rokiškis
• Juozo Tūbelio progimnazijos 
megztuką. Ūgis 128 cm, būklė gera, 
yra nedidelis defektas. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 623 96 132.  
Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Gerą pieningą karvę.  
Tel. 8 630 00 215. Rokiškis
• Bites su aviliais. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis
• Paršelius auginti.  
Tel. 8 604 98 384. Rokiškis
• Kamuoliukų metiklis. Jei jums 
pabosta šis užsiėmimas, tai 
šis aparatas žais tol, kol pabos 
jūsų augintiniui. Veikia su 12 V 
adapteriu ir baterijomis. Kaina 25 
Eur. Tel. 8 670 27 742.  
Rokiškis
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IEŠKO DARBO

• Galiu plauti grindis, indus ir 
atlikti kitus panašius darbus. Galiu 
šeštadienį turguje dirbti. Darbas po 
17 val. arba savaitgaliais.  
Tel. 8 688 09 949. Rokiškis
• Ieškau bet kokio darbo, galiu 
dirbti ir pagalbinius darbus.  
Tel. 8 699 28 563. Rokiškis
• Galiu prižiūrėti senyvo amžiaus 
žmogu arba slaugyti ligonį. Turiu 
8 metų patirtį. Tel. 8 626 90 489. 
Rokiškis
• Ieškau darbo. Turiu traktorininko 
teises TR1, TR2, esu dirbęs 
miškuose traktoriumi, fiskaru ir 
su visokiausia technika. Esu įgijęs 
automechaniko specialybę, dirbęs 
ūkyje. Tel. 8 624 53 501.  
Rokiškis
• Vyras ieško darbo, galiu būti 
pagalbinis darbininkas, esu 
darbštus, nevartoju alkoholio, esu 
sąžiningas. Tel. 8 646 91 104. 
Rokiškis
• Galiu nupjauti žolę trimeriu, 
dirbti įvairius darbus.  
Tel. 8 695 78 132. Rokiškis
• Vyras ieško darbo, domina įvairūs 
pasiūlymai. Turiu automobilį.  
Tel. 8 609 26 837. Rokiškis
• 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
• 22 m. vyras, turintis vidurinį 
išsilavinimą, ieško darbo. Turiu B 
kategorijos vairuotojo pažymėjimą. 
Tel. 8 625 25 277. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Reikalingas meistras namo 
pastogei apkalti. Tel. 8 674 32 900. 
Rokiškis
• Anykščių, Kupiškio, Rokiškio 

ir Utenoj raj. rekalingi obuolių 
supirkėjai. Obuolius pasiimame 
iš namų sodo. Tel. 8 618 25 497. 
Rokiškis
• Reikalingas pagalbinis 
darbuotojas verandai apdengti.  
Tel. 8 612 15 366. Rokiškis
• Apatinio trikotažo ir pėdkelnių 
parduotuvei FIFI reikalinga 
pardavėja - konsultantė. CV 
pateikti parduotuvėje FIFI, adresu: 
Nepriklausomybės a. 13, Rokiškis. 

Darbo laikas 9-18 val.  
Tel. 8 616 73 830. Rokiškis
• Reikalingas pagalbinis 
darbininkas miške.  
Tel. 8 639 71 140. Rokiškis

KITA

• Nike kuprinę. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 635 49 070. Rokiškis
• Nedaug nautodą Iqos 2.4 plius. 
Viskas yra komplektate. Turiu 
ir cigarečių - vieną pilną, kitą 
atidarytą pakelį. Rašyti žinutę. 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 600 45 253. 

Rokiškis
• Malkas rąsteliais, kaladėmis ir 
skaldytas. Baltalksnis, beržas.  
Tel. 8 699 03 637. Rokiškis
• Šiaudų rulonus. Kupiškis-
Rokiškis. Pakraunu.  
Tel. 8 650 26 388. Kupiškis
• 5 kub.m storasienę cisterną.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Tvarkingą, profesionalų 
suvirinimo aparatą iš Švedijos. 
Jungiamos dujos, virina aliuminį, 
galima jungti vandeniu aušinamą 
rankovę. Viela dedama iki 1,6 mm. 
Galiu pristatyti. Kaina 1100 Eur. 
Tel. 8 644 04 409. Rokiškis
• Elektroninę cigaretę Mistique 
mesh kit 162 W, su themis Rta 
kaitikliu, veikia idealiai, yra šiek 
tiek pabraižymų, kaitiklis naujas. 
Galimos derybos. Papildomas 
telefono numeris 861182243 . 
Kaina 45 Eur. Tel. 8 627 16 443. 

Rokiškis
• Šiaudus rulonais, galiu atvežti. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Šiaudų ir šienainio rulonus.  
Tel. 8 670 37 379. Rokiškis
• Medžio apdirbimo stakles ir 
diskinius pjūklus.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Antikvarinį senovinį varstotą. 
Kaina 220 Eur. Tel. 8 621 86 262. 
Rokiškis
• 3 l talpos stiklainius, 100 vnt. 
Vieno kaina 0,5 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Ruginius  šiaudus rulonais, galiu 
atvežti. Tel. 8 671 89 551.  
Rokiškis
• 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
• Beržo, juodalksnio malkas 
apipjautomis 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, 30 
l 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

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• 61 mygtuko elektroninė 
klaviatūra. Mažai naudotas. 
LCD ekranas, 255 tonai, 255 
ritmai. Pagrindinis garsumo/
Garsumo /Tempo valdymas - ritmo 
programavimo funkcija/įrašymas ir 
atkūrimas - Sustain/Vibrato. Kaina 
80 Eur. Tel. 8 648 24 309. Rokiškis
• Akordeoną Weltmeister. Kaina 
170 Eur. Tel. 8 611 46 659. 
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Telefoną Samsung A5.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Nokia 6303i, 6300, 105. Veikia 
puikiai. Tel. 8 605 33 586.  
Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują 
mobilųjį telefona iPhone X 
Space Gray 64GB. Visiškai 
sukomplektuotas, Dėkliukas. 
Kaina 550 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują 
mobilųjį telefoną Redmi 5 32GB. 
Pilna komplektacija. Dėkliukas. 
Plėvelė ant ekrano. Kaina 90 Eur. 
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują 
mobilųjį telefoną Redmi Note 5 
32GB. Spalva auksinė. Visiškai 
sukomplektuotas. Dėkliukas. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują 
mobilųjį telefoną Samsung 
Galaxy A6 Plus 32GB. Visiškai 
sukomplektuotas. Dėkliukas. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
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Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują 
mobilųjį telefoną Samsung Galaxy 
S6 Edge Plus 32GB. Spalva Gold 
Platinum. Pilna komplektacija. 
Dėkliukas. Kaina 170 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Geros būklės telefoną Huawei p9 
lite. Pilnas komplektas. Kaina 110 
Eur. Tel. 8 683 06 559.  
Rokiškis
• Geros būklės telefoną Samsung 
a3. Pilnas komplektas.  
Tel. 8 683 06 559. Rokiškis
• Gerai veikiantį telefoną, yra 
kroviklis. Veikia puikiai. Kaina 30 
Eur. Tel. 8 609 08 933.  
Rokiškis
• Nokia 6700s - 10 Eur, Sony 
Ericsson c902 su 8 GB atminties 
kortele - 10 Eur, Nokia 6300 - 8 
Eur,  Sony Ericsson k800i - 8 Eur. 
Atsakau į sms. Tel. 8 647 88 088. 
Rokiškis
• iPhone 6S 16GB, pirktas Omnitel 
(yra dokumentai), viskas veikia, 
baterija prieš pusmetį keista 
nauja, pilnas komplektas (dėžutė, 
kroviklis ir t.t.). Buvo naudojamas 
su apsaugomis, todėl būklė puiki. 
Kaina 140 Eur. Tel. 8 674 22 216. 
Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Žieminius česnakus. Kaina 3Eur/
kg. Kaina 3 Eur. Tel. 8 679 95 266. 
Rokiškis
• Šviežią bičių medų. Kaina 4 Eur/
kg. Kaina 4 Eur. Tel. 8 679 95 266. 
Rokiškis
• Bulves. Pasikasti patiems. Kaina 
0,3 Eur/kg. Steponių k.  
Tel. 8 458 75 274. Rokiškis
• Ekologišką medų galiu atvežti. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Pieną ir jo produktus. Pristatau į 
namus. Tel. 8 623 31 100.  
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Namą su mansarda. Yra visos 
galimybės plėstis. Žemės sklypas 
12,8 a. Priestatas - garažas. 
Patogioje vietoje. Netoli 

poliklinika, parduotuvės. Kaina 
sutartinė. Galima keisti į butą su 
jūsų priemoka. Tel. 8 672 71 711. 
Rokiškis
• Mūrinį namą Laibgalių k. Reikia 
remonto. Kaina 20000 Eur.  
Tel. 8 677 15 010. Rokiškis
• Namą Rokiškio raj., Pandėlio 
sen., Raikėnų k.  
Tel. 8 672 48 125. Rokiškis
• 17,4 a sklype Rokiškyje, Jakšto 
g. ekonominį, vieno aukšto, 
nebaigtą statyti namą. Įvestos 
visos komunikacijos. Detalesnė 
informacija telefonu. Kaina 48000 
Eur. Tel. 8 601 74 885.  
Rokiškis
• Gyvenamąjį namą Kupiškio 
rajone, Skapiškio sen. Kaina 4500 
Eur. Tel. 8 620 63 271. 
Kupiškis
• 2 kambarių butą Vilties g. 10. 
Devintasis aukštas. Yra tamsus 
kambariukas. Balkonas įstiklintas. 
Rūsys. Mūrinis namas. Kaina 
15000 Eur. Tel. 8 618 65 627. 
Rokiškis
• Obelių priemestyje 3 kambarių 
kotedžą. Kaina 12000 Eur.  
Tel. 8 673 39 161. Rokiškis
• Geros būklės medinį namą su 
kitais statiniais, 6 a žemės. Miesto 
komunikacijos. Tel. 8 610 10 342. 
Rokiškis
• Sodybą labai geroje vietoje, 
Panemunėlio gelež. st., pigiai. 
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• 2 sodus Velniakalnyje, vienas 
šalia kito, bendrai 12 a. Geras, 

asfaltuotas privažiavimas. Medinis 
sodo namukas, po visu  rūsys, 
vaiskrūmiai, obelys, yra pastatytas 
visiškai naujas lauko tualetas, 
šulinys, šiltnamis. Kaina 6700 Eur. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• 15 ha ariamą žemę Kavoliškio k. 
Tel. 8 656 54 506. Rokiškis
• Garažą Panevėžio g. 
 Tel. 8 682 58 409. Rokiškis
• 6 a sodą su mūriniu nameliu 
už Miškų ūkio, Vaivorykštės 
bendrijoje. Kaina 5000 Eur.  
Tel. 8 673 48 030. Rokiškis
• 20 a sklypus 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 antrame 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 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 
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 47a. 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 namą Rokiškyje, 
Jūžintų g., šalia miško su 32 a 
sklypu. Namas karkasinis. Pirmo 
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 miesto 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. 

Galimas keitimas 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 suformuotu įvažiavimu. 
Sklypo paskirtis - vienbučių ir 
dvibučių namų statyba. Šalia sklypo 
vandentiekis bei nuotekos, elektra 
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. Išsamiau telefonu. Kaina 
3000 Eur. Tel. 8 650 68 045. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą su rūsiu ir 
sandėliuku Pandėlyje, P. Širvio 
gatvėje. Buto plotas 46,64 kv. m. 
Arti Švč. Mergelės Marijos vardo 
bažnyčia, 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, elektra. 
WC ir vonia sujungta. Plastikiniai 
langai, šarvo durys. Bute paliekami 
baldai, buitinė technika. Kaina 
35800 Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis

PASLAUGOS
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Laisvės g.13

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

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



8 psl. 2019-08-23

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

SE
K

M
A

D
IE

N
IS

 0
8.

25 06:00 Himnas
06:05 Beatos virtuvė
07:00 Šventadienio mintys
07:30 Klausimėlis.lt
08:00 Gyventi kaime
gera. Veikime kartu
08:30 Ryto suktinis 
09:00 Brolių Grimų 
pasakos. Kaip jaunikaitis 
baimės ieškojo
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 Mėlynoji planeta 2
12:55 Šokiai laukinėje 
gamtoje
13:50 Mis Marpl. 
Mėlynoji pelargonija
15:30 Žinios. 
15:45 Istorijos detektyvai 
16:30 Neužmiršti

17:30 Žinios. 
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“
21:30 Bloga mergaitė 
22:30 Karštos gaudynės
00:00 Undinės 
01:50 Baltieji liūtai. 
Gimę laisvėje
02:45 Mėlynoji planeta 2
03:35 Šokiai laukinėje 
gamtoje
04:30 Mis Marpl. Mėlynoji 
pelargonija

06:15 Televitrina
06:30 Elena iš Avaloro
07:00 Bakuganas. Kovos planeta
07:30 Aladinas
08:00 Elena iš Avaloro 
08:30 Kempiniukas Plačiakelnis
09:00 Simpsonai

09:30 Ūkio šefas
10:00 Keliauk išmaniai
10:30 Bibliotekininkai
11:30 Kontrolinės vyrų krepšinio 
rungtynės. Lietuva – Angola
13:30 Sužvejok dingusią
 žuvį
15:40 Čihuahua iš Beverli Hilso
17:25 Už Kaukazo 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Greitis 2: laivo užgrobimas
22:00 Parkeris
00:20 Iksmenai. Praėjusios ateities 
dienos 
02:45 Vienas šūvis. Dvi kulkos 

06:40 Tomas ir Džeris
07:10 Broliai meškinai. Nuotykių 
ieškotojai
07:40  Monstrai prieš ateivius 
08:10 Riterių princesė 
Nela 
08:40 Tomo ir Džerio pasakos 
09:10 Ogis ir tarakonai 

09:40 Romos gladiatorių 
nuotykiai
11:35 Troškimų akmuo
13:25 Vyrai juodais 
drabužiais 2
15:10 Įsivaizduok tai
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Žmogus iš plieno
22:25 Čapis
00:45 Bijok jo vardo
02:25 Blondinė ieško vyro

06:30 Pasaulio rąsto kėlimo 
čempionatas
07:30 Džiunglių princesė 
Šina 
08:30 Tauro ragas
09:00 Geriau vėliau, negu 
niekada 
10:00 Augintinių talentų šou 
10:30 Rykliai. Ne vien tik 
grobuonys
11:40 Ekstremalūs išbandymai 

12:10 Būk ekstremalas 
12:40 Gordonas Ramzis. Iki 
pragaro ir atgal 
13:40 Policijos akademija 
14:40 Ekstrasensų mūšis 
17:00 Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas 
18:00 Nusikaltimų miestas 
18:30 Pavojingi kaimynai 
19:30 Šuo 
21:50 Juodasis sąrašas 
22:50 Karo vilkai. 
Likvidatoriai VI
00:00 Stebėtojų lyga
02:50 Legio

05:20 „Žmogus be praeities“ 
06:20 „Pasaulis iš viršaus“
06:40 „Kitoks pokalbis su D. 
Žeimyte“
07:04 TV parduotuvė
07:20 „Gluchariovas“ 
08:30 Kaimo akademija
09:00 „Neprijaukinti“ 

09:30 Grilio skanėstai
10:00 Šiandien kimba
11:00 Laikykitės ten
12:00 „Detektyvas Linlis“
14:00 „Ragana“
16:00 Žinios
16:30 Krepšinio pasaulyje su V. 
Mačiuliu
17:00 Laikykitės ten
18:00 Žinios
18:30 Vasara tiesiogiai 
19:00 Šauliai
20:00 Žinios
20:30 „Šviesoforas”
21:30 Nusikaltimas ir bausmė. 
Kriminalinės paslaptys su K. 
Krivicku
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. Pokalbiai.
00:05 „Inspektorius Luisas“ 
02:15 „Rojus“ 
03:40 „Detektyvas Linlis“ 
05:10 Nusikaltimas ir bausmė. 
Kriminalinės paslaptys su K. 
Krivicku
05:50 „Pasaulio turgūs“ 
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27 06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
09:20 Senis 

10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 8 
11:10 Komisaras Reksas 
12:00 Stilius 
13:00 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:40 Ponių rojus
17:30 Žinios. 
18:00 „Kas ir kodėl?“
18:30 Klauskite daktaro
19:30 (Ne)emigrantai 
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Nacionalinė 
ekspedicija 
22:30 Dviračio žinios

23:00 Kostiumuotieji 5
23:45 Komisaras Reksas 
00:30 Klausimėlis.lt.
01:00 LRT radijo žinios
01:05 (Ne)emigrantai 
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 Kostiumuotieji 5 
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus 

05:05 Svotai 
06:10 Televitrina 
06:25 Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai
06:55 Simpsonai 
07:55 Atsargiai! Merginos 
08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 Nuo meilės nepabėgsi 

12:00 Kontrolinės vyrų krepšinio 
rungtynės. Lietuva – Čekija 
14:00 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 Apgaulinga aistra
00:05 Įrodytas nekaltumas
01:10 Nuodėmių daktaras 
02:00 Raitelis be galvos 
02:50 Rouzvudas 
03:40 Įrodytas nekaltumas 
04:30 Naujakuriai
04:55 Nuodėmių daktaras

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

09:50 "Mirtinas ginklas"
10:50 "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 Aš Žvaigždė
00:25 "Juodasis sąrašas" 
01:20 O, ne! O, taip! 

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 Apsuptyje 2. Tamsos 
teritorija
23:00 Bet kokia kaina 
01:00 "Akloji zona"

06.14 TV parduotuvė
06.30 Kaimo akademija
07.00 „Gluchariovas“
08.00 Reporteris
09.00 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
10.00 „Rojus“
11.05 Laikykitės ten. Pokalbiai
12.10 „Bruto ir Neto”

12.40 „Šviesoforas”
13.40 TV parduotuvė
13.55 „Mentų karai. Odesa“ 
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 Laikykitės ten. Pokalbiai
04.30 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
05.20 „Rojus“
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26 06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:20 Senis
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 8
11:10 Komisaras Reksas
12:00 Beatos virtuvė
13:00 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:40 Ponių rojus
17:30 Žinios. 
18:00 „Kas ir kodėl?“
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Vartotojų kontrolė 
20:30 Panoram
21:00 Dienos tema
21:30 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios
23:00 Kostiumuotieji 5

23:45 Komisaras Reksas
00:30 Klausimėlis.lt
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Savaitė 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 „Kas ir kodėl?“
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Kostiumuotieji 5 
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus 

06:10 Televitrina
06:25 Žvaigždžių karai.
Sukilėliai
06:55 Simpsonai 
07:55 Ūkio šefas 
08:20 Maisto kelias 
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 Visu greičiu pirmyn
23:50 Įrodytas nekaltumas 
00:50 Nuodėmių daktaras 
01:40 Raitelis be galvos 
02:30 Rouzvudas 
03:25 Įrodytas nekaltumas 
04:15 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 O, ne! O, taip!
00:40 "Juodasis sąrašas" 
01:35 Čapis  

06:30 "Mentalistas"
07:25 "Pragaro virtuvė" 
08:20 "Sudužusių žibintų gatvės" 
09:20 "Teisingumo agentai"
10:20 "Kobra 11" 
11:20 "Ekstrasensų mūšis" 
13:50 "Pragaro virtuvė"
14:50 "Sudužusių žibintų gatvės"

15:55 "Teisingumo agentai"
17:00 Info diena
17:30 "Kobra 11"
18:30 "Mentalistas"
19:30 "Akloji zona"
20:30 "Kvailiai šėlsta" 
21:00 Bet kokia kaina
23:00 Saldus kerštas
00:55 "Juodasis sąrašas"
01:40 "Karo vilkai. Likvidatoriai 
VI"
02:35 "Akloji zona"

06.14 TV parduotuvė.
06.30 Krepšinio pasaulyje su V. 
Mačiuliu
07.00 Šiandien kimba
08.00 „Ant bangos“
09.00 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
10.00 „Rojus“ 
11.05 Laikykitės ten. Pokalbiai
12.10 „Bruto ir Neto” 

12.40 „Šviesoforas”
13.40 TV parduotuvė
13.55 „Mentų karai. Odesa“ 
15.00 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
16.00 Reporteris
17.00 „Mentalistas“
18.00 Reporteris
18.53 Rubrika "Verslo genas"
18.55 „Šeimininkė“ 
20.00 Reporteris
21.00 „Bruto ir Neto” 
21.30 „Pamiršk mane”
22.30 Reporteris
23.27 Rubrika "Verslo genas"
23.30 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
00.30 „Mentalistas“
01.35 „Šeimininkė“
02.35 „Bruto ir Neto”
03.00 „Pamiršk mane” 
03.40 Laikykitės ten. Pokalbiai
04.30 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
05.20 „Rojus“
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24 05:05 Kelias, nuvilnijęs į 

laisvę 
06:00 Himnas
06:05 Gyvenimas
07:00 Klausimėlis.lt
07:30 Pinokis ir Nakties 
valdovas
09:00 Labas rytas, 
Lietuva
12:00 Baltieji liūtai. 
Gimę laisvėje
12:55 Įstabiausios 
Indonezijos salos
13:50 Džesika Flečer 8
15:30 Žinios. 
15:45 Sveikinimų 
koncertas
17:30 Žinios. 
18:00 Muzikinis pokalbių 
šou „Vakarėja“ su Martynu 
Starkumi

19:30 Stilius
20:30 Panorama
21:00 Gražiausios poetų dainos
22:40 Be abejo, turbūt 
00:30 Šlagerių festivalis „Palanga 
2019“
02:35 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom“. 
Baltijos kelias
03:00. Įstabiausios Indonezijos 
salos
03:55 Nepakartojamas Baltijos 
kelias 
04:25 Džesika Flečer 8

06:15 Televitrina
06:30 Elena iš Avaloro 
07:00 Bakuganas. 
Kovos planeta
07:30 Aladinas
08:00 Elena iš Avaloro
08:30 Kempiniukas Plačiakelnis

09:00 Kontrolinės vyrų krepšinio 
rungtynės. Lietuva - Pietų Korėja
11:00 Maisto kelias
11:30 Baltuolė ir Rožytė
13:00 Stebuklinga žaislų 
krautuvėlė
14:50 Jaunavedžiai
16:45 Ekstrasensų mūšis
18:30 TV3 žinios
19:25 Eurojackpot
19:30 Garfildas
21:05 Iksmenai. Praėjusios ateities 
dienos
23:45 Nuodėminga aistra
01:45 Aš - robotas 
03:40 Žudymo žaidimai 

06:30 Tomas ir Džeris
07:00 Broliai meškinai. Nuotykių 
ieškotojai 
07:30 Monstrai prieš ateivius 
07:55 Riterių princesė 

Nela 
08:25 Tomo ir Džerio pasakos
08:50 Olis ir piratų lobis
10:30 Tėčio dienos rūpestis
12:25 Didelis vaikas
14:05 Geras vyrukas
16:00 Hugo išradimas
18:30 Žinios
19:30 Kung Fu Panda 2
21:20 Blondinė ieško vyro
23:30 Madėjos liudytojų apsauga
01:45 Sargybinis

06:05 Kvailiai šėlst
07:30 Džiunglių princesė Šina
08:30 Kvailiai šėlsta
09:00 Pasaulio rąsto kėlimo 
čempionatas
10:00 Augintinių talentų šou 
10:30 Koko - kalbanti 
gorila
11:40 Ekstremalūs išbandymai 

12:10 Būk ekstremalas 
12:40 Gordonas Ramzis. Iki 
pragaro ir atgal
13:40 Policijos akademija 
14:40 Ekstrasensų mūšis
17:05 Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas
18:00 Nusikaltimų miestas
18:30 Pavojingi kaimynai
19:30 Muzikinė kaukė
22:05 Saldus kerštas
00:00 Legio

05:20 „Rojus“ 
06:10 „Pasaulis iš viršaus“ 
06:35 Krepšinio pasaulyje su V. 
Mačiuliu
07:04 TV parduotuvė
07:20 „Lietuvos mokslininkai. 
Rimantas Petras Venskutonis“ 
07:55 „Pasaulio turgūs“
09:00 „Nuostabūs pojūčiai“

09:30 Vantos lapas
10:00 Grilio skanėstai
10:30 „Kitoks pokalbis su D. 
Žeimyte“
11:00 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
12:00 „Inspektorius Luisas“ 
14:00 „Ragana“
16:00 Žinios
16:30 Baltijos kelias
17:00 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
18:00 Žinios
18:30 Vasara tiesiogiai
19:00 Dekonstrukcijos su 
Edmundu Jakilaičiu
20:00 Žinios
20:30 „Šviesoforas”
00:05 „Karo merginos“ 
02:15 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
03:45 Dekonstrukcijos su 
Edmundu Jakilaičiu
04:30 „Žmogus be praeities“ 

• Galiu valyti, tvarkyti namus, 
butus, valyti langus. Turiu privačių 
namų valymo 3 metų patirtį, 

Norvegijoje. Tel. 8 673 37 311. 
Rokiškis
• Pjaunu trimeriu žolę. Aro kaina 
nuo 2 Eur. Tel. 8 686 22 897. 
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Rokiškis

• 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

NUOMA

• Nuomojama palapinė/paviljonas 
įvairioms šventėms. Palapinės 
dydis - 8x4m. Galima nuomotis 
su baldais. Palapinė atvežama ir 
pastatoma Jūsų pasirinktoje vietoje. 
Tel. 8 699 03 637. Rokiškis
• Išsinuomosiu 1-2 kambarių butą 
su baldais ir visais patogumais 
mikrorajone. Kaina 37 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Šeima ieško skubiai 3-4 kambarių 
buto arba namo ilgalaikei nuomai. 
Tel. 8 693 04 376. Rokiškis
• Tėtis su sūnumi išsinuomotų butą. 
Abu dirbame. Butas 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

PERKA

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

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Naują elektrinę žoliapjovę. Kaina 
42 Eur. Tel. 8 621 51 352.  
Rokiškis
• 10 kub. m metalinę cisterną. 

Kaina 400 Eur. Tel. 8 687 53 961. 
Rokiškis
• Mtd LG 175, 2010 metų, 17.5hp, 
automatas, pjovimo plotis 108 cm. 
Lietuvoje bus rugsėjo 1. Kaina 980 
Eur. Tel. 8 635 55 416.  
Rokiškis
• Naują sodo akumuliatorinį 
komplektą. Tel. 8 625 04 387. 
Rokiškis
• Perpuvusį galvijų mėšlą. Išsivežti 
patiems. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 652 71 792. Rokiškis
• Puikios būklės mažai naudotą 
pjūklą Jonsered cs2258. Galingas. 
Tel. 8 683 06 559. Rokiškis
• Benzinines žirkles gyvatvorei. 
Kaina 65 Eur. Tel. 8 621 51 352. 
Rokiškis
• Žoliapjovę Husqvana 440, beveik 
nauja. Tel. 8 614 19 157.  
Rokiškis
• Pjūklus. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 621 51 352. Rokiškis
• Naują trimerį. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 621 51 352. Rokiškis
• Aukštapjovę. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 621 51 352. Rokiškis
• Traktoriuką-žoliapjovę ir 
stumdomas žoliapjoves.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Viengubo ir dvigubo pjovimo 
lentas. Tel. 8 671 89 551. 
 Rokiškis
• 3 perdengimo plokštes, 6x3 m. 
Tel. 8 674 32 900. Rokiškis
• Naudotas šamotines plytas.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Suvirinimo aparatą.  
Tel. 8 621 51 352. Rokiškis
• Pigiai naudotą šiferio stogo 
dangą. Tel. 8 682 31 964.  
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Tvarkingą, vokišką dviratį 7-12 
metų vaikui. Yra 3 vidinės pavaros. 
Kaina 75 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 A4 B5 1997m., universalas, 
1,9l, 81kW. TA 2 metams. 
Tvarkinga. Kaina 1250 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
• 2001 m. Citroen Xsara Picasso. 
1,6 l, 65 kW, benzinas. TA 
iki 2020.09. Pakeistas diržų 
komplektas. Kaina derinama. 
Kaina 600 Eur. Tel. 8 682 60 637. 
Rokiškis
• VW Passat B5+. Variklio 
defektas. Nėra 3 cilindro 
kompresijos. Užsiveda, važiuoja. 
Kėbulas ir važiuoklė 9/10. Daugiau 
informacijos telefonu. Kaina 580 
Eur. Tel. 8 647 54 291.  
Rokiškis
• Audi A2 2002 m., 1,4 l, benzinas. 
Geros būklės automobilis. Žieminės 
padangos naujos. Kaina 1650 Eur. 
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Dviratį. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 682 21 205. Rokiškis
• Zil priekabą. Kaina ne galutinė. 
Kaina 850 Eur. Tel. 8 621 36 133. 
Rokiškis
• Škoda Octavia 2010 m., 2 l, 
TDI, 103 kW, automatas, labai 
tvarkingas automobilis. Kaina 5200 
Eur. Tel. 8 628 87 687.  
Rokiškis
• Automobilinę priekabą Zubrionok 
Maz. TA 2 metams, nauja elektros 
intaliacija. Kaina 320 Eur.  
Tel. 8 624 13 037. Rokiškis
• VW Golf 5 2004 m., 1,9 l, TDI. 
Angliškas. Kaina 1000 Eur.  
Tel. 8 601 92 146. Rokiškis
• VW Touran 2004 m., 2 l, TDI 
sport, angliškas. Kaina derinama. 

Kaina 1000 Eur. Tel. 8 601 92 146. 
Rokiškis
• Opel Zafira 2003 m., 2,2 l, 92 
kW, dyzelinas. Sidabrinė spalva, 
7 sėdimos vietos. Detalesnė 
informacija telefonu. Kaina 1100 
Eur. Tel. 8 682 20 387.  
Rokiškis
• Naujus, supakuotus dėžėse, 
išardytus MDS.bike, kalnų 
dviračius. 21 bėgis, 29 dydžio ratai, 
priekyje ir gale diskiniai stabdžiai. 
Kaina 180 Eur. Tel. 8 684 15 152. 
Rokiškis
• Audi A3 1997 m 1.9 l, TDI, 66 
kW. Kaina 399 Eur.  
Tel. 8 612 67 305. Rokiškis
• Geros būklės dviratį  MERIVA. 
Kaina 110 Eur. Tel. 8 625 17 722. 
Kupiškis
• Mopedą Ryga, variklis joniniais 
bėgiais, užsiveda, važiuoja. Reikia 
pasijungti šviesas. Be dokumentų. 
Tel. 8 695 78 132. Rokiškis
• Opel vectra 2 l, 100 kW, 
benzinas, neveikia rankinis stabdis, 
kėbulo defektai, R16 ratlankiai su 
geromis padangomis, užsiveda ir 
važiuoja gerai, TA iki 08.26. Kaina 
derinama. Kaina 260 Eur.  
Tel. 8 643 27 691. Rokiškis
• Geros būklės mopedą Delta. 
Kaina 300 Eur. Tel. 8 616 87 054. 
Anykščiai
• VW Golf 3 1.9l, SDI, 47 kW. 
Nėra TA, skilęs priekinis stiklas, 
užsiveda, važiuoja. Rokiškio r. 
Kamajai. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 693 82 653. Rokiškis
• Priekabą 2pts4 su dokumentais, 
TA. Tel. 8 688 80 186.  
Rokiškis
• Mitsubishi pajero pinin 2000 m. 
1.8 l, benzinas, 88 kW. Keturių 
vietų, TA iki 2021 m. Kaina 1250 
Eur. Tel. 8 675 42 936.  
Rokiškis
• Sulankstomą dviratį SALIUT. 

Būklė- kaip naujas, ratai 24 colių, 
svoris apie 15 kg. Kaina 77 Eur. 
Tel. 8 692 49 480. Rokiškis
• VW Sharan 1999 m. 1.9 l, 81 kW, 
TA, kėbulo defektai. Kaina 800 
Eur. Tel. 8 628 04 420.  
Rokiškis
• Ssangyong Musso. Benzinas/
dujos, važiuoja abiem kurais, TA iki 
2021 m. Plačiau teirautis telefonu. 
Kaina 835 Eur. Tel. 8 628 93 099. 
Rokiškis
• Geros būklės dviratį. Kaina 40 
Eur. Tel. 8 682 21 205.  
Rokiškis
• Škoda Fabia hečbeką. Dizelinis 
variklis, 1,4 l, 59 kW, rida 
215000km., 2009m. TA galioja iki 
2021.07. Mechaninė pavarų dėžė, 
priekiniai ratai varomi, lengvojo 
lydinio ratlankiai, žieminių 
padangų komplektas, 2 raktų 
komplektai. Kaina 2600 Eur.  
Tel. 8 695 41 336. Rokiškis
• Citroen C3 2004 m., dyzelis. TA 
iki 2019.11. Mažos kuro sąnaudos. 
Reikia tvarkyti slenkstį. Kaina 800 
Eur. Tel. 8 663 78 043.  
Rokiškis
• VW Passat 1,9 l, TDI, 81 kW, TA 
iki 2020.05  . Kaina 750 Eur.  
Tel. 8 647 90 501. Kupiškis
• Renault Megane Coupe 2001m., 
1,9 l, DCI, 75 kW. Kaina 400 Eur. 
Tel. 8 624 55 670. 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, 2001 m., universalas, TA, 
draudimas, kablys.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Įvairius dviračius. Yra rusiškas, 
sulankstomas. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Keturračius 250cc, 110cc 3/1 

bėgiai ir kitą 110cc 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

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• 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 Zafiros lietus ratus 4vnt., 
R15 195x65. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• 1997 m. Renault Laguna galinį 
dangtį su stiklu. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• Opel Zafira galinį dangtį su stiklu. 
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• 1998 m. VW Passat B5 ir Audi A4 
gerą automatinę greičių dėžę (dar 
automobilyje). Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• R18 5x112 Audi A6 originalius 
ratus. Kaina 210 Eur.  
Tel. 8 628 87 687. Rokiškis
• Dalimis Audi A6 2001 m., 2,5 l, 
TDI, 110 kW; Audi A4 1998 m., 1,9 
l, TDI, 81 kW; VW Passat 2002 m., 
1,9 l, TDI, 96 kW. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 628 87 687. Rokiškis
• Opel lietus ratlankius. Orginalūs, 
R16, 5 skylių. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 624 13 037. Rokiškis
• Nenaudotą, 270 l sunkvežimio 
dujų balioną. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 650 26 388. Kupiškis
• VW Passat B5+, 2000 m., 1,9 l, 
TDI, 85kW, universalą dalimis.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
•  Audi A4 1.9 l, TDI, 66 kW, 
sedanas. Tel. 8 600 54 331. 
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Rokiškis
• Ford Galaxy 1998 m., 1,9 l, TDI, 
66 kW. Tel. 8 600 54 331.  
Rokiškis
• VW Golf 3 1998 m., 1,9 l, TD, 
universalą. Tel. 8 600 54 331. 
Rokiškis
• VW Passat B5 sedaną, 1998 m., 
1,9 l, dyzelis, 81 kW.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• Automobilius: VW Transporter, 
VW Passat B3, B5, VW Golf, 
Opel, Mercedes. Tel. 8 600 54 331. 
Rokiškis
• Audi a4 2000 m. 19 TDI 61 kW. 
Tel. 8 612 67 305. 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
• Opel Astra sankabą (diskas ir 
diskatorius). Kaina 65 Eur.  
Tel. 8 696 59 589. Rokiškis
• R14 padangas su naujais 
ratlankiais. Tel. 8 683 27 149. 
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 1998 m. Volvo V40 
1,9l, TD. Variklį, turbiną, starterį, 
radiatorių ir kt. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Kineskopinį televizorių Samsung 
su pulteliu. 54 cm įstrižainės.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Televizorių Šilelis 1434 SL su 
priedeliu. Kaina 85 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Išmanųjį televizorių 55 colių. 
Kaina 400 Eur. Tel. 8 672 86 131. 
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• MVU-6 barstytuvą, geros būklės, 
nenaudotas. Yra 2 vnt. Kaina 3500 
Eur. Tel. 8 682 77 421.  
Kupiškis
• Noraginę sėjamąją Amazone 
D4 TYP 30, darbinis plotis 3 m. 
Kaina 400 Eur. Tel. 8 629 38 855. 
Rokiškis
• Mėšlo kratytuvą ROU-6. Kaina 
500 Eur. Tel. 8 629 38 855. 
Rokiškis
• Taarup smulkintuvą ką tik iš 
Švedijos. Labai geros būklės. 
130 cm pločio. Galiu pristatyti. 
Kaina 750 Eur. Tel. 8 644 04 409. 
Rokiškis
•  Hardi 600 purkštuvą ką tik iš 
Švedijos, būklė labai gera. 12 
metrų. Galiu pristatyti. Kaina 550 
Eur. Tel. 8 644 04 409.  
Rokiškis
• Amazone 600 trąšų barstyklę, 
ką tik iš Švedijos. Dviejų diskų. 
Būklė labai gera, rūdžių nėra. Galiu 

pristatyti. Kaina 750 Eur.  
Tel. 8 644 04 409. Rokiškis
• Ekskavatorių EO3322, priekinio 
tilto defektas, visa kita veikia. 
Kaina 2900 Eur. Tel. 8 644 04 409. 
Rokiškis
• Bogbale trąšų barstyklę iš 
Švedijos. Veikianti, galiu pristatyti. 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 644 04 409. 
Rokiškis
• Nordsten 3.5 m noraginę 
sėjamąją. Tel. 8 688 80 186. 
Rokiškis
• Vandens siurblį. Sukamas 
prijungus prie traktoriaus.  
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

Norintiems sutaupyti ir gyventi kokybiškiau – 
galimybė teikti paraiškas daugiabučių renovacijai

Būsto energijos taupymo agentūros (BETA) administracija daugiabučių namų atnau-
jinimo (modernizavimo) programa laukia naujo paraiškų antplūdžio – Aplinkos minis-
terija ką tik paskelbė jau septintą kvietimą ir iki 2020-ųjų metų sausio 31-osios BETA 
priims gyventojų ir savivaldybių paraiškas daugiabučių renovacijai.

Daugiabučių renovacijos nauda – ne tik išoriškai atnaujintas pastatas ir pagerėjusi jo esteti-
nė būklė, bet ir didesnis energetinis efektyvumas, iki 50 proc. sumažinantis šilumos sunaudo-
jimą. „Jeigu anksčiau šaltuoju metų laiku gyventojai turėjo mokėti, tarkim, 100 eurų, tai dabar 
šildymo sąskaitos vidutiniškai gali siekti 50 eurų. Taip pat vis dažniau žmonės atsižvelgia į 
tai, kaip pagerinti gyvenimo kokybę, kad galėtų jaustis šiltai, patogiai ir gyventų gražesnė-
je aplinkoje. Tad materialinė nauda – ne vienintelis renovuotų namų privalumas. Sutvarkius 
namo estetinį vaizdą, dažniausiai pakyla ir būsto vertės kaina. Jis tampa daug patrauklesnis 
potencialiems būsto pirkėjams ar nuomininkams. Taipogi, tokiu būdu pratęsiamas pastato eks-
ploatavimo laikas ir sumažinamos priežiūros išlaidos“, - apie renovacijos privalumus kalbėjo 
AB „Rokiškio butų ūkis“ direktoriaus pavaduotojas Audrius Dilys.

Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų patvirtintos paraiškos gali būti teikiamos 
būsto energijos taupymo agentūrai (paraiškos priimamos visuose BETA regioniniuose padali-
niuose iki kitų metų vasario 1 d. Aukščiausias prioritetas šiame kvietime bus taikomas tiems 
projektams, kurie anksčiau parengs investicijų planą, suderins jį su BETA ir pradės techninio 
darbo projekto pirkimą ar net jį parengs. Taip pat bus atsižvelgiama į kitus kvietime numatytus 
atrankos kriterijus: ar projektas įtrauktas į savivaldybių parengtas kvartalo efektyvumo didini-
mo programas, aukštesnė energetinio naudingumo klasė bei energinis efektyvumas, didesnis 
gyventojų palaikymas. 

Pagal šį kvietimą vykdomiems projektams Valstybė 100 proc. apmokės arba kompensuos 
projekto rengimo, įgyvendinimo administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidas. Taip 
pat, valstybė pilnai padengia visas nepasiturintiems gyventojams tenkančias išlaidas. Iš viso 
šio kvietimo metu numatoma daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programai 
skirti 150 mln. eurų.

Susidomėjusias daugiabučių bendrijas dėl išsamesnės informacijos kviečiame kreiptis 
į AB „Rokiškio butų ūkis“ direktoriaus pavaduotoją Audrių Dilį. Kontaktai: +370 615 
75625, el. paštas  audrius.dilys@rbu.lt

Užs. 0845
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PARODOS:
Viešojoje bibliotekoje
Stendinė paroda „Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centrui – 15“.
„Baltijos keliui – 30“.
Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje
„Ką veikti gamtoje?“
Spaudinių paroda „Troliai Mumiai ir kūrybos džiaugsmas“, skirta suomių 

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

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

grupių vaikų keramikos darbų paroda (vadovė Edita Miškūnienė)
Kūrybinių darbelių studijos „Naminukai“ darbelių paroda „Sagų fantazijos“
„SkaitMENINIS muziejus“. 
RENGINIAI
Rugpjūčio 28 d. 10-13 val.  –  žaidimų dienelės „Būryje vaikų kurti mums 

smagu“.

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

MALONIAI KVIEČIAME!
Rugsėjo 1-ąją kviečiame visus kraštiečius į Norkūnų kaimo (Jūžintų 
sen.) VI-ąjį susitikimą.

Programoje:
11 val. Artimųjų kapų lankymas Ragelių kapinėse;
12 val. Ragelių bažnyčioje – Pijaus X Atlaidai (Grūšninis kermošius!), šv. Mišios už Nor-
kūnų kaimo gyvus ir mirusius žmones;
13.30 val. susibūrimas Janinos ir Fiodaro Gerasimovų (Elenos Dambrauskienės) sody-
boje Norkūnų kaime;
Norkūnietis Antanas Puriuškis pristatys penktąją prisiminimų knygą „Prisimena paau-
glys ir senjoras“.
Vaišės suneštinės.

PRAŠO PADOVANOTI

• Gal kas turi nereikalingų didelių 
akvariuminių žuvų, galiu priglausti 
arba keisti į mažesnes.  
Tel. 8 693 82 442. Rokiškis
• Ieškau, kas gali atiduoti 
nereikalingą būdą vidutinio dydžio 
šuniui. Tel. 8 622 67 335.  
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Pigiai tvarkingą kūdikio lovelę. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 613 02 151. 

ant ratukų, su stalčiumi po 
lovyte ir patalynės komplektus 
kartu. Komplekte dvi antklodės, 
viena šiltesnė, kita plonesnė, dvi 
pagalvėlės ir užvalkalai. Atsakau į 
sms. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 629 25 476. Rokiškis
• Buteliukų sterilizatorių (6 
buteliukų) už 15 Eur ir maistelio 
pašildytuvą už 10 Eur. Nauji, 
vokiški. Tel. 8 670 27 742.  
Rokiškis
• Vaikišką staliuką su kėdute. Kaina 
15 Eur. Tel. 8 612 47 934.  
Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• 2019.07.31 Rokiškyje pamestas 
neįgaliojo pažymėjimas išduotas 
2013.10 Vilniaus 3-ame 
teritoriname skyriuje, Janinai 
Pečkytei. Radus, prašome 
pažymėjimą laikyti negaliojančiu. 
Tel. 8 608 24 127.  
Rokiškis
• Juodupėje, Kalnų g. rasti raktai. 
Tel. 8 626 46 095. Rokiškis

Rokiškis
• Kėdutę ant dviračio vežti 
vaikams. Tvarkinga. Tinka vaikams 
nuo 1 iki 5metų amžiaus. Saugi. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 686 48 171. 
Rokiškis
• Automobilinę kedutę Nania. 
Geros buklės, universali, pritaikyta 
iki 18 kg vaikui. Naudota, kaina 
derinama. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 621 84 857. Rokiškis
• 74-86 cm drabužėlius mergaitei. 
Puikios būklės. Kaina 9 Eur.  
Tel. 8 646 92 910. Rokiškis
• Mažai naudotą vaikišką lovytę 

Dyniuška F1 – ypač saldus pomidoras
Dar vienas iš kelių mano au-

gintų hibridų yra Dyniuška F1 
(Dyniovyj miod) – Melionėlis 
(Melionų medus). Tai nemažas, 
pasakiško skonio pomidoras. 
Tokį geriausia valgyti vieną. 
Kaip desertą.

Derlumas – nedidelis, 
bet viską atpirko skonis
Įsigyti Dyniuška F1 sėklų su-

sigundžiau perskaičiusi ypatingai 
gerų atsiliepimų apie šį hibridą. 
Nors jis išvestas ir gana neseniai.  
Tai vadinamasis bikoloras – pomi-
doras yra dviejų spalvų: geltonas 
su oranžiniai rausvais šonais. Tokie 
pasižymi ypač įdomiu ir turtingu 
skoniu. Ir Dyniuška F1 – ne išimtis. 
Apraše teigiama kad tai ankstyvas 
indeterminantinis hibridas, vaisius 
nokinti pradedantis 95-98 dieną 
nuo daigelių pasirodymo. Iš tiesų 
Dyniuška F1, kaip ir daugelis po-
midorų šiemet, šiek vėlavo.

Veislės apraše teigiama, kad tai 
itin derlus pomidoras – kvadratinia-
me metre galima sodinti 3-4 augalus 
ir iš jų pririnkti iki 25 kg pomidorų. 
Tiesa, tokį derlumą galima pasiek-
ti tik šiltnamyje. Atvirame grunte 
derlumas – iki 10 kg. Formuoti tokį 
pomidorą reikia vienu stiebu. Tiesa, 
ūglių leidžia labai nedaug. Šiltna-
myje šio pomidoro aukštis iki 2 m, 
atvirame grunte – maždaug 1,2 m. 
Vieno pomidoro svoris 300-500 g, 
ypač geromis sąlygomis gali siekti 
ir 700 g. Rekomenduojama du kar-
tus tręšti kompleksinėmis trąšomis. 
Kadangi aš pomidorų tokiomis 
trąšomis apskritai netręšiau, be to, 
pomidorai augo lauke, gal todėl ir 
nebuvo pasiekta tokio vaisių dydžio. 
O ir derlumas yra viso labo du po-
midorai nuo krūmo. Tiesa, dideli ir 
labai skanūs.

Auginti šių pomidorų daigelius 

buvo nelengva – nors Dyniuška F1 
yra hibridas, jis visiškai neatsparus 
ligoms. Daigelius prašienavo die-
gavirtė (juodoji kojelė), pirmasis 
vaisius rodė kalcio trūkumą. Taigi, 
teks su juo pažaisti, nors šis pomi-
doras, kaip hibridas, turėtų būti at-
sparesnis ligoms.

Pasakiškai skanus
Tai pomidoras, tinkantis deser-

tui. Jis visiškai neturi hibridams 
būdingo plastmasiškumo. Odelė 
plonytė, beveik nejuntama. Minkš-
timas mėsingas, sultingas, sėklų 
kameros nedidelės. Skonis – kaip 
gerai prinokusio šviesaus meliono: 
lengvas, saldus, gaivus bet ne aitrus. 
Jokios užuominos į rūgštelę. Vadi-
nasi tiks tiems, kurie dėl skrandžio 
ligų negali valgyti rūgštesnių pomi-
dorų. Puikiai laiko formą, vadinasi, 

puikiai atrodys supjaustytas lėkš-
tėje. Tai salotinio tipo pomidoras, 
rašoma, puikiai tinkantis sultims ir 
padažams. Atvirai sakant, tam šį po-
midorą būtų gaila naudoti. Skaniau-
sia jį valgyti vieną, be jokių priedų.

Verdiktas
Bandysiu šį hibridą „jaukintis“ 

ir kitąmet. Vien dėl  jo nuostabaus 
skonio. Jo sėklų jau užsisakiau po-
midorų mylėtojų forume. Tačiau ir 
neturintiems galimybių iš ten siųs-
tis, nereiktų nusiminti. Man atrodo, 
kad šio hibrido sėklomis buvo pre-
kiaujama pavasarį Rokiškio turgu-
je. O ir daigeliais prekiavo mūsų 
daržininkai tame pačiame turguje. 
Taigi, jei rasite sėklų ar daigelių, 
verta išbandyti šį įdomų hibridą.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Medaus statinaitė – ir medaus, ir statinaitė
Bočka mioda (Medaus statinė) 

veislės pavadinimas nemeluoja. Iš 
tiesų tai medaus skonio ir statinai-
tės dydžio pomidorai. Tik jų forma 
neprimena statinės, tačiau tai joks 
trūkumas. Tai derlūs, dideli ir labai 
skanūs pomidorai. Vienos kekės 
svoris – beveik 900 gramų.

Mėgstantiems rekordus
Medaus statinė – vidutinio vėly-

vumo (pirmąją kekę subrandinantis 
maždaug praėjus 110-115 d. nuo 
daigelių pasirodymo) pomidoras. 
Tai indeterminantinė veislė. Šiltes-
nio klimato zonoje galima jį augin-
ti ir atvirame grunte. Mūsų krašte 
jį geriau sodinti šiltnamyje. Tačiau 
mano patirtis rodo, kad ir lauke šiam 
pomidorui labai gera.

Medaus statinės pomidoro krū-
mas atitinka savo pavadinimą. Tai 
tvirtas ir gana aukštas krūmas. Ne-
nuostabu, kad jis tvirtas – juk turi 
išlaikyti milžiniško svorio kekes. Ra-
šoma, kad pomidoras vaisių mezga 
nedaug, tačiau jie ganėtinai stambūs: 
200-400 g. Iš krūmo galima surinkti 
iki 2,5 kg pomidorų. Iš tiesų šis krū-
mas bent šią vasarą buvo labai derlus. 
Akivaizdu, kad pridėjus prie nuskintų 
dar vieną kekėje likusį žalią pomido-
rą, kekės svoris bus daugiau nei kilo-
gramas. O tokių kekių pomidoras už-
augino net tris. Jei apskabytume kekę 
iki rekomenduojamų trijų pomidorų, 
akivaizdu, kad jie toli pralenktų žadė-
tuosius 400 g.

Rašoma, kad Medaus statinę ge-
riau formuoti dviem stiebais. Tačiau 
maniškis formuotas vienu. Ir tai ga-
nėtinai pasiteisinęs sprendimas.

Atsparus ligoms
Vienas didelių šios veislės privalu-

mų: atsparumas ligoms. Čia jau veislė 
visiškai pateisino jos aprašą ant sėklų 
pakelio. Aplenkė ir juodoji kojelė, ir 
dėl sausros šiemet daugelio pomidorų 
augintojų keiktas viršūnių puvinys, ir 
maro požymių ant šio krūmo dar ne-
matyti. Nors naktimis jau labai šalti 
rūkai ir rasos.

Kitas didelis privalumas: šie pomi-
dorai, nepaisant drėgmės svyravimų, 
neskilinėja. Tiesa, vienas pomidoras 
išaugo iš vadinamojo žiedo-monstro, 
todėl yra ne toks gražus, kaip kiti.

Įdomu ir tai, kad kekėje pomidorai 
yra panašaus dydžio.

Skonis – saldi gaiva
Ant sėklų pakelio užrašyta: „Sal-

dus ir skanus kaip medus“. Ir tai tiesa. 
Pomidoras yra labai skanaus, lengvai 
saldaus skonio. Tačiau neaitrus, neaš-
trus, turi vaisinio poskonio. Tokį gali-
ma valgyti ir tiems, kurie dėl sveikatos 
problemų turėtų rinktis rūgštesnius 
pomidorus. Kvapas skanus, tačiau ne-
aštrus ir neįkyrus.

Minkštimas sultingas, gaivus, gra-
žios geltonai auksinės spalvos, gana 
mėsingas, sviestinis. Odelė plona, ta-
čiau pomidoras ganėtinai tvirtas, tačiau 
ne kietas. Sėklų kamerų nemažai, jame 
ganėtinai daug sėklų, jos didelės. Pomi-
doras sultingas.

Puikiai tinka valgyti vienas, kaip 
desertas, pjaustyti į salotas, joms sutei-
kia lengvo saldumo. Perdirbimui dėl 
savo sultingumo puikiai tiks sultims, 
padažams.

Verdiktas
Šio pomidoro sėklų nusipirkau iš 

pomidorų augintojų grupės moterų, 
prekiaujančių rusiškomis ir ukrainie-
tiškomis sėklomis. Atvirai sakant, 
pirkti tokias sėklas – nepigus malo-
numas. Pakelis kainuoja 1-3 Eur. Tad 
kitam sezonui sėklų ruošiu ir pati: jau 
išskobiau vieną Medaus statinės po-
midorą ir padėjau sėklas fermentuotis. 
Dar vienas šios veislės privalumas: sė-
klų yra daug. Verdiktas, manau, ir taip 
aiškus  šis pomidoras augs mano darže 
ir kitąmet.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ
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Orų prognozė rugpjūčio 23-26 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Rugpjūčio 23 d. Naktį 10

Dieną 23
PV, 
3-8 m/s

Rugpjūčio 24 d. Naktį 13
Dieną 25

PV,
1-5 m/s

Rugpjūčio 25 d. Naktį 14
Dieną 24

ŠR, 
2-6 m/s

Rugpjūčio 26 d. Naktį 13
Dieną 25

PR,
3-8 m/s
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Ramutė Buckuvienė
Tel. 8 618 08 915

ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

3 valandą nakties 
paskambino kaimynas Petrui į 
duris ir klausia:

– Ar turi lipnios juostos?
– Ne.
Po kelių minučių vėl 

skambutis. Petras susinervinęs 
nueina atidaryti durų, o ten vėl 
tas pats kaimynas:

– Va imk, – sako kaimynas. 
***

Pokalbis su vartotoju 
telefonu:

– Paspauskite dešinįjį pelės 
klavišą.

– Oj, o pas mane nėra tokio, 
pas mane abu klavišai kairieji.

– Na tada apsukite pelę 90 
laipsnių kampu.

– Geras, o taip net patogiau...
***

Vyras žiūri televizorių ir 

galvoja, kad kažko trūksta. 
Prisiminė:

– Žmonele, duok alaus!
– O stebuklingas žodis?
– Staiga!

***
–Ir seniai jie kartu?
– Kas tokie?
– Tavo antakiai!

***
Žmona vyrui:
– Matai šitą žmogų 

nuotraukoje?
– Taip.
– Lygiai 6 valandą vakare jį 

paimi iš darželio!
***

Tėvas nusipirko televizorių, 
išsinešė į gatvę ir laukia taksi. 
Mažas sūnelis apžiūrinėdamas 
dėžę jo klausia:

– Tėti, o kodėl ant dėžės 
nupiešta taurelė?

– Kad nepamirštum pirkinio 
aplaistyti.

***
Inteligentų dukrelė 

susitikinėja su treninguotuoju:
– Mielasis, ar tu mylėsi mane 

kaip Romeo Džiuljetą?
– Nežinau, neskaičiau.
– Ar tu pavydėsi manęs, kaip 

Otelas Dezdemonos?
– Nežinau, neskaičiau.
– Tai ką tu tada skaitei?
– „Brisiaus galą“. Losi - 

nušausiu.
***

Trys skustagalviai paprašė 
Algimanto Čekuolio parūkyt 
ir netyčia įgijo aukštąjį 
išsilavinimą...

***
Mokytoja:
– Koks yra veiksmažodžio 

„draugauti“ būsimasis laikas?
Marytė kelia ranką:
– Ištekėti.

***
Mokinius ir mokytojus 

sveikinti su Rugsėjo 1-ąja yra tas 
pats, kaip sveikinti arklį su lauko 
darbų pradžia.

***
Senukų pora išėjo 

pasivaikščioti. Po pusvalandžio 
įpykusi močiutė grasina seneliui:

– Jei tu dar kartą po varnos 
karktelėjimo pasakysi „Taip, 
brangioji“, aš apsisuksiu ir eisiu 
namo!

***
Kad ir kiek žmona 

parsivesdavo namo meilužių, 
kad ir kiek jų slėpdavo po lova, 
vyras iš komandiruotės taip ir 
negrįžo!

***
Kalbasi du vyrai:
– Mano žmona tokia 

kvailutė. Stotyje nupirkau 
grandinėlę, mano kad auksinė. 

Iš Kinijos parsiunčiau pigiausius 
kailinukus, kaip ji džiaugėsi. 
Dabar va laukiasi...

– Tavo bus, ar atkeršijo?
***

Suvalkietis Petras net savo 
vizitines korteles pardavinėja.

***
Kalbasi dvi turtingų vyrų 

damos. Viena:
– Aš dabar Rytų filosofija 

susidomėjau. Ir į problemas 
žiūriu kaip kinas.

– O čia kaip?
– Prisimerkiu.

***
Mokytojų dienos šventėje 

susimušė kūno kultūros ir darbų 
mokytojai. Laimėjo darbų 
mokytojas: sambo tai sambo, bet 
plaktukas kišenėje patikimiau.

***
Šauktiniui seržantas aiškina:
– Jokiu būdu, niekada 

gyvenime nenukreipktite 
ginklo į žmogų! Net jei ginklas 
neužtaisytas!

Šauktinis:
– O tai kaip tada į priešus 

šaudyti?
***

Su amžiumi mažėja 
norų. Greitai jie sutaps su 
galimybėmis.

***
Architektai savo klaidas 

slepia po gebenėmis, o 
šeimininkės – prideda daugiau 
majonezo.

***
Skuta du vyrukai bėgiais 

nuo traukinio. Jis grėsmingai 
artėja. Vienas sako:

– Gal šokam nuo bėgių į 
mišką?

– Ar tu pablūdai? Jau ir 
lygiu geležinkeliu bėgt sunku, o 
jei dar ir krūmynais skustume!

***
Jei ekonomikos teorijos 

dėstytojas – ne milijonierius, tai 
ko jis gali išmokyti?

***
Kai atostogų išvažiavo 

direktorius, pailsėjo visas 
kolektyvas.

***
Niekaip nesuprantu, ką 

facebook grupėje „Ištekėti 
už Brado Pito“ veikia 1578 
vyrukai?

***
Kinas pardavė sielą Šėtonui. 

Po savaitės ji sulūžo.
***

Naujalietuvis bažnyčioje: 
„Geras tas kunigo viršininkas. 
Va kaip žmogus jam meldžiasi“.

www.rokiskiosirena.lt

UAB Auginimo formulė
parduoda sveikai lesintus ir natūraliomis 

sąlygomis augintus
broilerius, vištas dedekles

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

el. paštas: mindaugas. vileisis@ilzenbergas.lt Registruotis telefonu +37062240214

Rokiškyje atsidarė nauja vyrų kirpykla

„Barbershop'as“,
kurioje vyrai gali ne tik apsikirpti, bet 
ir pasigražinti barzdas. Mažieji vyrukai 
taip pat laukiami.

Nepriklausomybės a 31A,
 Rokiškis. 

Adresas: 

BUITINĖ TECHNIKA

• Geros būklės, veikiantį, 100 
l talpos vandens šildytuvą. 
Šildytuvas yra Rokiškio rajone,  
Kukių kaime. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 686 78 983. Vilnius
• Automatinę skalbimo mašiną 
Bloomberg, 7 kg. Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 683 27 149.  
Rokiškis
• Šaldiklį-dėžę AEG. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 683 27 149.  
Rokiškis
• Šaldytuvą Snaigė.  
Tel. 8 683 27 149. Rokiškis
• Antikvarinę vokišką siuvimo 
mašiną SINGER. Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 621 86 262.  
Rokiškis
• Elektrinę siuvimo mašiną ČAIKA 
134. Kaina 85 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Aukšto slėgio plovimo įrangą 
Kercher, naudotas kelis kartus yra 
garantija dar metams. Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• 13 l  puodą. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 621 51 352. Rokiškis
• Automatinę skalbimo mašiną.  
Tel. 8 621 51 320. 
 Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Stalinį kompiuterį su monitorium. 
Windows 7. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• Monitorių Benq, 19 colių.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Naują Xbox one s 1tb, buvo 
išpakuotas patikrai, yra belaidis 
pultelis, be žaidimų, kainą galutinė. 
Kaina 210 Eur. Tel. 8 685 72 724. 
Rokiškis
• Geros būklės, Lenovo galingą 
kompiuterį, viskas veikia. Baterija 
laiko gerai. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 683 06 559. Rokiškis
• Dell venue 11 pro 7140. Windows 
10, kroviklis, smūgiams atsparus 
dėklas. Būklė  labai gera. Kaina 
130 Eur. Tel. 8 698 37 381. 
Rokiškis

PAŽINTYS

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


