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Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Rugsėjo 10-oji, 
antradienis, 
37 savaitė

Iki metų pabaigos liko
112 dienų.

Pasaulinė savižudybių 
prevencijos diena

Saulė teka 6.40 val., 
leidžiasi 19.52 val. 

Dienos ilgumas 13.12 val. 
Mėnulis – priešpilnis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

AGirmantė, Konstancija, 
Mikalojus, Salva, Salvas, Salvija, 
Salvinija, Tautgirdas, Tautgirdė.

Rytoj: Augantas, Augantė, 
Daugmantas, Daugmantė, 
Daugminta, Daugmintas, 

Daugmintė, Gytautė, Helga, 
Nutautas, Nutautė.

Poryt: Gvidas, Ovidijus, 
Tolvaišas, Tolvaišė, Tolvaldas, 

Tolvaldė, Vaidmantė.

Dienos citata
„Reikia dirbti, jeigu ne iš meilės 

darbui, tai bent iš nevilties, 
nes, viską gerai pasvėrus, 

dirbti ne taip nuobodu kaip 
linksmintis“ 

(Š. Bodleras).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1898 m. Ženevoje nuo te-
roristo rankos žuvo Austrijos ir 
Vengrijos imperatorė Elžbieta.

1943 m. nacistinės Vokieti-
jos armija per Antrąjį pasaulinį 
karą užgrobė Romą bei Vati-
kaną.

2002 m. 190-ąja Jungtinių 
Tautų nare tapo Šveicarija.

Šiandien 
Lietuvos istorijoje

1990 m. įsteigta Krašto ap-
saugos departamento Pasie-
nio apsaugos tarnyba.

Post 
scriptum

GYvenimas be žmonos - kaip 
daržas be tvoros.

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

„Rokiškio komunalininkas“
pagaliau turi direktorių

2 p.
Vidmantas Maželis laimėjo AB „Rokiškio komunalininkas“ direktoriaus konkursą.       „Rokiškio Sirenos“ archyvo nuotr.

Nesusipratimas dėl neveikiančio 
kavos aparato: pirkėjai tikino, 
kad pinigus atgavo ne iš karto

2 p.

Rokiškėnai, skiepydami vaikus, 
pasikliauja medicinos rekomendacijomis

2 p.
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Panevėžio departamento Rokiškio skyriaus vadovas Pavlius Gaigalas 
džiaugėsi, kad rajono žmonės pakankamai noriai skiepija vaikus.                                         L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Orientacinėse varžybose teko ir greitai bėgti, ir žemėlapį skaityti, ir 
Velniakalnį pažinti.                                                                   N. Kraliko nuotr.

STEAM centre kiekvienas galėjo išbandyti robotikos, muzikavimo, konstravimo ir kitas veiklas. 
 L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

STEAM centro atidarymas be oficialumo kaukės

2 p.

Senamiesčio progimnazijos naujovė prigyja: 
orientacinėse varžybose – komandų gausa

4 p.

Apie Obelinę kaip reiškinį: kai pražysta karpiniai ir lyja saldainiais

5 p.
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Ligos pavadinimas Metai
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 už 8 mėn.

Tymai 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1į vežtas iš Vilniaus, 
buvo skiepytas 

1 kartą.
Raudonukė 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epideminis parotitas 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kokliušas 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0
Meningokokinė 
infekcija

0 1 0 4 0 1 0 0 1 0 0 1 mirties atvejis, 
vaikas dar buvo 

neskiepytas, 
nepriklausė pagal 

amžių

„Rokiškio komunalininkas“
pagaliau turi direktorių

Baigėsi konkursas AB „Ro-
kiškio komunalininkas“ direkto-
riaus pareigoms užimti. Komisija 
rinkosi iš vienintelio kandidato 
– rajono tarybos nario Vidman-
to Maželio. Jis neslepia: pastatyti 
ant kojų nuostolingai dirbančią 
įmonę bus nelengva.

Už „minusą“ kaltų nėra
V. Maželis rokiškenams gerai ži-

nomas ir kaip verslininkas, ir kaip 
politikas. Jis sakė, kad dalyvauti 
konkurse apsisprendė nesunkiai. 
Ir patirties šiam darbui užteks: il-
gametės darbo karjeros metu teko 
susidurti su daugeliu veiklos sričių, 
susijusių su būsimu darbu: ir atlie-
kų tvarkymu, ir statybomis, ir per-
vežimais.

Tačiau pašnekovas įžvelgia ir 
nemažai skirtumų: jei privačiame 
versle įmonės direktorius alga ir 
kėde atsako už veiklos rezulta-
tus, tai valstybiniame... „Atėjo ir 
paskaitė ataskaitą. Ar minus 130 
tūkst., ar minus 180 tūkst., – koks 
skirtumas. Paskaitė, apsisuko ir iš-
ėjo“, – sakė pašnekovas. Jam toks 
požiūris – nepriimtinas.

V. Maželis neslėpė, nors konkur-

se buvo ir vienintelis kandidatas, 
tačiau tai dar nereiškė, kad nerei-
kėjo jam ruoštis. Konkursas susi-
dėjo iš dviejų dalių: įmonės veiklos 
plano pristatymo ir atsakinėjimo į 
komisijos narių klausimus. Abiems 
užduotims V. Maželis ruošėsi. „Ži-
noma, kad daugumą komunalinin-
ko veiklą reglamentuojančių teisės 
aktų žinau. Tačiau pasiskaityti, pri-
siminti įstatymus skyriau laiko“, – 
sakė jis.

Diegs privataus verslo 
sampratą
Pašnekovas atviras: AB „Ro-

kiškio komunalinikas“ veikla jam 
kelia daug klausimų. Visų pirma, 
kodėl susidarė tokie nuostoliai? Ir 
daugelyje sričių. „Kur besi pirštu, 
ten – minusas“, – situaciją į vatą 
nevyniojo V. Maželis. Todėl ir pir-
mieji darbai bus susiję su darbuo-
tojų požiūriu į darbą. „Už kasdienį 
darbą ir jo rezultatus atsako pada-
linių vadovai. Jų darbas – samdyti 
tinkamus žmones, jiems skirstyti 
darbus, už jų įvykdymą reikalauti 
ataskaitų. O jei skyrė darbus, o ne-
žiūri, ar jie atlikti, ar ne, tai koks 
čia vadovavimas? Jei tokie vado-

vai būtų privačiame versle, seniai 
jiems „galvos nuimtos“ būtų“, – 
komentavo V. Maželis. Jis atviras: 
tikslas bus siekti, kad įmonė nebe-
būtų nuostolinga.

Kadangi būsimas vadovas ne-
slepia, kad įmonėje numatytos per-
tvarkos, tad nusiteikęs ir kritikos 
bangai. „Žinoma, kad pils purvais. 
Visada būna taip, kai pajudini tuos, 
kurie nenori dirbti“, – įsitikinęs jis. 
Kad problemų ir iššūkių bus nema-
žai, liudija ir tai, kad gana ilgą lai-
ką ši įmonė buvo be direktoriaus.

Rajono taryboje nebeliks 
„šeimyninės rangos“
V. Maželis, tapęs AB „Rokiš-

kio komunalininkas“ direktoriumi, 
turės palikti rajono tarybą. Joje jis 
Darbo partiją atstovauja kartu su 
žmona Dalia. Ir tai vienintelis ra-
jono taryboje šeimyninis duetas. Ar 
negaila palikti rajono tarybą? „Šiek 
tiek gaila. Aktyviai dirbau, daug 
žmonių padėjau“, – sakė jis. V. Ma-
želį rajono taryboje turėtų pakeis-
ti savivaldybių tarybų rinkimuose 
trečiąją vietą Darbo partijos sąraše 
užėmęs Vidmantas Karpavičius.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Nesusipratimas dėl neveikiančio 
kavos aparato: pirkėjai tikino, 
kad pinigus atgavo ne iš karto

„Rokiškio Sirena“ gavo tokį 
skaitytojos laišką: „Sveiki. 
Noriu pasidalinti tuo, kas Ro-
kiškio miesteliui traukia nepa-
garbą... Verslininkai facebooke 
„Daiktai Rokiškyje“ pardavė 
kavos aparatą, teigdami, kad 
yra naujas, o iš tikro net nevei-
kia, o galų gale užblokuoja per 
visus kanalus, kad net negalima 
aiškintis kodėl neatsiunčia nau-
jo daikto, ar kodėl negražina 
pinigų. Apmaudu ir noriu pasi-
dalinti, kad daugiau niekas ne-
nukentėtų. Vėliau pabandžius 
atsiliepimus jau dėti internete 
grąžino pinigus...“ (kalba netai-
syta, – aut. past.).

„Rokiškio Sirena“ bandė su-

sisiekti su „Daiktai Rokiškyje“ 
paskyros šeimininku skaitytojos 
nurodytu kontaktiniu telefonu. 
Pašnekovas paaiškino, kad kal-
bėti negali ir kad jam atsiųstu-
me trumpąją žinutę. Parašius ir 
paprašius paaiškinti situaciją, 
gavome tokius atsakymus: „Kas 
davė skundą? Jis neveikė, grą-
žinau pinigus, kas ne taip?“ Pa-
klaustas, kodėl iš karto nesprendė 
šios situacijos, o pinigus grąžino 
tik po to, kai skaitytoja pradėjo 
kelti atsiliepimus apie paskyrą į 
internetą, pašnekovas atsakė taip: 
„Nemačiau jokių atsiliepimų, dir-
bau, kai buvo laisva diena, perve-
džiau jiems pinigus atgal, viskas, 
ką galiu pasakyti“.

Lina  DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Rokiškėnai, skiepydami vaikus, 
pasikliauja medicinos rekomendacijomis

Nacionalinis visuomenės sveika-
tos centras skelbia: Lietuvoje šie-
met tymais jau susirgo 821 asmuo: 
190 vaikų ir 631 suaugęs. Palygin-
ti: pernai tebuvo registruota vos 
30 šios ligos atvejų. Mūsų rajone 
tymais šiemet sirgo vienas vaikas. 
Šie naujausi duomenys paskati-
no „Rokiškio Sireną“ pasidomėti, 
kokia sergamumo ir vakcinavimo 
nuo tymų ir kitų užkrečiamų ligų 
mūsų rajone.  Apie tai klausėme 
Nacionalinio visuomenės sveikatos 
centro Panevėžio departamento 
Rokiškio skyriaus vadovo Pavliaus 
Gaigalo.

Jis parengė tokį atsakymą:
„Lyginant su 2016 - 2018 metų 

skiepijimų apimtimis, 2019 metais 
bendras skiepijimo apimčių procen-
tas išlieka panašus, vidutiniškai 95 
proc.. Kai kurie rodikliai truputį su-
mažėjo. Labai geri yra skiepijimų 
tuberkuliozės (BCG) vakcina (nauja-
gimiai)- 95% , hepatito B  (Hep1nau-
jagimių tarpe) -  96% , HepB3 (1 
metų a. vaikai) vakcina- 95%.  95% 
siekia - tymų, raudonukės, epidemi-
nio parotito ( MMR2 7 metų amžiaus 

vaikai) apimtys. Kokliušo, difterijos, 
stabligės poliomielito Heamophilus 
influenzae vakcina (DTaP/IPV/Hib3 - 
1 metų amžiaus vaikai) skiepijimų ap-
imtys siekia 95%, Kokliušo, difterijos, 
stabligės poliomielito (DTaP/IPV5 
- 7 metų amžiaus vaikai), skiepijimų 
apimtys siekia 96%. Tik 94% siekia 
skiepijimų tymų, epideminio parotito, 
raudonukės vakcina (MMR1 – 2 metų 
amžiaus vaikai), šis rodiklis ankstes-
niais metais buvo didesnis, šiais me-
tais sumažėjo.

2019 metais skiepijimų apimtys bus 
panašios, tėvų, atsisakančių skiepyti 
vaikus nėra daug. Pakankamai gerai 
vaikai skiepijami B tipo meningokoki-
nės infekcijos vakcina. Kiek mažesnės 
skiepijimų apimtys žmogaus papilo-
mos viruso infekcijos vakcina. Yra 
tėvų, atsisakančių skiepyti šia vakcina 
11 -12 m. mergaites, be to buvo ir vak-
cinos tiekimo sutrikimų.

Skiepai nuo erkinio encefalito yra 
mokami, tačiau norinčių skiepytis šia 
vakcina netrūksta. Kasmet naujai pa-
siskiepija apie 250 asmenų, panašus 
skaičius asmenų skiepus atnaujina 
(revakcinuojami). Erkiniu encefalitu 
2016 m. sirgo 15 asmenų, 2017 – 6, 

2018 – 11, 2019 per  8 mėn. – 8 asme-
nys. Sergamumas šia liga rajone po 
truputį mažėja, tą gali lemti pakan-
kamai aktyvus gyventojų skiepijimas 
nuo šios ligos.

Laimo liga 2016 m. susirgo 51 as-
muo, 2017 – 22, 2018 – 28, 2019 už 8 
mėn. 17 asmenų. Nors vakcinos nuo 
Laimo ligos nėra, naudojant asmeni-
nes apsaugos priemones einant į miš-
ką ir pan., atidžiai apsižiūrint grįžus 
iš gamtos, šios ligos galima išvengti. 
Galima teigti, kad gyventojai labiau 
rūpinasi savo sveikata, todėl ir Laimo 
ligos po truputį mažėja.

Valstybės finansuojamų vakcinų 
dėka, skiepais valdomų infekcijų ra-
jone registruojami tik pavieniai atve-
jai. Ikimokyklinio ugdymo įstaigose 
ir mokyklose registruojami tik susir-
gimų vėjaraupiais protrūkiai ir pa-
vieniai skarlatinos atvejai. Vakcinos 
nuo skarlatinos nėra, o vėjaraupių 
vakcina  valstybės nefinansuojama. 
Rajone per metus tėvai nuo vėja-
raupių paskiepija 3 -4 vaikus, todėl 
praktiškai visi vaikai, dažniausiai 
ikimokykliniame amžiuje šia liga su-
serga“.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Planas „Skydas“ 
įvestas dukart.
Rugsėjo 6 d., 8.12 val. Kamajų 
sen., Mikniūnų k., rastas 
sprogmuo. 9.10 val. buvo  
įvestas Planas SKYDAS. 
11.50 val. nustatyta, kad tai 
karo laikų sprogmuo, rankinė 
granata SRCM 35, 1 vnt. 
(Italija). Aplinkiniams kėlė 
pavojų, todėl buvo sunaikinta 
vietoje. 12.20 val. Planas 
SKYDAS atšauktas.
Rugsėjo 7 d., 09.31 val. 
Rokiškio r., Juodupėje, miške., 
rastas sprogmuo. 9.55 val. 

įvestas planas SKYDAS, 
13.10 val. nustatyta, kad tai 
karo laikų sprogmuo, rankinė 
granata F-1 1 vnt. ( Rusija). 
Aplinkiniams ši granata kėlė 
pavojų, todėl sunaikinta 
vietoje. 13.55 val. planas 
skydas atšauktas.

Rastas miręs
Rugsėjo 6 d., 18.06 val. 
Rokiškyje, J. Gruodžio g., 
garažo rūsyje rastas miręs 
vyras.

Panevėžio apskrities VPK 
inform.

KRIMINALAI

Raimundui Tūskai – 
garbingas įvertinimas

Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pažymėjimas ženklu „Už nuopelnus 
gyventojų saugai“ įteiktas savivaldybės administracijos vyresniajam specialistui civilinei 
saugai ir mobilizacijai Raimundui Tūskai (antrasis iš kairės). Šalia – rajono meras 
Ramūnas Godeliauskas, Rokiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas Dalius 
Kunigėlis ir savivaldybės administracijos direktorius Andrius Burnickas. 

Rajono savivaldybės facebook paskyros nuotr.

Ugniagesiai gelbėjo gyvybes ir turtą
Per aštuonis šių metų mėnesius Lie-

tuvoje kilo 9222 gaisrai. Palyginti su 
praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, jų 
skaičius išaugo 1,9 proc. Gaisruose žuvo 
52 žmonės (pernai per tą patį laikotarpį 
– 61), vaikų žūčių pavyko išvengti, o 119 
gyventojų patyrė traumų. Tai mažiausias 
žuvusių žmonių skaičius per 16 metų.

Gaisrų metu ugniagesiai išgelbėjo 99 
gyventojus, iš jų 6 vaikus. Nuo ugnies jie 
apsaugojo 718 pastatų, 109 transporto prie-
mones, išgelbėjo 283 gyvūnus.

Šalyje kilo 4 gaisrai, kuriuose žuvo po 
2 šalies gyventojus, o 44 gaisrai nusinešė 
po vieną žmogaus gyvybę. Miestuose žuvo 
20 žmonių, o miesteliuose bei kaimo vieto-
vėse – 32. Trylika gyventojų žuvo Vilniaus 
apskrityje (iš jų 5 – Šalčininkų r. sav., po 3 – 
Vilniaus r. ir Vilniaus m. sav. ), 7 – Šiaulių, 
po 6 – Kauno ir Telšių (iš jų 4 – Telšių r. 
sav.), po 5 – Klaipėdos, Panevėžio ir Ute-
nos, 3–  Marijampolės, po 1 – Alytaus ir 
Tauragės apskrityse

Priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo departamento inform.
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„Lietuvos draudimas“ apdraudė mūsų rajono moksleivius – 
20-tąjį kartą vyksta akcija „Apsaugok mane“

Ilgiausiai šalyje gyvuojanti so-
cialinė akcija „Apsaugok mane“ 
šiemet pasitinka 20-tąjį rudenį. 
Visoje Lietuvoje, o taip pat ir 
Rokiškio rajono savivaldybėje, 
rugsėjis paskelbtas saugaus eis-
mo mėnesiu.

Nutikus nelaimei – 
nemokamas draudimas
Akcijos „Apsaugok mane“ ini-

ciatorė didžiausia draudimo ben-
drovė „Lietuvos draudimas“ kaip ir 
kasmet visą rugsėjį visus Rokiškio 
rajono moksleivius apdraus asmens 
draudimu. Draudimas galios visoje 
Lietuvoje ištisą parą, jei mokslei-
vis keliaudamas pėsčiomis nuken-
tėtų eismo įvykyje. Kiekvienam 
moksleiviui dovanojamo draudimo 
suma – 5 tūkst. eurų. 

„Draudimo apsauga mokyklinio 
amžiaus vaikams įsigalios automatiš-
kai pačią pirmą mokslo metų dieną, o 
dėl to tėveliams nieko daryti nereikia. 
Svarbiausia, kad, nutikus nelaimei ke-
lyje, jie žinotų, jog gali kreiptis į mus 

dėl patirtos žalos atlyginimo“, – sako 
„Lietuvos draudimo“ skyriaus vadovė 
Natalija Sokolovskaja.

Pasirūpins saugiomis 
perėjomis
Rokiškio rajono savivaldybės dar-

buotojai prie mokyklų esančias pe-
rėjas paženklins ryškiu „Apsaugok 
mane“ ženklu, kurį atpažįsta didžioji 
dauguma vairuotojų ir pėsčiųjų.

„Svarbiausia mūsų, suaugusiųjų, 
rudens pamoka – apsaugoti vaikų, 

moksleivių keliones, kad namus ir 
mokyklą jie pasiektų saugūs ir svei-
ki. Mažieji eismo dalyviai, neretai 
po ilgųjų vasaros atostogų išsiblaškę 
ir mažiau atidūs, todėl visus vairuo-
tojus tradiciškai kviečiame vairuoti 
atsargiau, o tėvelius – priminti vai-
kams, kaip saugiai pereiti gatvę“, – 
sako „Lietuvos draudimo“ skyriaus 
vadovė Natalija Sokolovskaja.

Svarbu nedelsiant kreiptis
„Lietuvos draudimas“ apdraudžia 

visus moksleivius, kurie keliauja 
pėsčiomis ar važiuoja dviračiu. Pa-
tekus į eismo įvykį, tėvai ar globėjai 
kviečiami apie tai iš karto pranešti 
„Lietuvos draudimui“ telefonu 1828. 
Užregistravus įvykį, bendrovės spe-
cialistai išsamiai paaiškins, ką daryti 
toliau.

Iš viso nuo akcijos pradžios į „Lie-
tuvos draudimą“ kreipėsi 93 nukentė-
jusių moksleivių tėvai, atlyginta žala 
siekia daugiau nei 40 tūkstančių eurų.

Taip pat jau trečius metus iš eilės 

„Lietuvos draudimas“ padovanos 
daugiau nei 12 tūkstančių šviesą 
atspindinčių liemenių saugesnėms 
rajonų pradinių klasių moksleivių 
išvykoms. 2017-2018 metais tokio-
mis liemenėmis buvo aprūpinti net 
212 rajonų pradinių klasių mokslei-
viai, šiemet jas gaus dar 11 rajonų 
pradinukai. Iš viso „Lietuvos drau-
dimas“ jau padovanojo daugiau nei 
34 tūkstančius šviesą atspindinčių 
liemenių pradinių klasių mokslei-
viams.

„Lietuvos draudimo“ inicijuoja-
ma akcija „Apsaugok mane“ vyks-
ta nuo 2000-ųjų ir yra tapusi rudens 
tradicija. Skaičiuojama, kad šiemet 
Lietuvos miestuose ir miesteliuose 
specialiu akcijos ženklu bus pažen-
klinta apie 1 tūkst. prie mokyklų 
esančių perėjų, o „Lietuvos drau-
dimas“ iš viso apdraus daugiau 
kaip 320 tūkst. moksleivių. Akci-
jos metu planuojama imtis ir kitų 
saugaus eismo priemonių, kurios 
padėtų mažinti avaringumą Lietu-
vos keliuose.

Užs. 0851

STEAM centro atidarymas be oficialumo kaukės
Miesto centre, pastato, ro-

kiškėnų vadinamo tiesiog „bui-
tiniu“,trečiajame aukšte duris 
atvėrė pirmasis šalyje STEAM 
centras BŪSIU. Atidarymas buvo 
paprastas ir jaukus: be didelių 
proginių kalbų, juostelės kirpimo. 
Užtat kiekvienas norintysis galėjo 
pabandyti jo veiklas, pabendrauti 
su centro dėstytojais. Centras jau 
kitą savaitę pradės savo veiklą.

Tiesioginė renginio transliacija:
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k .

c o m / R o k i s k i o S i r e n a / v i d e -
os/494531961123957/

Atidarymas neformalus: kol buvo 
sakomos sveikinimo kalbos suaugu-
siesiems, mažieji bendravo be for-
malumų: kūdikiai žaidė dinozaurais 
ir puponautais, o vyresnieji bandė 
prisijaukinti robotukus, žvilgčiojo į 
muzikinių instrumentų gausą.

Nors STEAM centre bus veiklų 
ir suaugusiesiems, tačiau didžiausia 
užsiėmimų gausa yra skirta vaikams: 
nuo vienerių metukų iki vyresniųjų 
paauglių. Suaugusieji galės lavinti 
savo įgūdžius užsiėmime „Muzika ir 
kūryba“.

Centro vadovė Ieva Kilienė dė-
kojo tiems, kurių dėka atsirado šis 
centras: UAB MAXIMA LT bei ra-
jono savivaldybei. Ji pasakojo, kad 
už projekto lėšas buvo įsigyti edu-
kaciniai robotai, muzikiniai žiedai, 
šviečiantys stalai, gausus muzikos 
instrumentų rinkinys, konstruktoriai, 
kitos reikalingos priemonės. Kaip 
sakė centro vadovė, čia buvo įdėta 
ir daug asmeninio darbo ir širdies: 
mokytojos pastarąjį mėnesį faktiškai 
praleido centre, ruošdamos jį lanky-
tojams.

Naujovė, kuri nuo šiol prieinama 
ne tik didmiesčiuose – Code Acade-
my. Ir jos užsiėmimai, kaip sakė I. 

Kilienė, kainuos perpus mažiau nei 
didžiųjų miestų lankytojams.

Kodėl imtasi šios veiklos, I. Kilie-
nė iliustravo garsaus vaikų pedagogo 
Janušo Korčako žodžiais: gyvenime 
svarbiausi susitikimai su vaikais, nes 
niekada nežinosi, ką sutiksi vaiko 
pavidalu.

Rajono meras džiaugėsi šiuo ko-
lektyvu, jo vadove bei jų iniciaty-
va. „Didelis darbas prasideda nuo 
mažo įdirbio, nuo idėjos. Jūs pada-
rėte gerą startą. Linkiu jums po tru-
putį augti gal net iki jūsų išsvajotos 
mokyklos“,– linkėjo rajono meras 
Ramūnas Godeliauskas. Jis įteikė 
simbolinę dovaną – nedidelę gėlę 
žaismingame vazonėlyje ir linkėjo, 
kad ji augtų kartu su centru.

Savivaldybės Švietimo, kultūros 
ir sporto skyriaus vedėjas Aurimas 
Laužadis sakė, kad jam patinka ši 
jaunimui skirta erdvė, turinti puikią 
aurą, užsiėmimų įvairovę. Ir linkėjo 
šiai erdvei tęsinio.

Rokiškio verslo klubo vadovas 
Irmantas Tarvydis bei verslininkai 
Zenonas Akramavičius ir Justinas 
Kanopa taip pat aplankė šį centrą. 
Jų dovana – didelis tortas vaikams. 
Verslininkai akcentavo būtinybę vys-
tyti rajone privačios mokyklos idėją. 
„Mes dar turim tą viltį, palaikėm ir 
palaikysim tą idėją“, – sakį I. Tarvy-
dis. Z. Akramavičius linkėjo, kad šis 
centras būtų laipteliu į privačią mo-
kyklą.

Vaikų darželio-mokyklos „Ąžuo-

liukas“ atstovė linkėjo, kad čia augtų 
būsimi išradėjai, galbūt net Nobelio 
premijos laureatai.

Po šių linkėjimų visi svečiai buvo 
pakviesti išbandyti veiklas: paban-
dyti „prisijaukinti“ permatomose 
stiklo sferose žybsinčius robotukus, 
pagroti virtualiais ir tikrais muzikos 
instrumentais, išbandyti robotikos 
pradmenis. Kai kuriems suaugusie-
siems vedliais į robotikos pasaulį 
tapo jų pačių vaikai, kurie jau pernai 
lankė I. Kilienės ir jos kolegių veda-
mus būrelius.

STEAM centre bus siūloma ne tik 
robotikos, programavimo būreliai. 
Bus ir matematikos, ir šachmatų už-
siėmimai. O nuo spalio bus veiklos 
patiems mažiausiems centro lanky-

tojams.
„Rokiškio Sirena“ primena, kad 

šio centro projektą ruošė I. Kilienė 
ir Rokiškio miesto vietos veiklos 
grupės atstovė Joana Jazdauskai-
tė. Projektas buvo skirtas prekybos 
centro MAXIMA konkursui „Mes 
– bendruomenė“. Konkurse dėl fi-
nansavimo varžėsi net 94 projektai. 
Rokiškėnių parengta idėja „STE-
AM centras – erdvė tobulėti“ surin-
ko 3179 balsus ir pagal palaikymą 
užėmė antrąją vietą, nusileidęs tik 
Melkio mokyklos sporto aikštyno 
projektui, gavusiam  4074 balsus. 
Rokiškėnių projekto įgyvendinimui 
MAXIMA ir rajono savivaldybė sky-
rė apie 9 tūkst. Eur.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ
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Senamiesčio progimnazijos naujovė prigyja: 
orientacinėse varžybose – komandų gausa

Šiemet Senamiesčio pro-
gimnazija moksleivius ir 
jų šeimų narius pakvietė į 
orientacines varžybas. Jose 
dalyvauti užsiregistravo 40 
komandų. Kadangi mažiau-
sias komandos narių skai-
čius yra du, o daugelyje eki-
pų buvo ir po keturis-penkis 
sportininkus, o kai kurios 
dar ir sirgalių atsivedė, tad 
šis renginys subūrė daugiau 
nei pusantro šimto žmonių, 
smagiai ir aktyviai pralei-
dusių popietę Velniakalnio 
parke.

Puiki organizacija
Tai jau antrosios orienta-

cinės varžybos, kurias rengia 
Senamiesčio progimnazija. 
Pernai rengtose pirmosiose 
varžėsi 60 komandų. Šiemet, 
nors komandų skaičius ir ma-
žesnis, tačiau aktyvaus poilsio 
mėgėjų jos surinko tikrai ne 
mažiau. 

Nors, teoriškai, tai buvo 
tik mokyklos varžybos, tačiau 
jos sužavėjo organizaciniais 
sprendimais. Gerai apgalvotas 
maršrutas, parengti užduočių 
žemėlapiai, operatyvus ir tiks-
lus rezultatų pateikimas. Kaip 
sakė progimnazijos direktorė 
Saulė Kazinavičienė, daug 
išmokta iš pirmųjų varžybų 
patirties. 

Svarbu ir tai, kad daug dė-
mesio skirta ne tik varžyboms, 
bet ir pasirengimui startui: 
pakviestas treneris Olegas 
Lomako surengė nuotaikingą 
mankštelę apšilimui. Ji labiau-
siai patiko vaikams: kol tėve-
liai kaupė jėgas startui, jie laks-
tė po Velniakalnio kalveles.

Įdomi trasa
Orientacinių varžybų trasą 

rengė Deimantas Mekšėnas. 
Joje – 26 punktai, išdėstyti 
taip, kad juos lankant opti-
maliu maršrutu, tektų nubėgti 
maždaug 5 km. Tačiau dau-
guma varžybų dalyvių darė tą 
pačią taktinę klaidą: jie nuo 
starto stengtavosi skuosti kuo 
greičiau, užuot apžiūrėję duo-
tąjį žemėlapį ir pasirinkę opti-
maliausią maršrutą. 

Įdomu tai, kad tėveliai tra-
są vertino nevienareikšmiškai: 
vieniems ji buvo ganėtinai 
lengva, kitiems buvo pakan-
kamai sudėtinga. Tam tikrų iš-
šūkių kėlė ir tai, kad teko bėgti 
raižyta vietove, įveikti natūra-
lias gamtines kliūtis. Bėgimas 
buvo patogus tuo, kad visame 
parke kruopščiai prižiūrimi ta-
kai, tad po žolynų pievas bėgti 
nereikėjo. Jei, žinoma, punk-
tui rasti buvo vadovaujamasi 
ne vizualiniais orientyrais, o 
žemėlapiu.

Apie grybavimą 
ir „grybavimą“
Varžybas stebėję Stasys ir 

Rasa Mekšėnai svarstė, kiek 
jėgų, atidumo ir išmonės 
reikia, norint rasti visus 26 
punktus. Ir čia nepasukčiausi: 
kiekvieną punktą reikėjo pa-
žymėti skirtingos spalvos flo-
masteriu. Klastingiausias tapo 
23-asis punktas, mat kažkas 
beskubėdamas į žolę numetė 
flomasterį ir vėliau bėgusiems 
liko tik jo kamštukas. Tačiau, 
kadangi visi bėgikai aiškino, 
kad nepažymėjo punkto, nes 
nebuvo kuo apibrėžti jį žemė-
lapyje, varžybų arbitrų komi-
sija suprato, kad jie tame taške 
iš tiesų lankėsi.

Kai kurios komandos var-
žybose labiau pasikliovė savo 
akimis bei nuojauta, nei že-
mėlapiu, todėl nenuostabu, 
kad buvo „grybaujančių“: kai 
kurie dalyviai į tą patį punktą 
atbėgo dukart. Prakalbus apie 
„grybavimą“, ponia Rasa pra-
sitarė, kad Velniakalnyje gali-
ma „grybauti“ ne tik ieškant 
punktų, bet ir tiesiogine pra-
sme: čia dygsta raudonviršiai, 
lepšiukai. „Pietums pasikepti 
su bulvėmis tikrai užtenka“,– 
sakė ji. Varžybų dalyviai gry-
bų nerinko, o štai obuolių nuo 
parke augančių obelaičių pa-

ragavo ne vienas.

Greičiausią ir lėčiausią
komandas skyrė 
beveik valanda
Pagal varžybų taisykles, iš 

starto buvo išlydima po dvi 
komandas pusės minutės in-
tervalu. Taip daryta, kad būtų 
išvengta grūsties prie pirmųjų 
punktų. Taigi, kai išbėgo pas-
kutiniosios dvi ekipos, pir-
mosios komandos jau buvo 
devynias su puse minutės 
trasoje. Tačiau varžybų lape 
buvo žymimas kiekvienos ko-
mandos starto ir finišo laikas, 
tad jau tą pačią minutę buvo 
tiksliai žinoma, kiek komanda 
užtruko. Už kiekvieną nerastą 
punktą buvo pridėtos 2 baudos 
minutės. 

Įdomu tai, kad kiekvieną 
atiduotą lapą kruopščiai ti-
krinę teisėjai sakė: bandymų 
sukčiauti nebuvo. O baudos 
minutės kliuvo už tai, kad 
neatidžiai skaitydami žemė-
lapį, sportininkai vieną kitą 
punktą praleido. Taip nutiko 
ir pirmai finišavusiai Dovydo 
Kavaliausko bei Lauryno ir 
Erikos Kaniavų komandai. Ji 
trasą įveikė per 36 minutes, 

tačiau pripliusavus baudą už 
praleistą punktą, jų trasoje su-
gaištas laikas perkopė 38 min. 
Jaunuoliai buvo įsitikinę, kad 
rado visus punktus. Tačiau pa-
tikrinę lapą, arbitrai pastebėjo 
nepažymėtą ketvirtąjį. Jie siū-
lė vaikinams bėgti į trasą ir jį 
pažymėti. Tačiau komanda 
verčiau pasirinko baudos mi-
nutes. Dėl labai svarbios prie-
žasties: Lauryno sesutė trasoje 
patyrė traumą ir didžiąją marš-
ruto dalį ji įveikė ant brolio ir 
jo bičiulio pečių. Netgi su ne-
lengvu nešuliu puikiai pasiro-
dę vaikinai nusipelnė sirgalių 
ir kitų komandų pagyrų, nors 
ir liko vos per žingsnį nuo me-
dalių – ketvirtojoje vietoje.

Netrukus po jų finišo liniją 
kirto Vidmanto, Nedo ir Urtės 
Beinorių komanda. Ji trasoje 
užgaišo 32 min., ją įveikė be 
baudos taškų. Kaip nutiko taip, 
kad pirmieji finišavo tie, kurie 
trasoje užgaišo 36 min., o vė-
liau – geresnius laikus parodę 
komandos? Tai paprasta: V. Bei-
norio komanda ir išbėgo vėliau.

Antrąją vietą iškovojo Vik-
torijos Markovaitės komanda, 
įveikusi distanciją per 33 min. 
ir  35 s.,, trečioje buvo Adelės 

Dovydaitės ekipa, trasoje užg-
aišusi 36 min. 10 s. Įdomu tai, 
kad net 8 komandos trasą įvei-
kė greičiau, nei per 40 min., 
tad kova dėl prizinių vietų iš-
ties buvo labai atkakli. 

Daugumos komandų rezul-
tatai buvo apie 50 min. Maž-
daug tokį trasos įveikimo laiką 
ir prognozavo jos sudarytojas 
D. Mekšėnas. O ilgiausiai tra-
soje užtrukusios komandos 
joje užsibuvo 1 val. 15 min.

Įdomu tai, kad ką tik dau-
giau nei 5 km raižyta vieto-
ve įveikę moksleiviai tryško 
energija: lėkė į kalną link ko-
plytėlių, žaidė gaudynių.

Varžybų prizininkams S. 
Kazinavičienė įteikė medalius 
ir diplomus, o po apdovano-
jimų ceremonijos visi buvo 
pakviesti paskanauti košės ir 
arbatos. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Apdovanojimų ceremonija: Deimantas Mekšėnas (kairėje) medalius įteikė 
nugalėtojams: Vidmantui, Nedui ir Urtei Beinoriams.

Antrosios vietos laimėtojai – Markovų šeima.

Progimnazijos direktorė Saulė Kazinavičienė (kairėje) sveikino trečiosios 
vietos laimėtojus Adelę Dovydaitę su jos tėveliais. Dešinėje – D. Mekšėnas.

Pirmieji finišavę –Dovydo Kavaliausko komanda. Didžiąją dalį trasos 
vaikinai nešė Eriką ant savo pečių.                                             N. Kraliko nuotr.
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Šventės veidai.                                                       L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.
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Apie Obelinę kaip reiškinį: kai pražysta karpiniai ir lyja saldainiais
Savaitgalį Obeliai gyve-

no šventės ritmu. Joje vis-
ko daug: spalvų, pramogų, 
trankios muzikos, šventinės 
nuotaikos. Noro džiaugtis 
savo miestu (ne miesteliu. 
Obeliai yra vienas iš trijų 
mūsų rajono miestų), dalin-
tis tuo džiaugsmu su kitais. 
Ir ne tik mūsų rajono žmo-
nėmis: Obelinė tampa svar-
bia švente ir aplinkiniams 
miestams. 

Penktadienis buvo skirtas 
aktyvių pramogų mėgėjams: 
dviračių kroso, valčių irkla-
vimo varžyboms. Neapsiei-
ta ir be ilgametės tradicijos: 
naktinio krepšinio varžybų, 
o taikliarankiai galėjo pade-
monstruoti įgūdžius smiginio 
varžybose.

Ir šeštadienio rytas buvo 
aktyvus: žvejai Obelių tven-
kinyje (vietinių vadinamame 
tiesiog prūdu) varžėsi, kuriam 
pavyks sugauti auksinių žuvų, 
kurios ne norus pildė, o į žu-
vienės katilą keliavo. Šalia – 
smagios paplūdimio tinklinio 
varžybos.

Svetingai šventės dalyvius 
pasitiko ir Obelių gimnazija: 
čia vyko koncertas, susitiki-
mai, aktyvios pramogos. Savo 
medžiu buvimą Obeliuose 
krašiečiai ženklino 100 obelų 
sode. Savo duris svečiams at-
vėrė ir Obelių spirito varykla. 

Tradiciškai šventės daly-
vius sutiko šventiškai rudens 
gėlėmis ir gėrybėmis papuoš-
tos erdvės, šventės ženklų ir 
puošmenų buvo matyti visa-
me mieste.

Žinoma, šventės kulmi-
nacija laikomas didžiulis 
koncertas. Prie jo – tradicinė 
mugė. Kaip gi be jos. Tačiau, 
lyginant su praėjusiais metais, 
prekybininkai daug daugiau 
dėmesio skyrė maisto produk-
tams. Andų fleitos melodijo-
mis žavėjo svečias iš tolimo-
sios Pietų Amerikos. Šalia jo 
papuošalų ir drabužių kūrėjai. 
Tradiciniais šventiniais sal-
dainiais, kava, ledais, rūkyta 
žuvimi prekiavo vietos versli-
ninkai. Šiemet nebebuvo me-
džio dirbinių kūrėjų, mažesnis 
tekstilės darbų pasirinkimas. 
Užtat viešojo maitinimo taš-
kų pridygo. Ir prie jų driekėsi 
eilės. 

Obeliečių šventėje tradiciš-
kai savo palapines išskleidė ir 
politinių partijų atstovai. Ko-
alicija už laisvę augti vaišino 
sriuba. Aukos už ją bus skirtos 
Daivos ir Romo Kundelių šei-
mai, kurios namus prieš porą 
mėnesių pasiglemžė gaisras. 
O socialdemokratai kvietė 
sukti laimės ratą. Įdomu, kad 
prie jo nusidriekė ilgoka eilė.

Prieš pat šventinį koncertą 
išsipildė posakis „saldainiais“ 
lijo. Jais šventės aikštę nužė-
rė parasparnių klubo „Puga“ 
oreiviai.

Šventinio koncerto pra-
džioje – tradiciniai rajono 
vadovų sveikinimai. Pirmoji 
sveikinimo žodį tarė miesto 
šeimininkė, seniūno pava-
duotoja  Aldona Žėkienė. Ji 
priminė, kad Obeliai švenčia 
510-ąjį gimtadienį. Šventės 
vedėjas Laurynas Janulis. 
Gražios šventės linkėjo ir ren-
ginių gausą akcentavo Seimo 
narys Raimundas Martinėlis. 
Obeliečiai juokavo, kad meras 
Ramūnas Godeliauskas jiems 
jau savas, ir, kol nebus kon-
kurso būdu išrinktas seniūnas, 
niekur mero iš Obelių nebepa-
leisią. Meras linkėjo bendrys-
tės ir bendravimo. Jis atvyko 
ne tuščiomis: savivaldybės 
padėką įteikė Zitai Skvarna-
vičienei už didelį indėlį į šio 
krašto kultūros puoselėjimą. 
Tyzenhauzų paveldo organi-
zacijos dovana: 1887 m. Obe-
lių dvaro žemių geometrinio 
plano, rasto Kijevo archyvuo-
se, kopija. Verslo klubo vardu 
miestiečius ir svečius su šven-
te sveikino Irmantas Tarvydis, 
jis akcentavo, kad Obelinė – 
didžiausias komercinis rajono 

renginys. Jis Obelių vėliavą 
įteikė verslininkui Virginijui 
Pupeliui. Vytautas Butėnas, 
kraštietis, vadovaujantis sos-
tinės rokiškėnų klubui „Pra-
giedruliai“, teigė, kad jau pen-
kioliktą kartą obeliečiai įrodė, 
kad moka švęsti.

Iškilminga akimirka: pa-
skelbta Obelių krašto garbės 
pilietė. Garbės piliečio var-
das Obeliuose, kaip sakė ži-
nomas kraštietis kalbininkas, 
taip pat garbės piliečio rega-
lijomis pasidabinęs Donatas 
Smalinskas, yra labai garbin-
gas titulas. Mat jo vertų žmo-
nių, kurie garsina miestą, ku-
ria jo gerovę, yra labai daug. 
Tačiau kasmet išrenkamas tik 
vienas, pats verčiausias šio 
titulo. Šiemet Obelių garbės 
pilietės regalijos iškilmingai 
suteiktos Obelių gimnazijos 
pedagogei, karpinių meis-
trei Gitai Kolosovienei. Jos 
grakštūs, smulkiausiais ažūro 
raštais istorijas pasakojantys 
karpiniai žinomi toli už Obe-
lių ir Rokiškio rajono ribų. 
Šia kūrybine veikla G. Kolo-
sovienė užkrėtė ir savo dukrą, 

jos jau rengia bendras paro-
das. G. Kolosovienės kūriniai 
eksponuoti Seime. 

Karpinius nuo 2000-ųjų 
kurianti tautodailininkė G. 
Kolosovienė prisipažino, kad 
beveik prieš dvidešimt metų, 
kai pirmą kartą į rankas paė-
mė žirkles ir popieriaus lapą, 
tikslas buvo vienas – prikar-
pyti tiek paveikslėlių, kad 
jų užtektų pirmajai parodai 
Obelių bibliotekoje. „Niekada 
nedrįsau pagalvoti, kad būsiu 
taip įvertinta savo gimtajame 
mieste“, – sakė garbės pilie-
tė. Ji dėkojo už didžiulį pa-
laikymą savo vyrui Viktorui 
ir kitiems šeimos nariams. Ji 
garbės piliečio titulo atsiimti 
atvyko ne tuščiomis: su savo 
pačios kepta duona, kurią 
dovanojo rajono vadovams, 
Obelių bendruomenės akty-
viausiems žmonėms.

Po iškilmingosios ofici-
aliosios dalies sekė smagus 
koncertas, kuriame gausu ži-
nomų šalies grupių. Smagu 
buvo ir tai, kad buvo skirta 
dėmesio neįgaliesiems: žmo-
nės neįgaliųjų vežimėliuose 

buvo pakviesti arčiau scenos. 
Skambant Obelių himnui nu-
griaudėjo įspūdingi fejerver-
kai. O Ramintos slėnyje vėl 
atgijo keramikinės skulptūros: 
jos tarsi milžiniškos žvakidės 
kūrė jaukią šiltą aplinką.

Sekmadienis Obeliuose – 
metas dvasiniams dalykams. 
Šv. Mišioms Obelių bažnyčio-
je, po jų – įspūdingam solistės 
Juditos Leitaitės pasirody-
mui. Po to – tautodailininkų 
parodos, vietos ir kviestinių 

Tyzenhauzų paveldo organizacijos dovana – Obelių dvaro žemių plano fragmentas.

Obelių garbės piliečio titulas – Gitai Kolosovienei.

Rajono meras Ramūnas Godeliauskas su Obelių garbės piliečiais Gita Kolosoviene, Aldona Žėkiene, Donatu Smalin-
sku ir Romu Kundeliu.

saviveiklininkų pasirodymas, 
smagus geriausių obuolių pa-
tiekalų konkursas.

Gražiausios šventės aki-
mirkos – „Rokiškio Sirenos“ 
tinklalapyje www.rokiskiosi-
rena.lt, o šventinio koncerto 
tiesioginė transliacija – „Ro-
kiškio Sirenos“ facebook pa-
skyroje: https://www.face-
book.com/RokiskioSirena/
videos/3587822467909906/

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Perkančioji organizacija: Rokiškio ra-
jono savivaldybės administracija (kodas 
188772248, Respublikos g. 94, 42136 
Rokiškis).

Pirkimo objektas: Rokiškio mieste 
perkami 1 vieno kambario ir 1 dviejų 
kambarių butai; Obelių mieste - 1 vie-

no kambario butas; Juodupės miestelyje – 1 vieno ir 1 
dviejų kambarių butai su visais komunaliniais patogu-
mais. Butai su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, 
tualetu, dušine), mediniuose ar karkasiniuose namuose 
bei butai, kurių nusidėvėjimas yra didesnis kaip 60 proc., 
nebus perkami.

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų 

pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba 
nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos apra-
šo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 
m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esa-
mų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba 
nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos apra-
šo patvirtinimo“.

Paraiškos vertinimo kriterijai: kaina, buto techninė 
būklė ir energinio naudingumo klasė.

Pirkimo dokumentus galima gauti Turto valdymo ir 
ūkio skyriuje, 206 kab., Respublikos g. 94, Rokiškyje, arba 
rasti internete adresu www.rokiskis.lt naujienų skiltyje.

Informacija teikiama tel. (8 458) 52 306, mob. 8 685 
63 379, el. paštu e.janciene@post.rokiskis.lt.

Paraiškos  pateikimo vieta: Turto valdymo ir ūkio 
skyrius, 206 kab., Respublikos g. 94, Rokiškyje.

Paraiškos  pateikimo terminas: iki 2019 m. rugsėjo 
25 d. 10.00 val.

Kalba, kuria turi būti parengta paraiška: lietuvių.
Paraiška pateikiama užklijuotame voke, ant kurio 

nurodomas parduodamo buto adresas, kontaktinio as-
mens vardas, pavardė ir telefono nr.

Pateikiami šie dokumentai:
1. Užpildyta paraiška; 
2. Nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos;
3. Kadastro duomenų bylos kopija;
4. Buto energetinio efektyvumo sertifikato kopija;
5. Notaro patvirtintas įgaliojimas, suteikiantis teisę 

asmeniui teikti paraišką ir derėtis dėl buto pardavimo 
(jei paraišką teikia ne pats savininkas arba kai butas 
nuosavybės teise priklauso keliems asmenims).

Komisijos posėdis, kuriame atplėšiami vokai, vyks 
2019 m. rugsėjo 25 d. 10.30 val. Rokiškio rajono  sa-
vivaldybės administracijos 203 kab., Respublikos g. 94, 
Rokiškyje.

Užs. 0850

GARSO TECHNIKA

• Automobilinius garsiakalbius. 
Tel. 8 656 75 102. Rokiškis
• Mažai naudotas ausines Sony. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 682 58 862. 
Rokiškis
• Belaides ausines. Kaina 5 Eur. 
Tel. 8 672 74 169. Rokiškis
• Moduliatorių su laisvų rankų 
įranga. Iš Norvegijos. Kaina 65 
Eur. Tel. 8 674 53 910.  
Kupiškis
• Veikiantį stiprintuvą Magnat 560 
W. Kaina 25 Eur. Tel. 8 629 15 286. 
Rokiškis
• Geras kolonėles Philips 80 W 40 
m. Kaina 20 Eur. Tel. 8 629 15 286. 
Rokiškis
• Geros būklės SUB Crunch 300 W 
40 m. Kaina 35 Eur. 
Tel. 8 629 15 286. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• 3 melžiamas karves: 2015 m. 
5 veršiukų žalmargę; 2013 m. 2 
veršiukų juodmargę; 2013 m. 2 
veršiukų žalmargę. Kaina sutartinė. 
Kaina 600 Eur. Tel. 8 624 43 200. 
Rokiškis
• Karvę, 8 veršiukų, pieno duoda 
daugiau nei 20 l. Kaina 600 Eur. 
Tel. 8 662 33 183. Rokiškis
• Avis. Tel. 8 645 87 075.  
Rokiškis
• Lietuvos žalųjų veislės karvę. 3 
veršių, minkšta melžti rankomis, 
primilžis 24 l. Labai rami. Kaina 
590 Eur. Tel. 8 626 42 427. 
Rokiškis
• Dvi avis. Tel. 8 620 25 945. 
Rokiškis

IEŠKO DARBO

• 36 metų vyras ieško darbo, gali 
pjauti žolę ir skaldyti malkas. 
Siūlyti pavienius darbus.  
Tel. 8 645 84 278. Rokiškis
• Santechnikas ieško darbo.  
Tel. 8 609 50 503. Rokiškis
• Moteris ieško valytojos darbo. 
Gali prekiauti turguje. 
 Tel. 8 620 81 862. Rokiškis
• Galiu prižiūrėti močiutę Rokiškio 
mikrorajone. Tel. 8 616 73 825. 
Rokiškis
• Vyras ieško darbo, domina įvairūs 
pasiūlymai. Turiu automobilį.  
Tel. 8 609 26 837. Rokiškis
• Ieškau naktinio sargo darbo, 
saugoti objektą. Esu įgijęs vidurinį 
išsilavinimą, darbštus, atsakingas. 
Tel. 8 622 31 039. Rokiškis
• Moteris ieško darbo po 16 val. 
arba savaitgaliais.  
Tel. 8 616 16 055. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu nupjauti 
žolę trimeriu. Tel. 8 695 78 132. 
Rokiškis
• Ieškau darbo, galiu prižiūrėti 
senyvo amžiaus žmones arba 
vaikus. Tel. 8 625 24 087.  
Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• UAB Daivida reikalingas 
pagalbinis darbininkas. Pagrindiniai 
reikalavimai: B kat. vairuotojo 
pažymėjimas bei noras dirbti. 
Kaina 600 Eur. Tel. 8 686 94 750. 
Rokiškis
• Siūlome darbą plataus profilio 

statybininkams Rokiškio rajone. 
Reikalavimai: be žalingų įpročių ir 
noras dirbti, bei užsidirbti. T 
el. 8 673 00 274. Rokiškis
• Ramundas GM, UAB reikalingas 
(-a) padėklų kalėjas (-a), darbas 
pneumatiniu pistoletu,  darbas 
pamaininis. Darbo vieta - 
Panemunėlio gel. stotis, Rokiškio 
raj. Iš Rokiškio darbuotojai 
vežami įmonės transportu. Darbo 
užmokestis apie 820 Eur.  
Tel. 8 612 26 202. Rokiškis
• Įmonė siūlo nuolatinį darbą 
meistrui vidaus apdailos darbams 
atlikti. Tel. 8 622 22 060.  
Rokiškis
• Įmonė siūlo darbą pagalbiniam 
darbininkui vidaus apdailos 
darbams atlikti. Tel. 8 622 22 060. 
Rokiškis
• Valymo įmonei Vokietijoje 
reikalingi darbuotojai. Atlyginimas 
nuo 1600 Eur iki 2000 Eur į rankas. 
Legalus darbas vokiečių įmonėje. 
Reikalavimas - turėti vairuotojo 
pažymėjimą. Kaina 1600 Eur.  
Tel. 8 678 90 760. Vilnius
• Siūlome darbą miškavežio 
vairuotojui. Tel. 8 687 33 067. 
Rokiškis
• Reikalingi darbininkai darbui ant 
stogų. Tel. 8 687 73 069.  
Rokiškis
• Ieškau žmogaus dirbti statybose 
pagalbiniu. darbuotoju Visa 
informacija telefonu. Tel. 8 608 09 
520. Rokiškis
• Ieškome auklės su patirtimi 
nepilnai darbo dienai. Vaikui 1,5 
metų. Gyvename netoli dvaro.  
Tel. 8 629 66 698. Rokiškis

KITA

• Naują pirties krosnelę su vandens 
baku. Krosnelės aukštis nuo žemės 
75 cm. Plotis 48 cm, ilgis 54 cm 
+ 20 cm pakuros kakliukas. Plotis 
ir ilgis yra parašytas be akmenų 
grotelių. Grotelių plotis 10 cm. 
Bakelį galima dėti iš abiejų pusių. 
Kaina 450 Eur. Tel. 8 675 26 080. 
Utena
• 3 l talpos stiklainius, 50 vnt.  
Tel. 8 458 33 355. Rokiškis
• Už simbolinę kainą įvairaus 
dydžio naudotus medinius langus. 
Tel. 8 652 39 564. Rokiškis
• Pigiai naują keturvietę palapinę ir 
garų surinktuvą. Tel. 8 609 50 503. 
Rokiškis
• Miežius 7 Eur/ 50kg; kviečius 8 
Eur/ 50kg. Miltus 1 Eur brangiau. 
Šieną Uljanavos k. 6 rulonai po 10 
Eur. Pernykštis, 3 rulonai po 5 Eur. 
Pernykštis Kazliškio sen. 25 vnt. 
po 3 Eur. Laikyti lauke. Šiaudus po 
5 Eur už ruloną. Tel. 8 615 46 365. 
Rokiškis
• Naudotus reklaminius tentus 
uždengti, pakloti ir kt. Naudotus 
pamatų blokus ir perdengimo 
plokštes. Tel. 8 610 01 593. 
Rokiškis
• Medžio apdirbimo stakles ir 
diskinius pjūklus.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Antikvarinį senovinį varstotą.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• 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
• Elektros variklius iki 3 kW, 
plytinį priestatą su 1,5x6 
briaunuotomis plokštėm, naudotas 
plytas už simbolinę kainą.  
Tel. 8 687 89 378. Rokiškis
• Šiaudų ir šienainio rulonus.  
Tel. 8 670 37 379. Rokiškis
• Šiaudų rulonus, rištus tinkleliu. 
Laičiai. Pakraunu. Kaina 5 Eur. 
Tel. 8 650 26 388. Kupiškis
• Dujų balioną. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• Rudos spalvos stiklo butelius 
sultims arba vynui. Yra 3 ir 5 litrų 
talpos. Kaina 7 Eur.  
Tel. 8 692 49 480. Rokiškis
• Malkas. Tel. 8 645 87 075. 
Rokiškis
• 2 rulonus seno vielos tinklo. 
110cm pločio, apie 9 m ir 150 cm 
pločio taip pat apie 9 m.  
Tel. 8 674 44 393. Rokiškis

• Šiaudus. 1,20/1,40 400 vnt., 
Rokiškio raj. Kaina 7 Eur.  
Tel. 8 633 70 907. Rokiškis
• Rusiškas medsukis 4 korių. Kaina 
25 Eur. Tel. 8 616 35 640.  
Rokiškis
• Naujus, įvairius klausos aparatus 
nuo 40 Eur. Siunčiu.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Supjautas medžio atraižas, 
yra sausų ir žalių malkų. Vežu 
nedideliais kiekiais po 2 m, kaina 
sutartinė. Tel. 8 602 87 040. 
Rokiškis
• Reikalingas žmogus atreguliuoti 
UAZ 469 sankabą (mechaninė). 
Tel. 8 627 70 583. Rokiškis
• Vieną saulės modulį, 165 W. 
Matmenys 1600x800x50. Galima 
montuoti ant autobuso, kemperio, 
tinka pavėsinės, kiemo apšvietimui. 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 698 79 028. 
Rokiškis
• Naujus koklius.  
Tel. 8 621 89 438. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Mobilų maršrutizatorių TP-LINK 
4G, LTE - Advaced Mobile Wi-Fi. 
Naudotas. Idealios buklės. Kaina 40 
Eur. Tel. 8 615 37 299.  
Rokiškis
• Dvi dienas naudotą planšetinį 
kompiuterį Huawei Mediapad T3 
10. Operatyvioji atmintis (RAM) 
2GB. Vidinė atmintis (GB) 16GB. 
Pagrindinė kamera 5 MP3G 
(HSDPA/UMTS /HSPA+). Yra 4G 
(LTE), 4G+. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 607 59 299. Rokiškis
• Parduodu ar keičiu diagnostikos 
įrangą Launch į planšetinį 
kompiuterį. Kaina sutartinė. 
Kaina 500 Eur. Tel. 8 611 82 243. 
Rokiškis
• Nešiojamą kompiuterį Hp. Kaina 
70 Eur. Tel. 8 683 27 149.  
Rokiškis
• Gražų, gerai veikiantį, rožinės 
spalvos kompiuteriuką Hp Mini 
110, WIN 7, HDD 500G. Baterija 
gera, Wi-fi veikia gerai. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 640 42 901.  
Rokiškis
• Labai mažai naudota kompiuterį 
Asus. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 699 58 782. Rokiškis
• Sony PlayStation 3, Wi-Fi. Kaina 
55 Eur. Tel. 8 629 15 286.  
Rokiškis
• Stalinį kompiuterį DELL 
INSPIRON-620s. HDD 500GB, 
4RAM i3-2100 3.10GHz, Win. 10 
Pro Vesija 1903. Tvarkingas. Kaina 
80 Eur. Tel. 8 629 15 286.  
Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Pavasarinį, vasaros, vasaros su 
nežymiu grikių poskoniu bei grikių 
medų. Tel. 8 612 95 825.  
Rokiškis
• Valgomąsias bulves. Kaina 9 Eur. 
Tel. 8 628 40 455. Rokiškis
• Ekologiškai užaugintas 
valgomąsias bulves. Galiu atvežti. 
Tel. 8 683 50 716. Rokiškis
• Šviežią medų. 1kg kaina 5Eur. 
Tel. 8 621 89 438. Rokiškis
• Dideles, maistines, labai skanias 
bulves. Tel. 8 614 19 157.  
Rokiškis
• Valgomąsias bulves. Galiu 
atvežti. Tel. 8 601 26 960.  
Rokiškis
• Jaunų avinukų mėsą.  
Tel. 8 630 53 487. Rokiškis
• Bulves. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 622 18 307. Rokiškis
• Bulves. Pasikasti patiems. Kaina 
0,20 Eur/kg. Steponių k.  
Tel. 8 458 75 274. Rokiškis
• Spanguoles. Kaina 3 Eur/1l. 
Didesnį kiekį atvežu į namus.  
Tel. 8 624 01 986. Rokiškis
• Kaimiškai augintų broilerių 
skerdieną. Kaina 4 Eur.  
Tel. 8 679 92 522. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Samsung Galaxy S6 Edge+ 
telefoną. Naudotas. Visiškai 
sukomplektuotas, su dėžute. 
Originalus kroviklis, ausinukai. 
Gera būklė. Kaina derinama. 

Kaina 120 Eur. Tel. 8 615 37 299. 
Rokiškis
• Skubiai Huawei Honor 8A. 
Visiškai sukomplektuotas, veikia be 
priekaištų. Kaina galutinė. Keitimas 
nedomina. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 623 12 313. Rokiškis
• Puikiai veikiantį Samsung S5 
telefoną. Visiškai sukomplektuotas, 
su dėžute. Baterija laiko gerai. 
Kaina 75 Eur. Tel. 8 621 65 223. 
Rokiškis
• Mažai naudotą telefoną Huawei 
P Smart 2019. Su dėžute, viskas 
puikiai veikia. Kaina 170 Eur.  
Tel. 8 609 08 933. Rokiškis
• Huawei P9, labai geros būklės. 
Tel. 8 645 63 216. Rokiškis
• Naują Huawei Y5. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 651 56 160. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Pusę medinio namo su žeme 
(namų valda). Yra ūkinis pastatas, 
malkinė, garažėlis. Pirmame aukšte 
virtuvė, 2 kambariai, koridoriukas, 
veranda. Antras aukštas - palėpė. 
Langai plastikiniai, šildymas 
centrinis. Su baldais. Galimos 
derybos. Išsamiau – telefonu. 
Kaina 3000 Eur. Tel. 8 650 68 045. 
Rokiškis
• 6 a sodo sklypą Uljanavos k., 
Vaivorykštės sodų bendrijoje.  
Tel. 8 603 65 741. Rokiškis
• 2 kambarių butą Juodupėje, 
Rokiškio r., Liepų g. 2 aukštų 
mediniame name yra 5 butai. 
Parduodamas butas yra pirmajame 
aukšte, todėl pojūtis lyg 
gyventumėte nuosavame name. 
Kaina 2100 Eur. Tel. 8 619 74 636. 
Rokiškis
• Tvarkingą, 2 kambarių butą 
Panevėžio g. 52 kv. m. Vonia 
sujungta su WC, įstiklintas 
balkonas, didelė 9 kv. m virtuvė. 
Bute lieka virtuviniai baldai. 
Butas labai šiltas, žiemą didžiausia 
šildymo kaina 20 Eur. Kiekvieną 
mėn. mokama 18 Eur renovacijai. 9 
aukštas. Kaina 26800 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. 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
• Bites su aviliais. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 638 92 946. 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
• Garažą prie Daividos. Duobė po 
visu garažu. Kaina 3000 Eur.  
Tel. 8 653 66 693. Rokiškis
• Sodybą netoli Rokiškio. Yra 
2,5 ha žemės. Tel. 8 627 08 628. 
Rokiškis
• Sodybą šalia Juodupės (link 
Rokiškio), yra 30 a žemės, sodas, 
geras rūsys, kaitri pirtelė, šulinys, 
netoliese teka upelis.  
Tel. 8 614 21 823. Rokiškis
• Mišką. Sklypo plotas viso 
7,09 ha, jame: apie 1 ha – 40 m 
brandus alksnynas, 3,5 ha pušies 
jaunuolynas (15 m.), likusi dalis 
– pavieniai savaiminio dygimo 
medžiai ir krūmynai. Vieta tinkanti 
miškotvarkos projektams. 1 ha 
kaina – apie 2500 Eur.  
Tel. 8 611 21 820. Rokiškis
• 3 kambarių butą Laibgaliuose, 
antrame aukšte. Mūrinis namas, 
bute sudėti plastikiniai langai. 
Pakeista krosnis, šildymas 
–  malkomis. Paliekami baldai, 
šaldytuvas, skalbimo mašina. Yra 
vonia, tualetas lauke. Yra ūkinio 
pastato dalis, žemės daržui. Kaina 
4700 Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis

• 2 kambarių butą Panevėžio 
g., 4 aukšte. Plastikiniai langai, 
įstiklintas balkonas, padidinta 
vonia. Bute lieka baldai, buitinė 
technika. Kieme vaikų žaidimų 
aikštutė. Kaina 26800 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Labai šiltą 2 kambarių butą. 
Pietinė pusė, bute sudėti 
plastikiniai langai, ramūs ir 
draugiški kaimynai. Butui reikia 
remonto, penktasis aukštas. Kaina 
galutinė. Kaina 15800 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• 2 kambarių butą pirmajame 
aukšte, Panevėžio g. 20. Butas 
šviesus, didelė virtuvė. Plastikiniai 
langai, neseniai įstiklintas ir 
apšiltintas balkonas. Langai į 
2 puses, vaikų darželis šalia. 
Tvarkingi, ramūs kaimynai. Kaina 
20700 Eur. Tel. 8 600 98 909. 

Rokiškis
• Žemės ūkio paskirties, apie 14 ha 
žemės sklypą Rokiškio raj., Kamajų 
sen., Žeimių kaime. Kaina 3,500 
Eur/ha. Graži vieta, kažkada buvusi 
sodyba. Šalia yra Šetekšnos upelis, 
miškas. Geras privažiavimas visus 
metus. Kaina 48685 Eur.  
Tel. 8 611 31 653. Rokiškis
• Garažą prie buvusio DNB banko. 
7 korpusas, pietinė pusė.  
Tel. 8 614 66 272. Rokiškis
• Mūrinį gyvenamąjį namą (1988 
m.) su 80 a žemės, Laibgaliuose. 
Yra kietojo kuro atsargų. Atliktas 
turto vertinimas. Kaina sutartinė. 
Kaina 39000 Eur.  
Tel. 8 648 55 871. Rokiškis
• 2 kambarių butą renovuotame 
name Panevėžio g., po kapitalinio 
remonto. Šiltas, langai į abi puses, 
maži mokesčiai, kartu su naujais 
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Laisvės g.13

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

2019.09.20 9.30 val. Sodininkų g.39, Rokiškio m., 
numatomi žemės sklypo Nr.7375/0006:19 geode-
ziniai matavimai. Kviečiame dalyvauti gretimo že-
mės sklypo Nr.7375/0006:20 paveldėtojus. 

Matininko atliekančio matavimus adresas: 
Taikos g. 5, Rokiškis; tel.8-458-68144, 

mob. 8-612 95721, el. p. rim@parok.lt. 
R. Barono žemėtvarkos darbų įmonė.

įmontuotais virtuvės baldais arti 
parduotuvės, darželiai, Medica 
klinika. Kaina 27000 Eur.  
Tel. 8 600 26 451. Rokiškis
• Sodybą nuostabioje vietoje su 1 
ha žemės Rokiškio raj., Kriaunų 
sen., Miciūnų k. Tel. 8 606 25 534. 
Rokiškis
• 20 a sklypus Jakšto ir Janulionio 
gatvėse. Visos komunikacijos. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• Sodybą su ūkiniais pastatais 
nuostabiame gamtos kampelyje, 
Rokiškio r. Atstumas iki Rokiškio 
12 km, iki Juodupės 6 km. Žemė: 
namų valda 69 a. Sodyboje erdvus 
kiemas, kurio centre yra tvenkinys. 
Daugiau informacijos teirautis 
telefonu. Kaina 16000 Eur. Tel. 8 
651 98 478. Rokiškis
• Namo dalį (visą 2 aukštą) su 
sklypu ir ūkiniais pastatais Statybos 
g, netoli J. T. Vaižganto gimnazijos. 
Namo plotas 98kv.m, 5 kamb. 
Galimas keitimas į tvarkingą, 
suremontuotą 2 kambarių butą. 
Kaina 29000 Eur. Tel. 8 655 31 
429. Rokiškis
• Nebaigtą įrengti, naujos statybos 
namą Rokiškyje, Jūžintų g., šalia 
miško su dideliu 32a sklypu. 
Namas karkasinis. Pirmo aukšto 
plotas 85kv.m. Elektra trifazė. 
Asfaltuotas privažiavimas. Kaina 
50000 Eur. Tel. 8 655 31 429. 
Rokiškis
• Tvarkingą gyvenamąjį namą 
S. Neries g., Rokiškyje, netoli 

Sporto mokyklos. Namo plotas 
124kv.m, 6 kambariai, visos miesto 
komunikacijos, yra rūsys. Sklypas 
- 5,99a. Aptverta teritorija. Kaina 
55000 Eur. Tel. 8 655 31 429. 
Rokiškis
• Namų valdos sklypą prie pat 
Rokiškio dvaro ir aerodromo. 
Sklypo plotas 47 a. Žemės sklypo 
naudojimo būdas - vienbučių ir 
dvibučių gyvenamųjų pastatų 
teritorija. Našumo balas - 37,8. 
Atlikti kadastriniai matavimai. 
Kaina 16000 Eur.  
Tel. 8 655 31 429. Rokiškis
• Namų valdos sklypą P. Jakšto g., 
Rokiškyje. Sklypas taisyklingos 
stačiakampio formos. Sklypo 
plotas 11,03 a. Sklypo naudojimo 
pobūdis - mažaaukščių gyvenamųjų 
namų statybos. Žemės sklypas 
suformuotas atliekant kadastrinius 
matavimus. Kaina 8000 Eur.  
Tel. 8 655 31 429. Rokiškis
• Namų valdos sklypą J. Janulionio 
g., Rokiškyje. Sklypas taisyklingos 
formos. Sklypo plotas 19,12 
a. Sklypo naudojimo pobūdis 
- mažaaukščių gyvenamųjų 
namų statybos. Žemės sklypas 
suformuotas atliekant kadastrinius 
matavimus. Kaina 8500 Eur.  
Tel. 8 655 31 429. Rokiškis
• 60 a namų valdos sklypą vos 
už 500 m nuo Sartų ežero su 
parengtais namo projektais ir 
išduotu galiojančiu statybos 
leidimu bei trifaze elektros 
instaliacija. Projektuojamo namo 

plotas 113,2 kv. m. Kaina 5500 Eur. 
Tel. 8 655 31 429. Rokiškis
• Žemės sklypą Rokiškio mieste, 
yra visos komunikacijos, rami 
vieta. Tel. 8 621 81 790.  
Rokiškis
• Garažą Pagojėje. Nauji vartai, 
latakai, vidaus ir išorės sienos 
išbalintos, grindys padengtos spec. 
gruntu, stogas neleidžia vandens. 
Rūsys po visu garažu, duobė 
automobilio remontui. 45 kv. m su 
rūsiu. Kaina 3000 Eur.  
Tel. 8 613 86 877. Rokiškis
• Įvairių dydžių namų valdos 
sklypus už miškų urėdijos. Graži 
vieta, geras susisiekimas, šalia yra 
autobusų stotelė. Tel. 8 657 76 668. 
Rokiškis
• Mūrinį namą, keli kilometrai už 
Pandėlio, Raikėnų k. 3 kambariai, 
veranda, šarvuotos durys. Namas 
yra apšildytas, sudėti plastikiniai 
langai, kūrenama kietu kuru. 
Šulinys, ūkiniai pastatai. 70 
a. Apsvarsytume pardavimą 
išsimokėtinai. Kaina 11200 Eur. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis

NUOMA

• Išsinuomuočiau žemės sklypą 
Rokiškio rajone. Tel. 8 606 07 881. 
Rokiškis
• Skubiai ieškau 3 kambarių buto ar 
namo su patogumais nuomai.  
Tel. 8 644 96 090. Rokiškis
• Išnuomoju vieno kambario 
butą Rokiškyje, be baldų. Detali 
informacija telefonu. 
Tel. 8 612 85 426. Rokiškis
• Vienam asmeniui be žalingų 
įpročių išnuomoju vieno kambario 
butą su visais baldais, virtuvės 
reikmenimis ir patogumais.  
Tel. 8 679 95 305. Rokiškis
• Išnuomuojamas 1 kambario butas. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 618 71 775. 
Rokiškis

• Dirbanti šeima ieško nedidelio 
namuki ar dalies namo nuomai.  
Tel. 8 628 29 277. Rokiškis
• Ieškome 2 kambarių buto nuomai 
arba su galimybe išsipirkti. Esame 
tvarkinga šeima, negeriantys, 
laiku mokame mokesčius, nuomą. 
Turim rekomendacijų, kad 
tvarkingi. Žiemą mokėsime iki 60 
Eur kadangi šildimas. Gali būti 
bendrabutis, geriau su balkonu. 
Kaina 70 Eur. Tel. 8 603 91 549. 
Rokiškis

PASLAUGOS

• MB GIRIUNTA nuomoja 
mini ekskavatorių (3,5 t) su 



8 psl. 2019-09-10

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

TR
EČ

IA
D

IE
N

IS
 0

9.
11 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

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 Meilės simfonija 
12:00 Svotai
13:00 Pažadėtoji
13:55 Krepšinio namai. Pasaulio 

vyrų krepšinio čempionato 
apžvalga
14:00 Pasaulio vyrų krepšinio 
čempionatas 2019. 
15:55 Krepšinio namai. 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Gero vakaro šou 
20:30 Moterys meluoja geriau
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Paskutiniai riteriai
00:25 Įrodytas nekaltumas.
01:20 Vaiduoklių ieškotojai.
02:10 Rouzvudas 
03:00 Imperija
03:50 Įrodytas nekaltumas 
04:45 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 Juodosios mišios
00:55 "Antrininkas" 
01:55 Operacija "Salazaras"

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 "PMirtinas ginklas" 
20:30 "Kvailiai šėlsta" 
21:00 Beverli Hilso 
policininkas
23:10 Nakties klajūnai 
01:15 "Mirtinas ginklas" 

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 Delfi dėmesio centre
20.00 Reporteris
20.30 Lietuva tiesiogiai
21.00 „Bruto ir Neto” 
21.30 „Pamiršk mane”
22.30 Reporteris
23.30 Delfi dėmesio centre
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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9.
12 06:00 Himnas

06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:20 Senis
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija
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
24:00 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 3 
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 Meilės simfonija 
12:00 Svotai 
13:00 Pažadėtoji 

14:00 Pasaulio vyrų krepšinio 
čempionatas 2019 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Farai 
20:30 Moterys meluoja 
geriau 
21:00 TV3 vakaro žinios 
22:00 Pavojingasis 
23:55 Įrodytas nekaltumas 
00:55 Vaiduoklių ieškotojai 
01:45 Rouzvudas 
02:35 Imperija 
03:25 Įrodytas nekaltumas 
04:20 Naujakuriai  
05:10 Svotai 12 

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 Apgaulės meistrai 2 
01:05 "Antrininkas" 
02:05 Juodosios mišios 
04:00 Alchemija. VDU karta
04:30 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 "Mirtinas ginklas" 
20:30 "Kvailiai šėlsta" 
21:00 Grėsmė po vandeniu 
22:55 Beverli Hilso policininkas
01:00 "Mirtinas ginklas"

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 „Beveik negyvas“
18.00 Reporteris
19.00 „Šviesoforas” 
19.30 Delfi dėmesio centre
20.00 Reporteris
20.30 Lietuva tiesiogiai
21.00 „Bruto ir Neto” 
21.30 „Pamiršk mane”
22.30 Reporteris
23.30 Delfi dėmesio centre
00.00 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
01.00 „Beveik negyvas“
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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13 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 Dingęs pasaulis. 
Juros periodo parkas

01:00 LRT radijo žinios
01:05 (Ne)emigrantai
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 

05:10 Svotai
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 Meilės simfonija 
10:55 Krepšinio namai. Pasaulio 
vyrų krepšinio čempionato 

apžvalga
11:00 Pasaulio vyrų krepšinio 
čempionatas 2019. Pusfinalis.
12:55 Krepšinio namai. 
13:00 Pažadėtoji 
14:55 Krepšinio namai. 
15:00 Pasaulio vyrų krepšinio 
čempionatas 2019. Pusfinalis. 
16:55 Krepšinio namai. 
17:00 TV Pagalba 
17:55 Namų idėja su IKEA 
18:30 TV3 žinios 2
19:30 Ledynmetis. Susidūrimas
21:15 Kingsman. Aukso ratas
00:10 Vizijos
01:45 Pavojingasis 
03:20 Paskutiniai riteriai

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

09:50 "Mirtinas ginklas" 
10:50 "Supermamos" 
11:25 "Rimti reikalai 2" 
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 penktadienis
21:00 Žudikų brolija
23:10 Operacija "Baltosios 
pupytės"
01:15 57 keleivis
02:40 Apgaulės meistrai 2 

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 "Amerikietiškos imtynės" 
21:30 Absoliutus blogis. Išnykimas 
23:30 Grėsmė po vandeniu 

06.14 TV parduotuvė
06.30 Baltijos kelias
07.00 „Mentalistas“ 
08.00 Reporteris
09.00 Šauliai. Tėvynės labui
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 „Beveik negyvas“ 
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 „Beveik negyvas“
01.35 „Šeimininkė“
02.35 „Bruto ir Neto” 
03.00 „Pamiršk mane”
03.40 „Karo merginos“ 
04.30 Šauliai. Tėvynės labui
05.20 „Rojus“ 
06.10 „Pasaulis iš viršaus“ 
06.35 Krepšinio pasaulyje

operatoriumi. Atlieka visus žemės 
kasimo ir lyginimo darbus: pamatų 
kasimas, šlaitų formavimas, 
gerbūvio darbai. Kasimo kaušai 25- 45-60 cm ir planiravimo (vartomas) 

140 cm. Krovinių pervežimas iki 
4,5 t. Tel. 8 603 77 107.  
Rokiškis
• Dengiame stogus. Platus dangų 
pasirinkimas, lietaus sistemos 
įrengimas, skardos lankstiniai ir 
skardinių tvorų statymas. Galimybė 
pirkti išsimokėtinai.  
Tel. 8 683 48 737. Rokiškis
• Atlieku lauko ir vidaus darbus. 
Montuoju gipso kartono plokštes, 
glaistau, dažau, klijuoju plyteles. 

Dirbu visus kitus darbus.  
Tel. 8 641 65 274. Rokiškis
• Pjaunu trimeriu žolę. Aro kaina 
nuo 2 Eur. Tel. 8 686 22 897. 
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Karate drabužius berniukui. 
Juodi. Į Rokiškį galiu atvežti. Kaina 
5 Eur. Tel. 8 625 50 918.  
Rokiškis
• Geros būklės, Herlitz firmos 
kuprinę. Kietas kuprinės korpusas, 
ergonominė nugarėlė, reguliuojami 
dirželiai Ergo System, atšvaitai. 
Kaina 23 Eur. Tel. 8 675 14 084. 
Rokiškis
• Naują vokišką kūdikio maniežą. 
Kaina 38 Eur. Tel. 8 670 27 742. 
Rokiškis
• Balansinį dviratį. Tiks vaikui nuo 
2 iki 4 metų (priklauso nuo ūgio). 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 622 11 109. 
Rokiškis
• Lovytę kūdikiui su baldakimu, 
apsaugomis, pataliukais, čiužiniu. 
Kaina 45 Eur. Tel. 8 670 54 703. 
Rokiškis
• Gražią, puikios būklės vaikštynę-
formulę. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 670 54 703. Rokiškis

PERKA

• Pirksiu 30 presuoto šieno rulonų. 
Gali būti ir pernykštis.  
Tel. 8 693 28 737. Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Rugpjūčio 31 d., kažkur netoli 
Respublikos gatvės buvo pamestas 
juodas Samsung S9 telefonas, 
juodame, silikoniniame dėkle. 
Radusiems bus atlyginta.  
Tel. 8 608 84 161. Rokiškis
• Dar vis ieškoma Pandėlio 
miestelyje dingusi akla, 
marmurinės kailio spalvos katė. 
Tel. 8 610 05 829. Rokiškis
• Rastas vairuotojo pažymėjimas 
Salagirio miške. Tel. 8 674 91 340. 
Rokiškis
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• Pamesta piniginė su dokumentais. 
Tel. 8 617 65 373. Rokiškis
• Rokiškyje dingo rudos (ryžos) 
spalvos katinas, gal pas ką atklydo? 
Radusiam atsilyginsiu.  
Tel. 8 674 21 976. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Arpą. Pagamintas Lenkijoje, 
senas, bet geros būklės, veikiantis. 
Rokiškio raj. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 676 22 900. Rokiškis
• Benzininę žoliapjovę. Plotis 56 
cm. Kaina 57 Eur.  
Tel. 8 681 55 002. Rokiškis
• Kūginę malkų skaldyklę. Trifazė, 
7 kW, labai galinga. Kaina 260 Eur. 
Tel. 8 684 20 231. Kupiškis
SPORTO IR LAISVALAIKIO-

PREKĖS
• Baseiną. Naudotas 2 savaites. 
Dydis 2x0,5 m. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 625 50 918. Rokiškis
• 13 tomų lietuviškų tarybinių 
enciklopedijų. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 672 74 169. Rokiškis
• Naudotą, dvivietę dviračio 
priekabą vaikams. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 682 42 134. Rokiškis
• Naujus žvejybos tinklus. Siunčiu. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 678 66 028. 
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Tvarkingus, dažytus langų rėmus 
su stiklais. Aukštis 1,38 cm, plotis 
0,63 cm, įvairių dydžių . 
Tel. 8 458 33 355. Rokiškis
• Pigiai mažai naudotus 
instrumentus: 2 kampinius 
šlifuoklius, benzopjūklą, trimerį 
(benzininis, dar su garantija).  
Tel. 8 678 04 712. Rokiškis
• Naujas vidaus duris 700x2040 
mm. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 682 16 893. Rokiškis 
• Dvejas naudotas 700x2020 mm 
vidaus duris. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 682 16 893. Rokiškis
• Colines lentas, gegnes, tąšus.  
Tel. 8 610 06 145. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• 1987 m. Audi 100 Avant. 
Variklis 1,8 l, benzinas/dujos, TA 
iki 2020m.10, būklė gera. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 650 97 026. 
Rokiškis
• Audi A4 B5 1,9 l, TDI, 66 kW, 
1995 m. Tamsiai žalios spalvos 
sedanas. TA dar ilgam, važiuoja 
gerai, kėbulo ir salono defektai. 
Išsamiau telefonu, atsakau į SMS. 
Kaina 600 Eur. Tel. 8 619 74 739. 
Rokiškis
• Automobilį. Domina keitimas į 
dyzelį su kabliu. TA iki 2020.09.13. 
Kaina 600 Eur. Tel. 8 641 59 884. 
Rokiškis
• VW Passat B5 1998 m., 1,9 l, 
TDI, 66 kW. TA galioja 2 metus. 
Kaina šiek tiek derinama. Kaina 
600 Eur. Tel. 8 624 37 494. 
Rokiškis
• Elektrinį neįgaliojo vežimėlį 
Invacare Spectra XTR2. Veikia 
puikiai, nuvažiuoja dar 10 km 
žvyrkeliu (pats išbandžiau). LED 
šviesos, posūkiai. Maximalus 
greitis 10 km/val. Kaina derinama. 
Kaina 450 Eur. Tel. 8 603 84 858. 
Rokiškis
• Grūdų valomąją arpą su el. 
varikliu. Veikianti. Kaina 99 Eur. 
Tel. 8 630 21 024. Zarasai
• Seat Cordoba 1,9 l, dyzelis, TA 
iki 2021.02. Pakeisti tepalai, filtrai. 
Kaina 600 Eur. Tel. 8 628 98 127. 
Rokiškis
• 2000 m. Opel Vectra 2 l, DTI, 
74 kW, dyzelis, elektriniai langai, 
veliūro salonas, universalas, du 
komplektai ratų, vasariniai + 
žieminiai, TA galioja iki lapkričio 
mėn. Kaina 600 Eur.  
Tel. 8 646 82 607. Rokiškis
• Važiuojantį vyrišką dviratį. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 672 74 169.  
Rokiškis
• Sulankstomą dviratį SALIUT. 
Būklė- kaip naujas, ratai 24 colių, 
svoris apie 15 kg. Kaina 77 Eur. 
Tel. 8 692 49 480. Rokiškis
• Motociklą Suzuki GS 500. Be TA, 
be akumuliatoriaus, nenaudotas 5 

metus. Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 620 56 706. Rokiškis
• Lengvojo automobilio priekabą 
200x155. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 611 01 001. Rokiškis
• VW Passat B5. Universalas, 
1998 m., dyzelis, 1,9 l, 81 kW, 
TA, vyšninė spalva, techniškai 
tvarkingas. Kaina 1050 Eur.  
Tel. 8 698 86 362. Rokiškis
• Vyrišką dviratį Giant Canyon. 
21 pavarą, bagažinė, žibintai, 
originalus užraktas. Kaina 110 Eur. 
Tel. 8 647 18 018. Rokiškis
• Audi 80 1992 m., 2 l, benzinas. 
Pasibaigusi TA. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 662 44 126. Anykščiai
• Volvo V40 2002 m., 2 l, 
TD, 74kW. TA iki 2021.06.07, 
universalas. Kaina 900 Eur.  
Tel. 8 699 58 782. Rokiškis
• Automobilį Fiat Ulysse. 
Tvarkingas, 7 vietos, TA iki 
2021.03.20. Kaina 750 Eur.  
Tel. 8 628 47 947. Kupiškis
• VW Sharan 1999 m., 1,9l, 81kW, 
dyzelis. Ką tik atlikta TA, yra 
kėbulo defektų. Kaina derinama. 
Kaina 750 Eur. Tel. 8 628 04 420. 
Rokiškis
• VW Passat 1998 m., 1,9 l, TDI, 
66 kW, universalas. Yra defektų. 
Kaina 299 Eur. Tel. 8 612 67 305. 
Rokiškis
• VW Golf 4 1998 m., 1,9 l, TDI, 
81 kW. Tvarkingas, lieti ratai, 
kablys, sidabrinė spalva, TA iki 
2020 m. Kaina 1200 Eur.  
Tel. 8 610 44 239. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Originalius lietus BMW R16 
ratlankius su padangomis. Kaina 80 
Eur. Tel. 8 676 27 899.  
Rokiškis
• Įvairius daiktus. Visa informacija 
telefonu. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 685 86 234. Rokiškis
• Mercedes B klasės R16 
originalius ratlankius. Kaina 120 
Eur. Tel. 8 685 75 884.  
Rokiškis
• R16 skardas 5/112 ET 50, 42 
R16 5/100, R15 5/112, R15 5/100. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• 185/65 R15 M+S padangas + 
skardas 5/100. Galima pirkti ir be 
jų. Kaina 15 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Džipines skardas R16 su 
padangomis 5/114 60. 1 centras ET 
45. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Automobilio Audi 80 4 ratus su 
žieminėmis dėvėtomis, bet geromis 
padangomis ir lietais ratlankiais. 
Kaina 70 Eur. Tel. 8 678 04 712. 
Rokiškis
• VW Passat B5 1999 m., 1,9 l, 
dyzelis, 81 kW, dalimis.  
Tel. 8 698 07 683. Rokiškis
• 1999 m. Ford Galaxy dvi sėdynes. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• Naują magnetolą Škola Octavia. 
Kaina 55 Eur. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• 2003 m. VW Golf 4 sankabą. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• 2004 m. VW Polo benzininį 
variklį, pilnas komplektas. Kaina 
550 Eur. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• 2004 m. VW Polo galinius stop 
žibintus. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• Dalimis 2004 m. Opel Zafira 2 
l, DTI, 74 kW. Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
• 2 Muravej ir 2 Delta motociklų 
variklius. Tel. 8 628 46 865. 
Kupiškis
• Mažai naudotą elektrinį variklį 
valčiai Minn Kota Endura C2 
40 lbs kartu su akumuliatoriumi. 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 650 76 159. 
Rokiškis
• Citroen Xsara turbiną, kuro 
siurblį, vairo kolonėlę, 1,9 l, TD, 
66 kW. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 630 21 024. Zarasai
• 2004 m. VW Passat dalimis.  
Tel. 8 655 08 291. Rokiškis
• VW Sharan skardinius ratlankius 

su vasarinėmis padangomis 5x112. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 646 82 607. 
Rokiškis
• VW Passat B5 priekinį, galinį 
bamperius, bagažinės dangtį, 
dureles 3 vnt. Spalvos kodas lr5v, 
kainos sutartinės. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 662 18 822. Rokiškis
• Geros būklės, tvarkingą Audi 
A6 C5 universalo vartomą odinį 
saloną. Priekis šildomas. Rokiškio 
raj. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 662 18 822. Panevėžys
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480.  
Rokiškis
• Padangas 205/55 R16 m+s, 4 vnt. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 645 87 075. 
Rokiškis
• Dalis automobilio Audi B4 2 l, 
benzinas. Kaina 1111 Eur.  
Tel. 8 608 04 003. Rokiškis
• 2000 m. Opel Astra priekinius 
sparnus, galinį dangtį, žibintus, 
starterį, dinamą, galinį keleivio 
pusės stabdžių cilindriuką.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Automobilio galinio vaizdo 
veidrodį su Bluetooth + laisvų 
rankų įranga. Norvegiškas. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 674 53 910. 
Kupiškis
• VW Passat B5 sedaną, 1998 m., 
1,9 l, dyzelis, 81 kW.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• VW Golf 3 1998 m., 1,9 l, TD, 
universalą dalimis.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• Dalimis Ford Galaxy 1998 m., 1,9 
l, TDI, 66 kW. Tel. 8 600 54 331. 
Rokiškis
• Audi A4 1,9 l, TDI, 66 kW, 
sedaną dalimis. Tel. 8 600 54 331. 
Rokiškis
• VW Passat B5+, 2000 m., 1,9 l, 
TDI, 85 kW, universalą dalimis. 
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• Dalimis VW Passat B5 1999 m., 
1,6 l, benzinas, universalas, kablys. 
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• Dalimis Audi A4 1,8 l, benzinas. 
Galima ir visą, ne dalimis. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 628 47 947.  
Kupiškis
• Gražų, nelankstytą Audi A3 galinį 
dangtį su stiklu. Žibintas galinis, 
veidrodis D.P. . Tel. 8 616 35 640. 
Zarasai
• Gražius, geros būklės ratus R15. 
Tinka Opel Astra, Zafira. Padangos 
susidėvėjusios. 4 vnt. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 616 35 640. Zarasai

VAIZDO TECHNIKA

• Naudotą, bet nei karto negedusį 
televizorių Toshiba. Rodo gerai, 
skaitmeninis imtuvas nededamas. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 682 58 862. 
Rokiškis
• Spalvotą televizorių Šilelis 1434 
SL su skaitmeniniu imtuvu.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Pilnai veikenčią namų kino 
sistemą YAMAHA AV Receiver 
RX-V420RDS su pultu. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 629 15 286.  
Rokiškis
• Vaizdo kamerą Panasonic HDC-
SD41. FULL HD 1920x1080, SD 
kortelė, 16.8X zoom. Kaina 60 Eur. 
Tel. 8 629 15 286. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Universalų skydą traktoriui DT-
75. Tel. 8 687 89 378.  
Rokiškis
• Savadarbį traktorių su T-16 
varikliu. Kaina 850 Eur.  
Tel. 8 687 19 763. Rokiškis
• DT traktoriaus nenaudotą kuro 
baką. Kaina 105 Eur.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• 945 John Deere kombainą. Kaina 
4500 Eur. Tel. 8 677 19 230. 
Rokiškis

Raudonoji kriaušė: 
kainos ir skonio balansas

Pomidorų augintojai 
žino, kad derlesnių, skanes-
nių veislių sėklos kainuoja 
nemažai. Šio sezono rinktos 
įvairių veislių sėklos, kurių 
jau galima rasti šios daržo-
vės mėgėjų grupėse, kainuo-
ja nemažai: 1,5-3,5 Eur už 
10 sėklyčių. Nenorintiems 
tiek investuoti, nusiminti ne-
reikia. Ir prekybos centruo-
se su nuolaida įsigytos sėklos 
duoda tikrai puikų derlių. 
Viena tokių veislių – „Red 
pear“, kitaip, Raudonoji 
kriaušė. Jei užtaikysite nuo-
laidų metą, jos sėklų pakelį 
galima įsigyti ir už maždaug 
0,3 Eur. O pomidorai verti 
dėmesio – nemaži, nerūgš-
tūs, sultingi ir skanūs. Tin-
kami ir ragauti šviežius, ir 
konservuoti.

Atsparus aplinkos
poveikiui
Ši veislė ideali rizikingos 

žemdirbystės zonai. Kodėl? 
Tai vidutiniškai ankstyva 
veislė. Nors jos aprašyme tei-
giama, kad pirmuosius pomi-
dorus ji prinokina maždaug po 
80 dienų nuo daigelių pasiro-
dymo, tačiau lauke pirmųjų 
„kriaušyčių“ teko laukti porą 
savaičių ilgiau. 

Tai indeterminantinė veis-
lė, skirta labiau šiltnamiams, 
tačiau labai pasiteisino ją au-
ginti ir lauke. Kodėl? Nes ji 
atspari aplinkos poveikiui. Tik 
kuoliuką šios veislės pomido-
rui reikia parinkti aukštesnį ir 
tvirtesnį. Mat augalas galin-
gas, šiltnamyje sieks apie 2 m, 
o lauke – apie 1,5 m.

Didžiulis privalumas – ne-
sudėtinga priežiūra: ši veislė 
leidžia gana mažai ūglių, tai-
gi, nereikės nuolatos lakstyti 
apie jį su sekatoriumi. Pirmąją 
kekę brandina ganėtinai že-
mai. Kekės gražios, gausios, 
pomidorai dideli. Nors pava-
dinimas rodo, kad pomidoras 
turėtų būti panašus į kriaušę, 
iš tiesų jis labiau primena ry-
šulėlį, mūsų kraštuose vadi-
namą „vinzliuku“: pomidoro 
viršus platus, lygus, o į apačią 
pomidoras siaurėja, atsiranda 
raukšlelės.

Pati svarbiausia šio po-
midoro savybė yra ne tik 
ankstyvumas, bet ir ilgas de-
rėjimo laikotarpis, atsparu-
mas ligoms. Pomidorų maras 
šios veislės augalus pažeidė 
vienus paskutiniųjų. Ir tai tik 
pavienius vaisius. O tai dide-
lis privalumas auginantiems 
pomidorus lauke. 

Kita labai svarbi savybė – 
nuo drėgmės netolygumų šie 
pomidorai mažai skilinėja. 
Taigi, jie puikiai tinka augti 
lauko sąlygomis, ypač jei va-
sara lietingesnė ar ankstyvi 
rūkai, kaip šiemet. 

Taigi, tai puiki darbinė 
veislė, kuri puikiai tinka for-

muoti pomidoryno pagrindą. 

Skonis – švelnus 
ir subalansuotas
Vienas didžiausių Red pear 

veislės privalumų: ji puikiai 
tinka transportuoti. Pomidoro 
odelė plona, tačiau tvirta. Pri-
nokusio pomidoro ji beveik 
nejuntama, lengvai nulupama. 
Minkštimas sodriai raudonas, 
kvapnus ir mėsingas. Gerai 
laiko formą, sultingas, bet ne 
ištęžęs. Todėl bus tinkamas 
valgyti vieną, pjaustyti į sa-
lotas, konservuoti. Kadangi 
vaisiai stamboki, dauguma jų 
perkopia 250 g ribą, tai kon-
servuojant teks pjaustyti. La-
biau tinkamas konservams, 
nei padažams, nes yra gana 
sultingas.

Sėklų nemažai, jos gana 
stambios.

Skonis – labai švelnus. 
Rūgštelės beveik nėra, va-
dinasi, jis tinkamas ir tiems, 
kurie turi skrandžio problemų. 
Saldumas švelnus, neįkyrus, 
neaitrus. Skonis lengvas, ta-
čiau gana sodrus, nevandenin-
gas. Kvapas taip pat švelnus, 
pomidoriškas, primenantis se-

nųjų paveldo veislių. 

Verdiktas
Red pear šiemet auginau 

pirmąjį kartą. Verdiktas: nors 
skoniu jis nusileidžia Budio-
novka, Mazarini ar Rozovyj 
miod veislėms, bet tikrai ge-
ras. Tai derli, darbinė veislė. 
Šiltnamyje jos auginti never-
ta, ypač tiems, kurie augina 
daugiau ir lepesnių veislių. 
Augalas puikiai jaučiasi lau-
ke. Didžiulis privalumas – at-
sparumas ligoms. O ir graži, 
įdomi jo forma vilioja akį. Be 
abejonės, auginsiu jį ir kitą-
met. Labai rekomenduočiau 
jo sėklų pasiieškoti tiems, ku-
rie negali sau leisti prabangos 
perkant sėklas. Aš taip pat pir-
kau jas per išpardavimą vie-
name didžiųjų rajono preky-
bos centrų. Be nuolaidos jos 
kainuoja apie 0,6 Eur, tačiau 
pasidairius nuolaidų, galima 
nusipirkti žymiai pigiau. Aš 
kitam sezonui Red pear sėklų 
nepirksiu: pakelyje jų labai 
daug, taigi atsargų dar liko ir 
kitam sezonui.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Bažnyčios archyvuose – XIX amžiaus 
lietuviški popiežiaus tekstai, vaistų receptai

Ieškokite Rokiškio 
prekybos centruose!

Specialistams imantis 
skaitmeninti bažnyčios ar-
chyvus, atrandami ir į lie-
tuvių kalbą versti XIX am-
žiaus vidurio palaiminimai, 
ir, kaip spėjama, vienuolių 
rašyti vaistų receptai, Pir-
mojo pasaulinio karo lietu-
vių pabėgėlių sąrašai.

Šiuo metu Panevėžio vys-
kupijai priklausančių bažny-
čių metrikas skaitmenizuo-
jantys archyvarai sako, kad 
lietuviški, vyskupo Motiejaus 
Valančiaus pasirašyti Daugai-
lių bažnyčios įrašai yra dide-
lė retenybė, nes tais laikais 
įprastai metrikų knygos buvo 
rašomos rusų ar lenkų kalbo-
mis. 

Tarp įrašų – 1860-aisiais 
datuojami vyskupo palaimi-
nimai, taip pat vėlesnis po-
piežiaus Leono XIII palaimi-

nimas.
„Tai yra popiežiaus Leono 

palaiminimas tikintiesiems. 
Tai yra visiškai neįprasta, 
artėjant spaudos draudimui 
1864-aisiais. Pažiūrėkite, kiek 
yra išlikusių lietuviškų raštų iš 
to laikotarpio – lietuviškai juk 
pradėta daugiau rašyti XIX 
amžiaus antrojoje pusėje, apie 
80-uosius metus, knygos ke-
liaudavo iš Tilžės, iš Mažosios 
Lietuvos, čia jų nebūdavo“, 
– BNS sakė skaitmenintoja 
Rūta Bukauskaitė.

Anot jos, toje pačioje kny-
goje aptikta 1820-1830 metų 
lietuviški vaistų receptai iš 
Dusetų bažnyčios knygos.

„Yra senieji matavimo vie-
netai, pavyzdžiui, latas – 1/32 
svaro dalis. Rašyta, kad reikia 
paimti fialkos (laukinės naš-
laitės), kažkiek muskato riešu-
to, galima pasigaminti vaistų 

nuo nugaros, širdies skaudė-
jimo. Nors autoriaus ir nėra, 
bet pasitarėme, ir spėjame, 
kad tai galėtų būti iš netoliese 
buvusio Antalieptės vienuoly-
no, kuris veikė iki 1830 metų. 
Vienuoliai darydavo įvarius 
gydomuosius žolelių antpi-
lus“, – sakė specialistė

Kaip BNS sakė projekto 
„Elektroninės paslaugos EAIS 
„Skaitmeninė skaitykla“ sukū-
rimas“ vadovas Ramojus Krau-
jelis, Panevėžio, Utenos krašte 
aptinkama gerokai daugiau 
senų lietuviškų įrašų, nei Vil-
niaus arkivyskupijos bažnytinė-
se knygose, kur įprastai būdavo 
susirašinėjama lenkų kalba.

Be minėtų radinių, tyri-
nėjant prieš kelerius metus 
sudegusios Ceikinių bažny-
čios per atsitiktinumą išlikusį 
archyvą, aptikti ir, kaip spė-
jama, lietuvių pabėgėlių, Pir-

mojo pasaulinio karo metais 
besitraukusių į Rusiją, sąrašai. 
Manoma, kad sąrašuose buvę 
žmonės traukėsi į Voronežą, 
kur karo metais susikūrė viena 
didžiausių lietuvių bendruo-
menių Rusijoje. Čia, be kita 
ko, lietuvių kalbą lietuviškoje 
gimnazijoje dėstė kalbininkas 
Jonas Jablonskis.

Plačiau Panevėžio vyskupi-
jos radinius žadama pristatyti 
spalį.

Šią vasarą tyrinėdami Vil-
niaus arkivyskupijos bažnyti-
nius archyvus, specialistai taip 
pat aptiko raštų su vyskupų ir 
popiežiaus parašais, fotografi-
jų, pasų, netgi pinigų.

Naujienų agentūros BNS 
informaciją atgaminti visuo-
menės informavimo priemo-
nėse bei interneto tinklala-
piuose be raštiško UAB BNS 
sutikimo draudžiama.

Vienos darbo valandos 
sąnaudos Lietuvoje per metus 
augo 4,6 proc.

Vienos valandos darbo 
sąnaudos šalies pramonės, 
statybos ir paslaugų įmo-
nėse, įskaitant ir indivi-
dualiąsias įmones, antrąjį 
ketvirtį, palyginti su tuo 
pačiu laikotarpiu 2018-ai-
siais, pašalinus darbo die-
nų skaičiaus įtaką padidė-
jo 4,6 proc., o vien verslo 
įmonėse – 2,6 procento.

Per ketvirtį – balandį-bir-
želį, palyginti su sausiu-ko-
vu, darbo sąnaudos padidėjo 
4,2 proc., verslo įmonėse 
– 4,1 proc., pranešė Statisti-
kos departamentas.

Per metus vienos dirbtos 
valandos darbo sąnaudos 
augo beveik visų veiklos rū-
šių įmonėse ir įstaigose, la-
biausiai – viešojo valdymo 
ir gynybos bei privalomojo 
socialinio draudimo įstai-
gose ir organizacijose (11,1 
proc.), žmonių sveikatos 
priežiūros ir socialinio dar-
bo įstaigose (10,5 proc.).

Per ketvirtį darbo sąnau-
dos labiausiai mažėjo trans-
porto ir saugojimo (7 proc.), 
statybos (5,4 proc.), admi-
nistracinės ir aptarnavimo 
veiklos įmonėse (0,9 proc.).

BNS inform.

„Airbus“ ir „Air France“ panaikinti kaltinimai dėl 2009 metais įvykusios aviakatastrofos
Prancūzijos teisėjai, 

tiriantys 2009 metais įvy-
kusią orlaivio, skridusio iš 
Rio de Žaneiro į Paryžių, 
katastrofą, per kurią žuvo 
228 žmonės, nusprendė 
panaikinti kaltinimus oro 
bendrovėms „Airbus“ ir 
„Air France“.

Prancūzijos oro linijų 
bendrovės „Air France“ 
lėktuvas, vykdęs skrydį 
AF447, nukrito į Atlanto 
vandenyną per audrą 2009 
metų birželio 1 dieną, kai 
sugedo lėktuve įmontuoti 
Pito vamzdeliai, leidžian-
tys pilotams stebėti greitį.

Šaltiniai teigė, kad teisė-
jai nurodė panaikinti kalti-

nimus netyčiniu nužudymu 
ir orlaivių gamintojai „Air-
bus“, ir oro linijų bendrovei 
„Air France“.

Didžiausia žuvusiųjų šei-
mų asociacija šį sprendimą 
pavadino „aukų atminimo 
įžeidimu“ ir pareiškė keti-
nanti jį apskųsti.

2009-ųjų katastrofa yra 
pati didžiausia „Air France“ 
istorijoje ir paskatino imtis 
didelės apimties pilotų mo-
kymo korekcijų paaiškėjus, 
kad vienas iš pagalbinių pi-
lotų neteisingai sureagavo, 
kai užšalo lėktuvo greičio 
jutikliai.

Orlaivio „Airbus A330“ 
nuolaužos buvo rastos tik po 
dvejų metų, 3,9 tūkst. metrų 

gylyje.
„Air France“ ir „Airbus“ 

buvo pateikti kaltinimai ne-
tyčiniu nužudymu, tačiau 
liepą prokurorai rekomen-
davo patraukti į teismą tik 
oro linijų bendrovę.

Prokurorai apkaltino „Air 
France“ aplaidumu dėl to, 
kad ji nesugebėjo išmoky-
ti pilotų tinkamai reaguoti 
sugedus Pito vamzdeliams, 
nors per kelis mėnesius iki 
katastrofos įvyko keli su 
šiuo prietaisu susiję inci-
dentai.

Tokiais atvejais tyrimui 
vadovaujantys teisėjai, o 
ne prokurorai, turi galuti-
nio sprendimo teisę, tačiau 
jų sprendimą gali apskųsti 

kaltinamieji ar civiliniai 
ieškovai.

Po katastrofos, Pran-
cūzijoje ir keliose kitose 
šalyse buvo sustiprinti pi-
lotų mokymai, kaip elgtis 
nenumatytomis aplinky-
bėmis.

Orlaivių sauga pasta-
ruoju metu vėl sulaukė 
daug dėmesio centre, kai 
per kelis mėnesius sudužo 
du JAV orlaivių gamin-
tojos „Boeing“ lėktuvai 
„737 MAX“.

Po šių katastrofų visa-
me pasaulyje uždrausta 
eksploatuoti minėto mode-
lio orlaivius, o draudimas 
kol kas nėra atšauktas.

BNS inform.
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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

AVINAS. Lau-
kia viena sudė-
tingesnių rugsėjo 
savaičių. Ypač pa-

vojinga bus periodo pabaiga. 
Savaitės viduryje netrūks jėgų, 
būsite pasiryžę atkakliai siekti 
to, kuo tikite. Pasirinkti būdai 
turimiems sumanymams reali-
zuoti nebus patys tinkamiausi,  
tad ir rezultatas nenudžiugins. 
Atsidursite situacijose, kai ga-
lite smarkiai pakenkti savo re-
putacijai – neskubėkite, elkitės 
itin apgalvotai. Paskutiniosios 
savaitės dienos pačios nema-
loniausios – stigs energijos ir 
pasitikėjimo savimi, gali sušlu-
buoti sveikata, kamuos neri-
mas dėl ateities. Ypač atsargiai 
vartokite vaistus, venkite svai-
galų, niekuo nepasitikėkite.

JAUTIS. Pir-
moji savaitės pusė 
tinkamesnė darbų 
pabaigai, kasdie-

nių užduočių vykdymui, ne-
vertėtų imtis naujų projektų. 
Tai dėkingas periodas netrūks 
smagių įspūdžių, bus daug 
neįpareigojančio bendravimo, 
naudingos informacijos. Sa-
vaitės pabaigoje gali realizuo-
tis ilgai puoselėti sumanymai, 
tikėtinos trumpos kelionės bei 
reikšmingi susitarimai. Palan-
ku mokytis naujų dalykų, teik-
ti, tvarkyti dokumentus, viešai 
pristatyti savo idėjas. Vieniši 
Jaučiai turėtų suklusti – išlikite 
socialiai aktyvūs, tikėtinos ma-
lonios pažintys.

DVYNIAI. Pa-
sistenkite sulėtinti 
tempą – skubėji-
mas lems apmau-

džias klaidas, nesusipratimus. 
Galimi nusivylimai, susiję su 
profesinėmis ambicijomis, ti-
kėtina, jog jūsų lūkesčiai pra-
silenks su realybe. Savaitės 
viduryje reikalai ims taisytis, 
atsiras naujų galimybių. Šio-
mis dienomis gali užsimegzti 
slapti romanai darbo aplinko-
je. Savaitės pabaigoje smar-
kiai išaugs jūsų populiarumas, 
tai puikus metas kūrybinei 
veiklai, tinka rūpintis savo 
įvaizdžiu. Seksis sprendžiant 
finansinius klausimus, tačiau 
verčiau susilaikyti nuo dides-
nių investicijų.

VĖŽYS. Reika-
lai tekės sena vaga, 
neturėtų būti dides-
nių pokyčių ar su-

krėtimų. Jau savaitės pradžioje 
imsite aktyviai spręsti finansi-
nius klausimus, ieškosite naujų 
perspektyvų profesinėje srity-
je. Skuboti veiksmai neprives 
prie gero, verčiau susikoncen-
truoti ties kasdieniais darbais. 
Aktyviausia bus savaitės pa-
baiga – pilnatis skatins įtam-
pą, nebus paprasta suvaldyti 
įsisiautėjusius jausmus. Šiuo 
metu mažai kas priklausys 
nuo jūsų valios, reikės dažniau 
prisitaikyti. Išlikite santūrūs, 
stenkitės objektyviai vertinti 
situaciją. Galima prastesnė sa-

Astrologinė prognozė savaitei 
vijauta, miego sutrikimai.

LIŪTAS. Pir-
mosios savaitės 
dienos bus ke-
bliausios – galima 

laukti įvairių nesusipratimų, 
tikėtini nusivylimai. Jei turi-
te galimybę, atsiribokite nuo 
svarbių reikalų bei sprendimų 
– didelė tikimybė, jog sukly-
site, apsigausite arba būsite 
apgauti. Nepalankus laikas su-
sitarimams tvirtinti, didesnėms 
investicijoms, galimi nesklan-
dumai, susiję su kelionėmis, 
užsieniu. Atsargiau vertinkite 
naujas pažintis – vargu ar tai 
bus pasitikėjimo verti žmonės. 
Savaitės pabaigoje situacija 
taisysis, pavyks išspręsti ne-
susipratimus, sugrįš jėgos ir 
pasitikėjimas savimi. Gali rea-
lizuotis svarbūs projektai.

M E R G E L Ė . 
Svarbiausius dar-
bus bei susitikimus 
planuokite antro-

joje savaitės pusėje – tai daug 
dėkingesnis laikas. Savaitės 
pradžioje pakaks džiugių aki-
mirkų ir įkvėpimo, tačiau no-
rai ir sumanymai gali gerokai 
prasilenkti su galimybėmis. 
Savaitės viduryje – tausokite 
nervų sistemą, nepertempkite 
akių. Darbo aplinkoje netrūks 
iššūkių, bet rimtų sukrėtimų 
nenusimato. Savaitės pradžio-
je ims sektis – metas veikti. 
Smarkiai išaugs jūsų populia-
rumas, lengvai įgyvendinsite 
tai, ko siekiate. Gyvenime ne-
stigs romantikos, išaugs artimų 
santykių poreikis.

S VA R S T Y -
KLĖS. Savaitės 
pradžia miglota, 
bus lengva susi-

painioti savo jausmuose. Ver-
čiau susilaikyti nuo svarbesniu 
sprendimų, kardinalių pokyčių. 
Atsargiau vertinkite naujus pa-
siūlymus, pažintis. Būtina pai-
syti saiko – planuodami pirki-
nius pagalvokite apie tai, ar jie 
yra būtini. Savaitės pabaigoje 
tikėtinos puikios žinios, susiju-
sios su profesine veikla, moks-
lais. Tinkamas metas svarbiems 
susitikimams, planuoti koman-
diruotes. Palanku tvarkyti, teik-
ti dokumentus, tvirtinti susita-
rimus. Pasiteisins investicijos į 
ryšio, transporto priemones.

S K O R P I O -
NAS. Savaitės 
pradžiohe tikėtini 
nesusipratimai na-

muose. Rūpesčių lavina parei-
kalaus jėgų ir ištvermės. Su-
silaikykite nuo rizikų, venkite 
ilgalaikių įsipareigojimų. At-
sargiau reikėtų vertinti ir naujas 
pažintis. Sėkmingiausia savai-
tės diena penktadienis, kai bus 
pripažintas jūsų autoritetas, gali 
realizuotis svarbūs sumanymai, 
tapsite nepaprastai kūrybiški. 
Savaitės gale tinka planuoti 
prezentacijas, užsiimti reklama. 
Ypač seksis verslininkams, po-
litikams, aukštas pareigas uži-
mantiems asmenims.

ŠAULYS. Ne-
trūks įtemptų situ-
acijų, ypač savaitės 
viduryje. Savaitės 

pradžia kiek ramesnė, turėsi-
te laiko pradėtus darbus, juos 
pakoreguoti. Atsisakykite per-
nelyg ambicingų sumanymų, 
neprovokuokite konfliktų, nes  
rizikuojate smarkiai nuken-
tėti, susigadinti santykius su 
svarbiais žmonėmis. Daugiau 
problemų kels transporto prie-
monės, išaugs traumų tikimybė. 
Įtampą numalšinti padės spor-
tas, aktyvūs pomėgiai, tačiau 
venkite pernelyg ekstremalių 
veiklų. Savaitė netinkama su-
sitarimams tvirtinti, juridiniams 
klausimams spręsti.

OŽIARAGIS. 
Gana pasyvi savai-
tė. Turėsite galimy-
bę ramiai tęsti ar 

pabaigti darbus. Sulauksite ap-
linkinių palaikymo. Atsargiau 
vertinkite pasiūlymus – nesku-
bėkite sutikti, tikėtina, jog dar 
nežinote visų reikalo detalių. 
Daugiau nesusipratimų laukia 
kelyje, išaugs avarijų tikimybė. 
Rekomenduojama susilaikyti 
nuo didesnių investicijų, reiktų 
pirkti tik tai, kas būtina. Savai-
tės gale tikėtinos malonios išvy-
kos, netrūks romantiškų akimir-
kų, naujų įspūdžių.

VA N D E N I S . 
Tikėtina akistata 
su įvairaus plauko 
šarlatanais, pasiti-

kėjimo nevertais žmonėmis. 
Gauti pasiūlymai atrodys įspū-
dingai, tačiau jais nusivilsite, 
jausitės apgauti. Įtemptas dar-
bo grafikas gali stipriai išba-
lansuoti nervų sistemą, lemti 
nemiegą. Dėl nusilpusio imu-
niteto tapsite mažiau atsparūs 
infekcinėms ligoms. Skirkite 
pakankamai laiko kokybiš-
kam poilsiui, atsipalaiduoti 
padėtų meditaciją, masažas, 
aktyvūs pomėgiai. Periodo 
gale situacija kiek gerės, tai 
palankus metas finansiniams 
klausimams spręsti, tartis dėl 
geresnių sąlygų. Tinka inves-
tuoti į profesinį augimą, įvai-
rius seminarus, mokymus.

ŽUVYS. Šią 
savaitę laukia dau-
gybė iššūkių. Re-
gis, vos išsprendus 

vieną problemą, akiratyje tuoj 
pat pasirodys kita. Jei turinte 
polinkį, šią savaitę smarkiai 
išaugs polinkis į priklausomy-
bes, labai svarbu vengti bet 
kokių svaigalų. Itin atsakingai 
vartokite vaistus – bus dides-
nė apsinuodijimų, alerginių 
reakcijų tikimybė. Nemažai 
nesusipratimų laukia šiuo 
metu atostogaujančių tolimo-
se, egzotiškose šalyse – būkite 
ypač atsargūs šalia didesnių 
vandens telkinių. Tai nėra pa-
lankus metas romantiškų san-
tykių puoselėjimui. Maloni iš-
imtis – penktadienis, šią dieną 
gali užsimegzti perspektyvi 
pažintis.

ATMINTIS

Liūdime dėl Zigmo Mackevičiaus netekties. Užjausdami šeimą, 
artimuosius, visus jį pažinojusius, prisiminsime velionį kaip 

profesionalų, šviesų, sąmojingą žmogų, inteligentišką asmenybę, 
aktyviai besidarbavusią kultūros ir švietimo srityse. 

Rajono savivaldybės vadovai 

AUGALAI

• Kviečiukus, tinkamus pašarui. 
Nevalyti, maišas 60 kg. Viso 16 
maišų po 8 Eur. Tel. 8 674 53 910. 
Kupiškis

BALDAI

• Naudotą bet geros būklės, 

atverčiamą batų dėžę. Aukštis 87 
cm, plotis 67 cm, gylis 25 cm. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 600 13 201. 
Rokiškis
• Prieškambario spintą su batų 
spintute. Yra keli defektai, bet jų 
nematyti. Spinta yra stabili, durys 
nenukabę. Ilgis 2 m, plotis 1,50 m, 
gylis 0,4 m. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 600 13 201. Rokiškis
• Naudotą, bet tvirtą ir geros būklės 
miegamojo komplektą Smiltynė. 
Kaina 220 Eur. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• Mažai naudotą rašomąjį stalą.  
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• Labai didelį veidrodį. Kaina 50 

Eur. Tel. 8 672 97 055.  
Rokiškis
• Mažai naudotą, be jokių defektų, 
kompiuterinį stalą. Kaina 55 Eur. 
Tel. 8 612 94 783. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Antikvarinę vokišką siuvimo 
mašiną SINGER. Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Elektrinę siuvimo mašiną CAIKA 
134. Kaina 85 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Naudotą skalbimo mašiną Zanussi 
ZWQ 35105. Matmenys: 89 x40x60 
cm. Pakeistas būgnas. Būta pelėsio, 
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ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

– Už gražiausius 
gyvenimo vakarus esu 
dėkingas Nacionaliniam 
simfoniniam orkestrui.

– Jūs taip mėgstate jo 
koncertus.

– Aš? Apsaugok, 
Viešpatie! Bet žmonai jie 
patinka.

***
Kauniečio sūnui sukako 

18-ka. Tėvas ta proga jam 
padovanojo pistoletą. Po 
kurio laiko klausia:

Orų prognozė rugsėjo 10-12 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Rugsėjo 10 d. Naktį 15

Dieną 23
PR, 
6-11 m/s

Rugsėjo 11 d. Naktį 11
Dieną 21

PV,
7-13 m/s

Diena vėjuota.

Rugsėjo 12 d. Naktį  13
Dieną 21

PV, 
3-8 m/s

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Krikšto suknelę. Kaina 35 Eur. 
Tel. 8 621 52 675. Rokiškis
• Didelį kiekį išaugtų drabužių 4 
metų mergaitei. Tel. 8 625 50 844. 
Rokiškis
• 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
• Sidabrinę kaklo grandinėlę, 43 g. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 681 55 002. 
Rokiškis
• Geros būklės, guminius Crocs 
aulinukus. Dydis c10. 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

• Dovanoju mielus katinėlius. 
Viską valgo. Jų mama labai gera 
peliautoja. Tel. 8 635 16 925. 
Rokiškis
• Dovanoju ožių šeimą - dvi ožkas 
ir vieną ožį. Tel. 8 662 16 843. 
Rokiškis
• Dovanoju šaldytuvą, pasiimti 
patiems. Tel. 8 634 91 414. 
Rokiškis
• Dovanoju kačiukus.  
Tel. 8 618 02 630. Rokiškis
• Dovanoju sekciją. Išsivežti 
patiems. Tel. 8 620 78 279. 
Rokiškis
• Dovanoju katinėlius.  
Tel. 8 602 13 718. Rokiškis
• Dovanoju Madagaskaro tarakonus 
su visu terariumu.  
Tel. 8 671 07 360. Rokiškis
• Dovanoju mokyklinę kuprinę.  
Tel. 8 614 80 162. Rokiškis

DIREKTORIUS
Simonas Tuska
info@rokiskiosirena.lt

ŽURNALISTĖ
DIZAINERĖ-MAKETUOTOJA
Lina Dūdaitė-Kralikienė
Tel. 8 672 36 089 
lina@rokiskiosirena.lt

REKLAMOS SKYRIUS
Justina Kazlionka
Tel. 8 666 76 777
reklama@rokiskiosirena.lt

BUHALTERĖ
Ramutė Buckuvienė
Tel. 8 618 08 915

– Sūnau, o kur tas 
pistoletas, kurį dovanojau.

– Va, tėti, žiūrėk, aš jį 
iškeičiau į auksinį laikrodį su 
briliantais.

– Sūneli, kada tu proto 
įgausi? Įsivaizduok, į mūsų 
namus įsilaužė plėšikai. Mane 
sumušė, mamą su tavo sese 
nuskriaudė. O ką tu jiems 
pasakysi? Dabar pusė dviejų 
nakties?!

***
– Laba diena, ar turite 

rokforo sūrio?
– O čia kas toks?
– Sūris su pelėsiais.
– Ne, sūrio mes neturim. 

Užtat turim rokforo duonos, 
rokforo dešrelių ir rokforo 
salotų.

***
Kuveito šeichas rodo 

europiečiui milijonieriui savo 
automobilį.

– O čia koks mygtukas? - 
domisi svečias.

– Aš jį nuspaudžiu užėjus 

lietui.
– Ir tučtuojau užsidengia 

stogas?
– Ne. Nustoja liję.

***
Inspektorius lanko 

kalėjimą. Visi kaliniai 
atsistoja, tiktai vienas sau 
ramiai sėdi. Inspektorius:

– Kodėl tu neatsistoji?
– Mane nuteisė penkerius 

metus sėdėti.
***

Jei manai, kad valdžiai ant 
tavęs nusispjaut, pabandyk 
nors kartą nesumokėti 
mokesčių.

***
Grįžta vyras iš 

komandiruotės, žiūri žmona 
sėdi fotelyje ir skaito knygą.

– Tu ir vėl su romanu?
– Romanai, išeik, jis viską 

žino...
***

Pasimatymas. Sėdi mergina 
ir vaikinas. Staiga mergina 
„pagadina orą“ ir sako:

– Norėčiau, kad tai liktų tik 
tarp mūsų...

Vaikinas:
– O aš norėčiau, kad 

išsisklaidytų...
***

Stovi ant tilto fotografas. 
Staiga prie jo pribėga moteris:

– Greičiau ten skęsta vyras!
– Labai gaila, bet kortelėje 

nebėra vietos!
***

Skambina į policiją 
susijaudinęs vyriškis:

– Alio! Aš autostradoj palei 
Elektrėnus ką tik pervažiavau 
du pacukus! Ką daryti!?

– Pacukus? Nieko 
nedarykit. Numeskit juos į 
pakelę.

– Fu... Gerai! O kur jų 
motorolerį dėti?

***
Policijoje:
– Ponia, kodėl jūs taip 

vėlai pranešėte apie vagystę. 
Juk, kaip sakote, vagys viską 
išvertė?

– Aš pirmiausia pagalvojau, 
kad čia vyras švarių marškinių 
ieškojo.

***
Kalbasi draugai:
– Žinai, kaip man vakar 

pasisekė? Auksinį žiedą radau!
– Ir kaip reagavo žmona?
– Žado neteko.
– Kad sekasi, tai sekasi.

***
Moteris už vairo, tai ne 

mirtis už posūkio, o „ačiū, 
brangioji, kad šiandien leidai 
svečiuose pasivaišinti“.

***
Likimo ironija: 

santechnikas Petras galutinai 
prarado sveikatą, nors kas rytą 
ją taisė...

***
Gimęs šliaužioti, niekada 

nesuklups.
***

Anksčiau moterys 
miegodavo su alfonsais, 
dabar – su aifonais.

***
– Profesoriau, kaip jūs 

vertinate besidažančias 
studentes?

– Jos vertos pagarbos. 
Kai gauna dvejetą, bent jau 
neverkia.

***
Įdomu, ar galima 

atsikratyti liaudies tarno, 
pasiskundus nekokybiškomis 
jo paslaugomis Ne maisto 
produktų ir paslaugų 
inspekcijai?

***
Jūsų vaikas, užlipęs ant 

naujojo aifono, vis tiek lieka 
jūsų vaiku, kad ir kaip jį 
bevadintumėt!

***
Kelias į pragarą – grįstas. 

Vadinasi, mūsų mielieji 
Klumpiabaliai – dar ne 
pragaras.

***
– Aš nesuprantu, kaip 

galima dirbti iki 65-erių, 
kai jau 34-erių nuėjau į 
sandėliuką, ir pamiršau, ko 
ten ieškoti.

***
Nelįskite į mano 

gyvenimą! Savo gadinkite!
***

– Uošvienėle, ko jūs 
tokia pikta? Nuo šluotos 
nukritote?

Ieškokite Rokiškio
 prekybos centruose!

DOVANOJA

matosi nuotraukoje. Kaina 110 Eur. 
Tel. 8 636 67 206. Rokiškis
• Naudotą Beko šaldytuvą. 
Veikiantis, gedimų nebuvę. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 604 03 387.  
Rokiškis
• Veikiantį Vido gartraukį. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 682 16 893.  
Rokiškis

• Automatinę skalbimo mašiną 
Beko, 5 kg. Kaina 65 Eur.  
Tel. 8 683 27 149. Rokiškis
• Nenaudotą, dar sovietinių 
laikų nerūdijančio metalo puodą. 
Nematavau tūrio, bet bus apie  70 l. 
Yra dangtis, tik aliuminis. Kaina 30 
Eur. Tel. 8 670 27 742.  
Rokiškis

• Mažai naudotą šaldytuvą 
50x85x55. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 602 52 187. Rokiškis
• Šaldymo dėžę - šaldiklį. Senos 
laidos. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 658 50 027. Rokiškis

• Geros būklės, moterišką, žieminę, 
labai šiltą striukę. S dydis. Kaina 
15 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 striukytę berniukui, 
dydis 108 cm. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 623 20 459. Rokiškis
• Geros būklės, puošnią suknelę. 
Vilkėta tik porą kartų, L dydis. 
Kaina 7 Eur. Tel. 8 623 20 459. 
Rokiškis
• Naują maudymosi kostiumėlį. 
44 dydis (XL), vientisas. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 670 54 703.  
Rokiškis


