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Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Rugsėjo 3-ioji, 
antradienis, 
36 savaitė

Iki metų pabaigos liko
119 dienų.

Saulė teka 6.27 val., 
leidžiasi 20.10 val. 

Dienos ilgumas 13.43 val. 
Mėnulis – jaunatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Almuotė, Augvilas, Augvilė, 
Augvydas, Augvydė, Auksė, 

Bronė, Bronislova, Bronislovas, 
Bronius, Bronys, Mirga, Sirtautas, 

Sirtautė, Sirvyda, Sirvydas.
Rytoj: Germantas, Germantė, 
Germina, Girstautas, Girstautė, 

Girstenė, Girstenis, Girstė, Girstys, 
Kęstas, Mozė, Razė, Rozalija.
Poryt: Dinga, Dingailas, 

Dingailė, Erčius, Erdas, Erdenė, 
Filibertas, Firmas, Firminas, 
Gausantė, Justina, Rasvita, 

Rozvita, Stanislova.

Dienos citata
„Karą pradeda didieji, 

bet per jį kenčia mažieji“ 
(Ž. P. Sartras).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1189 m. Londono Vest-
minsterio abatijoje Anglijos 
karaliumi karūnuotas Ričardas 
Liūtaširdis.

1978 m pareigas pradėjo 
eiti popiežius Jonas Paulius I. 
Jis mirė tų pačių metų rugsėjo 
28-ąją.

Šiandien 
Lietuvos istorijoje

1988 m. Lietuvos persitvar-
kymo sąjūdis ir žalieji Baltijos 
pajūryje surengė akciją „Bal-
tijos apkabinimas“. Nuo tada 
kasmet pirmąjį rugsėjo šeš-
tadienį minima Baltijos jūros 
diena.

Post 
scriptum

Į akis taip, už akių – kitaip.

Vytautui Šlikui 90-mečio proga – Seimo pirmininko Viktoro Pranckiečio sveikinimai. 
L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Darbininkai dengia rastuosius pamatus saugojimui.                                                               L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

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
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Rajono ūkininkų patriarcho jubiliejuje – 
ne tik apie linksmybes, bet ir apie 
skaudžią istoriją
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Rokiškio šv. apaštalo evangelisto Mato 
bažnyčia džiugina svarbiais radiniais
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Už neišgyvendintas 
„būdeles su širdele“ 
Rokiškis baudos 
išvengs

Mokslo metai prasidėjo!

2 p.

Rokiškio ligoninė 
gerins IT 
infrastruktūrą
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Už neišgyvendintas „būdeles su širdele“ 
Rokiškis baudos išvengs

Lauko tualetas ir XXI a. yra 
nesuderinami. Bent taip mano Eu-
ropos Sąjunga, kuri reikalauja, 
kad iki 2023 m. absoliuti dauguma 
– net 98 proc. nuotekų būtų tvar-
koma civilizuotai, t. y. namų ūkiai 
būtų prijungti prie vandentiekio 
ir nuotekų centralizuotų tinklų. 
Su vandeniu situacija kol kas to-
kia: pirmiausia prie centralizuoto 
vandentiekio jungiamos gyvenvie-
tės, kuriose yra daugiau nei 2000 
gyventojų. Mūsų rajone tokia tėra 
viena – pats Rokiškis. O kaip su 
centralizuotais nuotekų tinklais?

Kaip „Rokiškio Sirenai“ komenta-
vo UAB „Rokiškio vandenys“ direk-
torius Leonas Butėnas (nuotr.), niekur 
neakcentuojama, kad šis griežtas rei-
kalavimas taikomas aglomeracijoms, 
turinčioms daugiau nei 2 tūkst. gy-
ventojų. Ir mūsų rajone tokia aglome-
racija tėra viena – Rokiškio miestas. 
Kaip sakė pašnekovas, jame dabar 
prie centralizuotų nuotekų tinklų pri-
sijungę beveik 97 proc. gyventojų. Ir 
dabar vyksta tinklų tiesimo ir atnauji-
nimo projektai, kurių dėka daugiausia 
gyventojų prisijungs iki tinklų šie-
met, o kitąmet bus pasiekta ir reika-
laujama 98 proc. riba. Tad Aplinkos 
ministerijos siūlomo baudos vėzdo 
centralizuotu nuotekų tinklų diegimo 
įmonėms, kuris gali siekti 16 mln Eur, 
mūsų rajonas turėtų išvengti.

UAB „Rokiškio vandenys“ par-
eiga – sudaryti galimybę 98 proc. 
miesto gyventojų prisijungti prie 
nuotekų tinklų. Tai reiškia, kad tie 
tinklai turi būti atvesti iki sklypo ri-
bos. Pasak L. Butėno, skaičiuojama, 
kad vidutinė tokių darbų kaina – apie 
3 tūkst. Eur gyventojui. Dar kažkiek 
turi investuoti ir patys gyventojai: 
sklype pakloti vamzdžius.

Kaip reaguoja miestelėnai į rei-
kalavimus jungtis prie tinklų? Pa-
sak pašnekovo, vieni labai laukia 
ir džiaugiasi. Juk nuotekų tinklas 

atveria kur kas daugiau galimybių, 
nei iš sklypo išgyvendinti „būdelę 
su širdele“. Centralizuotas vandens 
tiekimas ir nuotekų šalinimas reiš-
kia ir galimybę pajungti vonią, dušo 
kabiną, automatinę skalbyklę ir kitus 
civilizacijos malonumus. Tiems, ku-
rie nenori jungtis, nors yra sudaryta 
galimybė, gresia įvairios sankcijos.

„Palikta galimybė 2 proc. gyven-
tojų nesijungti prie centralizuotų tin-
klų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad 
nuotekas jie gali rinkti į sandarias 
talpyklas, o po to tinkamai, nedarant 
žalos gamtai, utilizuoti“, – aiškino 
pašnekovas. Kadangi Rokiškis yra 
didesnė nei 10 tūkst. gyventojų aglo-
meracija, vadinasi, jai keliami reika-
lavimai, kad iš nuotekų būtų tinka-
mai išvalomas fosforas, azotas, kiti 
elementai. Taigi, gyventojai turi arba 
diegti vietinius valymo įrenginius, 
arba užsakyti nuotekų išsiurbimo ir 
utilizavimo paslaugą iš ją teikiančių 
bendrovių. O tie, kurių lauko tualetų 
turinys sunkiasi tiesiog į gruntą arba 
srutos pilamos velniai žino kur, gali 
sulaukti rimto aplinkosaugininkų vi-
zito. Su baudomis už gamtos teršimą.

O ką daryti mažesnių kaimų, gy-
venviečių, vienkiemių gyventojams. 
Pašnekovas teigė, kad pirmiausia 
forsuojama gyvenviečių, turinčių 
daugiau nei 2 tūkst. gyventojų, nuo-
tekų tinklų plėtra. Taip pat baigiami 
vykdyti ankstesni projektai, kuriuose 
dar tokio didelio gyventojų skaičiaus 
reikalavimo nebuvo. Pavyzdžiui, 
centralizuota nuotekų sistema die-
giama Laibgaliuose. Pasak L. Bu-
tėno, infrastruktūros tinklų plėtros 
perspektyvose numatyta ateityje 
centralizuotą nuotekų sistemą dieg-
ti gyvenvietėse, kuriose yra per 50 
gyventojų. O visiems likusiems kai-
mams ir vienkiemiams, norintiems 
civilizacijos, išeitis yra vietiniai nuo-
tekų įrenginiai. Jie, priklausomai nuo 
modifikacijos, kainuoja apie pusan-
tro tūkstančio eurų. Lyg ir turėtų kilti 
klausimas, kodėl vieniems nuotekų 
tinklai diegiami nemokamai, o kiti 
turi už juos mokėti patys? Pašnekovo 
teigimu, netgi nuotekų tinklą atvedus 
iki sklypo, jo šeimininkai turi patys 
nusitiesti nuotekų sistemą į namus. 
Vadinasi, ir jiems reikia investuoti.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Mototourism Rally Rokiškiui – 
neabejotina sėkmė

Rokiškis šiemet tapo Mototo-
urism Rally varžybų dalimi. Jis 
į visą šalį apimančio motociklų 
ralio maršrutą įtrauktas, nes šie-
met yra Lietuvos kultūros sostinė. 
Tačiau rajono savivaldybės Kul-
tūros, švietimo ir sporto skyriaus 
vyriausioji specialistė kultūrai Ire-
na Matelienė atvirai sako: sieks, 
kad ir ateityje Rokiškis išliktų 
ralio maršrutuose. O jo senbuviai 
–„Restart Rokiškis“ komanda, su-
rinkusi 1971 tašką, užėmė šeštąją 
vietą. Įdomu tai, kad rokiškėnai 
– vieni iš nedaugelio lyderių, nega-
vusių nė vieno baudos taško: nei už 
greičio viršijimą, nei už vėlavimą.

Išlydėti lyderiai
Mototourism Rally varžybose 

rokiškėnai Vilmantas Petrušonis ir 
Kęstutis Uselis (nuotr. viršuje) nėra 
naujokai. „Restart Rokiškis“ yra šį 
ralį ir laimėjusi. Iškilmingai palydėti 
į varžybas rajono savivaldybėje, jie 
sulaukė palinkėjimo garsinti Rokiš-
kio vardą. Ir šį palinkėjimą koman-
da išpildė. Įdomu, kad iš pirmajame 
dešimtuke buvusių komandų tik mū-
siškiai ir elektrėniškiai savo pavadi-
nime naudojo miesto vardą.

Kaip jau minėta, surinkusi 1971 
tašką, „Restart Rokiškis“ užėmė 
6-ąją vietą. Įdomu tai, kad komanda 
po taškų perskaičiavimo išsaugojo 
visus surinktus taškus, vadinasi, vi-
sas užduotis atliko be klaidų.

Ralyje – laisvas 
maršruto pasirinkimas
Ralis startavo rugpjūčio 24 d. 8 

val. ryto. Jame dalyvavo per 200 ko-
mandų. Lygiai 8 val. buvo paskelbta 
ralio užduočių knyga ir sportininkai, 
startavę iš bet kurios savo pasirink-
tos vietos, važiavo aplankyti knygo-
je paskelbtų objektų ir atlikti su jais 
susijusių užduočių. Visų objektų ap-
lankyti nebuvo privaloma. Kelionei 
buvo skirta 10 val. Jei per tiek laiko 
komanda nefinišavo, ji laikoma ne-
spėjusia atlikti užduočių.

Ralio punktų temos buvo įvairios: 
Vietovardžių metai, esperanto kalbos 
klausimai, žinomi keliautojai, Struvės 
geodezinio lanko vietovės ir pan. Mūsų 
rajone ralio punktas buvo Rokiškio 
dvaras. Užduotys motociklininkams, 
kaip sakė I. Matelienė, buvo paprastos, 
ir kartu sudėtingos. Pavyzdžiui, koks 
yra Rokiškio simbolis, kodėl Rokiškio 
rajonas vadinamas triskart Lietuva. 
Pastarojo klausimo atsakymas, beje, 
buvo pateiktas ralio knygoje ir aprašy-
me. „Bet, kadangi ties juo klupo nema-
žai komandų, galima manyti, kad kai 
kurios tos knygos nė neskaitė“, – sakė 
I. Matelienė. O trečioji užduotis buvo 
labai smagi: su grafais sužaisti vieną 
mėgiamiausių jų žaidimų – neskubrųjį 
kroketą.

Duos naudos Rokiškiui
Paklausta, ar ralis davė naudos 

Rokiškiui, pašnekovė sakė tuo nė 
neabejojanti. „Kalbėjome su varžy-
bų dalyviais. Daugeliui čia patiko, 
žadėjo atsivežti šeimas, draugus. Tad 
stengsimės, kad ir kituose raliuose 
mūsų miestas liktų vienu iš lankytinų 
punktų“, – sakė I. Matelienė.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Rajono savivaldybės bei Rokiškio krašto muziejaus nuotr.

Už naktinį šiukšlinimą – didelė bauda, 
o kaimynams – priteršta aplinka

Aukštaičių gatvės 8-ojo namo gy-
ventojai skundžiasi: kažkas nakčia 
atnešė ir paliko prie konteinerių išar-
dytas stambiagabarites šiukšles. Ma-
tyti išardytas vadinamasis minkštasis 
kampas ir kitos baldų atliekos. Dau-
giabučio gyventojai nerimsta: kada 
gi AB „Rokiškio komunalininkas“ iš-
veš šiukšles? Jų netenkina bendrovės 
atsakymas, kad įprastai stambiaga-
baritės šiukšlės renkamos du kartus 
per metus. Komunalininkai gi teigia, 
kad gyventojų poreikiams rajone yra 
dvi stambiagabaričių atliekų aikšte-
lės, va ten ir reikia vežti senus baldus, 
o ne mėtyti kaimynams po langais. O 
ir kaimynai tikriausiai žino, kieno tos 
šiukšlės: vadinasi, galėtų ir patys su-
drausminti šiukšlintojus.

AB „Rokiškio komunalininkas“ 
specialistė, atsakinga už atliekų išve-
žimą, Agnė Janočkinienė „Rokiškio 
Sirenai“ komentavo situaciją: „Mūsų 
įmonė du kartus per metus: balandį ir 
spalį, pagal iš anksto paskelbtą grafiką 

apvažiavimo būdu iš gyventojų surenka 
stambiagabarites atliekas. Kitu laiku to-
kias atliekas reikia vežti į jų surinkimo 
aikšteles Rokiškyje Donelaičio gatvėje 
arba Pandėlyje. Ten atliekos priimamos 
nemokamai“.

Vadinasi, dabar gyventojai turės 
laukti iki spalio, kol tos atliekos bus 
surinktos? Pašnekovės teigimu, jei gy-
ventojai nenori gyventi tarp šiukšlių, jie 
patys turi būti suinteresuoti pranešti, jei 
pamatė šiukšlintojus. Jei tokie įkliūtų, 

lauktų didelės aplinkosaugininkų bau-
dos už gamtos teršimą. Jos siekia iki 
500 Eur. Teoriškai, ir pati miesto seniū-
nija gali kreiptis į komunalininkus su 
prašymu išvežti stambiagabarites atlie-
kas. Ir komunalininkai, kartas nuo karto 
tas atliekas surenka, kad jos miesto ga-
tvėse nesimėtytų. „Bet tikrai ne kiekvie-
ną dieną. Kada būna laisvesnis grafikas, 
mūsų darbuotojai, apvažiuoja ir surenka 
tas stambiagabarites šiukšles“, – sakė ji.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ
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Paskutines „Vasarones“ teko perkelti į kamerinę aplinką
Paskutinės „Vasaronės“ buvo 

piktas priminimas apie rudens 
ženklus: nors visą dieną oras ba-
lansavo ant trapios lyti-nelyti ri-
bos, visgi gamta kantriai išlaukė 
iki pat 19 val., kad, sugadinusi 
pasirengimą „Vasaronėms“, visus 
sugintų į Kultūros centro mažąją 
salę. Ir lietus gerokai sugadino 
įspūdingas visą vasarą trukusių 
ketvirtadienio jaukių muzikos 
vakarų pabaigtuves.

Apie mažą erdvę 
ir siaurą akiratį
Nemokami „Vasaronių“ koncer-

tai jau antrą vasarą viliojo publiką. 
Giedromis dienomis jie rengti Lion-
gino Šepkos parke, lietingomis – 
persikraustydavo į Kultūros mažąją 
salę. Kuri jau tampa ankšta tokiems 
renginiams: ir tiesiogine prasme 
– sunkiai betelpa visi norintieji, ir 
perkeltine – kai kurie kolektyvai 
prašyte prašosi didesnių erdvių.

Kaip paskutinių „Vasaronių“ sve-
čiai pučiamųjų kvintetas „Amber 
brass“. Iš skirtingų Lietuvos kampe-
lių į sostinę studijuoti muzikos atvy-
kę jaunuoliai subūrė smagų pučia-
mųjų kolektyvą, kuris paskutinėms 
„Vasaronėms“ dovanojo linksmą, 
nuotaikingą džiazo, „The Beatles“, 
Franko Sinatros melodijomis žai-
žaruojantį pasirodymą. Tačiau ne 
visiems žiūrovams jos pažįstamos... 
Kaip ir anglų kalba. Todėl balsas iš 
salės atlikėjus paprašė išversti atlie-

kamų kūrinių pavadinimus. „Žinote, 
mes čia dauguma senjorai...“, –kal-
bėjo prašytoja. Kolektyvas į tai su-
reagavo akimirksniu: ne tik išvertė 
pavadinimus, bet ir papasakojo šių 
kūrinių atsiradimo istorijas.

Kartu su šiuo kolektyvu puikią 
šventę rokiškėnams dovanojo kraš-
tietė studentė Jovita Dilytė.

Apie besezoniškumą
Simboliška, tačiau šis koncertas 

turėjo užbaigti 2018-19 m. kultūros 
renginių sezoną Rokiškyje. O jau 
rugsėjo 3-ąją prasidės šiuolaikinių 
menų festivalis „Startas“, o su juo 
– ir renginių gausus 2019-20 m. 
sezonas. Kultūros centro direkto-
rės pavaduotoja Aušra Gudgalienė 
džiaugėsi, kad centrui pavyko pa-

siekti svarbų tikslą – kultūrą ištisus 
metus, be ryškių vasaros sezonišku-
mų, kai kultūra išeidavo atostogauti.

Jaukiais, smagiais pokalbiais 
buvo pristatyti du dideli artėjantys 
renginiai. Kultūrinių renginių koor-
dinatorė Birutė Bagdonienė ir Pau-
lius Prievelis detaliai papasakojo 
apie laukiančias nemokamas festi-
valio „Startas“ edukacijas, vertin-
gus šokio spektaklius miesto erdvė-
se. Taip pat apie planuojamus kurti 
trumpametražius filmus apie Rokiš-
kį, kurių veikėjais, tikėtina, taps šio 
miesto žmonės. A. Gudgalienė pa-
brėžė, kad rokiškėnai turi unikalią 
galimybę susipažinti su šiuolaikiniu 
menu, kuris įprastai neperžengia di-
dmiesčių ribų.

Kitas svarbus pranešimas – apie 

spalio viduryje rengiamą tradicinį 
tarptautinį festivalį „Interrampa“. 
Jame tradiciškai dalyvaus Baltijos 
šalių, Ukrainos kolektyvai, kiti sve-
čiai. Režisierius Eligijus Daugnora 
pasakojo, kad šio festivalio tema-
tika: šių šalių literatūros klasika. 
Rokiškio liaudies teatras šiam fes-
tivaliui ruošia premjerą – spekta-
klį Juozo Tumo-Vaižganto kūrinio 
„Dėdės ir dėdienės“ motyvais. Ku-
ris, pasak režisieriaus, skambės ir 

šiuolaikiškai, ir jautriai. Pašnekovas 
apžvelgė ir įdomiausius kitų teatrų 
spektaklius, į kuriuos jis būtinai re-
komendavo nueiti.

Kaip Rokiškio liaudies teatro 
prisistatymą jo aktoriai suvaidino 
smagų performansą. Su keistu ir 
gerokai primirštu lietuvių liaudies 
instrumentu – tabalais. Groti jais – 
tabaluoti – teatro aktoriai mokėsi 
jau keletą savaičių.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Rokiškio ligoninė gerins IT infrastruktūrą
„Penkių kontinentų komunika-

cijų centras“, valdantis „ProfIT“ 
– užsakomųjų IT paslaugų (angl.  
outsourcing) kompleksą verslui iš 
vienų rankų – pasirašė jungtinę in-
formacinių sistemų infrastruktū-
ros priežiūros paslaugų sutartį su 
12-a Lietuvos regioninių gydymo 
įstaigų, tarp jų ir Rokiškio rajono 
ligonine. 

„ProfIT“ 12-ai gydymo įstaigų 
teiks joms priklausančių virtualių 
serverių priežiūros paslaugas, užti-
krins nuolatinę informacinių sistemų 
infrastuktūros stebėseną ir kritinių 
incidentų valdymą, apsaugą nuo vi-
rusų. Bus nuolat atliekamos serverių 
duomenų kopijos ir teikiamos kitos 
virtualios IT priežiūros paslaugos. 

Rokiškio ligoninės direktorė Ra-
munė Markevičienė teigia, kad toks 
sprendimas jų gydymo įstaigai yra 
efektyvesnis ir ekonomiškai naudin-
gesnis. Nereikia patiems investuoti 
į savo IT infrastuktūros išlaikymą, 
galima sumažinti administracinius 
resursus ir nukreipti turimas lėšas į 
gydymo paslaugų gerinimą. 

Mūsų gydymo įstaigoje dirba 
daug specialistų, kurie kasdien ap-
tarnauja pacientus iš įvairių šalies 
miestų. Kiekvieną mėnesį išrašoma 
daugybė elektroninių dokumentų, 
todėl būtina užtikrinti nuolat patiki-
mai veikiančią IT infrastruktūrą ir 
ją tinkamai prižiūrėti. Ne kiekviena 
gydymo įstaiga gali pasigirti turinti 
patyrusių IT specialistų  komandą, 
kuri operatyviai šalintų visus ne-
sklandumus. Kiekviena gedimų mi-

nutė kainuoja tiesiogine šio žodžio 
prasme, nes tuo metu negalima ap-
tarnauti pacientų, tinkamai išrašyti 
receptų ar paskirti tyrimų. Tai sukelia 
nepatogumų ir pacientams, kurie yra 
priversti ilgiau laukti eilėse“, – sako 
Ramunė Markevičienė. 

Trejų metų trukmės serverių prie-
žiūros paslaugų sutartis sudaryta su 
Rokiškio rajono ligonine, Panevėžio 
miesto poliklinika, Biržų ligonine, 
Pasvalio ligonine, Kupiškio ligonine 
ir kitomis įvairiose Lietuvos vietose 
veikiančiomis 12-a gydymo įstaigų. 

VšĮ Rokiškio rajono ligoninės IT 
specialistas Vytautas Klišys teigia, 
kad sprendimas rinktis išorinį pas-
laugų tiekėją kilo įvertinus, jog vidi-
niais resursais visų esamų problemų 
nepavyks išspręsti. Renkantis įmonę 
buvo atsižvelgta ne tik į siūlomas 
kainas, bet ir į problemų sprendimo 
reakcijos laiką, operatyvumą, turimą 
patirtį ir kitus aspektus. Galiausiai, 
gydymo įstaigos dalį savo  IT ūkio 
patikėjo užsakomąsias „ProfIT“ pas-
laugas teikiančiai bendrovei. 

„ProfIT“ Verslo klientų skyriaus 
vadovas Ernestas Stačiūnas paste-
bi, kad nemažai regiono įstaigų su-
siduria su kvalifikuotų specialistų 

trūkumu, todėl dalį jų kompensuoja 
užsakomąsias paslaugas teikiančios 
įmonės. 

„Patyrusių IT specialistų šiuo 
metu Lietuvoje trūksta, todėl juos 
atrasti ir išlaikyti, ypač regionuose, 
yra sudėtinga. Logiška, kad tokiais 
atvejais geriausia dalį procesų per-
duoti bendrovėms, kurios teikia to-
kias paslaugas ir turi kvalifikuotų 
darbuotojų. Be to, nesklandumų su 
serveriais, tinklu ir kita įranga gali 
kilti ne tik darbo valandomis, bet 
ir po jų ar savaitgaliais, kuomet at-
sakingas žmogus gali būti apskritai 
nepasiekiamas, o gydymo įstaigos 
veikia 24/7“, – dėsto E. Stačiūnas. 

„ProfIT“ atstovas priduria, kad 
vis dar ne visi verslininkai įvertina, 
kiek jų įmonėms kainuotų IT sistemų 
gedimai, jų šalinimas ar duomenų 
praradimas. O vertinti reikėtų ne tik 
pataisymų kainą, bet ir sugaištą lai-
ką laukiant, kol sistemų darbas bus 
atkurtas, kadangi tuomet dalis dar-
buotojų negali atlikti savo pareigų 
ir įmonės veikla stoja. Tai gali nei-
giamai paveikti ir įmonės reputaciją, 
nes klientai susidaro neigiamą įvaiz-
dį apie įmonės paslaugas.

BNS inform.

Rugsėjo 7 d. 11 val. Savivaldybės 1-ojo aukšto salėje. 
Paskaita nemokama

„Rokiškio sūrio“ grupės pajamos 
mažėjo 12,8 proc. iki 89,2 mln. eurų

Vienos didžiausių šalyje pieno 
perdirbimo grupės „Rokiškio sūris“ 
konsoliduotos pajamos šių metų pir-
mąjį pusmetį siekė 89,168 mln. eurų 
– 12,8 proc. mažiau nei tuo pačiu 
metu pernai.

Tai lėmė pernai kartu su partneriu 
Naujosios Zelandijos pieno pramonės 
koncernu „Fonterra“ pakeista įmonės 
strategija didinti kietųjų sūrių gamybą.

„Pagaminti kietieji sūriai gali būti 
parduodami tik po brandinimo, kuris 
trunka mažiausiai vienerius metus. Dėl 
to per praėjusius metus pagamintos 
produkcijos atsargų vertė nokinime ir 

sandėliuose padidėjo 32,4 mln. eurų. 
Šiai pagamintai produkcijai išlaidos jau 
patirtos, o ji realizuota bus artimiausiu 
metu“, – teigiama pranešime.

Pasak „Rokiškio sūrio“ direktoriaus 
Daliaus Trumpos, teigiami rezultatai 
pasimatys realizavus per praėjusius 
metus pagamintą produkciją.

Grynąjį nuostolį grupė šiemet suma-
žino 2,3 karto iki 1,57 mln. eurų. Pelnas 
prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvė-
jimą bei amortizaciją (EBITDA) augo 
daugiau kaip 13 kartų iki 2,793 mln. 
eurų, per „Nasdaq“ biržą pranešė „Ro-
kiškio sūris“.

BNS inform.
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Architektas Aurimas Širvys džiaugiasi, kad granitinėms grindims vietoj sugadintųjų pavyko gauti plokštes iš to paties 
granito karjero Lenkijoje.                                                                                                             L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Archeologiniame pjūvyje – kultūriniame sluoksnyje laiko, žmonių ir stichijų palikti ženklai.                    A. Širvio nuotr.                                                                                                             

Rokiškio šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia džiugina svarbiais radiniais
Nespėjo rokiškėnai pasidžiaugti, kad netrukus galės melstis šiltoje šventovėje, o jos remonto darbai jau žeria naujus atradimus. Vos prieš porą mėnesių 
archeologai džiaugėsi radę antrosios bažnyčios pamatų fragmentą. O dabar – jau ir pirmosios, pačioje XVI a. pradžioje statytosios, pamatus, kolonos 
pamatą. Ir šie atradimai nebus paslėpti nuo visuomenės akių: jie ne tik džiugins akį po stikliniu gaubtu, bet ir ateityje suteiks progą archeologams detaliau 
tyrinėti pačią ankstyviausią mūsų miesto istoriją.

Pirmosios, XIV-XV a. sandūroje statytos Rokiškio bažnyčios pamatai.
                    A. Širvio nuotr.                                                                                                             

Antrosios, 1708 m.  statytos Rokiškio bažnyčios pamatai.        A. Širvio nuotr.                                                                                                             

Seniausioji miesto istorija
Kraštietis architektas Au-

rimas Širvys neslėpė džiaugs-
mo svarbiais radiniais. Prieš 
porą mėnesių archeologė dr. 
Raimonda Nabažaitė atkasė 
senosios bažnyčios pamatus. A.
Širvys atviras: jų ieškota tikslin-
gai, sutapdinus dabartinės baž-
nyčios planus su ankstesniųjų. 
Mat pati archeologinių tyrimų 
koncepcija buvo ne tik priva-
lomoji priežiūra, kokia būtina 
tokio statinio remontui. Tačiau 
archeologė ėmėsi platesnių, 
mokslinių tyrimų. Pašnekovo 
teigimu, buvo svarbu išnaudoti 
šią unikalią progą, mat užden-
gus šildomas grindis, tik Dievas 
žino, kada bebūtų atsiradusi ga-
limybė tokiems tyrimams.

Archeologo darbas dažnai 
prilyginamas adatos ieškojimui 
šieno kupetoje, ir dar tamso-
je. Visgi šiuo atveju buvo šiek 
tiek pradinių svarbių duomenų. 
Buvo žinoma, kad antroji (1708 
m. statyta) bažnyčia buvo sta-
tyta ant pirmosios, datuojamos 
maždaug 1500-aisiais, pamatų. 
Jų vieta buvo išlikusi brėžiniuo-
se, taigi, archeologė žinojo bent 
apytiksliai, kur jų ieškoti. 

Kaip ir grindų remonto, taip 
ir archeologiniai darbai buvo 
padalinti į du etapus. Pirmajame 
buvo atkasti, manoma, antro-
sios bažnyčios pamatai. A. Šir-
vys neslepia: pirmasis radinys ir 
pradžiugino, ir šiek tiek nuvylė. 
Mat pamatai buvo per maži, per 
menki tokiai bažnyčiai. Be to, 
jie neatitiko pastato plano. Tad 
teko iškelti svarbų klausimą: ar 
plano braižytojai apsiriko, ar 
pamatų reiktų ieškoti kitur. A. 
Širvys kelia hipotezę, kad mi-
nėtieji pamatai buvo tikriausiai 
antrosios bažnyčios priestato: 
priebažnyčio, vadinamojo „bo-
binčiaus“ dalis. 

Antrajame tyrimų etape atsi-
vėrė gilesni kultūriniai sluoks-
niai. Saugantys jau XV-XVI a. 
sandūros paslaptis. Radinių čia 
daug, ir kvapą gniaužiančių. 

Buvo atkasti pačios pirmo-
sios bažnyčios, datuojamos 
maždaug 1500-aisiais, pamatai. 
Iš ko sprendžiama, kad tai bū-
tent tos bažnyčios dalis. Jie rasti 
gerokai giliau, maždaug 1,5 m 
žemiau, nei pirmi atkasti pama-
tai. Vadinasi, per maždaug 200 
m. kultūrinis sluoksnis „paau-
go“ apie 1,5-2 m. Kultūriniame 
sluoksnyje aiškiai matyti gaisrų 
pėdsakai: yra žinoma, kad abi 
ankstesniosios Rokiškio baž-
nyčios sudegė. Įdomu tai, kad 
jos buvo didesnės nei dabartinė: 
pamatai kai kur „išlenda“ iš da-
bartinės bažnyčios sienų peri-
metro į išorę. Bažnyčios būta 
didžiulės, plačios, su dviem ko-
plyčiomis. Kodėl ji statyta tokia 
didelė, nors manoma, kad kraš-
tas nebuvo tankiai gyvenamas? 

„Matyt, tada didesnėms bažny-
čioms buvo poreikis“, – sakė A. 
Širvys. 

Svarbi šiam kraštui
Pašnekovas teigė, kad pir-

moji bažnyčia statyta maž-
daug 1500-aisiais, vėliausiai 
– 1506-aisiais. Mat Vilniaus 
kurijos archyve išlikęs doku-
mentas, kurį 1516 m. pasira-
šė karalius Zigmantas I. Tai 
dovanojimo aktas, kuriame 
patvirtinama tai, ką Rokiškio 
parapijos bažnyčiai suteikė jo 
pirmtakas Aleksandras Jogai-
laitis. Aleksandras Jogailaitis 
mirė 1506-aisiais, taigi tais 
metais, akivaizdu, bažnyčia jau 
stovėjo. 

Kad ji maždaug pirmojo Ro-
kiškio paminėjimo 1499-aisiais 
amžininkė, architekto A. Širvio 
teigimu, liudija detalės: ply-
tos pamatuose labai panašios į 
Rokiškio dvarvietėje rastąsias, 
mūrijimo, plytų rišimo detalės 
atitinka tam laikmečiui būdin-
gas tendencijas. Senesnė šiame 

krašte būtų tik Vyžuonų bažny-
čia, tikroji gotikinė. Net Biržų 
piliavietė gerokai jaunesnė už 
pirmąją Rokiškio bažnyčią.

Apie tai netiesiogiai liudija ir 
kitas archeologų radinys: žmo-
gaus su peiliu palaikai. Mano-
ma, kad jie – krikščionybės ir 
pagonybės sandūros, arba XV 
a. pradžios. Mat pagonybėje pa-
laikai paprastai buvo deginami. 
O pagal jų radimo gylį, kultūri-
nį sluoksnį galima teigti, kad jie 
– pačios krikščionybės pradžios 
Lietuvoje amžininkai.

Archeologiniai radiniai lei-
džia daryti prielaidų, kur ieško-
ti ir vadinamosios Krošinskių 
kriptos. Tačiau, pasak archi-
tekto, detalesnių tyrimų atsisa-
kyta. Kodėl? Nes numanoma 
jos vieta gali būti ten, kur dėl 
biraus grunto negalima kastis, 
nesutvirtinus bažnyčios pama-
tų. „Tam reiktų daryti atskirą 
projektą: pirmiausiai tvirtinti 
bažnyčios pamatus, o jau po to 
bandyti atsargiai tyrinėti“, – aiš-
kino architektas.

Bemiegės naktys 
ir pakeistas projektas
Tačiau ir dabartinių radinių 

užtenka, kad ne tik mokslinin-
kams, bet ir rajono vadovams 
būtų kur galvą pasukti. Pirmiau-
sia, pamatų klausimas. „Jei da-
bar juos uždengtume, daugiau 
jau, ko gero, niekada nebepa-
matytume. Ateities kartos mūsų 
nesuprastų. Man asmeniškai 
būtų nepakeliama matyti, kaip 
pamatai uždengiami nuo visuo-
menės akių. Eksponuojami jie 
taptų mūsų miesto perlu, mūsų 
miesto istorijos akcentu ir vie-
tos žmonėms, ir turistams“, 
– „Rokiškio Sirenai“ teigė me-
ras Ramūnas Godeliauskas. 
Jis sakė šį klausimą aptaręs su 
Rokiškio dekanato dekanu Ei-
mantu Noviku, ir kalbėta apie 
būtinybę bent jau dalį pamato 
eksponuoti, įrengus stiklines 
grindis. Bažnyčioje lankėsi ir 
rastuosius dviejų ankstesnių 
bažnyčių pamatus apžiūrėjo ir 
rajono tarybos nariai. Kiek ga-
lėtų kainuoti tokia ekspozicija, 

dar nėra žinoma.
Architektas A. Širvys prisi-

pažino tris naktis nemiegojęs, 
kai sužinojo apie radinius. Nu-
spręsta keisti projektą. Pirmų-
jų rastų (antrosios bažnyčios) 
pamatų numatoma eksponuoti 
0,62x1,2 m plotą, o antrųjų (pir-
mosios bažnyčios) – 1,86x1,2 
m. Įdomu tai, kad pamatai bus 
eksponuojami vadinamąja „sar-
kofago“ technologija: pro sti-
klą ne tik bus matyti apšviesta 
jų dalis, bet ir palikta prieiga 
ateityje vykdyti archeologinius 
kasinėjimus. „Langelis bus ne-
didelis, bet bus matyti toli į gylį. 
O ir ateities archeologai galės 
toliau tęsti tyrimus“, – techno-
logijos privalumus vardino A. 
Širvys.

Iš to paties karjero
O kitur bus klojamos graniti-

nės grindys su įrengtu grindiniu 
šildymu. A. Širvio teigimu, kiek 
įmanoma, stengiamasi išsaugo-
ti senąsias granitines plokštes. 
Deja, medinių grindų klojimas 
XX a. 9-ajame dešimtmety-
je gerokai joms pakenkė. Mat 
prieš klojant medines grindis, 
virš granitinių plokščių buvo 
patiestas ruberoidas. O po juo 
kaupėsi drėgmė, druskos, ku-
rios maždaug 30 proc. grindų 
plokščių suėdė taip, kad jos ne-
beatrestauruojamos. Ir jos bus 
pakeistos naujomis.

Įdomu tai, kad naujosios 
plokštės atkeliavo iš to paties 
karjero Lenkijoje. „Ne kiniš-
kos, ne ukrainietiškos. Todėl ir 
nepigios. Tačiau jos iš to paties 

karjero Lenkijoje, tad galima 
sakyti, tik 150 m. jaunesnės už 
senąsias grindų plokštes“, – pa-
sakojo A. Širvys.

Iš kur sužinota apie tai, 
kad būtent Lenkijos karjeruo-
se buvo gamintos granitinės 
plokštės? Pašnekovas teigia: iš 
grafų laiškų. Jų būta daug. Mat 
plokštės traukiniais iš to karjero 
vežtos kelis kartus, jų gamyba 
vėlavo. Ir jos, pašnekovo teigi-
mu, tais laikais buvo pasakiškai 
brangios. Taigi, į bažnyčią grą-
žinama senoji autentika.

Apie interjerą 
ir nelemtus aliejinius dažus
Ateityje svarstoma galbūt 

atnaujinti ir bažnyčios interje-
rą. Įdomu tai, kad pirmą kartą 
bažnyčia, kaip rodo tyrimai, 
buvo dažyta balta ir oranžine 
spalvomis. Pasak A. Širvio, 
dabar toks interjeras būtų nepri-
imtinas akiai. Paskui panelinė 
(iki langų) bažnyčios sienų da-
lis buvo triskart dažyta. Visais 
atvejais buvo pasirinkti žali to-
nai, šabloninė tapyba: kvadratai 
su pasikartojančiais augaliniais 
motyvais. Įdomu, kad atskirų 
dažymų kvadratai tarpusavy-
je nesutampa. „Vyšnaite ant 
torto“, blogąja prasme, kaip ir 
medinės grindys, tapo pasku-
tinysis perdažymas aliejiniais 
dažais. Kurie, vaizdžiai sakant, 
„nužudė“ visus po jais esančius 
sluoksnius. Kokių dar paslapčių 
atskleis Rokiškio bažnyčia, paro-
dys laikas. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Rajono ūkininkų patriarcho jubiliejuje – ne tik apie 
linksmybes, bet ir apie skaudžią istoriją

Apie bičiulystės dvasią
Vytautas Šlikas savo 90-

metį šventė rugpjūčio 28-ąją. 
Rugpjūčio 29-ąją jis sukvietė 
į Rokiškio krašto muziejų sve-
čius kartu pasidžiaugti ilgais 
pažinties ir draugystės dešim-
tmečiais. Ne vienas vėlyvas 
muziejaus lankytojas nustebo 
jo kieme išvydęs automobilius 
mėlynais švyturėliais. Rajono 
ūkininkų ir politikos patriarcho 
su 90-uoju gimtadieniu pasvei-
kinti atvyko Seimo pirminin-
kas Viktoras Pranckietis. Kuris 
atvirai jubiliatą vadina bičiuliu. 
Kurio pakviestas kitados vyko 
į Rokiškį jauniesiems ūkinin-
kams rodyti obelaičių skiepiji-
mo pagrindų. 

Bičiuliu V. Šliką vadina ir 
gausus būrys buvusių kolegų – 
rajono kolūkio pirmininkų. Ku-
rių daugeliui jis buvo pavyzdys 
ir mokytojas. Apie kurie jie ir 
dabar prisimena ir pagyrimus, ir 
patarimus, ir kandžius žodžius. 
Gimtadienio proga Vytautas 
Vilys pacitavo keletą V. Šliko 
pokštų, kaip antai: kai vienas 
kolūkio pirmininkas atvyko pa-
sipuošęs naujais kailiniais, jubi-
liatas pasakė: „nuo vieno avino 
nuvilko, kitam užvilko“. 

Jubiliejaus šventėje gausu ir 
rajono ūkininkų, su kuriais V. 
Šlikas žengė į laisvąją žemės 
ūkio rinką Lietuvai atgavus ne-
priklausomybę. Šalia jų tie, ku-
rie išaugo iš jo globotų jaunųjų 
ūkininkų būrelių. Kuriuos šiuo 
metu turi tik du Lietuvos rajo-
nai...

Ir apie skaudžią realybę
V. Šliko gimtadienis, jei ga-

lima taip sakyti, buvo ne apie 
jį, o aplink jį. Apie linksmas 
ir skaudžias patirtas istorijas, 
apie žmones, sutiktus tame il-
game gyvenimo kelyje. Tai 
žmogaus istorija, iliustruojanti 
skaudžią valstybės ir tautos is-
toriją. Todėl ir skambant pačiai 
brangiausiai dainai – „Lietuva 
brangi“ – V. Šlikas vos tramdė 
akies kamputyje besikaupiančią 
išdavikę ašarą. 

Brangi ta žemė. Nes „tiek 
vargo, kančių patyrė“. Kaip ir 
V. Šlikas. Kurio gimtadieniui 
skirtas Dariaus Baltakio filmas 
prasidėjo visiškai nešventiškai.  
Jubiliatas pasakojo ne apie savo 
darbus, planus, tikslus ir sie-
kius. O apie dieną, pakeitusią 
jo gyvenimą. Skaudžią pokario 
realybę. Kai tėvas, pasiturintis 
ūkininkas, atsidūrė Šiaulių ka-
lėjime. Vien už tai, kad vokiečių 
okupacijos metu įvykdė įsaky-
mą apie pyliavas...

O jubiliatas, tada dar paau-
glys, nuvežė į kalėjimą tėvui 
duonos kepalą ir bryzą lašinių. 

Vytautas Šlikas gerai pažįstamas rajono žmonėms. Vieniems kaip kažkada vieno stipriausių kolūkių pirmininkas. Kitiems – kaip mokytojas, rajono kultūros vedlys. 
Tretiems – kaip rajono ūkininkų sąjungos ilgametis vadovas, vienas pirmųjų rajono politikų. „Rokiškio Sirenos“ skaitytojams jis pažįstamas kaip įdomių pamąstymų ir 
įžvalgų autorius. Nestokojantis ir aštrios akies, ir aštraus žodžio. Ir humoro jausmo. Tarp linksmybių ir darbo brėžiantis griežtą eiliškumo ribą – „pirma blynai, paskui 
šokiai“. Ir klausydamas savo mėgstamiausią dainą – „Lietuva brangi“ – akies kamputyje tramdydamas ašarą.

Ir paprašytas padėti, kaimynas 
stribas vaikui atsuko nugarą...

O namuose ašaros: išvedami 
trys arkliai, septynios karvės, 

šluojami „tautos priešo“ grū-
dų aruodai. Suklupusi motina, 
raudanti, kad septynių vaikų 
šeimynai belieka mirti iš bado... 
Ir vos sovietiniams stribams iš 
namų išgrobus visą turtą, atva-
žiavo kaimynai. Kas į vežimą 
avį įvertęs, kas maišą grūdų... 

Buožės vaiko „titulas“ V. 
Šliką persekiojo visur. Moky-
tojų kursuose. Kai valdžia jį 
liepė išprašyti iš paskutiniojo, 
matematikos, egzamino. Ir kur-
sų vadovai, kurie rizikuodami 
„pervedė“ V. Šliką egzaminų 
laikyti pabaigti į kitą aukštąją 
mokyklą. Kai beieškančiam 
darbo užsiverdavo mokyklų du-
rys. Kai po ketverių vadovavi-
mo Rokiškio kultūros namams 
bei kultūros skyriui metų, pa-
aiškėjo, kad „liaudies priešo“ 
vaikas tokiam darbui lyg ir ne-
tinkamas...

O ką reiškė tas buožišku-
mas? V. Šlikas neslepia: jau vai-
kystėje pažino darbo skonį, nes 
gausioje šeimoje nebuvo perte-
kliaus. Prieš eidamas į mokyklą, 
jis keldavosi anksti, kad mamai 
paruoštų kūlelį žabų, ši užkur-
tų krosnį ir iškeptų ar išvirtų 
kažką į lauknešėlį pietums. Ir 
mokslo iš gausios šeimos siekė 
tik jis vienas – kitiems nebuvo 
galimybių... Buvo ir džiugių 
dalykų: tarpukario prezidento 
Antano Smetonos tvirtas rankos 

paspaudimas, Kaune  jaunųjų 
ūkininkų parodoje išvydus V. 
Šliko užaugintą runkelį.

Apie žmones
Ir filme, ir jubiliejaus šven-

tėje V. Šlikas kalbėjo ne apie 
savo nuopelnus, o apie supusius 
žmones. Apie tai, kaip beva-
žiuodamas motociklu išvydo 
moteriškę, bevagiančią būsi-
mos kolūkio daržinės statybai 
skirtą lentą: sustojo, klausia, 
kam tu tą lentą, Varnien, tempi? 
Ogi gardui tverti, kad paršiukai 
neišsilakstytų. „Sakau, nešk tą 
lentą ir sėsk ant motociklo. Nu-
važiuojam, o gryčioj – asla. Du 
maži vaikai“. Sprendimas pa-
prastas: pasiuntė kolūkio vyrus 
užtverti paršeliams gardų, o ko-
lūkio lentpjūvei įsakymas lentas 
grindims išpjauti ir sudėti. Kad 
nebereiktų po aslą vaikščioti.

Pašnekovas neslepia: sky-
rė laiko ir keliams, ir namams, 
ir profilaktoriumo su baseinu 
statybai. Todėl ir Liudo Giros 
kolūkis buvo vienas iš tų retų, 
kurie išsilaikė patys, be finan-
sinės paramos. Kur šiltnamiuo-
se ir laukuose augo daržovės, 
laukuose buvo gausu javų, 
gyvulių, paukščių. Gal todėl 
ir prašymus priimti į kolūkį jis 
skaičiavo šimtais...

Todėl pašnekovui ir dabar 
nesuprantama, kaip kaime ga-

lima gyventi be žemės, gyvu-
lio, darbo, gamybos... „Visada 
sakiau ir sakysiu: pirma blynai, 
paskui šokiai“, – tvirtai rėžė jis. 

Kvailystėmis neužsiėmė
Skaudi gyvenimo patirtis 

užgrūdino, padarė nepakančiu 
kvailystėms. Kai partorgė lie-
pė važiuoti į Obelius ir užrašyti 
kunigo pamokslą, jai V. Šlikas 
atkirto: „pati ir važiuok!“.

Kai priešgaisrinės saugos 
patikrai per patį darbymetį ti-
krintojas pareikalavo kieman 
suvaryti visus 25 kombainus, 
buvo už pakarpos nuleistas nuo 
kontoros laiptų. 

Toks V. Šlikas ir dabar – 
kandus, tiesmukas, atviras. Ne-
bijantis pasakyti aštresnį žodį ir 
ekonomikos, ir politikos, ir so-
cialinio gyvenimo klausimais. 

Jis, kaip sakė Seimo pirmi-
ninkas V. Pranckietis, yra tiltas 
tarp tarpukario ir dabartinės Lie-
tuvos. Savo pavyzdžiu liudijan-
tis, kad tik darbas ir mokslas gali 
padėti žmogui siekti savųjų tiks-
lų, rasti vietą savo gyvenime...

„Kai tarpukariu žmogus ar-
davo dirvą, jis, įkinkęs kumelę, 
šalia paleisdavo ir kumeliuką. 
Kad gyvulėlis nuo mažens mo-
kytųsi, kad jo laukia darbas. O 
mes ką padarėme...“, – ne kartą 
šį pavyzdį kartojo V. Šlikas.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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AUGALAI

SENIŪNAIČIŲ RINKIMAI 
JUODUPĖS SENIŪNIJOJE

Vadovaujantis Rokiškio rajono savivaldybės ta-
rybos 2019 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. TS–148, 
patvirtintu Rokiškio rajono savivaldybės seniūnai-
čių rinkimo ir atšaukimo tvarkos aprašu, organi-
zuojami seniūnaičių rinkimai, vyksiantys atviru bal-
savimu gyventojų susirinkime.

  2019 m. rugsėjo 17 d. 18 val. Didsodės kaimo 
bendruomenės patalpose – Didsodės seniūnaiti-
jos.

  2019 m. rugsėjo 18 d. 14 val. Onuškio kultūros 
namų salėje – Onuškio seniūnaitijos.

  2019 m. rugsėjo 19 d. 18 val. Lukštų kultūros 
namų salėje – Lukštų seniūnaitijos.

  2019 m. rugsėjo 20 d. 18 val. Juodupės kultū-
ros namų salėje – Juodupės seniūnaitijos.

  Kandidatų į seniūnaičius registracija vyks Juo-
dupės seniūnijoje pas raštvedę Astą Šniokienę nuo 
2019 m. rugsėjo 4 d. 8 val. iki rugsėjo 10 d. 15 val.

  Kandidatų duomenų patikrinimas vyks 2019 m. 
rugsėjo 10 d. nuo 15 val. iki 17 val.

Kandidatų į seniūnaičius sąrašas tvirtinamas 
2019 m. rugsėjo 11 d. ir paskelbiamas seniūnijos 
interneto svetainėje. 

 Išrinktų Didsodės ir Onuškio seniūnaičių sąrašas 
tvirtinamas ir skelbiamas 2019 m.  rugsėjo 20 d.

  Išrinktų Lukštų ir Juodupės seniūnaičių sąrašas 
tvirtinamas ir skelbiamas 2019 m.  rugsėjo 24 d. 

Užs. 0849

BALDAI

• Naudotas keturias išlankstomas, 
patogias kėdes. Parduodu visas iš 
karto. Kaina 24 Eur.  
Tel. 8 604 91 575. Rokiškis
• Tvarkingą, nenutrintą kampą su 
miegama dalimi. Matmenys: 2x2,5 
m. Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 624 21 634. Rokiškis
• Naudotą rašomąjį stalą, išsivežti 
patiems. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 604 91 575. Rokiškis
• Beveik naują, be jokių defektų, 
kompiuterinį stalą. Kaina 55 Eur. 
Tel. 8 612 94 783. Rokiškis
• Puikios būklės spintą. Veikiantis 
durelių užraktas, reguliuojama 
lentynų padėtis. Aukštis 1,96 m, 
plotis 0,8 m, gylis 0,4 m. Kaina 30 
Eur. Tel. 8 623 41 177.  
Rokiškis
• Modernų, natūralios odos kampą 
su relaksine funkcija. Reguliuojama 
relaksinės dalies porankiai, 
pasisukimo kampas, pufo padėtis. 
Be miego funkcijos. Ilgis: nuo 3 
iki 3,60 m (priklauso nuo pufo 
padėties), gylis: 55 cm. Galiu 
padėti atvežti. Kaina 240 Eur.  
Tel. 8 623 41 177. Rokiškis
• Kompiuterio/rašomąjį stalą. Visa 
informacija telefonu. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 624 28 986. Rokiškis
• Nenaudotą vonios kriauklę. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 606 98 975.  
Rokiškis
• Ikea vaikišką šviestuvą. Kaina 9 
Eur. Tel. 8 620 55 975. 
 Rokiškis
• Sofą-lovą. Matmenys: sėdima 
dalis 80x200, gulima padėtis 
160x200. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 651 98 478. Rokiškis

• Sėklinius kviečius SEDULA DS 
C2. Išvalyti. Tel. 8 601 26 960. 
Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Baltus odinius moteriškus 
sportinius batelius. Vokietija. 38 
dydis. Kaina 37 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Juodus moteriškus odinius 
sportinius batelius lenktu padu. 
Korėja. 40 dydis. Kaina 37 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Jaunatvišką mėlyną kostiumą. 
Vilkėtas keletą kartų, būklė ideali. 
Naujas pirktas už 140 Eur. S dydis, 
176-182 cm. Kaina 70 Eur. 
 Tel. 8 699 33 536. Rokiškis
• Sportinius krepšinio batelius. 
Nike Hyper Dunk, 40 dydis, nešioti 
treniruotėse vieną sezoną.  
Tel. 8 685 72 439. Rokiškis
• Geros būklės uniforminį sarafaną 
iki 146 cm ūgio mergaitei.  
Tel. 8 685 72 439. Rokiškis
• Avėtus 38 dydžio batus.  
Tel. 8 679 72 890. Rokiškis
• Geros būklės, puošnią suknelę. 
Vilkėta tik porą kartų, L dydis. 
Kaina 7 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
• Geros būklės striukytę berniukui, 
dydis 108 cm. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 623 20 459. Rokiškis
• Geros būklės striukytę berniukui, 
dydis 92 cm. 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, žieminę striukytę 
mergaitei, 92 cm. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 623 20 459. Rokiškis
• Geros būklės, guminius Crocs 
aulinukus. Dydis c10. Kaina 4 Eur. 
Tel. 8 623 20 459. Rokiškis
• Geros būklės sportinius batukus 
berniukui. 27 dydis. Kaina 3 Eur. 
Tel. 8 623 20 459. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Rujojanti pinčerė ieško pinčerio 
draugo. P.S. per tris dienas.  
Tel. 8 608 16 430. Rokiškis
• Ėriavedę su 6 mėn. avyte už 100 
Eur, kitą ėriavedę su 9 mėn. avyte ir 
avinuku už 140 Eur. Visos avys su 
dokumentais, Lietuvos juodgalvės. 
Tel. 8 608 02 308. Panevėžys
• Vietinių šėmių veislės 4 
mėn. karvytę. Grynaveislė, su 
dokumentais. Kaina sutartinė. 
Papildomas tel. +370 686 56961 . 
Tel. 8 620 67 461. Rokiškis
• 7 mėnesių gaidžius. Platesnė 
informacija telefonu. Kaina 5 Eur. 
Tel. 8 621 57 385. Rokiškis
• Triušius ir triušiukus.  
Tel. 8 678 03 831. Rokiškis
• Mėnesio amžiaus juodmargį 
buliuką auginimui ir veršingą 
juodmargę telyčią.  
Tel. 8 623 31 100. Rokiškis
• Veislynas už simbolinę kainą 
atiduos sterelizuotą Meino meškėnų 
veislės katytę į geras rankas.  
Tel. 8 618 45 874. Rokiškis
• Pusantrų metų telyčią. Kaina 
sutartinė. Papildomas tel. +370 625 
31573. Tel. 8 646 49 553.  
Rokiškis
• Septynias sveikas, pavasarines 
žąsis. Sveria apie 5 kg. Gražios 
žąsys, yra ir žąsinukų. Perkant iš 
karto, atiduosime pigiau. Kaina 13 
Eur. Tel. 8 674 53 910.  
Kupiškis
• Bites su aviliais. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Moteris be žalingų įpročių ieško 
darbo. Siūlykit įvairius variantus. 
Tel. 8 646 74 476. Rokiškis
• Galiu prižiūrėti senyvo amžiaus 
žmogu arba slaugyti ligonį.  
Tel. 8 626 90 489. Rokiškis
• 19 metų mergina ieško darbo 
savaitgaliais. Galiu dirbti įvairius 
darbus: padavėjos, pardavėjos, 
tvarkytojos. Gerai moku anglų 
kalbą, taip pat esu bendraujanti, 
kruopšti ir darbinga. Atsiųsčiau CV 
jei reikėtų į el. paštą.  
Tel. 8 680 20 084. Rokiškis
• Vyras ieško bet kokio darbo.  
Tel. 8 699 28 563. Rokiškis
• Vyras ieško darbo, domina įvairūs 
pasiūlymai. Turiu automobilį.  

Tel. 8 609 26 837. Rokiškis
• 37 metų vyras ieško darbo.  
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
• Vyras ieško darbo, gali būti 
komandiruotės. Tel. 8 672 86 131. 
Rokiškis
• Ieškau suvirintojo ir šaltkalvio 
darbo, turiu patirties. Galiu dirbti ir 
kitokius darbus. Tel. 8 681 64 516. 
Rokiškis
• Ieškau ekskavatorininko darbo. 
Turiu visų kategorijų vairuotojo ir 
traktoristo pažymėjimą.  
Tel. 8 655 16 412. Rokiškis
• 18 metų mergina ieško darbo. Su 
pasiūlymais rašykite. 
Tel. 8 647 13 240. Rokiškis
• Ieškau bet kokio darbo, esu be 
žalingų įpročių. Tel. 8 624 13 570. 
Rokiškis
• Pora ieško darbo.  
Tel. 8 672 95 439. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Reikalingas apdailininkas darbui 
Vilniuje: vidaus butų įrengimas, 
balkonų remontas, visi apdailos 
darbai. Laminato dėjimas, 
glaistymas, dažymas, plytelių 
klijavimas, durų montavimas.  
Tel. 8 603 63 036. Rokiškis
• Ieškomas baldininkas 
nestandartiniams baldams gaminti 
ir surinkti. Tel. 8 627 77 127. 
Rokiškis
• Ieškomi langų, šarvo durų 
montuotojai. Būtina patirtis.  
Tel. 8 627 77 127. Rokiškis
• Drabužių parduotuvei Doreli 
reikalinga pardavėja. Darbas pilnu 
etatu. Tel. 8 600 98 909.  
Rokiškis
• Padangų servisas servisas ieško 
naujo komandos nario! Darbo 
sritis - motociklų, automobilių bei 
sunkvežimių padangų montavimas, 
ratlankių tiesinimas, remontas. 
Reikalavimai: noras dirbti, 
tobulėti, nemokančius apmokome. 
Atlyginimas 700-1000 Eur. Kaina 
700 Eur. Tel. 8 628 12 097. 
Rokiškis
• Reikalingas žmogus savo trimeriu 
nušienauti apie 20 a žoles netoli 
Rokiškio. Skambinti po 11 val. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 612 40 336. 
Rokiškis
• Automobilių servisui reikalingas 
automobilių mechanikas ir ratų 
suvedimo meistras.  
Tel. 8 676 37 787. Rokiškis
• Ieškoma barmenė alaus bare. 
Patirtis nebūtina, apmokome. Be 
žalingų įpročių. Geriau vyresnio 
amžiaus. Tel. 8 645 52 939. 
Rokiškis

KITA

• 2 naujas faneruotas duris. 
Vienos siauresnės ir aklinos, o 
kitos platesnės su horizontaliais 
stikliukais. Spalva riešuto. Aklinų 

kaina 100 Eur, o su stiklais - 120 
Eur. Galima derėtis.  
Tel. 8 627 77 127. Rokiškis
• Avižų šiaudus su žole. Rulonais. 
Kaina sutartinė. Rokiškio r., 
Bradesių k. Tel. 8 652 71 792. 
Rokiškis
• Šiaudus rulonais, galiu atvežti. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Antikvarinį senovinį varstotą. 
Kaina 220 Eur. Tel. 8 621 86 262. 
Rokiškis
• Sauskelnes. Nurodyta kaina už 
visas. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 615 47 410. Rokiškis
• Vienfazį elektros skaitiklį. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 612 94 783.  
Rokiškis
• Buitinius dujų balionus. Kaina 15 
Eur. Tel. 8 675 13 781.  
Kupiškis
• 3 l talpos stiklainius. 100 vnt. 
Kaina 0,5 Eur/vnt.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Metalinį seifą. Kaina 105 Eur. 
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Medžio apdirbimo stakles ir 
diskinius pjūklus.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Įvairias sausas, skaldytas malkas. 
Atvežu . Tel. 8 612 20 251. 
Rokiškis
• Plytinį priestatą su 1,5x6 
briaunuotomis plokštėmis.  
Tel. 8 687 89 378. Rokiškis
• Elektros variklius iki 3 kW, 
naudotas plytas už simbolinę kainą. 
Tel. 8 687 89 378. Rokiškis
• Rudos spalvos stiklo butelius 
sultims arba vynui. Yra 3 ir 5 litrų 
talpos. Kaina 7 Eur.  
Tel. 8 692 49 480. Rokiškis
• Naują kilimą 160/235cm. 
Pagamintas Egipte. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 615 92 729. Rokiškis
• Dujų įrangą su puse baliono dujų. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 603 87 554. 
Rokiškis
• Tvarkiną ir galingą malkų 
skaldyklę. Trifazis, 7 kW. Skaldo 
greitai. Kaina 260 Eur.  
Tel. 8 684 20 231. Kupiškis
• Naujus, įvairius klausos aparatus 
nuo 40 Eur. Siunčiu.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Du elektros variklius: 18 kW, 
1500 aps/min, trifaziai. Veikiantys 
varikliai, kaina sutartinė.  
Tel. 8 627 98 964. Rokiškis
• Šiaudų rulonus. Kupiškis-
Rokiškis. Pakraunu. Kaina 5 Eur. 
Tel. 8 650 26 388. Kupiškis
• Voopoo cigaretę su visais prie jos 
pirktais priedais. Atsakau į žinutes. 
Kaina 65 Eur. Tel. 8 600 45 253. 
Rokiškis
• Centrinio šildymo, kietojo 
kuro katilą Kalvis. Su rinkėmis. 
Kaina 230 Eur. Tel. 8 607 37 032. 
Rokiškis
• Tvirtus, metalinius darbastalius 
tinkančius automobilių servisui, 
garažui. Stalai: A85xI87xP62 cm. 
Kaina po 55 Eur. Stalas spintelė: 
A107xI90xP47 cm. Kaina 85 Eur. 
Perkant visus kartu 150 Eur.  
Tel. 8 615 58 902. Rokiškis
• Optinį nivelyrą su stovu ir 
liniuote. Tel. 8 602 46 342. 
Rokiškis
• Naują, šešių metrų ilgio vežimėlį, 
dėžę grūdams. Susideda iš trijų 
dalių. Kaina 900 Eur.  
Tel. 8 652 06 737. Rokiškis
• Du dujų balionus po 13 Eur, 
rusišką medsukį, 4 korių už 30 Eur. 
Visi daiktai restauruoti, dažyti.  
Tel. 8 681 64 824. Rokiškis
• Verpimo ratelis 25 Eur; ratai su 
sėdyne ant ratų 110 Eur; rogės 
100 Eur; koros 100 Eur; arklinis 
plūgas 15 Eur; vagotuvas 15 Eur; 
ravėtuvas 15 Eur; akėčios 15 
Eur; kopūstų pjaustyklė 12 Eur; 
senoviniai įleidžiami puodai 4 vnt. 
po 5 Eur; 1 puodas didelis 8 Eur. 
Tel. 8 681 64 824. Rokiškis
• Grūdų valomąją arpą su el. 
varikliu. Veikianti. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 630 21 024. Zarasai
• Vingio gamykloje pagamintą 
suvirinimo elektrodais įrenginį 
už 45 Eur. Suvirinimo įrenginį 
Kemppi, inventeris 250 am. Tigas 
ir suvirinimas elektrodu susideda 
iš 3-jų blokų, ant vežimėlio galima 

jungti kempą, 380 V. Kaina 310 
Eur. Tel. 8 624 39 429.  
Rokiškis
• 3 kW variklį, 220-380V. Galima 
išbandyti vietoje, kaina 55 Eur. Oro 
kompresoriaus galvą, 2 cilindrų už 
30 Eur. Tel. 8 624 39 429.  
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Tvarkingai veikiantis, išvalytos 
dulkės ir pakeista termo pasta, 
perrašyti Windows 7, baterija laiko 
apie 3 val. 3 USB jungtys, HDMI, 
komplekte kroviklis ir nauja belaidė 
pelė. Atsakau į sms, kaina galutinė. 
Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 647 88 088. Rokiškis
• 19 colių monitorių Samsung. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 683 27 149. 
Rokiškis
• Keičiu kompiuterį Dell Inspiron 
i3500GB, Windows 10 į telefoną. 
Tel. 8 688 09 949. Rokiškis
• Samsung monitorių. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 679 72 890.  
Rokiškis
• Xbox one s žaidimus: Gta 5, 
Forza motorsport 7. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 670 14 232. Rokiškis
• Naują Xbox one s 1tb, buvo 
išpakuotas patikrai. Kaina galutinė. 
Kaina 170 Eur. Tel. 8 685 72 724. 
Rokiškis
• Visiškai naują, neišpakuotą Xbox 
Ones. Kaina derinama. Kaina 250 
Eur. Tel. 8 625 12 405.  
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Mažai naudotą Samsung S5. 
Rokiškio raj., Obeliai. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 646 47 998.  

Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują 
mobilų telefoną Redmi 5.Visiškai 
sukomplektuotas. Dėkliukas. Kaina 
90 Eur. Tel. 8 687 73 075.  
Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują mobilų 
telefoną Samsung Galaxy S6 Edge 
Plus 32GB. Spalva Gold Platinum. 
Visiškai sukomplektuotas. 
Dėkliukas. Kaina 170 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują mobilų 
telefoną Samsung Galaxy A6 Plus 
32GB. Visiškai sukomplektuotas. 
Dėkliukas. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują 
mobilų telefoną Redmi Note 5 
32GB. Spalva auksinė. Visiškai 
sukomplektuotas. Dėkliukas. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Elektrinius būgnus Yamaha 
DTXPRESS IV. Defektas - nulūžęs 
skersinis. Pataisoma. Kaina 310 
Eur. Tel. 8 620 55 975.  
Rokiškis
• Vokišką akordeoną Weltmaister. 
Taip pat bajaną (arba keičiu į 
armoniką). Kaina sutartinė.  
Tel. 8 652 06 737. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 2 sodus Juodupės seniūnijoje, 
bendrijoje PAVASARIS. 1) Sode 
6 a žemės, namukas su rūsiu, šalia 
tvenkinys. 2) Sodas tik žemės 
sklypas, pagrindinis priėjimas 
prie tvenkinio. Rami kaimynystė. 
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Laisvės g.13

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

2019-09-26 8 val. bus atliekami žemės sklypo 
kad. Nr. 7330/0001:0324, esančio Rokiškio r. sav., 
Jūžintų sen., Giriūnų k., kadastriniai matavimai. 
Žemės sklypo kad. Nr. 7330/0001:0228 savininką  
prašome dalyvauti ribų ženklinime. 

r.ragauskas89@gmail.com, tel: 862370199, 
Šimtmečio g. 2, Kupiškis.

Kaina 5200 Eur. Tel. 8 650 33 388. 
Rokiškis
• Sodybą 16 km nuo Rokiškio, 
netoli pagrindinio kelio Rokiškis-
Panevėžys. Yra 3,68 ha žemės, 36 a 
namų valdos, ūkinis pastatas, klėtis, 
šulinys, medinė pirtis, netoliese 
tvenkinys ir upė Šetekšna. Rami, 
graži vieta. Kaina 16000 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Sodybą labai geroje vietoje, 
Panemunėlio gelž. st. Namas su 
ūkiniais pastatais, medinis garažas, 
pirtis, žemės sklypas 0,28 a.  
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• 1 kambario butą. 4 aukštas, be 
baldų. Šarvo durys ir plastikiniai 
langai. Grindys geros, sienas 

reikėtų perdažyti. Kaina 17000 Eur. 
Tel. 8 608 05 090. Rokiškis
• 3,03 ha žemės ūkio paskirties 
sklypą Rokiškio raj., Rokiškio 
kaim. sen., Raišių k. Prie Žiobiškio. 
Sklypas šalia kelio, kampinis. 
Žemės našumas 38-40 b. Žemė 
buvo dirbama, šiuo metu kultūrinė 
pieva. Artimiausia Žiobiškis, už 1,5 
km, Rokiškis už 13 km.  
Tel. 8 674 90 632. Rokiškis
• Žemės ūkio paskirties sklypą. 
Žemės našumo balas 36.0, 
taisyklingos formos 14,05 žemės 
ūkio naudmenų. Žemės sklypas yra 
dirbamas. Kaina 35000 Eur.  
Tel. 8 602 53 232. Rokiškis
• 20 a sklypą Rokiškyje, Jakšto g. 
23. Visos komunikacijos. Kaina 
17600 Eur. Tel. 8 686 97 344. 
Rokiškis
• Salų mstl., Dviragio ežero saloje, 
komercinės paskirties pastatą, 
52 kv. m su 10 a žemės sklypu. 
Šalia išlikę pamatai, 40 kv. m, yra 
galimybė plėstis. Įvesta trifazė 
elektros instaliacija, komunalinis 
vandentiekis. Ežeras - 120 m. 
Kaina 4500 Eur. Tel. 8 698 72 865. 
Rokiškis
• 1 kambario, 37 kv. m butą 
Panevėžio g. 24. Penktas aukštas. 
Kaina 12000 Eur.  
Tel. 8 698 72 865. Rokiškis
• 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
• Garažą Pagojėje. Kraštinis, prie 
pagrindinio kelio. Kaina 1700 Eur. 
Tel. 8 670 27 844. Rokiškis
• Dalį sklypo (apie 10 a) 
gyvenamojo namo statybai.  
Tel. 8 646 94 041. Rokiškis
• 3 kambarių butą, 64 kv. m, 
pirmame aukšte. Itin maža 
šildymo kaina. Namas iš šešių 
laiptinių. Bute sudėti plastikiniai 
langai, išskyrus svetainę. Erdvus, 
nepereinami kambariai. Visai šalia 
darželis, mokykla. Tvarkingi, 
ramūs kaimynai. Taikos g. Kaina 
21200 Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• Nekirstą mišką 11,82 ha ir žemės 
6,2 ha, 1 km Sartų ežero pakrantės. 
Rokiškio raj., Jūžintų seniūnija. 
Tel. 8 629 19 468. Rokiškis
• Pusę namo Čiurlionio g. 
Kambarys, virtuvė. Mansardoje 
vienas kambarys, viso 30 kv. m. 
5a žemės sklypas, šulinys, ūkinis 
pastatas. Kaina 6800 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Namą Juozo Tumo-Vaižganto g., 
prie ligoninės. Bendras plotas su 
rūsiu 137 kv. m. Plastikiniai langai. 
Nedidelis, lengvai prižiūrimas 6,12 
a žemės sklypas. Ūkinis pastatas. 
Viduje reikia remonto. Kaina 28900 
Eur. Tel. 8 600 98 909.  
Rokiškis
• Sodybą su ūkiniais pastatais ir 40 
a žemės sklypu Sartų regioninio 
parko teritorijoje, 200 m iki Sartų 
ežero. Margėnų k., Kriaunų sen., 
Rokiškio r. Kaina 16000 Eur.  
Tel. 8 686 61 909. Rokiškis
• 2 kambarių butą Kaune, Dainavos 
raj., Kovo 11-sios g. Vidurinė 
laiptinė, 3 aukštas, su balkonu ir 
rūsiu. Strategiškai patogioje vieta. 
Kaina 38000 Eur.  
Tel. 8 656 21 842. Kaunas
• Erdvų ir šiltą 2 kambarių butą su 

rūsiu, labai patogioje lokacinėje 
vietoje, Rokiškyje, P. Širvio g. 
Bendras buto plotas 50,85 kv. m, 
penktajame blokinio namo aukšte. 
Namas 1982 m. statybos. Butas 
tinkamas gyventi iš karto. Kaina 
23000 Eur. Tel. 8 678 59 793. 
Rokiškis
• Metalinį garažą prie prekybos 
centro Norfa, Panevėžio g. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 609 95 583. 
Rokiškis
• Naudotą, bet gerą skydinį 
surenkamą garažą. Galiu atvežti į 
vietą, surinkti. Matmenys 3x6 m. 
Tel. 8 687 73 343. Ukmergė
• Pigiai ir skubiai 2 kambarių butą 
Rokiškyje, Jaunystės g., 5 aukštas. 
Kaina derinama vietoje. Kaina 
16200 Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą Rokiškyje, 
Vilties g. Ketvirtas 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

NUOMA

• Ieškau namo nuomai Pandėlyje 
arba Rokiškyje . Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 648 03 668. Rokiškis
• Išsinuomosiu 1-2 kambarių butą 
su baldais ir visais patogumais 

mikrorajone. Tel. 8 621 86 262. 
Rokiškis
• Ieškau nuomai namo ar namo 
dalies ir pan. Tel. 8 670 94 076. 
Rokiškis
• Naujai įrengtos kirpyklos 
patalpose išnuomojama atskira 
darbo vieta kirpėjai.  
Tel. 8 612 94 783. Rokiškis
• Išsinuomočiau 1 ar 2 kambarių 
butą ilgesniam laikui. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 694 17 474.  
Rokiškis
• Išnuomojamas 2 kambarių butas 
Rokiškyje su daliniais patogumais. 
Tel. 8 695 88 243. Rokiškis
• Skubiai ieškomas 2 kambarių 
butas šeimai. Ilgalaikei nuomai. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 687 83 208. 
Rokiškis
• Skubiai ieškau išsinuomoti 
1 kambario butą su daliniais 
patogumais Rokiškio centre. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 608 16 430.  
Rokiškis

PASLAUGOS
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:20 Senis
10:25 Štutgarto 
kriminalinė policija 1 
11:10 Komisaras Reksas
12:00 Vartotojų kontrolė 
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 Gyvenimo spalvos 
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Ypatingas būrys 
22:30 Dviračio žinios
23:00 Dingę be žinios 1

23:45 Komisaras Reksas
00:30 Bloga mergaitė 
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
04:10 Dingę be žinios 1 
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus 

05:15 Rouzvudas
06:10 Televitrina
06:25 Keršytojų komanda
06:55 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
07:55 Prieš srovę 
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 Gero vakaro šou 
20:30 Kam ta meilė? 
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Keleiviai
22:25 Vikinglotto
23:55 Įrodytas nekaltumas
00:55 Vaiduoklių ieškotojai
01:45 Rouzvudas
02:35 Imperija
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 Mirtinas ginklas 
10:50 Kandisė Renuar 

12:00 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke 
13:00 Paskolinta meilė 
14:00 Našlaitės 
15:00 Svajoklė 
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 Baudžiauninkė
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Šiandien. Po metų
21:00 Rimti reikalai 2 
21:30 Žinios
22:30 2:22
00:25 Antrininkas 
01:30 Išžudyti visus

06:40 Mentalistas 
07:35 Pragaro virtuvė 
08:30 Kijevo operatyvinė 
grupė 
09:30 Teisingumo agentai 
10:30 Kobra 11 
11:30 Ekstrasensų mūšis 
13:50 Pragaro virtuvė 

14:50 Kijevo operatyvinė grupė 
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 Išlaipinimo zona
23:00 Niekada nepasiduok 3
01:00 Akloji zona 

05:20 „Rojus“ 
06:14 TV parduotuvė
06:30 Grilio skanėstai
07:00 „Mentalistas“ 
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”
13:40 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
19:00 „Šviesoforas” 
19:30 Dėmesio centre su 
Edmundu Jakilaičiu
20:00 Reporteris
20:30 Lietuva tiesiogiai
21:00 „Bruto ir Neto” 
21:30 „Pamiršk mane” 
22:30 Reporteris
23:30 Dėmesio centre su 
Edmundu Jakilaičiu
00:00 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
01:00 „Mentalistas“ 
02:05 „Šviesoforas” 
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 05:10 Ponių rojus 

06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:20 Senis
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 1
11:10 Komisaras Reksas 
12:00 (Ne)emigrantai 
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 Daiktų istorijos
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Gyvenk be skolų
22:30 Dviračio žinios
23:00 Bankas
00:00 Mūsų gyvūnai 

00:30 Bloga mergaitė 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Gyvenimo spalvos 
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 Bankas 
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus 

05:05 Svotai
06:10 Televitrina
06:25 Keršytojų komanda
06:55 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Gero vakaro šou 
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Pasaulio vyrų krepšinio 
čempionato apžvalga
10:25 Krepšinio namai. 
10:30 Pasaulio vyrų krepšinio 

čempionatas 2019. Kanada – 
Senegalas. 
12:25 Krepšinio namai. 
12:30 Pažadėtoji
14:25 Krepšinio namai. 
14:30 Pasaulio vyrų krepšinio 
čempionatas 2019. Lietuva – 
Australija. 
16:25 Krepšinio namai. 
18:30 TV3 žinios
19:30 Farai 
20:30 Kam ta meilė? 
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Pavojingasis Bankokas
00:00 Įrodytas nekaltumas
01:00 Vaiduoklių ieškotojai
01:50 Rouzvudas
02:45 Imperija
03:30 Įrodytas nekaltumas 
04:25 Naujakuriai
05:15 Rouzvudas

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 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke 
13:00 Paskolinta meilė 
14:00 Našlaitės 
15:00 Svajoklė
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 Baudžiauninkė 
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Valanda su Rūta
21:00 Rimti reikalai 2 
21:30 Žinios
22:30 Nudegęs
00:30 Antrininkas 
01:35 2:22
03:10 Alchemija. VDU karta
03:40 RETROSPEKTYVA

06:40 Mentalistas 
07:35 Pragaro virtuvė 
08:30 Kijevo operatyvinė grupė
09:30 Teisingumo agentai 
10:30 Kobra 11 

11:30 Ekstrasensų mūšis 
13:50 Pragaro virtuvė 
14:50 Kijevo operatyvinė grupė 
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 Techninis nokautas
22:50 Išlaipinimo zona
00:50 Akloji zona 

05:20 „Rojus“ 
06:14 TV parduotuvė
06:30 Vantos lapas
07:00 „Mentalistas“ 
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” 
13:40 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
19:00 „Šviesoforas” 
19:30 Dėmesio centre su 
Edmundu Jakilaičiu
20:00 Reporteris
20:30 Lietuva tiesiogiai
21:00 „Bruto ir Neto” 
21:30 „Pamiršk mane” 
22:30 Reporteris
23:30 Dėmesio centre su 
Edmundu Jakilaiči
00:00 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
01:00 „Mentalistas“
02:05 „Šviesoforas” 
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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06 05:10 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:20 Senis
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 1
11:10 Komisaras Reksas
12:00 Gyvenimo spalvos 
13:00 Ypatingas būrys 
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:40 Ponių rojus
17:30 Žinios. 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Visi kalba.
19:30 Beatos virtuvė 
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Auksinis protas

22:55 Juros periodo parkas
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Nacionalinė ekspedicija
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Visi kalba
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Šventadienio mintys
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Beatos virtuvė
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus

05:15 Rouzvudas 
06:10 Televitrina
06:25 Keršytojų komanda 
06:55 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
07:55 Farai 
08:55 Aš matau tave 

10:00 Nuo meilės nepabėgsi
11:00 Pasaulio vyrų krepšinio 
čempionatas 2019
13:00 Pažadėtoji 
15:00 Pasaulio vyrų krepšinio 
čempionatas 2019
17:00 TV Pagalba 
17:55 Namų idėja su IKEA 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Ledynmetis. Žemynų 
atsiradimas
21:10 Kingsman. Slaptoji tarnyba
23:50 Volstryto Vilkas
03:10 Pavojingasis Bankokas 
04:55 Rouzvudas 

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 Bjaurusis ančiukas Niujorke 
13:00 Paskolinta meilė 
14:00 Našlaitės 
15:00 Svajoklė 
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 PBaudžiauninkė 
18:30 Žinios
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Neįmanoma misija. Atpildo 
diena
23:55 Stebėtojai
01:40 Baubas 3
03:10 Nudegęs

06:35 Mentalistas 
07:30 Pragaro virtuvė
08:25 Kijevo operatyvinė grupė 
09:25 Teisingumo agentai 
10:25 Kobra 11 
11:25 Ekstrasensų mūšis 
13:50 Pragaro virtuvė 

14:50 Kijevo operatyvinė grupė
15:55 Teisingumo agentai
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 
18:30 Mentalistas 
19:30 Amerikietiškos imtynės 
21:30 Kikboksininkas 5. Atpildas
23:20 Techninis nokautas

05:20 „Rojus“ 
06:14 TV parduotuvė
06:30 Baltijos kelias
07:00 „Mentalistas“ 
08:00 Reporteris
09:00 Šauliai
10:00 „Rojus“ 
11:05 „Šeimininkė“ 
12:10 „Bruto ir Neto” 
12:40 „Pamiršk mane” 
13:40 TV parduotuvė
13:55 „Mentų karai. Odesa“ 

15:00 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
16:00 Reporteris
16:30 „Kitoks pokalbis su D. 
Žeimyte“
17:00 „Mentalistas“ 
18:00 Reporteris
19:00 „Šeimininkė“
20:00 Reporteris
20:30 „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 Šauliai
05:20 „Rojus“ 

• Atlieku įvairius darbus aukštyje 
(tarpblokinių siūlių remontas, 
smulkūs stogo remonto darbai, 
balkonų remontas, lietvamzdžių 

valymas, kaminų valymas bei kiti 
darbai). Dirbu tiek su kopečiomis 

tiek virvėmis. El. paštas 
dirbuaukstyje@gmail.com.  
Tel. 8 627 09 372. Rokiškis
• Atlieku visus santechnikos 

darbus. Tel. 8 615 52 759.  
Rokiškis
• Automobilių servise teikiamos 
paslaugos: Kompiuterinė 
diagnostika; Tepalų keitimas; 

Variklio remontas; Važiuoklės 
remontas; Stabdžių remontas. 
Prekyba: Naudotais automobiliais; 
Atsarginėmis dalimis. Mus rasite 
Vilniaus g. 4, Rokiškis.  
Tel. 8 686 09 019. Rokiškis
• Gaminame ir parduodame 
statybinę medieną. Medienos 
gaminiai gali būti standartinio (iki 
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6m) ir nestandartinių (7,0- 7,5 
m) ilgių. Išpjauname pagal bet 
kokį jūsų pageidaujamą matmenį. 
Galima obliavimo paslauga. 
Pristatome. www.bajorumediena.lt . 
Tel. 8 620 64 968. Rokiškis
• Automobilių stiklų tamsinimas-
keitimas. Automobilių žibintų 
tamsinimas-poliravimas. Pastatų 
stiklų tamsinimas. Stiklų 
dekoravimas. Stiklų šarvavimas. 
Reklamos gamyba, paruošimas, 
klijavimas. www.stiklutamsinimas.
eu. Tel. +370 60803391.  
Tel. 8 605 64 933. Kupiškis
• Remontuoju šaldytuvus, 
šaldiklius ir automatines skalbimo 
mašinas. Atvykstu į namus.  
Tel. 8 602 52 187. Rokiškis

PERKA

• Pirksiu naujus koklius.  
Tel. 8 686 94 691. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Prašau padovanoti draskyklę 
katinui. Tel. 8 694 01 135.  
Rokiškis
• Prašau padovanoti skalbimo 
mašiną. Tel. 8 604 99 145.  
Rokiškis
• Ieškome nedidelio jauno šuniuko, 
kuris galėtų gyventi lauke.  
Tel. 8 612 56 896. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Patogų vežimėlį dideliais 
guminiais ratais, todėl manevringas 
net ir važiuojant duobėtais keliais, 
lengvai susilanksto, trijų padėčių, 
lengvai išardomas išplauti. Kaina 
45 Eur. Tel. 8 671 56 278.  
Rokiškis
• BMX dviratį. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 608 33 063. Rokiškis
• Geros būklės mokyklinę kuprinę 
pradinukei. Pakietinta nugara, 
ortopedinė. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 686 68 854. Rokiškis
• Labai patogią, nesudėvėtą 
nešyklę. Kaina 9 Eur.  
Tel. 8 651 98 478. Rokiškis
• Labai mylėtą ir mėgtą kūdikio 
gultuką. Supasi, taip pat yra 
kojytės, kad nejudėtų. Drambliukas 
groja bei gultukas turi vibravimo 

funkciją, tik reikia pasikeisti 
baterijas.  Užvalkaliukas nuimamas, 
galima skalbti. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 651 98 478. Rokiškis
• Naudotą lavinamąjį kilimėlį. 
Žaisliukas tik vienas, bet galima 
savo pasikabinti. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 651 98 478. Rokiškis
• Naudotą, išplautą, tikrai geros 
būklės lavinamąjį kilimėlį. Kaina 6 
Eur. Tel. 8 651 98 478.  
Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Pabėgo šuo - belgų aviganis, 
vardu Joris. Prašau praneškite, kas 
matėte, ar pas ką atklydo.  
Tel. 8 678 24 692. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• 1000 l talpą. Kaip nauja. Naudota 
vieną kartą maistiniam sirupui. 
Išplauta. Netoli Obelių. Kaina 55 
Eur. Tel. 8 698 41 516.  
Rokiškis
• Beveik naują Husqvarna 440 
grandininį pjūklą.  
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Geros kokybės trimerį-
krūmapjovę Husqvarna 345fxt. 
Galia 2,1 kW. Kaina 270 Eur.  
Tel. 8 655 58 706. Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO-
PREKĖS

• Dviratį treniruoklį. Naudotas, 
tik sėdynė apiplyšusi, bet viskas 
veikia. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 601 31 004. Rokiškis
• Mažai naudotą trenituoklį-dviratį. 
Kaina 45 Eur. Tel. 8 620 70 057. 
Rokiškis
• Naujus žvejybos tinklus. Siunčiu. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 678 66 028. 
Rokiškis
• Geros būklės sulankstomą dviratį 
nedideliais ratukais ir svarstį 24 kg. 
Kainos sutartinės.  

Tel. 8 618 49 105. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Naują, su visais priedais suktuką 
Hitachi. 2 baterijos. Kaina 55 Eur. 
Tel. 8 617 54 414. Rokiškis
• Naudotas duris 2x0,8 m.  
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Ssangyong Musso. Benzinas/
dujos, važiuoja abiem kurais, TA iki 
2021 m. Išsamesnės informacijos 
teirautis telefonu.  
Tel. 8 628 93 099. Rokiškis
• VW Touran 2004 m., 2 l, 100 
kW, 193 000km, TA iki 2021.09. 
Kaina 2800 Eur. Tel. 8 687 43 143. 
Rokiškis
• Keturratį 110c. Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 626 90 489. Rokiškis
• Ford Mondeo 2002 m., 2 l, 
dyzelis, 96 kW. TA dar ilgam. 
Sunkiai greitėja, reikia pakeisti 
daviklį. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 628 98 127. Rokiškis
• VW Passat B5 1998 m., 66 kW. 
TA galioja 2 metus. Kaina 800 Eur. 
Tel. 8 624 37 494. Rokiškis
• Audi A4 1,9 l, TDI, universalas, 
kablys. Užsiveda, važiuoja. Sunkus 
vairas (tikriausiai stiprintuvas arba 
jo žarnelė kiaura). Su TA iki sausio. 
Kaina 350 Eur. Tel. 8 619 32 390. 
Rokiškis
• Ford Mondeo 1993 m., 1,8 l, 
benzinas+dujos, TA iki 2020.08. 
Kaina 300 Eur. Tel. 8 622 27 399. 
Rokiškis
• Audi A4 2,5 l, TDI, 110 kW. 
Domina tik keitimas į kitą 
automobilį, plačiau telefonu.  
Tel. 8 604 37 003. Rokiškis
• Audi A3. TA atlikta savo eiga, 
galioja iki 2021.07.23. Restauruota 
turbina, sutvarkyta važiuoklė, 
pakeisti filtrai, tepalai. Važinėjo 
moteris, salonas švarus. Sėdate ir 
važiuojate. Yra kėbulo defektų. 
Kaina 1350 Eur. Tel. 8 614 86 750. 
Rokiškis
• Prižiūrėtas, tvarkingas 
automobilis. Kilmės šalis 
Prancūzija. Septynerius metus 
važinėju Lietuvoje (vienas 
vairuotojas,) daugiausia užmiestyje, 
bet ne žvyrkeliu. Važiuoklę 
prižiūrėjau. Paskirstymo diržą 
keičiau prieš 247550 km. Galima 
derėtis. Kaina 1650 Eur.  
Tel. 8 612 73 079. Panevėžys
• Flansinį el. varikli 4 kW, 2900a 
ps. Tel. 8 688 80 186. Rokiškis
• VW Passat 1998 m., 1,9 l, TDI, 
81 kW. Su defektu. Kaina 480 Eur. 
Tel. 8 629 45 390. Rokiškis
• Audi A4 B5, TA iki 2019.12.10. 
Kaina 400 Eur. Tel. 8 609 52 950. 
Anykščiai
• Sulankstomą dviratį SALIUT. 
Būklė- kaip naujas, ratai 24 colių, 
svoris apie 15 kg. Kaina 77 Eur. 
Tel. 8 692 49 480. Rokiškis
• 2000 m. Citroen Xsara Picasso 
dyzelis, 2 l, TA iki 2021.02, 
švarus salonas, veikianti klimato 
kontrolė, tvarkingas, nesurūdijęs 
kėbulas, nedideli pabraižymai. 
Kaina sutartinė ir su rimtu pirkėju 
derinama. Tel. 8 686 91 017. 
Rokiškis
• Motorolerį Granddink 2008 
m., 125 kub.cm, dokumentai 
yra, užsiveda ir važiuoja. Būklė 
nebloga. Kaina 400 Eur.  
Tel. 8 609 88 296. Rokiškis
• Puikų automobilį Nissan Note 
2007 m., 1,5 l, dyzelis, 63 kW. 
Pakeisti diržai, tepalai, filtrai, sėdi 
ir važiuoji. Kaina 1900 Eur.  
Tel. 8 625 12 405. Rokiškis
• Visureigį Mitsubishi Pajero Pinin. 
Keturių vietų, 1,8 l, benzinas, 
88 kW. 2000 m., TA iki 2021 m. 
Viskas veikia, kaip priklauso. 

Kaina 1000 Eur. Tel. 8 675 42 936. 
Rokiškis
• Renault Scenic 2000 m., 1,9 l, 
dyzelis, TA iki 2020.10. Kaina 700 
Eur. Tel. 8 681 52 728.  
Rokiškis
• Tvarkingą automobilį Opel Astra 
2000 m., 2 l, dyzelis, 74 kW. TA 
dviejiems metams, kėbulas be 
rūdžių. Kaina 750 Eur.  
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Elektrinį dvivietį triratį Draisin 
Capitan Duo. Kaina 480 Eur.  
Tel. 8 698 76 881. Rokiškis
• VW Golf 3 1,9 l, TDI, 66 kW. 
Kaina 350 Eur. Tel. 8 626 90 503. 
Rokiškis
• Audi 80 B4 1994 m., unversalas, 
1,9 l, TDI, 66 kW, TA iki 2019.11. 
Juoda. Kaina 400 Eur.  
Tel. 8 624 39 429. Rokiškis
• Ford Fiesta 2005m., 1,6l, TDCI. 
Lietuvoje neeksploatuota. Būklė 
gera, sava eiga grįžo iš Vokietijos. 
Labai ekonomiškas automobilis. 
Gera trauka. Detalesnė informacija 
telefonu. Dar galiojantys vokiški 
tranzitiniai numeriai. Kaina 1050 
Eur. Tel. 8 610 03 779.  
Pasvalys
• SsangYong Musso Sport 2006 m., 
2,9 l, TD, 88 kW. TA iki 2020 .06. 
Kaina 1700 Eur. Tel. 8 624 39 429. 
Rokiškis
• Škoda Octavia 2005 m., 1,9 
l, TDI, 77kW, universalas, 
vasarinės+žieminės padangos su 
ratlankiais, signalizacija, kablys, 
galinio vaizdo kamera. Kaina 
derinama prie automobilio. Kaina 
2300 Eur. Tel. 8 621 48 959. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Opel Zafira 2000 m., 2 l, dyzelis, 
60 kW. Geras variklis, siurblys. 
Greičių dėžė, pusašiai.  
Tel. 8 615 65 652. Rokiškis
• R15 ratus su žieminėmis 
padangom 195/65, geros būklės, 
priedas – gaubtai. Audi, VW. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 674 53 910. 
Kupiškis
• Renault Espace 1994 m., 2,1l, 
65 kW, dalimis. Tel. 8 605 62 404. 
Rokiškis
• 1998 m. Volvo V40 universalo 
galinį dangtį, buferį, starterį, 
turbiną, radiatorių, variklį ir kt.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• 1998 m. VW Passat B5 ir Audi 
A4 gerą automatinę greičių dėžę 
(dar automobilyje), kablį, žibintus, 
vairo kolonėlę. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480.  
Rokiškis
• Mercedes R17 ratlankius. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Lengvojo lydinio R15 4x100 
ET37 7J ratus su žieminėmis 
padangomis S+M. Subraižyti 
truputį. Komplekto kaina 100 Eur. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 674 95 835. 
Vilnius
• Dalimis 2004 m. Opel Zafira 2 
l, DTI, 74 kW. Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
• 2000 m. Opel Astra priekinius 
sparnus, galinį dangtį, žibintus, 
starterį, dinamą, galinį keleivio 
pusės stabdžių cilindriuką.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• 176/80 R14 M+S naujas 
padangas. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Opel Frontera B priekį su 
halogeniniais žibintais už 50 Eur. 
ir atsarginį naują ratą su dėklu 
už 50 Eur. Lietus ratai R16 su 
vasarinėmis padangomis už 100 
Eur. Kainos derinamos.  
Tel. 8 620 70 069. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Spalvotą televizorių Šilelis 1434 
SL su skaitmeniniu imtuvu.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Televizorių LG, 37 cm įstrižainės. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 683 27 149. 
Rokiškis
• Televizorių Samsung, 54 cm 
įstrižainės. Kaina 20 Eur.  

Tel. 8 683 27 149. Rokiškis
• Plazminį televizorių, geros 
būklės, atvežtas iš Danijos. 
Televizoriaus įstrižainė 110 cm. 
Kaina 55 Eur. Tel. 8 685 56 882. 
Rokiškis
• Televizorių Samsung CW-
29M066V. Kineskopinis, rodo ir 
atrodo gerai, pultas yra, 72 cm 
įstrižainė. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 614 34 974. Rokiškis
• Tvarkingą, gedimų neturėjusį 
televizorių Toshiba su originaliu 
pulteliu bei geros būklės kambarine 
antena. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 675 14 084. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Mažai naudotą 1984 m. laidos 
sėklų-žolių sėjamąją Saksonija. 
Kaina 499 Eur. Tel. 8 627 70 583. 
Rokiškis
• Zid variklį, mažai naudotas.  
Tel. 8 614 19 157.  
Rokiškis
• Kultivatorių. S formos noragai, 
ilgis 2,20 m, plotis 3,20 m. Kaina 
320 Eur. Tel. 8 621 36 133. 
Rokiškis
• DT-75  SMD-18 be buldozerio ir 
be palėtinimo kartu su paprastais 4 
korpusų plūgais. Kaina 1000 Eur. 
Tel. 8 640 42 901. Rokiškis
• Tvarkingą sėjamąją SZ 3,6.. 
Kaina 350 Eur. Tel. 8 608 02 308. 
Panevėžys
• Universalų skydą traktoriui DT-
75. Tel. 8 687 89 378.  
Rokiškis
• Priekabą 2pts4 su dokumentais, 
TA. Tel. 8 688 80 186.  
Rokiškis
• MTZ 80 uk, visą arba dalimis. 
Variklis D-243, kabina, dėžė, tiltas 
ir kt. Tel. 8 641 57 036.  
Kupiškis
• 1996 m. kombainą Massey 
Ferguson  MF-38. Valmet 
variklis, 6 m pločio pjaunamoji su 
juostomis, puikiai tinka rapsams 
pjauti, tolygiai paduoda pjaunamų 
kultūrų masę. Kombainas šiuo 
metu dirba, galima išbandyti. Kaina 
sutartinė ir derinama vietoje.  
Tel. 8 686 91 017. Rokiškis
• Tvarkingą, 6 t mėšlo kratytuvą. 
Tel. 8 616 89 251.  
Rokiškis
• Visiškai tvarkingą 
krautuvą. Krautuvas gali būti 
komplektuojamas su Big Bagu 
krautuvu arba šieno rulonų 
krautuvu. Naujai perrinktas 
cilindras. Naujas 3 taškų 
prikabinimas. Dėl mažų apimčių 
puikiai tinka jungti prie priekinės 
traktoriaus pakabos. Kaina 600 Eur. 
Tel. 8 695 29 133. Kupiškis
• Sėjamąją Waderstad Rapid 400C.  
4 m pločio, su trąšų įterpimu, 
technologinės vėžės. Pritaikyta 
sėti su MTZ-82. Kaina sutartinė 
ir derinama. Tel. 8 686 91 017. 
Rokiškis
• Kombainą Class Matador 
Standart. Kaina 1000 Eur.  
Tel. 8 650 68 045. Rokiškis
• T-40 variklį. Kaina 400 Eur.  
Tel. 8 650 68 045.  
Rokiškis
• MTZ-52 dalimis. Variklis D-243 
komplekte ir dalimis.  
Tel. 8 641 57 036. Kupiškis
• Priekabą 2PTS-4 su dokumentais; 
Akėčias 80x130, 4 vnt; Akėčias 
50x80, 5 vnt; Seifas – 80 Eur; 
Kultivatorių; Dvivagį plūgą; Talpą 
vandeniui vežti; Mechanines 
svarstykles. Tel. 8 612 08 638. 
Rokiškis
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15 metų nuo Beslano įvykių: 
aukų artimieji vis dar 
reikalauja sąžiningo tyrimo

2004 metais Beslano trage-
dijos aukų artimieji sekmadie-
nį pareiškė vis dar besitikintys 
iš Rusijos valdžios „objekty-
vaus tyrimo“ ir perspėjo, kad 
tragedija gali pasikartoti.

Rugsėjo 1-ąją sukako 15 
metų nuo žudynių Beslano mo-
kykloje, kuomet čečėnų kovo-
tojai paėmė įkaitais daugiau nei 
1100 žmonių ir laikė juos moky-
klos sporto salėje, visame pasta-
te pritvirtinę sprogmenų.

Po tris dienas trukusių be-
vaisių derybų saugumo pajėgos 
šturmavo pastatą: tuomet žuvo 
334 žmonės, įskaitant 184 vai-
kus. Europos Žmogaus Teisių 
Teismas 2017 metais pripaži-
no, kad Rusija anuomet pada-
rė „rimtų klaidų“ kalbant apie 
prevenciją ir perteklinės jėgos 
panaudojimą. Teismas paragino 
Maskvą imtis priemonei tiesai 
nustatyti ir pasmerkė jos įvykdy-
tus pažeidimus.

„Deja, nė vienas Europos 
teismo sprendimo punktas nebu-
vo įvykdytas, ir dėl to yra labai 
liūdna, – sakė Beslano motinų 
grupei vadovaujanti Susana Du-
dijeva, sekmadienį dalyvavusi 
šiai tragedijai skirtoje apvalaus 
stalo diskusijoje. – Vis vėl ir vėl 

grįžtame prie 2004 metų rugsė-
jo 1-3 d. d., nes vis dar yra baltų 
puslapių, vis dar yra klausimų... 
Mes nerimaujame, kad ne viskas 
yra padaryta, nes nėra objekty-
vaus tyrimo.“

„Mes bijome, kad tai gali 
pasikartoti. Mes dar kartą para-
ginsime tyrimo tarnybas pradėti 
naują tyrimo dėl Beslano išpuo-
lio“, – sakė ji.

Tragedijos metinių dieną 
mokyklos sporto salėje buvo su-
rengta ceremonija ir religinės ap-
eigos. Dabar čia yra memorialas, 
kuriame kiekvienais metais susi-
renka daugybę gedinčių žmo-
nių, atnešančių minkštų žaislų, 
žvakučių ir raudonų gvazdikų. 
EŽTT nutartyje, kurią Rusija 
atmetė, nurodoma, kad Rusijos 
valdžia turėjo informacijos apie 
planuojamą išpuolį, tačiau ne tik 
nesiėmė priemonių užkirsti jam 
kelią, bet ir nepadidino saugumo 
ir neperspėjo visuomenės. Be to, 
saugumo operacijai buvo prastai 
vadovaujama, o galiausiai pas-
tate, kuriame, buvo daug įkaitų, 
buvo panaudota sunkioji gin-
kluotė. Teismas paragino imtis 
priemonių ir „išmokti praeities 
pamokas“ bei „užkirsti kelią pa-
našiems pažeidimams ateityje“.

BNS inform.

Popiežius buvo įstrigęs lifte
Popiežius Pranciškus sakė į 

tradicinę sekmadienio vidudie-
nio „Viešpaties Angelo“ maldą 
pavėlavęs todėl, kad įstrigo vie-
name Vatikano liftų.

Pontifikas atsiprašė sekma-
dienį Šv. Petro aikštėje laukusių 
tikinčiųjų dėl to, kad septynias 
minutes pavėlavo į vidudienio 
maldą. „Turiu atsiprašyti dėl 

pavėlavimo. 25 minutes buvau 
įstrigęs lifte. Buvo dingusi elek-
tra, bet tada atvyko ugniagesiai“, 
– šypsodamasis pranešė 82 metų 
popiežius.

Pasako jo, veikiausiai krito 
elektros įtampa, ir liftas susto-
jo. Pontifikas paragino žmones 
aikštėje paploti jį išvadavusiems 
Vatikano ugniagesiams.

BNS inform.

Naujam sezonui nupirkta 13 tūkst. daugiau vakcinos nuo gripo
Valstybinė ligonių kasa 

(VLK) naujam gripo se-
zonui nupirko beveik 13 
tūkst. daugiau gripo vakci-
nos dozių nei pernai.

Medikai sako, kad kasmet 
nuo gripo skiepytis pagei-
dauja vis daugiau žmonių.

Šiemet vakcinoms pirkti 
buvo skirta beveik 900 tūkst. 
eurų. Ja bus nemokamai 
skiepijami rizikos grupėse 
esantys žmonės.

Iš viso 2019-2020 metų 
sezonui įsigyta kiek daugiau 
nei 144 tūkst. gripo vakcinos 
dozių. Šiemet perkama ketur-
valentė vakcina, sutartis su 
tiekėju sudaryta dar birželį.

Didesnį vakcinų poreikį, 

skirtą rizikos grupių asmenų 
skiepijimui, nurodė sveikatos 
priežiūros įstaigos.

„Gydymo įstaigos visada 
teikia ataskaitas, kiek sunau-
dojo vakcinos, likutis būna 
minimalus beveik kasmet ir 
kiekvienais metais vyksta 
natūralus besiskiepijančiųjų 
prieaugis, auga žmonių są-
moningumas. Tą tendenciją 
matome – skiepijimosi ap-
imtys didėja pamažu, ne tiek, 
kiek norėtųsi, bet auga. Gal-
būt po tymų protrūkio šiemet 
pradėta daugiau skiepytis ir 
kitomis vakcinomis“, – BNS 
teigė VLK Ryšių su visuome-
ne skyriaus vedėjas Rimantas 
Zagrebajevas.

Pernai, remiantis Užkre-

čiamųjų ligų ir AIDS centro 
(ULAC) duomenimis, iš VLK 
nupirktų 131 738 sezoninio 
gripo vakcinos dozių, buvo 
įskiepytos 129 096 dozės, tai 
yra 98 proc. nupirktos vakci-
nos kiekio.

Kaip teigė VLK Sveikatos 
priežiūros įstaigų aprūpinimo 
skyriaus vyriausioji specia-
listė Austė Marija Strakšaitė, 
nupirkta vakcina, kaip ir anks-
čiau, nemokamai bus skiepija-
mi rizikos grupių asmenys: 65 
metų ir vyresni asmenys, nėš-
čiosios, asmenys, gyvenantys 
socialinės globos ir slaugos 
įstaigose, taip pat sergantieji 
lėtinėmis širdies ir kraujagys-
lių, kvėpavimo takų, inkstų 
ligomis, lėtinėmis ligomis 

susijusiomis su imuniniais 
mechanizmais, piktybiniais 
navikais.

Kompensuojama vakcina 
skiepijami ir sveikatos prie-
žiūros įstaigų darbuotojai.

ULAC duomenimis, 2018-
2019 sezono metu nustatytas 
49 661 gripo atvejis, mirė 26 
žmonės. Valstybės lėšomis 
pasiskiepijo kiek daugiau nei 
129 tūkst. gyventojų, savo lė-
šomis – kiek daugiau nei 29 
tūkst. žmonių.

Naujienų agentūros BNS 
informaciją atgaminti vi-
suomenės informavimo 
priemonėse bei interneto 
tinklalapiuose be raštiško 
UAB BNS sutikimo drau-
džiama.
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Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

Netektis pasibeldė į jūsų artimųjų, draugų, kaimynų namus? Negalite 
jų aplankyti ir užjausti asmeniškai? Mes siūlome jums pagalbą – pareikškite 
užuojautą „Rokiškio Sirenos“ puslapiuose. Nuoširdaus palaikymo ir pagarbos 
žodžiai visam laikui liks laikraščio puslapiuose. Siūlome šia galimybe 
pasinaudoti veltui: tereikia ateiti į „Rokiškio Sirenos“ redakciją, jos reklamos 
priėmimo vietas ar atsiųsti užuojautos tekstą elektroniniu paštu.

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

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimą

A V I N A S . 
Energija liesis per 
kraštus, todėl labai 
svarbu nukreipti 

ją tinkama linkme. Savaitės 
pradžia puikiai tiks aktyviai, 
daug ištvermės reikalaujan-
čiai veiklai. Daug bendrausi-
te, bendradarbiausite, tikėtina, 
jog tvarkysite svarbius doku-
mentus, gali būti sudaryti itin 
pelningi sandoriai. Savaitės 
viduryje sulauksite pasiūlymų 
keliauti ar kitaip plėsti savo 
akiratį, jūsų aplinkoje netrūks 
autoritetingų žmonių. Sėkmin-
ga ir savaitės pabaiga, ypač 
ieškantiems naujų profesinių 
perspektyvų. Palanku tvarkyti 
reikalus, susijusius su nekil-
nojamuoju turtu, gyvenamąja 
vieta.

JAUTIS. Visas 
mintis okupuos 
dalykiniai reika-
lai,  nepervertinki-

te savo galimybių ir neimkite 
daugiau darbų, nei pajėgsite 
kokybiškai įvykdyti. Atsargiau 
vertinkite pasiūlymus, atėju-
sius savaitės viduryje, ypač jei 
jums žadami aukso kalnai. Op-
timizmas trukdys matyti realią 
padėtį. Galite susidurti su ap-
kalbomis, intrigomis, bandy-
mais pakenkti jūsų reputacijai. 
Daugiau dėmesio reikėtų skirti 
sveikatos temai – nepamirškite 
tinkamai maitintis, kokybiškai 
ilsėtis. Paskutinės savaitės die-
nos gana palankios, turėsite ga-
limybę žymiai padidinti savo 
pajamas.

DVYNIAI. La-
bai aktyvus perio-
das – reikės greitai 
suktis. Nuo antra-

dienio prasideda darbų marato-
nas, kuris tęsis iki pat savaitės 
pabaigos. Dėl didžiulio krūvio 
galimi sveikatos sutrikimai 
– protingai planuokite dieno-
tvarkę, raskite laiko kokybiš-
kam poilsiui, dažniau būkite 
gryname ore. Produktyviausias 
ir sėkmingiausias bus savaitės 
vidurys – imkitės atsakingiau-
sių užduočių, skirkite svarbius 
susitikimus. O štai savaitės ga-
las klastingas – tikėtini nusivy-
limai.

VĖŽYS. Pirmo-
ji savaitės pusė pui-
kiai tiks reikalams, 
susijusiems su ne-

kilnojamuoju turtu, taip pat gy-
venamajai vietai tvarkyti. Ypač 
seksis dirbantiems statybų sek-
toriuje, taip pat valstybės, ban-
ko tarnautojams, stambiems 
verslininkams. Sėkmingiausia 
savaitės diena trečiadienis – 
itin dėkingas laikas finansi-
niams reikalams tvarkyti. Tie-
sa, galite nukentėti per savo 
patiklumą – atidžiai tikrinkite 
visas detales, nepasikliaukite 
vien gražiais žodžiais. Antroji 
periodo pusė labai dinamiška, 
reikės priimti ne vieną svarbų 
sprendimą, greičiausiai susiju-
sį su profesine veikla. Savait-
galį būtina kokybiškai pailsėti, 

Astrologinė prognozė savaitei 
tinka imtis sveikatinimosi pro-
cedūrų.

LIŪTAS. Ne-
trūks nei smulkių 
užduočių, nei itin 
atsakingų darbų. 

Jiems prireiks viso jūsų dėme-
sio ir atsidavimo. Savaitės pra-
džioje išaugs traumų ir konf-
liktų tikimybė. Puikios žinios 
siekiantiems profesinių aukš-
tumų – jums gali būti pasiūly-
tos geresnės pareigos. Savaitės  
viduryje palanku tvarkyti rei-
kalus, susijusius su gyvenamą-
ja vieta, nekilnojamuoju turtu. 
Labiau tinka parduoti nei pirk-
ti. Netrūks ir intelektualios vei-
klos, reikalaujančios kruopštu-
mo, detalumo. Sandoriams bei 
susitarimams tvirtinti palan-
kiausias trečiadienis.

M E R G E L Ė . 
Puikus laikas ieš-
kantiems naujų 
profesinių pers-

pektyvų, norintiems viešai 
pristatyti sumanymus. Kkelyje 
į sėkmę gali trukdyti pernelyg 
kategoriškas požiūris, mėgi-
nimai žūtbūt įrodyti savo tie-
są. Savaitės viduryje netrūks 
judesio, tikėtinos trumpos 
komandiruotės, bus daug ne-
įpareigojančio bendravimo. 
Tinkamas laikas sutarčių tvir-
tinimui, palanku tvarkyti, teikti 
svarbius dokumentus. Savaitės 
pabaigoje galimi sunkumai – 
neatviraukite apie savo ateities 
planus, kruopščiai tikrinkite 
visas detales.

S VA R S T Y -
KLĖS. Jei norite 
išvengti apkalbų ir 
intrigų, elkitės kiek 

kukliau. Nors labai norėsis 
pasipuikuoti. Daugiau dėme-
sio skirkite dalykinei veiklai, 
būsite nepaprastai efektyvūs, 
tinka imtis rimtų užduočių, rei-
kalaujančių ištvermės, kantry-
bės. Palanku planuoti svarbius 
pokalbius su darbo aplinkos 
žmonėmis, tartis dėl geresnių 
sąlygų. Pavyks įtvirtinti savo 
autoritetą. Venkite avantiū-
rų, nes gresia nuostoliai, gali 
smarkiai nukentėti jūsų re-
putacija. Savaitės pabaigoje 
daugiau dėmesio pareikalaus 
namai, šeimyniniai reikalai. 
Pasiteisins investicijos į nekil-
nojamąjį turtą.

S K O R P I O -
NAS. Savaitės pra-
džia kiek įtempta, 
galimi nesusipra-

timai su bičiuliais, kolegomis. 
Nebūkite kategoriški, ieškokite 
visiems kompromisų. Jei daly-
vaujate visuomeninėje veiko-
je, siekiate bendrų tikslų – tai 
sėkmės laikas. Ties savaitės 
viduriu gali užgimti nauji jaus-
mai, ypač keliaujant. Jei esate 
susituokę, pavyks sustiprinti 
tarpusavio ryšį, lengvai spręsis 
visi nesusipratimai. Palanku 
tvarkyti ir finansinius reikalus.

ŠAULYS. Su-
dėtinga savaitė – 
prireiks nemažai 

išminties ir kantrybės. Savaitės 
pradžioje ypač pavojinga pasi-
duoti impulsams. Puikus laikas 
profesionaliems sportininkams 
– skinsite laurus! Ties savaitės 
viduriu prasideda didžiausi 
sunkumai, būsite linkę perver-
tinti galimybes, pro akis len-
gvai praslys svarbios detalės, 
susidursite su kenkėjais. Jei tu-
rite galimybę, atsiribokite nuo 
svarbių reikalų, neskubėkite 
priimti reikšmingų sprendimų. 
Savaitės pabaigoje itin atsakin-
gai elkitės su pinigais – verčiau 
susilaikyti nuo didesnių inves-
ticijų.

OŽIARAGIS. 
Viena sėkmin-
giausių savaičių! 
Pavyks sudaryti 

sėkmingų sandorių, užmegsite 
naudingų ryšių. Savaitės pra-
džioje darbą pavyks suderinti 
su malonumu. Puikus laikas 
finansiniams reikalams tvar-
kyti, pasiteisins investicijos į 
nekilnojamąjį turtą, geresnę 
buitį. Savaitės viduryje tvarky-
site svarbius dokumentus, daug 
bendrausite, tikėtinas kontak-
tas su užsieniu. Nepamirškite ir 
kokybiško poilsio. Paskutinės 
savaitės dienos aktyviausios, 
produktyviausios – tapsite itin 
efektyvūs, aplinkybės dėliosis 
jums palankia linkme.

VA N D E N I S .  
Savaitės pradžio-
je norėsite kurti, 
bendrauti ar tiesiog 

mėgautis gyvenimo teikiamais 
malonumais. Išaugs traumų ir 
konfliktinių situacijų tikimy-
bė – venkite pernelyg ekstre-
malių veiklų, pasistenkite būti 
lankstesni, mokėkite įsiklau-
syti į kito nuomonę. Savaitės 
viduryje tvarkysite svarbius 
finansinius reikalas, tikėtina, 
jog turėsite priimti atsakingą 
sprendimą, susijusį su didelė-
mis investicijomis. Tai gana 
keblus laikas – būtina atidžiai 
tikrinti visas detales. Jei gautas 
pasiūlymas atrodo per gerai, 
kad būtų tiesa – ko gero, taip 
ir yra. Savaitės gale rūpinkitės 
namais, daugiau laiko skirkite 
šeimai.

ŽUVYS. Palan-
kiausia atostogauti, 
užsiimti saviugda, 
dvasinėmis prak-

tikomis, puoselėti meninius 
talentus. Vengti bet kokio fa-
natizmo, aklo tikėjimo, labai 
pavojinga įsitraukti į neaiš-
kias bendruomenes, aklai ginti 
savo tiesas. Bus itin sudėtinga 
objektyviai vertinti situaciją, 
galite paskęsti savo iliuzijose. 
Šiomis dienomis patys tapsite 
didžiausiais savo priešais. At-
sisakykite bent kokių svaigalų, 
itin atsargiai vartokite vaistus, 
stenkitės vaduotis iš pesimis-
tiškų minčių, melancholiškų 
nuotaikų. Esminės šios savai-
tės užduotys – susitvarkyti 
savo aplinką, struktūrizuoti 
kasdienybę, nuosekliai rūpintis 
sveikata.

ATMINTIS
Rokiškio miesto seniūnija:
ALVYRA STAKĖNIENĖ 1933.10.11  - 2019.08.30

Anykščių rajono savivaldybė atideda planus statyti Vorutos pilį
Trūkstant lėšų, Anykščių ra-

jono savivaldybė atideda planus 
toliau statyti Vorutos pilį.

Mero Sigučio Obelevičiaus 
teigimu, šis projektas Anykščių 
savivaldybei yra per didelė finan-
sinė našta. Pasak jo, darbai būtų 
tęsiami, sulaukus privačių inves-
tuotojų. Sumanymą ant Šeimyniš-
kėlių (Vorutos) piliakalnio pastaty-
ti medinę gynybinę pilį Anykščiai 
puoselėja bene penkiolika metų. 
Pagal projektą, pilį turėtų sudary-
ti keturi bokštai, aptverti siena su 
galerijomis, vidinis kiemas. Prieš 
trejus metus statybos buvo pra-

dėtos, bet dėl padarytų klaidų jas 
teko stabdyti.

Pasak S. Obelevičiaus, dabar 
yra parengtas naujas projektas, ta-
čiau jis nėra patvirtintas, vyksta jo 
derinimas su paminklosauginin-
kais.Kiek kainuotų ir kiek laiko 
užtruktų visa Vorutos pilies staty-
ba, neturėdamas galutinio techni-
nio projekto, Anykščių meras sakė 
negalįs prognozuoti. 2016 metais 
bendrovė „Povilo Gurklio firma“ 
buvo pradėjusi statyti pilį, bet nu-
krypus nuo techninio projekto, su-
tartis nutraukta. 2018 metų vasarą 
bendrovei „Urbanistika” pavesta 
pateikti visą projektavimo doku-

mentaciją.
Voruta – istoriniuose doku-

mentuose minima pilis, garsi tuo, 
kad per susirėmimą jos teritorijo-
je 1251 metais Lietuvos karaliui 
Mindaugui pavyko apsiginti nuo 
lietuvių kunigaikščių, siekusių 
atimti iš jo valdžią. Dalis istorikų 
Vorutą laiko svarbiausia ar viena 
svarbiausių Mindaugo reziden-
cijų.Istorikai ir archeologai nesu-
taria dėl tikslios vietos, kur buvo 
Voruta. Šeimyniškėlių piliakalnis 
Anykščių rajone, šalia šiaurinės 
Anykščių miesto ribos, yra viena 
labiausiai tikėtinų vietų.

BNS inform.
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ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

Ateina žmogus pas 
gydytoją ir sako:

– Daktare, man su akimis 
blogai...

Gydytojas atsako:
– Patikėkit, gerbiamasis, 

be jų – tikrai ne geriau.
***

– Kodėl karalius gali būti 
karūnuotas keturiolikos metų, 
o vesti – aštuoniolikos?

– Juk šalį lengviau valdyti 
negu moterį...

***

Orų prognozė rugsėjo 3-5 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Rugsėjo 3 d. Naktį 14

Dieną 19
V, 
2-7 m/s

Rugsėjo 4 d. Naktį 10
Dieną 21

PV,
3-8 m/s

Rugsėjo 5 d. Naktį  11
Dieną 20

P, 
2-7 m/s

Dieną gali kai kur 
trumpai palyti.

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

Turistas ekskursijos po 
ežerą metu klausia gido:

– Atleiskite, o kada 
Lochneso pabaisa išnyra į 
paviršių?

– Po maždaug penktos 
stiklinės viskio, pone.

***
Užrašas ant kailinių 

parduotuvės vitrinos: 
„Gerbiamos moterys, prašome 
taip giliai nedūsauti. Labai 
rasoja langai.“

***

Vienas gydytojas 
skundžiasi kitam:

– Mes, gydytojai, turime 
labai daug priešų šiame 
pasaulyje...

– Bet dar daugiau kitame, - 
priduria antras.

***
– Petriuk, kaip vadinasi 

tas gyvūnas, kurio mėsą tu 
paprastai valgai?

– Soja.
***

Skundžiasi vienas draugas 

kitam:
– Žinai, žmona tik apie 

skudurus ir tekalba. Ištisas 
dienas tik apie skudurus ir 
skudurus. Vis aiškina, kad aš 
skuduras, nieko neuždirbu, ir 
taip toliau...

***
– Alio, čia gaisrinė?
– Taip.
– Nežinau, kur skambinti. 

Matote, čia mušasi gydytojas 
ir policininkas..

***
Pribėga Petriukas prie 

senelio ir prašo jo:
– Seneli, duok pinigų, iš 

pensijos atiduosiu!
Senelis nustebęs klausia 

Petriuko:
– Iš kokios pensijos?
– Kaipgi iš kokios, iš 

močiutės! 
***

Girdžiu, kad spintoj kažkas 
vaikšto! Atidarau duris... 
Žiūriu suknelės iš mados eina!

***
Senukų porelė ilsėjosi 

verandoje savo supamose 
kėdėse. Staiga senutė 
pasilenkė ir išvertė vyrą iš 
kėdės.

–Už ką!? – nustebo šis 
atsikėlęs.

– Už 50 metų blogo sekso! 
Praėjo kelios minutės, 

tada staiga vyras pasilenkė ir 
išvertė savo brangiąją iš kėdės.

– O čia už ką? – paklausė ši 

atsikėlusi.
– Už tai, kad žinai 

skirtumą! – oriai paaiškino 
senukas.

***
– Veidrodėli, veidrodėli, 

kas pasaulyje gražiausia?
– Pasitrauk! Nematau!

***
Tėtis renka dukrai dovaną 

gimtadienio proga. Pardavėjas 
siūlo jam įvairias Barbes:

– Štai netekėjusi Barbė 
už 22 eurus. O čia ištekėjusi 
Barbė. Jos kaina 27 eurai. 
Pažvelkite ir į išsiskyrusią 
Barbę tik už 680 eurų.

Tėtis stebisi:
–O kodėl šita lėlė tokia 

brangi?
– Nes kartu su ja jūs gausite 

tokius priedus, kaip Keno 
automobilis, Keno grotuvas, 
Keno ponis, Keno baseinas  ir 
Keno namelis. 

***
– Atleiskite, ar nebūtumėt 

toks malonus?
– Būsiu!
– Bet jūs nė mano prašymo 

neišgirdote?
– O kam. Malonus aš būsiu, 

o prašymo nevykdysiu.
***

Viagros tablečių gamykloje 
kiekvienas vagis matyti.

***
Panelė iš miesto susipažino 

su jaunuoju ūkininku. 
Atvykusi į ūkį ji beda pirštu 

į pirmą pasitakiusį raguotą 
gyvį ir klausia:

– Ar šita karvė daug pieno 
duoda?

– Ne, ji pieno neduoda.
– Tai kam jūs tokią laikot?
– Nes ji – bulius.

***
Petras dirba vaisingumo 

klinikoje. Grafoje „profesija“ 
jis dažniausiai įrašo 
„gandras“.

***
Prokuroras Petras 

pasistatė namą, užaugino 
sūnų ir nusprendė pasodinti 
medį. Ir jam pavyko: atsirado 
ir liudininkų, ir įkalčių.

***
Iš alkoholiko dienoraščio: 

„Geriu medicininį spiritą, 
užkąsdamas daktariška dešra. 
Bet sveikata vis blogyn...“

***
Egziuperi dėsnis: jūs 

atsakingas už tuos, kurių 
laiku nepasiuntėte.

***
Mišios kaimo bažnytėlėje. 

Kunigas sako:
– Mūsų kaimas pametė 

tikėjimą.
Vietinis girtuoklėlis 

priduria:
– Ir niekas iš čia neišeis, 

kol nerasite.
***

Vientintelė vieta, kurioje 
visi kaliniai yra tikrai nekalti 
– zoologijos sodas.

BUITINĖ TECHNIKA

• Naudotą tvarkingą skalbimo 
mašiną Miele Sofrtronc W 2523. 
Matmenys 53x60. Kaina 220 Eur. 
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Antikvarinę vokišką siuvimo 
mašiną SINGER. Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis

• Dujų balionus, 3 vnt.  
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Mažai naudotą skalbimo mašiną 
Beko. Tel. 8 614 19 157. 
 Rokiškis
• Elektrinę siuvimo mašiną CAIKA 
134. Kaina 85 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Mažai naudotą lyginimo ir 

valymo sistemą. Ją sudaro 
lygintuvas, lyginimo lenta su 
šildymo ir ventiliacijos funkcija, 
garų generatorius, bei įvairūs 
antgaliai skirti valymui. Kaina 500 
Eur. Tel. 8 611 47 564.  
Rokiškis
• Veikiančią dujinę viryklę. Kaina 
15 Eur. Tel. 8 651 98 478.  

Rokiškis
• Skalbimo mašiną Whirpool. 
Kaina 85 Eur. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• Skubiai skalbimo mašiną 
Electrolux, 7 kg. Nauja, yra 
garantija. Tel. 8 688 09 949. 
Rokiškis
• Mažai naudotas vokiškas 
indaploves. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 610 77 145. Rokiškis
• Skalbimo mašinas: LG 7 kg, 1300 
aps., 85 Eur, Samsung 7 kg, 1400 
aps., 150 Eur.  
Tel. 8 624 39 429. Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanoju vaikiškus daiktus. 
Kaina 1 Eur. Tel. 8 675 45 240. 
Kupiškis
• Dovanoju 1,5 mėn. kačiukus 
panašius į Siamo. Motina Siamo 
veislės. Tel. 8 602 13 718.  
Rokiškis
• Dovanojame mažą šuniuką, 

Jorkšyrų terjero mišrūną. Mama 
jorkšyrė, o tėtis nežinomas. 
Šuniukas labai mielas ir draugiškas. 
Augs nedidelis. Atsivestas liepos 22 
d. Tel. 8 671 96 788.  
Rokiškis
• Mieli, draugiški šuniukai ieško 
rūpestingų ir mylinčių šeimininkų. 
Trys kalytės ir vienas patinėlis. 
Augs nedideli, maistui neišrankūs. 
Tel. 8 670 27 743.  
Rokiškis
• Dovanoju šuniukus ir kačiukus. 
Tel. 8 654 89 873. Rokiškis
• Dovanojame 2 kačiukus.  
Tel. 8 622 41 101. Rokiškis
• Dovanojame katinėlius. 
Tvarkingi, daro į dėžutę.  
Tel. 8 693 30 063. Rokiškis
• Dovanoju senas, neblogos 
kokybės bulves. Tel. 8 688 41 212. 
Rokiškis
• Dovanoju 1,5mėn. kalytę ir 3 
metų šunį. Tel. 8 624 54 217. 
Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Naujas belaides ausines BASE, iš 
Norvegijos. Kaina 125 Eur.  
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Ekologišką medų. Galiu atvežti. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Ekologiškai augintus žieminius 
česnakus. Tel. 8 627 08 628. 
Rokiškis
• Ekologiškai užaugintas 
valgomąsias bulves. Galiu atvežti. 
Tel. 8 683 50 716.  
Rokiškis
• Aviečių uogas, galima patiems 
pasiskinti. Tel. 8 620 63 092. 
Rokiškis
• Medų po 3 Eur/kg. Tel. 8 638 92 
946. Rokiškis
• Kaimiškai augintų kalakutų 
skerdieną. Tel. 8 625 50 844. 
Rokiškis


