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Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Rugsėjo 17-oji, 
antradienis, 
38 savaitė

Iki metų pabaigos liko
105 dienos.

Saulė teka 6.52 val., 
leidžiasi 19.34 val. 

Dienos ilgumas 12.42 val. 
Mėnulis – pilnatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Hildegarda, Pranas, Pranė, 
Pranius, Pranys, Singailas, 
Singailė, Sinotas, Sinotė, 

Sintautas, Sintautė.
Rytoj: Galmantė, Minas, 

Minbartas, Minbartė, Minbutas, 
Minbutė, Minė, Mingailas, 
Mingailė, Stefa, Stefanija.

Poryt: Arnulfas, Giedrė, 
Girvinas, Vytė, Vilhelmina, Vilė.

Dienos citata
„Turtas – tai protingo tarnas,

o kvailio – ponas“ 
(Seneka).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1787 m. 39 delegatai iš 12 
Sąjungos valstijų, kurių tada 
buvo 13, pasirašė Jungtinių 
Valstijų Konstituciją. Rugsėjo 
17-oji švenčiama kaip Ameri-
kos pilietybės diena.

1931 m. Niujorke pirmą 
kartą pademonstruota 33-
1/3 greičiu besisukanti garso 
plokštelė, kurią pristatė firma 
„RCA Victor“.

Šiandien 
Lietuvos istorijoje

1600 m. švedų kariuomenė 
įsiveržė į Livoniją, pradėdama 
Abiejų Tautų Respublikos karą 
su Švedija, trukusį 29 metus.

1923 m. Lietuvoje vyko vi-
suotinis gyventojų surašymas. 
Surašytas 2 028 971 gyventojas.

1991 m. Lietuva, Latvija ir 
Estija priimtos į Jungtinių Tau-
tų Organizaciją.

Post scriptum
Daryk su savo galva ir Dievo 

pagalba.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

Stasys Mekšėnas: etikos 
komisijos pasmerktas, 
internautų išteisintas

2 p.
Iškili perėja Vilties gatvėje pakeitė 
įgrisusius kalniukus

2 p.
Sekmadienio lietus neužgesino 
gražios iniciatyvos

10 p.

Miuziklo „Eglė – žalčų karalienė“ scenos su žalčiais repeticija. Centre – 
miuziklo choregorafas Gytis Ivanauskas.        L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Rokiškio 520-ojo 
gimtadienio 
išliekamoji vertė – 
ir unikalios pamokos

3 p.
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Stasys Mekšėnas: etikos komisijos pasmerktas, internautų išteisintas
Vyriausioji tarnybinės etikos 

komisija (VTEK) vienbalsiai nu-
sprendė, kad Rokiškio rajono sa-
vivaldybės tarybos narys Stasys 
Mekšėnas pažeidė Viešųjų ir priva-
čių interesų derinimo valstybinėje 
tarnyboje įstatymo reikalavimus 
(6 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 7 
straipsnio 1 dalies, 3 straipsnio 1 
dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 
ir 2 dalys bei 12 straipsnio 2 da-
lis). Tuo tarpu „Rokiškio Sirenos“ 
skaitytojai Velykalnio bendruome-
nės vadovo S. Mekšėno smerkti 
neskuba.

Komisijos sprendimas
Tyrimo duomenys rodo, kad S. 

Mekšėnas nustatyta tvarka ir termi-
nais savo privačių interesų deklara-
cijoje nepateikė duomenų apie parei-
gas asociacijose – Rokiškio rajono 
tinklinio sporto klube „Senas grafas“ 
ir Rokiškio miesto vietos veiklos 
grupėje.

Tyrimo metu VTEK taip pat nu-
statė, kad 2018 m. liepą valstybės 
politikas dalyvavo savivaldybės ta-
rybos posėdyje svarstant ir priimant 
sprendimą, kurio projekte buvo nu-
matytas dalinio finansavimo skyri-
mas jo vadovaujamos bendruomenės 
„Velykalnis“ vykdomam projek-
tui. VTEK neturi duomenų, kad S. 
Mekšėnas būtų nusišalinęs.

VTEK siūlo Rokiškio rajono 
savivaldybės merui ateityje moty-

vuotu rašytiniu sprendimu nušalinti 
S.Mekšėną nuo konkretaus, su ben-
druomene „Velykalnis“ susijusio 
sprendimo rengimo, svarstymo ar 
priėmimo procedūrų, esant pakan-
kamam pagrindui manyti, kad S. 
Mekšėno dalyvavimas sukeltų inte-
resų konfliktą.

Tyrimo duomenys be kita ko rodo, 
kad 2017-2018 m. valstybės politi-
kas savivaldybės administracijoje 
atstovavo „Velykalnio“ interesams: 
šios bendruomenės vardu jis teikė 
įvairaus pobūdžio prašymus ir, ats-
tovaudamas asociacijos interesams, 
su institucija sudarė dalinio finansa-
vimo sutartis.

Įstatymas draudžia valstybinė-
je tarnyboje dirbančiam asmeniui 
atstovauti privačioms grupėms ar 
asmenims ir ginti jų interesus vals-
tybės ar savivaldybių institucijose, 
išskyrus atvejus, kai jie veikia kaip 
įstatyminiai atstovai. Apribojimų iš-
imtis konkrečiu atveju gali nustatyti 
atitinkamos institucijos vadovas ar jo 
įgaliotas atstovas. Sprendimas apie 
išimties taikymą turi būti viešai pa-
skelbtas.

Ką mano rokiškėnai?
Šį sprendimą rajono visuomenė 

vertina nevienareikšmiškai. Komen-
taruose po šia žinia, anoniminiai 
„Rokiškio Sirenos“ svetainės lanky-
tojai parašė 10 komentarų (visų ci-
tuojamų komentarų kalba netaisyta, 

– aut. past.). Jie  sprendimą dėl po-
litiko ir „Velykalnio“ bendruomenės 
vadovo vertina skirtingai, nuomonės 
pasiskirstė daug maž po lygiai: penki 
– smerkia, trys – palaiko, du komen-
tarai apskritai „ne į temą“:

Smerkiantys:
Ataitau: „O šitaip keikdavo valdi-

ninkus nieko neišmanydamas apie jų 
darbą, kai pats tapo iš kart susitepė“.

As: „Sodint“
Mekšėnvagis: „Pagavo mus se-

niuk“
Vogti: „Gerus darbus daro, bet 

vogti niekam neleista“.
Keista: „turint tokia patirti,kam 

pazeidineti tuos interesus,pagarbos 
nenupirksi“.

Palaikantys:
Kur logika? „su Mekšėnu sieja-

mos įmonės įrengė UŽ ŠIMTUS, o 
kitos, atseit "svetimos neutralios" būt 
įrengę UŽ TŪKSTANČIUS, O GAL 
IR DEŠIMTIS TŪKSTANČIŲ, kad 
susimokėti "atkatus". Tai KAS BLO-
GIAU? O juk įrenginiais džiaugiasi 
ne tik Velykalnio bendruomenė, ku-
rios p-kas Mekšėnas (ir seniūnaitis), 
bet ir VISO ROKIŠKIO gyventojai. 
Rengiami TARPTAUTINIAI REN-
GINIAI, garsinamas Rokiškis. TAI-
GI - kas per konkursus, per statytinius 
suka aferas MILIJONAIS- viskas ge-
rai, įstatymai nepažeidžiami, priva-
tūs interesai nepažeidinėjami. DUR-
NIŲ LAIVE, NIEKO NAUJO, TIK 
PASIKEITĖ KAPITONAS“.

Senas kelmas: „Nu jo, šitas žmo-
gus nepatogus. Savo veiklumu. Užtai 
ir skundė“.

Bynas: „O tai kiti jau visi sva-
rus???“

O štai „Rokiškio Sirenos“ face-
book paskyroje, kurioje komentarai 
neanoniminiai – visi 11-ka komenta-
torių palaikė S. Mekšėną.

Nauris Šiupinis: „ Tokių žmonių 
kaip Stasys dar paieškoti reik, tiek 
atidavė Rokiškio miestui, gerbiu 
100% šį žmogų... Nesmagiausia tai, 
kad žmogiška prigimtis šlykštus rei-
kalas, Facebook komentarai teigiami 
o Sirenos puslapyje neigiami! Ką tai 
pasako apie žmones? Ogi tą, kad su-
binlaižei, apsimetėliai ir dviveidžiai 
supa mus aplinkui, gerbiu žmones 
kurie tiesą sugeba į akis pasakyti o 
ne anoniminį komentarą parašyti... 
Laikykis Stasį“

Zita Andriuniene: „Tai tikrai,Se-
kmės!!!“

Nėrijus Janušauskas: „Jei ne ger-
biamas Stasys,tai Velykalnio tokio 
koks dabar yra sutvarkytas ir išpuo-
selėtas tikrai nebutų.Labai liūdna,ka-
da šitaip nevertinama geranoriška 
įniciatyva ir pastangos gerinant visos 
Velykalnio bendruomenės gerbūvį.
Juk žmogus tiek daug asmeninio lai-
ko paaukojo,kad būtų visiems miesto 
gyventojams kur pailsėti ir papramo-
gauti tiek su vaikais tiek suvisa šei-
ma.Pagarba Stasiui ir linkiu neblės-
tančio entuziazmo !!!!!!!“

Jolanta Suvorovienė ,,Durpynkė" 
- populiariausia ir patraukliausia ak-
tyvaus poilsio vieta Rokiškyje! Pa-
sirodo nesavanaudiška, metų metais 
telkta žmogaus iniciatyva išvartoma 
į įstatymų pažeidimą...“

Ingrida Žukauskaitė Mikalkėnie-
nė: „Stasys šaunus žmogus. Palaiky-
siu 100 proc.“

Vida Petrikėnienė: „Reikia dėko-
ti tokiems žmonėms kurie kuria dėl 
kitų“

Valdas Junokas: „Is "durpynkes" 
kemsyno"Velykalni",gerb Stasys su-
kure..zmonems poilsiui,laisvalaikio 
praleidimui.Ispuoseleta vieta,idea-
liai nusienauti takai, naujai augan-
tis AZUOLYNAS is 520 azuolu !! 
Galima,sportuoti! -vaikscioti,begio-
ti,plaukioti,zaisti tinklini,badminto-
na,vaikams supynes,batutas,sporto 
treniruokliai..antys,kiti pauksciai ten 
priziurimi,maitinami,viskas vienoje 
vietoje.Gal negerai,kad zmones tuo 
gali naudotis "UZ DYKA"?! Siais 
laikais net keistai skamba..Sekmes 
Stasy!“

Nijole Junokiene: „Vat ir daryk 
gera zmonem..straipsniu desimtis 
pritaikys,su zemem sumaisys,nervus 
istampys..palauks kol zmogui ran-
kos nusvirs...o tada patys save pasi-
girs!kaip gerai mes dirbam!“

Andrejus Andriusa: „Pritariu Ro-
kis Ispanas, niekas nė paklaus kiek 
jėgų ir pinigų įdėta“

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Pačiame Rokiškio centre duris atvėrė nauja kirpykla visai šeimai. 
Moteriškas kirpimas čia kainuoja 6 Eur, vyriškas – 5 Eur, o vaikams iki 5 metų 

kirpimas kainuos 4 eurus. 
Kirpykla įsikūrusi Nepriklausomybės a.12 pastate, virš kavinės „Pupelė“.
Darbo laikas: 10 - 18 val., šeštadienį 9 -13 val., 
nedarbo dienos – sekmadienis ir pirmadienis
Galima išankstinė registracija telefonu +370 650 54231 
Kirpėja Aldona.

Iškili perėja Vilties gatvėje pakeitė 
įgrisusius kalniukus

Greičio mažinimo kalneliai Vilties gatvėje supriešino miestelėnus. Iš pradžių reikalavę 
jų, aplinkinių namų gyventojai greitai atsikando „naujovės“ dėl jos keliamo triukšmo. Pa-
galiau gyventojų maldos išklausytos: vietoj miegoti trukdančių kalnelių įrengta iškili perėja. 
Netrukus ji atsiras ir prie parduotuvės „Aibė“.

Greičiui mažinti skirti kalneliai nejuokais pykdė rokiškėnus. Atsirado jie, žinoma, gyventojų 
pageidavimu. Mat ilga tiesi gatvė it magnetas traukė greičio mėgėjus. Vienas jų beskrisdamas 
savąjį BMW automobilį įsigudrino netyčia „priparkuoti“ netgi trijuose automobiliuose. Tada jau 
trūko gatvės gyventojų kantrybė. Ir jie paprašė įrengti greičio mažinimo kalnelius. Kartu su jais 
atsirado ir ženklas, ribojantis transporto priemonių greitį iki 30 km/val.

Deja, vos po kelių dienų greičio mažinimo kalneliai miesto gyventojams ir svečiams atsirūgo: 
mat važiuodamos per juos mašinos kėlė didelį triukšmą. Ir pasipylė gyventojų skundai savival-
dybei... O toji išmontuoti greičio mažinimo kalnelių neskubėjo. Tą padarė vairuotojai: tyčia ar 
netyčia vieno kalnelio segmentas kažkaip „stebuklingai“ išnyko.

Kodėl pagaliau kalneliai pakeisti iškiliąja perėja?  Apie naujoves „Rokiškio Sirena“ teiravosi 
rajono savivaldybės saugaus eismo komisijos vadovo, savivaldybės administracijos direktoriaus 
Andriaus Burnicko. Pašnekovas neslėpė:  vos pradėjęs eiti savo pareigas, jis jau rado krūvą prašy-
mų išmontuoti tuos nelemtus kalnelius. „Tų kalnelių pageidavo Vilties gatvės devynaukščio gy-
ventojai. Tačiau greitai ir jie, ir kaimyninių namų gyventojai ėmė skųstis dėl automobilių keliamo 
triukšmo“, – sakė pašnekovas.

Taigi, iš kelių priežiūrai skirtų lėšų savivaldybė skyrė pinigų iškiliajai perėjai įrengti. Ji atsirado 
vietoj vieno greičio mažinimo kalnelio, o kitas buvo tiesiog išmontuotas.

Paklaustas, kada gi pagaliau Vilties gatve pėstieji liausis bėgioję it zuikiai į „Aibės“ parduotuvę, 
pašnekovas sakė, kad iškilioji perėja ten atsiras artimiausiu metu. Kiek tas artimiausias? Maždaug 
pora savaičių. Mat „Aibės“ savininkai jau pratęsė šaligatvį iki būsimos perėjos.  Dabar belieka 
parduotuvės stovėjimo aikštelėje parkavimo vietas pakeisti taip, kad jose pastatyti automobiliai 
netrukdytų vairuotojams gerai matyti pėsčiuosius. O tada jau bus įrengta iškilioji perėja.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Apsivertus automobiliui sužaloti du žmonės
Baršėnų kaime penktadienio vakarą apsivertus automobiliui sužaloti du žmonės.
Vienas iš nukentėjusiųjų patyrė stuburo lūžius, pranešė Panevėžio apskrities policija.
Nelaimė įvyko apie 16 valandą, kai automobilio „Opel Astra“ vairuotojas, įtariama, galėjęs būti 

neblaivus, nesuvaldė automobilio, nuvažiavo nuo kelio ir apvirto.
Eismo įvykio metu apgadintas automobilis, taip pat sužaloti automobiliu važiavę asmenys: 

1992 metais gimusiam vyrui nustatytas kaklo slankstelio lūžimas, stuburo slankstelių lūžiai, jis 
gydomas Panevėžio ligoninės Reanimacijos skyriuje. 2000 metais gimęs vyras susilaužė dešinės 
rankos raktikaulį, jis išleistas gydytis į namus. Policija aiškinasi, kas vairavo automobilį.

BNS inform.
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Rokiškio 520-ojo gimtadienio
išliekamoji vertė – ir unikalios pamokos

Jau šį savaigalį Rokiškį su-
drebinsianti miesto šventė liks 
fotografijų ir vaizdo įrašų ar-
chyvuose, joje dalyvavusių žmo-
nių širdyse. Tačiau šventė – tik 
trumpa akimirka kasdieniame 
žmogaus gyvenimo šurmulyje: 
tarp kasdienių darbų, asmeninių 
reikalų. Tačiau Rokiškio mies-
to gimtadienis  porai dešimčių 
mūsų miesto jaunųjų talentų 
bus kitoks. Jis taps vertinga 
meistriškumo, profesionalumo 
pamoka, galimybe pasisemti ži-
nių, iš provincijos salės išsiveržti 
į didžiąsias talentų kalves, būti 
scenos partneriais žymiausiems 
šalies atlikėjams. Tokia galimy-
bė teko Rokiškio choreografijos 
mokyklos moksleiviams ir ab-
solventams, kuriuos šokio meno 
paslapčių moko žinomas šalies 
režisierius bei choreografas Gy-
tis Ivanauskas (nuotr.).

„Rokiškio Sirena“ turėjo ga-
limybę patekti į miuziklo „Eglė 
– žalčių karalienė“ repeticiją, vy-
kusią Kultūros centro mažojoje 
salėje. Čia su pora dešimčių mūsų 
rajono jaunųjų talentų, kurie miu-
zikle vaidins žalčius, dirbo miuzi-
klo choreografas G. Ivanauskas bei 
jo talkininkai. 

Repeticijos įtemptos: juk per 
ribotą laiką rokiškėnai turi tapti 
organiška miuziklo dalimi. Tad jie 
ir stengiasi: net turėdami minutę 
atokvėpio, šlifavo judesius. Kaip 
choreografas vertina mūsų rajono 
talentus? G. Ivanauskas teigė, kad 
tuo metu pažintis truko nepilną 
dieną. Abejonių, kad mūsiškiai 
šokėjai gali šokti miuzikle – nėra. 
Ir pašnekovas sveikino idėją į miu-
ziklą įtraukti ir rokiškėnus. Dėl 
kelių priežasčių. Ir tai, kad scenoje 
su žymiausiomis šalies žvaigždė-

mis bus ir mūsų miesto atstovai, 
žinoma, gerokai padidins dėmesį 
pačiam spektakliui. Tačiau kur kas 
svarbiau tai, kas liks nusileidus 
jo uždangai. „Jauniems šokėjams 
tai puiki meistriškumo mokykla“, 
– sakė  G. Ivanauskas. Meistriš-
kumo jaunieji šokėjai mokėsi 
ne tik Rokiškio kultūros centre. 
Šeštadienį jie vyko į sostinę, kur 
susitiko su miuziklo dainininkais, 
šokėjais, G. Ivanausko studentais, 

kartu repetavo spektaklio scenas.
Tai didžiulė patirtis jauniems 
mūsų rajono šokėjams, galimybė 
pasisemti žinių, įgūdžių, išgirsti 
vertingų rekomendacijų.

Choreografas neslėpė: jauni-
mui suteikė nemažai patarimų, 
davė užduočių ruoštis savarankiš-
kai. Prieš spektaklį jų lauks ir ge-
neralinė repeticija Rokiškio krašto 
muziejuje.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Miuziklas „Eglė žalčių karalienė“ – 
Rokiškio 520-ojo gimtadienio 
vyšnia ant torto

Didžiosiose arenose žiūro-
vų puikiai įvertintas miuziklas 
„Eglė žalčių karalienė“ rugsėjo 
21 dieną, 20.30 val., atkeliauja į 
Rokiškio miesto simbolį – dva-
ro erdves. Šis didingas renginys 
taps pagrindiniu Rokiškio 520-
ojo gimtadienio akcentu dvi 
dienas švęsiantiems rokiškė-
nams ir miesto svečiams. 

Įspūdingoje scenoje prie Ro-
kiškio dvaro rūmų žiūrovai išvys 
didelio masto kūrinį, apipintą 
veržlios muzikos ir įtaigių tekstų. 
Miuziklas puikiai apjungia visus 
scenos žanrus – vaidybą, dainavi-
mą, šokį ir sukuria žiūrovui neiš-
dildomą ir ilgai išliekantį įspūdį.

Į miuziklą įsilies ir rokiškė-
nų šokėjų komanda – žinomas 
choreografas Gytis Ivanauskas 
šią savaitę atvyko į Rokiškį, čia 
vyko šokėjų atranka ir intensyvus 
darbas iki pat miesto gimtadienio 
šventės. Tikimasi suformuoti 16-
18 šokėjų komandą, kuri miuzi-
kle įkūnys žalčiukų personažus. 

„Eglė žalčių karalienė“ – le-
genda, kurią nuo vaikystės žino-
me kiekvienas. Mažiems ji mums 
buvo tarsi stebuklinė pasaka, o 
užaugus atsiskleidė daug gilesnė-
mis prasmėmis. Įgiję gyvenimo 
patirties, supratome, kad ji – apie 
mus. Apie tai, ką kiekvienas vie-
naip ar kitaip esame patyrę. Apie 
nepaprastą meilę, ilgesį, pasi-
tikėjimą ir išdavystę, po kurios 
gyvenimas niekada nebebus toks, 
koks buvo. 

Tai – pati nuostabiausia lie-
tuvių liaudies legenda, kurioje 
užšifruota tiek prasmių, kiek tik 
esi pajėgus suvokti. Talentingas 

ir unikalus kūrybinis duetas – Ais-
tė Smilgevičiūtė ir Rokas Radze-
vičius, tai ir padarė: ėmė sluoksnį 
po sluoksnio, kasė, kol iškasė ste-
buklą. Besigilinant į archaines pa-
sakos versijas bei simbolius, gimė 
naujas Lietuvos scenos deimantas: 
miuziklas „Eglė žalčių karalienė“. 
Rokas Radzevičius – jautriai, tarsi 
sielos stygomis, grojantis muzikos 
autorius. Aistė Smilgevičiūtė – 
kiekvieną žodį išjaučianti libreto 
autorė.

„Legendos stuburas liko tas 
pats. Mes norėjome, kad žmonės, 
atėję į miuziklą, pažintų tradicinį 
siužetą, tačiau šis kūrinys – toks 
daugiasluoksnis, jog yra daug vie-
tos savitam interpretavimui. Gal 
atskleisiu šiek tiek paslapties: mes 
nuėmėme kaltės naštą nuo mažo 
vaiko pečių ir didesnę atsakomybę 
už savo veiksmus perkėlėme suau-
gusiems – Eglės broliams“, – pa-
sakoja libreto autorė ir Eglės vai-
dmens atlikėja A. Smilgevičiūtė.

Žiūrovus sužavės Eglės trans-
formacija. „Patirtis ją keičia ir tai – 
didžiausią vidinį virsmą patiriantis 
personažas“, – sako Aistė.

Sukūrę miuziklą, jie susidūrė 
su nelengva užduotimi – surinkti 
kūrinio vertą komandą, kuri talen-
tingai perteiktų veiksmą scenoje. 
Mėnesiai studijoje, režisieriaus, 
scenografo, choreografo, aktorių, 
šokėjų paieškos. Įrašai, repetici-
jos, bandymai… Rezultatas – iš-
skirtinė  žvaigždžių trupė:

Jeronimas Milius ir Aistė Smil-
gevičiūtė – Žaltys ir Eglė

Karina Krysko, Aistė Lasytė – 
Eglės sesės

Tadas Juodsnukis – Žalčio brolis
Neda Malūnavičiūtė – mote-

ris-gegutė
Povilas Meškėla ir Vladas Ko-

valiovas – Eglės broliai
Teresė ir Milda Andrijauskaitės 

– jūros laumės
Šokėjai – tituluotasis ansamblis 

„Lietuva“
Režisierė – Vesta Grabštaitė, 

scenografas – Marijus Jacovskis, 
choreografai – Gytis Ivanauskas 
ir Sakurako. Kostiumų dailininkė 
– Vida Simanavičiūtė

Miuziklo scenografas Marijus 
Jacovskis, dirbęs su „Žygimanto 
Augusto ir Barboros Radvilaitės 
legenda“ bei roko opera „Jūratė 
ir Kastytis“, sutiko atskleisti šiek 
tiek kūrinio scenografijos paslap-
čių. Pasak jo, miuzikle susiduria 
du itin skirtingi pasauliai – van-
dens ir žemės. Vandens pasaulis 
– mistinių būtybių, žemės – žmo-
nių. Kai šie du pasauliai peržen-
gia vienas kito ribas, prasideda 
„Eglės žalčių karalienės“ drama.

Specialiai miuziklui buvo pa-
gaminta milžiniška kriauklė, sim-
bolizuojanti vandens stichiją ir 
Žalčio karalystę. Kriauklės ilgis 
– 5 metrai, aukštis – 3 metrai. Jos 
vidus, kuriame vyks dalis veiks-
mo – toks erdvus, kaip nemažas 
kambarys. Žemės stichijai sukur-
ti panaudota daugybė natūralaus 
dydžio irklų, kurie dėl specialios 
konstrukcijos tarsi sklendžia ore. 
Vienas įdomiausių scenografo 
sprendimų – šviesą itin gerai at-
spindinti scenos danga. Ji kuria 
magišką atspindžių ir iliuzijos 
pasaulį, kurį dar labiau susti-
prins mobili trikampė veidrodinį 
efektą turinti konstrukcija – tarsi 
simboliniai vartai tarp žemės ir 
vandens pasaulio.

Antrąją Rokiškio gimtadienio dieną – net du rekordai, šeimos pieva ir popmuzikos asorti
Rugsėjo 22-osios, sekma-

dienio, vidurdienį Rokiškio 
krašto muziejaus erdvėse 
rokiškėnų ir miesto svečių 
lauks mugė ir atrakcionų 
parkas, o 13 valandą „Šeimos 
pieva“ pražys atrakcionais, 
edukaciniais užsiėmimais ir 
konkursais. 

Vienas svarbiausių šios 
pievos akcentų – rekordai, o 
jų planuojame net du! Pirma-
jam rokiškėnai ir miesto sve-
čiai kviečiami atsinešti savo 
augintinius – kiškius ir triu-
šelius narveliuose. Sieksime 
daugiausiai vienoje vietoje su-
sibūrusių ilgaausių rekordo ir 
visiems parodysime, kad Ro-
kiškis – tikrai kiškių miestas! 
Kitam rekordui pasiekti gim-
tadienio svečius raginame at-
sinešti pliušinius kiškius. Tai 
bus spalvotas, vaikiškas, nuo-
taikingas rekordas –  gigantiš-
kas ir ryškus „Kiškių tortas“. 
Savo kiškučius dalyviai labai 
trumpam „paskolins“ šiam 
didžiam tikslui – tik tol, kol 
bus „iškeptas“  tortas ir  už-
fiksuotas pats rekordas. Mūsų 
pasiekimus fiksuos agentūra 
„Factum“. Šiame linksmame 
„Kiškių mieste“ lauks ne tik 
įvairios pramogos, interakty-
vūs žaidimai, bet ir prizai, ku-
riuos dovanos šventės rėmėjai.

Muzikos gurmanų šventė
Po kiškiškų pramogų – laikas 

muzikos gurmanams. Brandžią 
publiką nuo 14 val. smagiais ri-
tmais džiugins Kauno bigbendas 
su koncertine programa „Švieski 
man vėl“. Siūbuosime pagal 18-
os muzikantų atliekamas gražiau-
sias Stasio Povilaičio dainas. Jau 
25-erius metus Kauno bigbendas 
yra vienas iš laikinosios sosti-
nės džiazo kultūros centrų ir tapo 
svarbiausių šalies džiazo įvykių 
liudininku, dalyviu ir kūrėju. Jau 
kelioms kartoms Kauno bigbendas 
tapo gyva džiazo mokykla ir be šio 
kolektyvo jau sunkiai beįsivaiz-
duojamos kasmetinės Lietuvos 
džiazo šventės – „Kaunas Jazz“, 
Klaipėdos pilies džiazo festivalis, 
Šiaulių bigbendų festivalis.

Aušra ir Ramūnas Difartai 

gimtadienio svečius pakvies pasi-
klausyti gražiausių pasaulio pop ir 
rock muzikos duetų. Ši programa 
nudžiugins muzikos gurmanus, 
vertinančius kokybę, gyvą garsą 
ir nuoširdžias emocijas. Projektas, 
jau spėjęs pavergti Lietuvos klau-
sytojų širdis savo jautrumu, išskir-
tiniu skambesiu ir atlikimu, pirmą 
kartą nuskambės ir Rokiškyje! Iš-
skirtinio balso tembro, jausmingas 
ir muzikalus dainų autorius, atlikė-
jas ir gitaristas Ramūnas Difartas, 
išleidęs keturis studijinius albu-
mus bei vieną DVD, sėkmingai 
koncertuojantis su įvairiais mu-
zikiniais projektais ir gyvo garso 
grupe, šį rudenį vėl pasitinka su 
naujomis muzikinėmis idėjomis.

R. Difartas kartu su savo žmo-
na, atlikėja A. Difarte, Rokiškio 
gimtadienyje pristatys akustinę 

programą „Gražiausi pasauliniai 
populiariosios muzikos duetai“. 
Joje bus atliekami naujai aranžuo-
ti patys gražiausi pasauliniai visų 
laikų pop-rock muzikos duetai bei 
autorinės Ramūno dainos. Projek-
tas unikalus tuo, kad šios puikios 
dainos skamba pritariant nuosta-
baus grožio lietuvišku instrumentu 
– kanklėmis, smuiku ir gitara.

 Klausytojai išgirs gražiausius, 
laiko jau patikrintus pop-rock mu-
zikos hitus: „The Beatles“, „Led 
Zeppelin“, „Sting“, B. Adams, 
R. Stewart, C. Lauper, B. Raitt, 
E. Clapton, Adele, „Eagles“ bei 
kitus. Dueto balsai persipins su 
nepaprastai gražiu kanklių, smui-
ko ir gitaros skambesiu. Programą 
papildys ir romantiškos atlikėjo R. 
Difarto autorinės dainos, kurios 
suskambės naujai! 

Jaunimas šėls 
su projekto 
„Kuriu ir mokausi“ dalyviais
 ir grupe „Flash Voyage“ 
Jau ne pirmus metus skaičiuo-

janti vasaros kūrybinė stovykla 
„Kuriu ir mokausi“ stebina savo 
pasiekimais ir miesto gimtadie-
nyje parodys jaunimui skirtą savo 
parengtą programą. Šiemetinėje 
stovykloje vyko ne tik dainavimo 
pamokos, bet ir kūrybinės vei-
klos, meistriškumo ugdymas, pa-
žintis su scenos meno pagrindais. 
Stovykloje dalyviai džiaugėsi de-
monstruodami kūrybinius gebėji-
mus, mėgavosi aplodismentais ir 
adrenalinu, susipažino su naujais 
draugais ir dirbo su scenos profe-
sionalais. 

Savo patirtimi su jais dalinosi 
vokalo mokytojai Povilas Meš-
kėla, Indrė Launikonytė, Rasa 
Šakalienė, Dalia Babilaitė-Abarė, 
aktorinio meistriškumo mokyto-
jas Eimantas Bareikis, scenine ir 
kūrybine patirtimi dalinosi Jurga 
Šeduikytė. Su šia įspūdinga mo-
kytojų komanda parengta kon-
certine programa dalyviai jau 
pasirodė Zarasų miesto šventėje 
– smagu jaunuosius atlikėjus iš-
girsti ir Rokiškyje.

Miesto šventėje jaunimas, ko 
gero, labiausiai lauks vienos ryš-
kiausių naujosios kartos roko gru-
pių „Flash Voyage“ (nuotr.). Nors 

šį kolektyvą vis dar galima vadin-
ti nauju, grupė jau spėjo laimėti 
jaunų grupių konkursą „Garažas“ 
ir apšildyti britų atlikėją King 
Krule, o jos hitai renka šimtatūks-
tantines perklausas „YouTube“ 
ir „Spotify“ platformose. Roko 
muziką su retro ir psichodelikos 
prieskoniu grojantys vaikinai ne-
sikuklina – jie pasiryžę sukurti 
muzikinę revoliuciją savo gim-
tinėje ir prisistato kaip „mėgsta-
miausia tavo merginos grupė“.

Patys muzikantai apie naujau-
sią albumą „Voyage In A Flash“ 
pasakoja taip: „Jis yra apie ieš-
kojimus, atradimus, klystkelius 
– kitaip sakant, blaškymąsi šiam 
visko pilname pasaulyje. Apie 
nesibaigiančią ieškojimų kelio-
nę, meilę ir visa tai, kas yra tikra 
mūsų akimis. Taip pat, mūsų kaip 
muzikantų tobulėjimą, naujų gar-
sų ieškojimą. Norime nestovėti 
vienoje vietoje ir nežaisti to pačio 
žaidimo.“

18 valandą Rokiškio krašto 
muziejuje visus renginius vaini-
kuos pasaulyje žinomos pianistės 
Goldos Tatz-Vainberg rečitalis.

Tikime, kad su tokia turtinga 
programa 520-asis miesto gim-
tadienis padovanos rokiškėnams 
ir miesto svečiams puikių ir ilgai 
išliekančių akimirkų.

Šventės organizatorių 
inform.
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2019 M. EUROPOS PAVELDO 
DIENŲ PROGRAMA RUGSĖJO 
20-22 D. ROKIŠKIO R. SAV.

Jūžintų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia Laisvės istorijos kovų muziejus Obeliuose. Bobriškio sentikių cerkvė. Moškėnų Laukupėnų piliakalnis.

Data Laikas Vieta EPD renginys: forma 
(paskaita, ekskursija, 
edukacinis užsiėmimas ir 
pan.), pavadinimas, trumpas 
aprašymas, kita jau žinoma 
informacija

EPD renginio 
metu lankomi/
aktualizuojami 
kultūros paveldo 
objektai (su 
fotografijomis)

Renginio 
organizatorius 
(įstaiga) ir 
atsakingo asmens 
kontaktai

EPD renginio 
bendraorganiza-
toriai ( jei yra)

EPD koordinatoriaus 
savivaldybėje 
kontaktai

2019-
09-20 
(penkta-
dienis

10-15 val.
Būtina 
išankstinė 
registracija 

Jūžintų  
mstl. 
Rokiškio 
rajonas

Ekskursija-po baroko stiliaus 
bažnyčią, vienintelę Baltijos 
šalyse, kuri turi celes, lipimas 
siaurais laiptukais apžiūrint 
vienuolių celes. Susipažinsite 
su  istorijomis apie bažnyčios 
fundatorius Vaizenhofus.

Jūžintų 
šv.arkangelo 
Mykolo bažnyčios 
statinių 
kompleksas (u. k. 
23613)

Rokiškio r. 
savivaldybės 
administracija
Audronė 
Gavėnienė

Audronė 
Baltuškaitė

Audronė Gavėnienė
paminklai@post.
rokiskis.lt
Tel. nr. 8620 31914

2019-
09-21
(šešta-
dienis)

10-15 val. Obelių 
miestas

Ekskursija- muziejus unikalus, 
nes čia susipažinsime su mūsų 
tautos laisvės kovų istorija iki 
1990-03-11.

Obelių laisvės kovų 
muziejus

Obelių laisvės 
kovų muziejus

Valius Kazlauskas
obeliumuziejus@
gmail.com

Audronė Gavėnienė
paminklai@post.
rokiskis.lt
Tel. nr. 8620 31914

2019-
09-22 
(sekma- 
dienis)

12-15 val.
Būtina 
išankstinė 
registracija

Bobriškio k., 
Kriaunų sen.

Pažintinė ekskursija po 
sentikių Bobriškio cerkvę. Šalia 
Sartų ežero stovi unikalus 
XIX a. medinės architektūros 
paminklas, sentikių maldos 
namai – Bobriškio cerkvė. 
Bobriškis buvo vienu iš 
svarbiausių sentikių religijos 
centrų Šiaurės Lietuvoje. 
Cerkvės architektūrai – 
būdinga Šiaurės Rusijos 
barokinių medinių cerkvių 
architektūrai. 2015-2018 m. 
cerkvė restauruota.

Bobriškio sentikių 
cerkvė (u. k.30760)

Kultūros paveldo 
departamento  
Panevėžio 
skyriaus vyr. 
specialistė 
Rasuolė 
Kerbedienė. 
Tel. nr. 84558 
17 80, rasuole.
kerbediene
@kpd.lt

Bobriškio sentikių 
bendruomenė

Audronė Gavėnienė
paminklai@post.
rokiskis.lt
Tel. nr. 8620 31914

18 val. Moškėnų 
kaimas

Baltų vienybės diena –
edukacinė programa ant 
Moškėnų-Laukupėnų 
piliakalnio. Sutinkant rudens 
lygiadienį dalyvausite 
baltiškose apeigose.

Moškėnų 
Laukupėnų 
piliakalnis 
(u. k. 5640)

Rokiškio 
kaimiškoji 
seniūnija, 
Kavoliškio kaimo 
bendruomenė

Rokiškio 
kaimiškosios sen.
seniūnė Dalia 
Janulienė, tel.nr. 
8615 65345

Audronė Gavėnienė
paminklai@post.
rokiskis.lt
Tel. nr. 8620 31914

Ekskursijų, renginių metu bus fotografuojama.
Užs. 0853
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PAAUGLYSTĖ BAIGĖSI: AZARTINIAMS LOŠIMAMS LIETUVOJE 18 METŲ
Žmogus per pirmuosius 18 gyveni-

mo metų nueina netrumpą pažinimo, 
virsmo ir pokyčių kelią. Žmogui 18 
metų reiškia paauglystės pabaigą ir 
pilnametystės pradžią. Šiemet 18 metų 
sukanka ir azartiniams lošimams Lie-
tuvoje – tai daug ar mažai?

Per šiuos 18 metų azartiniai lošimai 
taip pat nuėjo ilgą ir nelengvą permai-
nų kelią.

Lietuvai atgavus nepriklausomy-
bę, rinką užplūdo įvairiausi lošimo 
įrenginiai: lošimo automatai atsirado 
parduotuvėse, baruose, autobusų, ge-
ležinkelio stotyse, buvo kalbama apie 
pogrindinius lošimo namus. Kadangi 
tuo metu nebuvo jokio lošimų teisinio 
reglamentavimo, šie lošimo automatai 
buvo registruojami ir traktuojami kaip 
žaidimo automatai ar kompiuteriniai 
žaidimai, dėl to jais galėjo lošti visi no-
rintys, netgi nepilnamečiai.

Žinia, kad vienas iš efektyviausių 
būdų kovoti su šešėliu, tai jo legaliza-
vimas ir kontrolė, todėl 2001 m. liepos 
1 d. buvo priimtas Lietuvos Respubli-
kos azartinių lošimų įstatymas (Įsta-
tymas). Tai buvo pirmasis azartinių 
lošimų organizavimą legalizavęs ir jų 
organizavimo tvarką nustatęs įstaty-
mas Lietuvos Respublikoje. Įsigaliojus 
Įstatymui, lošimo sektoriaus priežiūra 
buvo priskirta naujai sukurtai Vals-
tybinei lošimų priežiūros komisijai, 
kuri 2012 m. kovo 1 d. pertvarkyta į 
šiandieną azartinių lošimų ir didžiųjų 
loterijų rinką prižiūrinčią ir kontroliuo-
jančią Lošimų priežiūros tarnybą prie 
Lietuvos Respublikos finansų ministe-
rijos (Priežiūros tarnyba).

Su Įstatymo įsigaliojimu Lietuvoje 
prasidėjo sparti azartinių lošimų plė-
tra. Šiuo metu šalyje veikia 18 lošimo 
namų (kazino), 205 automatų salonai 
ir 163 lažybų punktai, taip pat aktyviai 
organizuojami nuotoliniai lošimai.

LOŠIMAI ŽENGIA
Į INTERNETĄ 
Gyvename tokiame amžiuje, kai die-

na be interneto neįsivaizduojama. Nuo 
interneto šiandien neatsiejamas tiek dar-
bas, tiek laisvalaikis ir pramogos, tarp 
jų ir azartiniai lošimai. Nors pasaulyje 
internetiniai lošimai organizuojami pa-
kankamai seniai, Lietuvoje esminiai 
pokyčiai, kuriuos nulėmė pasaulinė 
technologijų ir inovacijų pažanga lo-
šimų rinkoje, prasidėjo 2016 metais, 
modernizavus teisinę bazę ir įteisinus 
nuotolinius lošimus. 

Reglamentavus internetinius lošimus, 
atsirado sąlygos Lietuvos gyventojams 
lošti legaliose interneto svetainėse, o 
ginčo su lošimų organizatoriumi atveju 
savo teises ginti su priežiūros institucijos 
pagalba. Kadangi lošimas nelegaliose 
internetinių lošimų svetainėse yra pačių 
lošiančiųjų atsakomybė ir jų teisių niekas 
negina, ginčo atveju lošėjų skundai dėl 
prarastų pinigų nenagrinėjami.  

Ginant tiek lošėjų, tiek nuotolinius 
lošimus organizuojančių bendrovių in-
teresus nuo 2016 m. sausio 1 d. Priežiū-
ros tarnyba pradėjo blokuoti nelegalias 
nuotolinių lošimų paslaugas teikiančias 
interneto svetaines. Šiuo metu jau yra 
užblokuota virš 300 nelegalių nuotolinių 
lošimų interneto svetainių, tokiu būdu 
siekiant apsaugoti lošėjų interesus ir už-
tikrinti, kad iš lošimų surenkami mokes-
čiai keliautų į mūsų valstybės biudžetą.

VIENIEMS PRAMOGA, 
KITIEMS –  PROBLEMA
Nuolat didėjant lošimų pasiūlai ir ple-

čiantis lošimų rinkai, ypatingai išryškė-
jo priklausomybės nuo azartinių lošimų 
problema. Su šia problema susidūru-
siems asmenims ir jų artimiesiems trūko 
informacijos apie galimai žalingą, neat-
sakingą įsitraukimą į lošimus, nebuvo 
kvalifikuotų specialistų  pagalbos. 

  Priežiūros tarnyba, aktyviai ieško-
dama veiksmingų būdų, kaip padėti tu-
rintiems problemų dėl azartinių lošimų 
ir nebekontroliuojamo potraukio lošti 
asmenims, 2004 m. inicijavo Susitarimo 
dėl savanoriško apsiribojimo nuo lošimų 
užtikrinimo (Susitarimas) pasirašymą su 
azartinių lošimų organizatoriais, kurio 
pagrindu lošėjai galėjo rašyti prašymus 
neleisti lošti, o fizinis šių asmenų neįlei-
dimas į lošimų vietas tapo lošimų organi-
zatorių sąžinės reikalu.

Matant pagalbos priemonės svarbą, 
tačiau nepakankamą Susitarimo veiks-
mingumą, nueitas ilgas kelias tam, kad 
lošėjų pateiktų prašymų neleisti lošti 
įgyvendinimas priklausytų ne nuo lo-
šimų organizatorių geranoriškumo, bet 
būtų privalomas ir pagal įstatymą – 2017 
m. gegužės 1 d. Įstatyme buvo įtvirtinta 
pareiga lošimų organizatoriams neleisti 
lošti prašymus pateikusiems asmenims. 
Kartu buvo įsteigtas ir Apribojusių savo 
galimybę lošti asmenų registras. 

Šiuo metu asmenys, turintys proble-
mų dėl azartinių lošimų ir ketinantys 
apriboti savo galimybę lošti, tokius pra-
šymus gali pateikti Priežiūros tarnybai. 
Daugiau apie prašymo pateikimo būdus 
ir kitą reikalingą informaciją galite rasti 
čia: www.nebenoriu-losti.lt.

Nuo 2017 m. gegužės 1 d. Priežiūros 
tarnyboje gauti  9624 asmenų prašymai 
apriboti jų galimybę lošti. Įvairūs moks-
liniai tyrimai ir praktika rodo, kad dėl 
vieno lošėjo probleminio lošimo kenčia 
20-30 asmenų iš jų artimos aplinkos, 
kurie patiria finansines, socialines ir ki-
tas problemas, išgyvena psichologinius 
sunkumus. Žinant šiuos faktus nesunku 
apskaičiuoti, kad 9 000 probleminių lo-
šėjų aplinkoje dėl jų lošimų kenčia ma-
žiausiai 180 000 asmenų. Todėl 2015 m. 
Priežiūros tarnyboje gimė dar viena ini-
ciatyva – Lošėjų artimųjų paramos gru-
pė, kurios pagrindinis tikslas yra padėti 
ne tik sunkumų dėl lošimų turintiems 
lošėjams, bet ir jų artimiesiems. 

NUO ŠIOL NE TIK LOŠIMAI,
BET IR ŽAIDIMAI
Tikriausiai kone kiekviename pre-

kybos centre ar J. Basanavičiaus ga-
tvėje Palangoje yra tekę praeiti pro 
ryškiaspalviais pliušiniais žaisliukais 
prikimštą ir spalvotomis švieselėmis 
žybsintį žaidimo automatą, o gal net ir 
pačiam pabandyti tokį žaisliuką išsi-
traukti. 

Dažnai tokie ir panašūs žaidimo au-
tomatai kaip magnetas traukia vaikus 
– juk daug smagiau pačiam pabandyti 
„sužvejoti“ žaislą nei tiesiog nusipirkti 
parduotuvėje.

Turbūt daug kam naujiena bus tai, 
kad net nuo 2014 m. liepos 1 d. (kai 
buvo reorganizuota Valstybinė metrolo-
gijos tarnyba) iki 2019 m. gegužės 1 d. 
žaidimų automatų verslas buvo visiškai 
nekontroliuojamas ir neprižiūrimas, t. 
y. bet kas ir bet kur galėjo statyti žaidi-
mo automatus, o kilus nesklandumams 
žaidėjai neturėjo į ką kreiptis. Tačiau 
situacija keičiasi – 2019 m. gegužės 1 
d., įsigaliojus Įstatymo pataisoms, Prie-
žiūros tarnybai pavesta vykdyti ir šios 
srities priežiūrą. Nuo šiol gali būti nau-
dojami tik sertifikuoti, registruoti ir Įsta-
tymo reikalavimus atitinkantys žaidimo 
automatai, o žaidėjų skundai neliks ne-
išgirsti.

UŽTRENKTOS DURYS 
NEPILNAMEČIAMS (N – 18)
Ilgą laiką, nuo pat 2001 m., kuomet 

buvo priimtas Įstatymas, galiojo drau-
dimas lošti asmenims, kuriems nėra su-
kakę 18 metų. Draudimo įeiti į lošimų 
vietas nepilnamečiams nebuvo, todėl 
Įstatymas jiems ir neužvėrė durų į lo-
šimų vietas, priešingai, nepilnamečiai 
be jokių apribojimų galėjo būti lažybų 
punktuose ar automatų salonuose, ste-
bėti lošimo procesą ir specifinę aplinką, 
supančią lošimų organizavimo vietas. 
Neretai į lažybų punktą tėvai už rankos 
atsivesdavo mažamečius vaikus ar smal-
sūs nepilnamečiai laiką leisdavo automa-
tų salonuose.

Nuo 2019 m. liepos 1 d., įsigaliojus 
griežtesnėms Įstatymo nuostatoms, už-
kirstas kelias patekti į lošimų organiza-
vimo vietas visiems asmenims, kuriems 
nėra sukakę 18 metų. Lošimų organiza-
toriai privalo patikrinti kiekvieno, į loši-
mo automatų  saloną ar lažybų punktą, 
įeinančiojo tapatybę, o nustatę, kad as-
muo yra nepilnametis, jis yra pateikęs 
prašymą neleisti lošti, arba asmeniui 
atsisakius pateikti tapatybę patvirtinantį 
dokumentą – privalo tokių asmenų į loši-

mų organizavimo vietą neįleisti. 
Šie pakeitimai ypač reikšmingi sie-

kiant apsaugoti ne tik nepilnamečius, 
bet ir probleminius lošėjus nuo azartinių 
lošimų.

NAUJAS APYNASRIS 
REKLAMAI
„Statybos-lažybos“,  „Tuk tuk, kas 

ten?“ ir kitos skambios lengvai įsimena-
mos reklaminės frazės jau kone yra ta-
pusios tautos folkloru ir kaip eilėraščiai 
kartojamos net apie lošimus dar negalvo-
jančių vaikų lūpose.

Lošimų reklama yra viena iš priemo-
nių, skatinančių lošti, o tai sudaro sąly-
gas didesnei tikimybei atsirasti iš lošimų 
kylančiai žalai žmonių sveikatai, taip pat 
kelia socialines ir ekonomines proble-
mas. 

Todėl Lietuvos Respublikos Seimas 
priėmė Įstatymo pataisas, siekdamas 
detaliau ir griežčiau reglamentuoti azar-
tinių lošimų reklamą.

Nuo 2019 m. lapkričio 1 d. šių skam-
bių, patrauklių ir spalvingų frazių bei 
kitų reklaminių vaizdų nebeliks. Bus 
leidžiama skelbti tik lošimus organizuo-
jančių bendrovių pavadinimus, prekės 
ženklus ir organizuojamų lošimų rūšis, 
o nurodyti bet kokią papildomą rašytinę, 
vaizdinę ar garsinę informaciją lošimų 
organizatoriams bus draudžiama. Taip 
pat šios pataisos apsaugos ir nepilname-
čius, nes bet kokią su azartiniais lošimais 
susijusią informaciją bus draudžiama 
skelbti interneto svetainėse, kurios skir-
tos nepilnamečiams.

DAUGIAU KONTROLĖS –
DAUGIAU SKAIDRUMO
Šiandien įvairiuose Lietuvos miestuo-

se ir miesteliuose veikia jau beveik 4500 
lošimo automatų, kurių priežiūrą ir kon-
trolę aktyviai vykdo Priežiūros tarnyba.

Technologijų naujovės, pažanga ir 
naujausios tendencijos vis plačiau apima 
ir lošimo automatų rinką. Siekiant sutau-
pyti tiek valstybės, tiek lošimo organiza-
torių laiko ir lėšų, nuo 2019 m. lapkričio 
1 d. visi lošimo automatai galės, o nuo 
2021 m. lapkričio 1 d. privalės būti su-
jungti į vieną lošimo automatų duomenų 
valdymo sistemą, kurioje visi lošimo 
automatų duomenys bus fiksuojami 
elektroniniu būdu ir realiu laiku. Tai pa-
dės užtikrinti sąžiningą, skaidrų lošimų 
veiklos vykdymą ir efektyvesnę kontrolę 
bei pinigų plovimo prevenciją.

PAPILDOMAS DĖMESYS
GRYNIESIEMS PINIGAMS
Kai pasaulyje vis garsiau kalbama 

apie perėjimą nuo grynųjų pinigų prie 
elektroninių atsiskaitymo būdų, lošimo 
organizavimo vietose cirkuliuoja dideli 
grynųjų pinigų srautai (Įstatymas drau-
džia atsiskaitymą banko kortelėmis lo-
šimo vietose). Visos lošėjų įmokos gry-
naisiais pinigais 2018 metais Lietuvoje 
sudarė 484 mln. eurų. Tai reiškia, kad 
lošėjai beveik pusę milijardo eurų gry-
nais pinigais atnešė į azartinių lošimų or-
ganizavimo vietas, kurių priežiūrą vykdo 
Priežiūros tarnyba.

Priežiūros tarnyba, būdama viena iš 
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo 
prevencijos įstatymu įgaliotų instituci-
jų būti atsakinga už pinigų plovimo ir 
teroristų finansavimo prevenciją, azar-
tinių lošimų rinkoje patikrinimų metu 
itin daug dėmesio skiria ir vertina, kaip 
lošimų organizatoriai nustato lošėjo ta-
patybę, kaip registruoja jo atliekamas pi-
nigines operacijas, ar praneša Finansinių 
nusikaltimų tyrimo tarnybai apie įtartinas 
operacijas ir laikosi kitų jiems nustatytų 

pinigų plovimo prevencijos reikalavimų.
Vien šiais metais dviem stambioms 

lošimų bendrovėms už netinkamą pinigų 
plovimo prevencijos priemonių įgyven-
dinimą Priežiūros tarnyba yra pritaikiusi 
poveikio priemones.

SĄŽININGAS SPORTAS –
VERTYBĖ?
Svarbios sporto varžybos neretai ke-

lia dideles aistras dažno žmogaus gyve-
nime. Šias aistras dar labiau pakursto ir 
azarto įneša žinojimas, kad galima lažin-
tis dėl svarbių varžybų baigties ir rezul-
tato bei atlikti statymą už savo favoritą. 
Tačiau skaidrus sportas ir sąžiningos la-
žybos praranda savo žavesį, kai į jas įsi-
velia patys sportininkai, manipuliuodami 
sporto varžybomis.

Nesąžiningi susitarimai sporte (angl. 
„match fixing“) Lietuvoje ir pasaulyje 
buvo ilgą laiką slėpta ir ignoruota pro-
blema. Ieškodamos sprendimų, Europos 
valstybės 2014 m. pasirašė Konvenciją 
prieš manipuliacijas sporto varžybų re-
zultatais. Ši Konvencija pateikia apibrė-
žimus, suvienodinančius sutartų varžybų 
reiškinio supratimą ir vertinimą. Joje di-
džiausias dėmesys skiriamas tarptautinio 
bendradarbiavimo ir prevencijos priemo-
nėms, rizikos įvertinimui ir valdymui, 
keitimuisi informacija, asmens duomenų 
apsaugai, institucijų bendradarbiavimui, 
atsakomybės ir sankcijų numatymui. 

Siekdama užkirsti kelią Lietuvoje vis 
dažniau pasireiškiančiam ir viso pasau-
lio sportą apėmusiam manipuliavimui 
sporto varžybomis, kuris iškreipia lažy-
bų įvykių rezultatus ir atima galimybę 
mėgautis sąžiningu sportu, Priežiūros 
tarnyba su Kūno kultūros ir sporto depar-
tamentu, Policijos departamentu bei Ge-
neraline prokuratūra 2015 m. suvienijo 
jėgas, pasirašydama bendradarbiavimo 
sutartį. 

Taip pat Priežiūros tarnyba kovoja 
su manipuliacijomis sporte ir tarptau-
tiniu lygmeniu, bendradarbiaudama su 
įvairiomis tarptautinėmis institucijomis 
ir organizacijomis (tarptautinėmis or-
ganizacijomis „Sportradar“, European 
Social Simulation Association (ESSA) 
su Latvijos loterijų ir lošimų priežiūros 
inspekcija ir Estijos mokesčių ir muitų 
tarnyba). Taip pat 2018 m. pasirašyta  su-
tartis su Tarptautine loterijų monitoringo 
kompanija GLMS (angl. – Global Lotte-
ry Monitoring System) dėl manipuliacijų 
sporte prevencijos ir keitimosi informa-
cija srityje. 

18 METŲ – DAUG AR MAŽAI?
Akivaizdu, kad 18 metų lošimams, 

priešingai nei žmogaus gyvenime – nėra 
daug, tačiau per šį sąlyginai trumpą lai-
kotarpį buvo įvykdyta nemažai reikš-
mingų permainų. Visiškai nereguliuota ir 
nekontroliuota lošimų rinka tapo gerokai 
skaidresne, stabilesne ir patrauklesne 
tiek žmogui, tiek verslui. Su metais ši 
rinka tapo kartu ir liberalesnė, ir griež-
čiau prižiūrima. Dabartinis lošimų rinkos 
teisinis reguliavimas neatsilieka nuo šią 
sritį įtakojančios technologinės pažan-
gos ir išsiplėtusių lošimų organizavimo 
galimybių. Kuriant teisinę bazę įvertinta 
ir tai, kad lošimai yra ne tik laisvalaikio 
pramoga, bet gali atnešti ir nepageidau-
jamų pasekmių. Azartiniai lošimai praėjo 
nelengvą paauglystės etapą ir šiuo metu 
keliauja teisinės brandos link – akivaiz-
du, kad nuveikti dar ne visi darbai ir lo-
šimų srityje laukia dar daug reikalingų 
permainų.

Lošimų priežiūros tarnybos
 prie Lietuvos Respublikos 

finansų ministerijos inform.
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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. 0854

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Geros būklės, moterišką, žieminę, 
labai šiltą striukę. S dydis. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 623 20 459.  
Rokiškis
• Geros būklės, puošnią suknelę. 
Pirkta nauja, vilkėta tik porą kartų, 
L dydis. Kaina 7 Eur.  
Tel. 8 623 20 459. Rokiškis
• Geros būklės, rudeninę striukytę 
mergaitei, 104 cm. Kaina 5 Eur. 
Tel. 8 623 20 459. Rokiškis
• Geros būklės žieminę striukytę 
mergaitei, 92 cm. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 623 20 459. Rokiškis
• Geros būklės, guminius Crocs 
aulinukus. Dydis c10. Kaina 5 Eur. 
Tel. 8 623 20 459. Rokiškis
• Ne daug avėtus batus.  
Tel. 8 679 72 890. Rokiškis
• Darbinius batus su pirštų apsauga 
iš UK. Nauji, 43 dydžio. Kaina 40 
Eur. Tel. 8 603 67 507.  
Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• 7 mėn. avinukus.  
Tel. 8 611 23 619. Rokiškis
• Gerą pieningą karvę.  
Tel. 8 630 00 215. Rokiškis
• Papūgas - perlines nimfas. 2 
mėnesių. Kaina 22 Eur.  
Tel. 8 615 36 382. Rokiškis
• 1 mėnesio juodmargį buliuką 
auginimui ir veršingą juodmargę 
telyčią. Tel. 8 623 31 100.  
Rokiškis
• 5 savaičių paršelius.  
Tel. 8 683 08 310. Anykščiai
• 2 mėnesių telyčią. Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 629 57 140. Rokiškis
• Kaimiškai augintas kiaules, kaina 
2 Eur/kg. Tel. 8 624 91 461.  
Biržai
• Nebrangiai pieningos karvės  
veršingą juodmargę telyčią, 
Terminas veršiuotis – rugsėjo 4 d. 
Tel. 8 622 49 458.  
Rokiškis
• Avis, ėriavedes ir jaunikles 
avytes. Avinukus mėsai.  
Tel. 8 679 88 055. Rokiškis
• 2 poras ančių, Indijos bėgikės. 
Jaunos. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 613 33 963. Rokiškis
• Pusės metų ožkytes. Kaina 30 
Eur. Tel. 8 624 54 217.  
Rokiškis
• Skubiai 6vnt. japoninių 
amadinukų paukštelių. Patelės 
ir patinukai, gyvena būriu, 
netriukšmingi, be narvelio ir 
įrangos. Už visus 15 Eur.  
Tel. 8 682 30 079. Rokiškis
• Keturių veršelių karvę. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 623 37 747. 
Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau traktoristo darbo. 
Esu dirbęs miškuose su miško 
traktorium, žemės ūkyje. Esu be 
žalingų įpročių. Tel. 8 624 53 501. 
Rokiškis
• Ieškau bet kokio pagalbinio darbo 
Rokiškyje arba Rokiškio rajone 
su vežiojimu. Tel. 8 622 42 971. 
Rokiškis
• Ieškau sargo darbo.  
Tel. 8 641 18 719. Rokiškis
• Galiu prižiūrėti senyvo amžiaus 
žmogu arba slaugyti ligonį.  
Tel. 8 626 90 489. Rokiškis
• Vyras ieško darbo, domina įvairūs 
pasiūlymai. Turiu automobilį.  
Tel. 8 609 26 837. Rokiškis
• Šėrikas ir melžėja ieško darbo. 
Tel. 8 670 53 651. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Reikalinga (-as) anglų kalbos 
korepetitorius (-ė) 7 klasės 
mokinei. Tel. 8 603 03 432. 
Rokiškis
• Ieškau žmogaus, kuris galėtų 

pacementuoti aptrupėjusius namo 
lauko laiptus. Gal kas gali ką 
rekomenduoti. Rokiškio rajone, 
Obeliuose. Tel. 8 685 57 120. 
Rokiškis
• Ieškome D kategoriją ir 95 
kodą turinčio vairuotojo keleivių 
vežimui. Tel. 8 655 06 608. 
Rokiškis
• Reikalinga paslauga - išpjauti 
medžius. Tel. 8 603 05 122. 
Rokiškis
• Įmonei UAB Daivida reikalinga 
meistrė. Tel. 8 686 94 750.  
Rokiškis

KITA

• Langus iš Vokietijos. Medinis 
rėmas su plastikinio lango stiklo 
paketu. Aukštis 168 cm, plotis 
110 cm. Geros būklės. Daugiau 
informacijos telefonu. Kaina 35 
Eur. Tel. 8 612 80 077.  
Rokiškis
• Naujas, kompaktiškas juvelyrines 
svarstykles, 0,01-500 g. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 600 52 867.  
Rokiškis
• Bites su aviliais. 2 aviliai 2 metus 
naudoti, 4 senesni. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis
• Pašarines bulves. 1 kg kaina 0,05 
Eur. Rokiškio raj. galiu atvežti.  
Tel. 8 615 65 652. Rokiškis
• Naujus lubinius karnizus. 3 vnt: 
2,9 m; 2,9 m; 2,1 m. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 620 24 459. Rokiškis
• Metalines talpas 2,5 t ir 1 t.  
Tel. 8 650 33 396. Rokiškis
• Ieškau kolegės, kuri norėtų kartu 
vykti į Vokietiją dirbti, per firmą 
Heiga. Tel. 8 681 33 157.  
Rokiškis
• Geras, naudotas žaliuzes. 2 vnt. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• Roletus nuo saulės ir karščio 
BLACKOUT.  Aukštis 170 cm, 
plotis 140 cm. Viso yra 3 vnt. 
(vieteto kaina 10 Eur.). Kaina 10 
Eur. Tel. 8 616 38 688.  
Rokiškis
• Pašarines bulves. Galiu atvežti. 
Tel. 8 683 50 716. Rokiškis
• GAZ-52 dėžę, savadarbio 
traktoriaus dokumentus.  
Tel. 8 603 30 062. Rokiškis
• 3 kub. m cisterną. Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 618 13 050. Rokiškis
• Geros būklės arpą. Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 650 97 726. Rokiškis
• Bulves Zenita. Kaina 9 Eur.  
Tel. 8 628 40 455. Rokiškis
• Lazerinį matuoklį. Matuoja nuo 
0-40 metrų aukštį, plotį, kampus, 
kompaktiškas naujas. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 600 52 867. Rokiškis
• Gelinį gilaus iškrovimo 
akumuliatorių Optima 55 ah 12 
V, naudotas nedaug yra 2 vnt. 
Kaina 125 Eur. Tel. 8 626 04 120. 
Rokiškis
• Anteną, dėklą diskams, kolonėles, 
gultą šuniui. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 611 52 763. Rokiškis
• Elektroninę cigaretę Mistique 
mesh kit 162 W, su themis Rta 
kaitikliu, spiralės viduje yra, modo 
būklė 9/10  veikia idealiai, yra šiek 
tiek pabraižymai, kaitiklis naujas 

10/10, yra abiejų komplektai. Kaina 
galima paderinti. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 627 16 443.Rokiškis
• Šiaudų rulonus,  galiu atvežti.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Bėgius perdengimui, 2 vienetai, 3 
m 50 cm ilgio. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 643 33 201. Rokiškis
• Reikalinga paskola. Garantija –
nekilnojamas turtas.  
Tel. 8 686 35 604. Rokiškis
• Naujus likutinius langus. Lauko 
spalva šviesus ąžuolas, vidus 
baltas. Stiklo paketas 2 stiklų. Dėl 
matmenų ir likusių langų skambinti. 
Tel. 8 627 77 127. Rokiškis
• Pašarinius kviečius, miežius, 
žirnius. Miltus. Galiu atvežti.  
Tel. 8 683 50 716. Rokiškis
• Nebrangiai, mažai naudotus: 
benzininį trimerį Smart BC 
52, pirktas 2018 m.  6mėn., su 
garantija, benzopjūklą Demon 
105dB, kampinį šlifuoklį Hervin 
tools KS-2000 W. Tel. 8 678 04 
712. Rokiškis
• Savadarbį grūdų malūną. 4 kW el. 
variklis. Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 618 13 050. Rokiškis
• Pigiai geras tvoras. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 604 39 441. Rokiškis
• Nokia, Samsung, Huawei P 
Smart, Cat S 50 telefonus. Visi 
veikia. Kainos įvairios.  
Tel. 8 679 72 890. Rokiškis
• Lietuvos litus, išleistus 2007 m . 
Kaina 123 Eur. Tel. 8 626 42 427. 
Rokiškis
• Šiaudus rulonais. Galiu atvežti. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Nešiojamą kompiuterį SONY 
VGN-FZ38M. Veikia gerai, gražus. 
Nėra baterijos. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 640 42 901. Rokiškis
• Naudotą gerą monitorių Beno. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• Nešiojamą kompiuterį HP 
ElitBook 6930. CPU T9400, HDD 
500GB, RAM 4GB. Veikia labai 
gerai, būklė normali, baterija gera. 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 640 42 901. 
Rokiškis
• Keičiu stalinį kompiuterį į 
veikiantį juostinį magnetofoną.  
Tel. 8 630 00 215. Rokiškis
• Gerai veikiantį kompiuterį Dell. 
Tel. 8 683 06 559. Rokiškis
• Parduodu ar keičiu diagnostikos 
įrangą Launch į planšetinį 
kompiuterį. Kaina sutartinė. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 611 82 243. 
Rokiškis
• Monitorių 19 colių. 
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Monitorių Acer 19 colių.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Stacionarų kompiuterį, 7 WIN. 
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Skubiai stalinį kompiuterį. Veikia 
be priekaištų. Internetas tiek Wi-fi, 
tiek laidinis, tik nėra interneto 
draiverių. Galingas, greitas. Kaina 
galutinė, nederinama. Visi priedai. 
Kietieji diskai po 1000GB, RAM 
8GB. 10pro Windows. 64bit. 
Kaina 160 Eur. Tel. 8 623 12 313. 
Rokiškis
• Samsung monitorių. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 679 72 890.  
Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Šviežias avietes. Galima 
užsisakyti. Kaina 3 Eur/kg.  
Tel. 8 678 23 929. Rokiškis
• Ekologiškai užaugintas 
valgomąsias bulves. Galiu tiekti 
nuolat. Atvežu. Tel. 8 683 50 716. 
Rokiškis
• Natūraliai užaugintus moliūgus, 
turime didelį kiekį. 1 vnt. kaina 2-4 
Eur. Tel. 8 628 63 811.  
Rokiškis
• Labai skanias, dideles bulves.  
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Ekologiškas, dideles bulves  0,40 
Eur/kg. Rokiškio r.,Panemunis.  
Tel. 8 695 80 276. Rokiškis
• Dideles maistines bulves. 1 
kg/0,25 Eur. Tel. 8 654 70 983. 
Rokiškis
• Rūkytą savo ūkyje užaugintų 

danielių mėsą. Turime karštai ir 
šaltai rūkytą bei keturių skirtingų 
rūšių dešrų ir rūkytų šonkaulių.  
Tel. 8 622 06 975. Rokiškis
• Galvijų mėsos nuopjovos ir 
sausgysles, supakuotas po 5 kg - 
7,5 Eur. Tel. 8 636 35 616.  
Rokiškis
• Šviežią bičių medų. Kaina 4 Eur/
kg. Tel. 8 679 95 266.  
Rokiškis
• Pigiai, ekologiškai augintas 
maistines bulves. Tel. 8 627 08 628. 
Rokiškis
• Ekologišką medų. Galiu atvežti. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Naują, savaitę naudotą tvarkingą 
Ulefone X telefoną. 4GB RAM, 64 
ROM, 8 CORE, 16 MP + 5 MP . 
Kaina 130 Eur. Tel. 8 604 43 280. 
Rokiškis
• Mažai naudotą Samsung a3 
telefoną. Pilnas komplektas.  
Tel. 8 683 06 559. Rokiškis
• Redmi 6A. Veikia kuo puikiusiai, 
naujas yra čekis, garantinis 2 metai. 
Skubiai. Obeliai. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 662 11 061. Rokiškis
• Išmanųjį telefoną CAT 31,naujas, 
pirktas tele-2 salone.  
Tel. 8 612 13 032. Rokiškis
• Samsung A5. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• Redmi 6 a. Galimas keitimas į 
kitą telefoną. Labai geras, naujas, 
neseniai pirktas. Garantija 2 metai. 
Yra kvitas. Obeliai. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 662 11 061. Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Pianiną Zimmermann. Puikus 
instrumentas tiek pradedančiajam, 
tiek pažengusiam pianistui. Su 
rimtu pirkėju kaina derinama. 
Smulkesnė informacija telefonu. 
Kaina 400 Eur. Tel. 8 652 06 977. 
Rokiškis
• Geros būklės pianiną „Ryga“. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 650 56 794. 
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Garažą  šalia Rokiškio autobusų 
stoties (važiuojant nuo viaduko 
pirmas korpusas arčiau gatvės). 
Kaina sutartinė. Tel. 8 685 63 284. 
Rokiškis
• 4 ha žemės Panemunėlio 
seniūnijoje (prie žiedo).  
Tel. 8 695 69 495. Rokiškis
• 19 a sodybą. Avilius ir 
bitininkystės reikmenis 
Panemunėlio geležinkelio stotyje. 
Tel. 8 695 69 495. Rokiškis
• 2 kambarių butą Juodupėje, 3 
aukšte. Šarvo durys, plastikiniai 
langai, stiklintas balkonas. Daugiau 
informacijos telefonu.  
Tel. 8 647 62 688. Rokiškis
• Kolektyvinį sodą Kavoliškyje. 
Tel. 8 618 35 439. Rokiškis
• 49,99 kv. m butą 3 aukšte. 
Šviesus, tylus ir labai jaukus. 
Pakeista santechnika, elektros 
instaliacija, langai ir durys. 
Įstiklintas balkonas. Arti prekybos 
centrai, mokykla ir darželiai. 
Erdvios parkavimo aikštelės. 
Laisvas, galėsite įsikelti iškart. 
Kaina 32000 Eur.  
Tel. 8 656 60 550. Rokiškis
• 6 a sodo sklypą su 2 aukštų 
namuku už miškų urėdijos. Netoli 
autobusų sustojimo aikšelė. 
Tvarkingas ir prižiūrėtas.  

Tel. 8 678 09 749. Rokiškis
• Namą Panemunėlio gelž. stotyje. 
3 kambariai, virtuvė, mansardoje 
kambarys. 2 šildymo katilai. 
Erdvus 11,7a žemės sklypas, ūkinis 
pastatas, 2 garažai, šulinys. Sklypas 
aptvertas tvora. Iki Rokiškio 
15min. Apsvarstytume pardavimą 
išsimokėtinai. Kaina 6300 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• 2 kambarių butą Juodupėje, Liepų 
g. 4 aukštas. Plastikiniai langai, 
įstiklintas balkonas, šarvo durys. 
Kaina 6500 Eur. Tel. 8 662 99 944. 
Rokiškis
• 1 kambario butą Vilties g. 22, 
Rokiškis. 5 aukštas, balkonas, 
naujos durys, maži komunaliniai 
mokesčiai. Kaina 14500 Eur.  
Tel. 8 607 40 849. Rokiškis
• 2 kambarių butą Algirdo g. Visa 
info asmenine žinute . Kaina 18000 
Eur. Tel. 8 679 06 682. Rokiškis

• Garažą Taikos g. Labai patogioje 
vietoje. Garažas su duobe. Apie 25 
kv.m. Prie įvažiavimo pabetonuota. 
Yra ventiliacija. Kaina 4400 Eur. 
Tel. 8 612 61 298. Rokiškis
• Garažą prie buvusio DNB banko. 
7 korpusas, pietinė pusė.  
Tel. 8 614 66 272. Rokiškis
• Du sodo sklypus Steponyse 
Obelėlės gatvėje (6,316 a ir 6,662 
a) su nedideliu mediniu namuku, 
sodu ir šiltnamiu. Už  abu 1500 
Eur. Rašyti  el. paštu irma.
valikoniene@gmail.com arba 
skambinti +4747713927. Kaina 
galutinė. Kaina 1500 Eur.  
Tel. 8 616 41 522. Rokiškis
• Naudotus, surenkamus, metalinius 
garažus įvairių matmenų. Detalės 
sužymėtos, galiu atvežti. Kaina 350 
Eur. Tel. 8 687 73 343.  
Rokiškis
• 2 kambarių butą Rokiškyje, 
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Laisvės g.13

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

Vilties g. 4, ketvirtas aukštas, 
plastikiniai langai (tik virtuvės 
ne), naujos šarvo durys, erdvi 
virtuvė (9,7 kv. m), butas šiltas ir 
šviesus. Tvarkinga laiptinė, butui 
reikalingas remontas. Kaina 18100 
Eur. Tel. 8 600 98 909.  
Rokiškis
• Obelių priemestyje 3 kambarių 
kotedžą. Kaina 12000 Eur.  
Tel. 8 673 39 161. Rokiškis
• Parduotuvę Kazliškyje.  
Tel. 8 618 69 861. Rokiškis
• Gyvenamąjį namą Kupiškio 
rajone, Skapiškio sen. Kaina 4500 
Eur. Tel. 8 620 63 271.  
Kupiškis

NUOMA

• Išsinuomočiau 1 ar 2 kambarių 

butą. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 694 17 474. Rokiškis
• Išnuomojamas 2 kambarių butas 
Rokiškyje, mikrorajone. Ilgalaikė 
nuoma su sutartimi. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 612 93 678. Rokiškis
• Išnuomojamos 53 kv. m 
komercinės patalpos (tinkamos 
biurui, prekybai, paslaugų verslui). 
Labai gera vieta. Automobilių 
aikštelė. Puikus privažiavimas. 
Šalia turgus, autobusų stotis, 
PC. Atskiri du įėjimai. Atliktas 
kapitalinis remontas.  
Tel. 8 612 23 040. Rokiškis
• Dirbanti šeima skubiai ieško 
2-3 kambarių buto su išperkamąja 
nuoma, tinka visame Rokiškio r.. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 603 91 549. 
Rokiškis
• Tvarkinga, dirbanti šeima ieško 
pusė namo nuomai ilgesniam laikui. 
Tel. 8 628 29 277. Rokiškis

PAŽINTYS

• 26 metų vaikinas iš Rokiškio 
ieško merginos rimtiems 
santykiams. Turiu nuosavą būstą, 
esu paprastas, be žalingų įpročių, 
dirbantis. Tel. 8 624 53 501. 
Rokiškis

PASLAUGOS

• Visi butų, namų, biurų apdailos 
darbai. Bendradarbiaujame su 
elektrikais, santechnikais. Ilgametė 
patirtis. Tel. 8 611 45 245.  
Rokiškis
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18 05:10 Ponių rojus

06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:20 Senis
10:25 Štutgarto 
kriminalinė policija 1 
11:10 Komisaras Reksas
12:00 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 

23:45 Komisaras Reksas 
00:30 Bloga mergaitė 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Stilius 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:10 Dingę be žinios 1
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus 

05:10 Svotai 
06:10 Televitrina 
06:25 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai 
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
15:00 Simpsonai 
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 Kryžminė ugnis
22:25 Vikinglotto 
23:55 Įrodytas nekaltumas 
00:55 X mutantai
01:50 Rouzvudas 
02:40 Imperija 
03:30 Įrodytas nekaltumas 
04:20 Naujakuriai 
05:10 Svotai 

06:05 Mano gyvenimo šviesa 
07:30 Tomas ir Džeris 
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris 
09:55 Mirtinas ginklas 
10:55 Supermamos

11:30 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
20:00 Šiandien. Po metų
21:00 Rimti reikalai 2 
21:30 Žinios
22:30 Ateities pasaulis
00:15 Antrininkas 
01:15 Samdomas žudikas. 
Nuodėmių atleidimas

06:40 Mano virtuvė geriausia 
08:10 Kijevo operatyvinė 
grupė 
09:10 Teisingumo agentai 
10:10 Kobra 11 
11:10 Ekstrasensų mūšis 
13:30 Mano virtuvė geriausia 

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 Beverli Hilso 
policininkas 2
23:05 Smūgio banga. 
Akimirka iki katastrofos
00:50 Pavojingi kaimynai 

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

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 Reporteris
04:30 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
05:20 „Rojus“ 
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19 05:10 Ponių rojus

06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:20 Senis
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 1
11:10 Komisaras Reksas
12:00 (Ne)emigrantai 
13:00 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:40 Ponių rojus
17:30 Žinios. 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Daiktų istorijos
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Gyvenk be skolų
22:30 Dviračio žinios
23:00 Bankas

00:00 Mūsų gyvūnai 
00:30 Bloga mergaitė 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Gyvenimo spalvos. 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Bankas 
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus 

05:10 Svotai
06:10 Televitrina 
06:25 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai
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 
15:00 Simpsonai 
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 Horizontas
23:50 Rezidentas 
00:50 X mutantai 
01:40 Rouzvudas 
02:30 Imperija 
03:20 Rezidentas 
04:10 Naujakuriai 
05:00 Svotai

06:05 Mano gyvenimo šviesa 
07:30 Tomas ir Džeris
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
09:55 Mirtinas ginklas 
10:55 Supermamos 

11:30 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
20:00 Valanda su Rūta
21:00 Rimti reikalai 2 
21:30 Žinios
22:30 Amerikos gangsteris
01:30 Antrininkas 
02:25 Ateities pasaulis
03:50 Alchemija. VDU karta
04:20 RETROSPEKTYVA

06:15 Mentalistas 
07:10 Mano virtuvė geriausia 
08:25 Kijevo operatyvinė grupė 
09:30 Teisingumo agentai 
10:30 Kobra 11 
11:30 Mirtinas ginklas 

12:30 Visa menanti 
13:30 Mano virtuvė geriausia 
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 Įsakymo vykdymas
22:55 Beverli Hilso policininkas 2
00:50 Pavojingi kaimynai 

05:20 „Rojus“ 
06:14 TV parduotuvė
06:30 Vantos lapas
07:00 „Mentalistas“ 
08:00 Reporteris
09:00 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
10:00 „Rojus“ 
11:05 „Šeimininkė“ 
12:10 „Bruto ir Neto” 
12:40 „Pamiršk mane”

13:40 TV parduotuvė
13:55 „Mentų karai. Odesa“ 
15:00 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
16:00 Reporteris
16:30 Lietuva tiesiogiai
17:00 „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 Reporteris
04:30 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
05:20 „Rojus“
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20 05:10 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:20 Senis
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 1
11:10 Komisaras Reksas
12:00 Gyvenimo spalvos 
13:00 Ypatingas būrys
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:40 Ponių rojus
17:30 Žinios. 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Visi kalba
19:30 Beatos virtuvė 
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Auksinis protas
22:55 Juros periodo 

parkas 3 
00:30 Euromaxx 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Nacionalinė ekspedicija 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Visi kalba 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Šventadienio mintys 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Beatos virtuvė 
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus 

06:10 Televitrina 
06:25 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai 
06:55 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Farai 
08:55 Legendinės legendos 
10:00 Meilės simfonija

12:00 Svotai 
13:00 Pažadėtoji
13:30 Pažadėtoji
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
17:55 Namų idėja su IKEA
18:30 TV3 žinios
19:30 Madagaskaro pingvinai
21:15 Kaip susigrąžinti ją per 7 
dienas
23:00 Vyras už pinigus
00:50 Kryžminė ugnis
02:25 Ekstraordinarių džentelmenų 
lyga
04:20 Naujakuriai
04:45 Svotai

06:05 Mano gyvenimo šviesa
07:30 Tomas ir Džeris
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
09:55 Rozenheimo policija 

10:55 Supermamos
11:30 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 San Andreas
23:15 Išvarymas 2
01:40 Blogas senelis
03:10 Amerikos gangsteris

06:15 Mentalistas 
07:10 Mano virtuvė geriausia 
08:25 Kijevo operatyvinė grupė 
09:30 Teisingumo agentai
10:30 Kobra 11 
11:30 Mirtinas ginklas 

12:30 Visa menanti 
13:30 Mano virtuvė geriausia 
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 Smagus pasivažinėjimas
23:30 Įsakymo vykdymas
01:20 Detektyvų istorijos 

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

13:55 „Mentų karai. Odesa“ 
15:00 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
16:00 Reporteris
16:30 „Kitoks pokalbis su D. 
Žeimyte“
17:00 „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 Delfi dėmesio centre
00:00 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
01:00 „Beveik negyvas“ 
01:35 „Šeimininkė“ 
02:35 „Bruto ir Neto” 
03:00 „Pamiršk mane” 
03:40 Reporteris
04:30 Šauliai
05:20 „Rojus“ 

PERKA

• Perkame obuolius, didesnį kiekį 
pasiimame iš jums patogios vietos. 
Tel. 8 629 09 283. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Gal kas dovanoja pilkos spalvos, 
ilgaplaukį kačiuką. Mielai 
priglaustume. Tel. 8 678 27 164. 
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Pigiai, geros būklės du vaikiškus 
vežimėlius. Dviejų padėčių.  
Tel. 8 606 20 232. Rokiškis
• Paspirtuką, mažai naudotą, iki 
100 kg. Kaina 65 Eur.  
Tel. 8 611 52 763. Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Dingo oranžinės spalvos, 
nedidelio ūgio, ilgų ausų šuo. 

Vardas Maksas. Tel. 8 609 57 194. 
Rokiškis
• Pamesti šarvuotų durų raktai.  
Tel. 8 637 42 410. Rokiškis
• Pamesti du pasai, radusiems 
atsilyginsiu. Tel. 8 620 18 791. 
Rokiškis
• 09 07 prie dvaro ant suoliuko 
rastas mergaitiškas megztukas.  
Tel. 8 600 32 343. Rokiškis
• Pamesta ruda piniginė su 
dokumentais. Galinčius ją rasti 
arba žinančių kur ji yra prašom 
skambinti - dosniai atsilyginsiu. 
Tel. 8 624 04 391. Rokiškis
• Pamečiau akinius chamelionus, 
skirti pastoviam nešiojimui. Kaina 
3 Eur. Tel. 8 601 79 088.  
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Mažai naudotą pjūklą Jonsered 
cs2258. Viskas veikia! Galingas. 
Tel. 8 683 06 559. Rokiškis
• Motokultivatorių Krot. 
Komplekte frezos, segmentinė 
šienapjovė. Galimas variantas su 
vagojimo plūgeliu. Yra atsarginių 
dalių. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 672 26 144.  
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Trejas medines duris su staktomis. 
Tel. 8 686 23 372. Rokiškis
• Dvigubo pjovimo brūsus, tąšus, 
gegnes, viengubo pjovimo colines 
lentas. Dujų silikato blokelius 
Yotong. Kaina derinama.  
Tel. 8 687 09 222. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Naują vyrišką dviratį, rusų 
gamybos, ratų dydis 28. Kaina 150 

Eur. Tel. 8 679 95 266.  
Rokiškis
• 1995 m. Audi A4 1,9l, 66kW. 
TA dar iki 2020.11. Yra nedidelių 
trūkumų, kėbulo defektai, barška 
granata. Daugiau viskas tvarkinga. 
Kaina 500 Eur. Tel. 8 603 04 880. 
Rokiškis
• VW Passat universalą. 2001 m., 
1,9 l, TDI, 96kW. TA iki 2020.09. 
Variklis, važiuoklė, kėbulas 
tvarkingi, pusiau odinis salonas ir 
kiti privalumai. Kaina 1450 Eur. 
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Opel Astra universalą. 2000 m., 
dyzelis, TA iki 2021.09.02, būklė 
gera. Kaina 1000 Eur.  
Tel. 8 626 90 489. Rokiškis
• Gerą, 2017 m. motorolerį. 49cc. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 628 98 127. 
Rokiškis
• Keturratį Boss Atv, 110 kub cm 
(cc), yra tam tikri defektai, todėl 
kaina nedidelė. Pirktas 07-29 iš 
parduotuvės, dar yra galiojanti 
garantija. Defektus paaiškinčiau 
išsamiau, jei paskambinsite. 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 603 53 738. 
Rokiškis
• Mercedes A200 Avangarde. 
Dyzelis, mechaninė dėžė, 2 l, 2005 
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m., TA, juoda spalva. Lietuvoje 
metus. Tvakingas, kaina derinama 
prie automobilio. Tel. 8 605 51 935. 
Rokiškis
• Mercedes Benz C270, automatinė 
pavarų dėžė, 2002 m. TA iki 2021 
m. Kaina 2000 Eur.  
Tel. 8 618 13 396. Rokiškis
• Renault Scenic 2000 m., 1,9 l, 
TDI. TA dviems metams.  
Tel. 8 610 66 352. Rokiškis
• Audi A4 1,9 l, 66 kW. Sedanas, 
kablys, rankinis laiko, važiuoklė 
labai gera, užsikuria, važiuoja. TA 
iki gruodžio, draudimas kelioms 
savaitėms. Nėra stabdžių, vairas 
sunkus, atsidaro variklio dangtis 
- reikia stiklo ir variklio dangčio. 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 619 32 390. 
Rokiškis
• Audi A3 1999 m., 1,8 l, 92 kW, 
benzinas. Geras automobilis, 
važiuoja puikiai, yra TA ir 
draudimas. Daugiau informacijos 
telefonu. Autopilotas veikia, 
kondicinierius šaldo, važiuoklė ir 
variklis puikiai dirba. Kaina 520 
Eur. Tel. 8 673 04 001.  
Rokiškis
• Gera. Tvarkinga. Volvo xc 70. 
Naudojama kiekvieną dieną. Geras 
pravažumas, geros padangos. 2003 
m. Daugiau informacijos telefonu. 
Kaina 2350 Eur. Tel. 8 682 31 964. 
Rokiškis
• Motorolerį, nėra kibirkšties, 
domintų keitimas į mini britvą. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 627 36 117. 
Rokiškis
• Automobilį Subaru Forester, 1997 
metų laidos, žalios spalvos. Tech. 
apžiūra iki 2020 03. Automobilis 
tvarkingas. Kaina 1200 Eur.  
Tel. 8 600 55 514. Rokiškis
• Audi 80, uneversalą, TA iki 2020 
09. Kaina 550 Eur.  
Tel. 8 641 59 884. Rokiškis
• VW Passat b5, 2000 m. Dėl 
detalesnės informacijos kreiptis 
telefonu. Kaina 800 Eur.  
Tel. 8 682 40 764. Rokiškis
• Geros būklės VW Touran 2004 
m. Daug privalumų. TA iki 2021-
08. Sidabrinis. Tel. 8 683 06 559. 
Rokiškis
• 1999 m. Ford Galaxy. Visa 
info telefonu. Kaina derinama. 
Kaina 850 Eur. Tel. 8 672 96 434. 
Rokiškis
• Kultivatorių, plotis 3,20, ilgis 2. 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 621 36 133. 
Rokiškis
• VW passat b5 1998 m. 1,9. 
Dyzelis, užsiveda, važiuoja 
gerai, yra smulkių trūkumų, kurie 
važiavimui netrukdo. Domintų 
keitimas. Tel. 8 606 74 172. 

Rokiškis
• VW b5 passat. 1,9 TDI dyzelis. 
Du metai TA. Ekonomiškas, lengvo 
lydinio ratai. Domina ir keitimas, 
galima į pigesnį automobilį su jūsų 
priemoka. Kaina 870 Eur.  
Tel. 8 606 74 172. Rokiškis
• Citroen  c5  2001 m., 2,0 dyzelis 
81 kW, TA iki 2020 09. Kaina 600 
Eur. Tel. 8 675 35 276.  
Utena
• Dviratį 7-12 m. vaikui, 3 vidinės 
pavaros, vokiškas, tvarkingas. 
Kaina 65 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• Audi A4 B5 1997 m. karavanas 
1.9 l, 81 kW, TA 2 metai, tvarkinga. 
Kaina 1250 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• VW passat B4 1996 m. dyzelis. 
TA tvarkinga. Kaina 720 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Audi 80 B2 1986 m. benzinas-
dujos TA tvarkinga. Kaina 520 Eur. 
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Volkswagen Passat b5 1,9l, TDI, 
66 kW,  TA 2 metams, sėdi ir 
važiuoji, kuro sąnaudos mažos, yra 
kėbulo defektų. Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 624 37 494. Rokiškis
• 2008 m Audi a4 2,0 TDI 125 kW,  
labai tvarkinga. Kaina 6300 Eur. 
Tel. 8 628 87 687. Rokiškis
• Opel Vectra 2,0 dyzelinas 74 kW, 
TA, padangos 60%, kėbule yra 
rūdžių. Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 687 52 530. Rokiškis
• Nissan note 2007 m, 1.5 l, 
dyzelinas, 63 kW. Tvarkingas, 
pakeisti diržai, tepalai, filtrai, sėdi 
ir važiuoji, išsamiau – telefonu. 
Kaina 1800 Eur. Tel. 8 625 12 405. 
Rokiškis
• Tvarkingą automobilį Renault 
Scenic 2002 m., benzinas/dujos, 
galiojanti TA. Spalva pilka. Kaina 
1000 Eur. Tel. 8 678 89 541. 
Rokiškis
• BMW 320i 2002 m., benzininis 
naujas variklis, 125 kW, mechaninė 
dėžė, universalas, TA galiojanti. 
Viskas veikia kaip priklauso. 
Kėbulo defektai. Kaina 1200 Eur. 
Tel. 8 628 04 420. Rokiškis
• 2000 m. tvarkingą Peugeot 406 
2 l, HDI universalą. Galiojanti 
TA iki naujųjų metų. Važiuoja 
ekonomiškai, minkštai. Prižiūrėtas 
automobilis. Kaina 600 Eur.  
Tel. 8 645 87 887. Rokiškis
• Tvarkingą vyrišką dviratį. Kaina 
30 Eur. Tel. 8 639 90 087.  
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Naujus (originalius) Moskvič 

purvasargius. Kaina 1 vnt. - 1,5 
Eur. Tel. 8 692 49 480.  
Rokiškis
• Opel 2 l, 74 kW kuro siurblio 
elektrinę dalį. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 610 09 347. Rokiškis
• Opel Frontera B 2,2 l, TDI, 85 
kW dalimis. Greičių dėžė sugedusi. 
Tel. 8 620 70 069. Rokiškis
• Automagnetolą. Yra USB, AUX, 
CD. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 693 82 442. Rokiškis
• Audi A4 B5 abu galinius žibintus, 
abu veidrodėlius, pusašį su 
abiejomis granatomis, užvedimo 
spynelę su raktu, paskirstytoją 
su laidais, kompiuterį, oro srauto 
matuoklę. Kaina už viską. Atsakau į 
sms. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 647 88 088. Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480.  
Rokiškis
• Pigiai keturis Audi 80 ratus R 
14 su lengvo lydinio ratlankiais ir 
su sumontuotomis, naudotomis, 
bet geromis, žieminėmis, 
nedygliuotomis padangomis. Kaina 
70 Eur. Tel. 8 678 04 712.  
Rokiškis
• R17 lengvo lydinio ratus 5x112 
tarpas. Originalūs, tvarkingi. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 606 74 172. 
Rokiškis
• R16 lengvo lydinio ratus, 
tarpas 5x112 su padangomis. Dvi 
žiemines 5 mm dvi vasarines 4 mm. 
Kaina 130 Eur. Tel. 8 606 74 172. 
Rokiškis
• R18 ratlankiu, gražūs, naujai 
perdažyti, tarpas 5x112. Kaina 200 
Eur. Tel. 8 606 74 172.  
Rokiškis
• Automagnetolą su usb-aux-cd, 
europinė jungtis. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 606 74 172. Rokiškis
• Ratlankius R17 5/100 Skoda, 
Audi, Golf. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Mercedes R17 ratlankius. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• VW golf-3, duris, geros būklės, 
balta spalva. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• VW golf-3 karavano kablį. Kaina 
25 Eur. Tel. 8 675 47 620.  
Rokiškis
• R13, R14, R15 ratus su 
padangomis, ratlankius.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Vw golf-3 1997 m. karavanas. 
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Opel Zafira galinį dangtį.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Ratlankius 15 16, Opel.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis

• Skardinius ratlankius VW golf 4 
5x100 r16. Skardinius ratlankius 
VW golf 5 5x112 r16. Lengvo 
lydinio ratlankius r17 5x112 Audi ir 
r18 5x112 Audi. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 628 87 687. Rokiškis
• VW Passat b5 plius, VW Passat 
b5, Audi a4, Audi a6.  
Tel. 8 628 87 687. Rokiškis
• Saab 9-5 dalimis. 2,2 l, 88 kW. 
Tel. 8 603 58 741. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Televizorių Samsung 54 cm 
įstrižainės, kineskopinis.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Televizorių LG 54 cm įstrižainės, 
kineskopinis. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Lėkštinius, noraginius skutikus, 
įvairaus pločio. Kaina 1200 Eur. 
Tel. 8 612 57 075.  
Rokiškis
• T-40 variklį. Kaina 400 Eur.  
Tel. 8 650 68 045. Rokiškis
• Nedaug naudotą motobloką. Su 
dokumentais, pirktas naujas, su 
visais priedais. Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 647 47 306. Rokiškis
• Javų kombainą John Deere 945 
su smulkintuvu. Kederio plotis 2,6 
m. Geros būklės, laikytas garaže. 
Kaina negalutinė. Kaina 5000 Eur. 
Tel. 8 677 19 230.  
Rokiškis
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Lietuvos bankų pelnas 
pirmąjį pusmetį smuktelėjo 
0,5 proc. iki 179 mln. eurų

Lietuvoje veikiantys ban-
kai ir užsienio bankų filialai 
šių metų pirmąjį pusmetį už-
dirbo 179 mln. eurų grynojo 
pelno – 0,5 proc. mažiau nei 
pernai sausį–birželį, kai jų 
pelnas siekė 179,9 mln. eurų.

Pelningai veikė 10, nuos-
tolingai – 5 bankų sektoriaus 
dalyviai, teigiama Lietuvos 
banko pranešime.

Lietuvos banko teigimu, 
du naujieji rinkos dalyviai – 
specializuoti bankai, licenci-
jas gavę praėjusiais metais ir 
kol kas dar nepradėję veiklos 
– dirbo nuostolingai, tačiau 
bendram bankų sektoriaus 
pelningumui reikšmingo po-
veikio neturėjo.

„Menkesniam pelnui įtaką 
padarė dviejų dalyvių veikla 
– bendrai jų pelnas sumažėjo 
14,7 mln. eurų tačiau ne dėl 
rinkos paklausos veiksnių, bet 
dėl bankų sektoriaus struktū-
ros pokyčių nulemtų aplinky-
bių. Be jų bankų sektoriaus 
2019 metų pirmojo pusmečio 
pelnas būtų išaugęs 9,5 proc.“, 
– teigiama Lietuvos banko 
apžvalgoje.

Pagrindinis bankų pajamų 
šaltinis ir toliau yra gryno-
sios palūkanų pajamos – jos 
per šių metų šešis mėnesius 
siekė 238,6 mln. eurų ir buvo 
5,4 proc. didesnės nei per tą 
patį 2018-ųjų laikotarpį. Gry-
nosios paslaugų ir komisinių 
pajamos šiemet išaugo 4,1 
proc. iki 115,7 mln. eurų, tuo 

metu bankų administracinės 
išlaidos padidėjo 5,3 proc. iki 
164,7 mln. eurų.

Bendras bankų turtas šių 
metų birželio pabaigoje buvo 
28,175 mlrd. eurų – 0,1 proc. 
mažiau nei šių metų kovo 
pabaigoje, tačiau 5,7 proc. 
daugiau nei 2018-ųjų birželio 
pabaigoje. Didžiąją turto dalį 
sudarantis paskolų (įskaitant 
lizingą) portfelis per ketvirtį 
padidėjo 1,1 proc., o per me-
tus – 1 proc. ir birželio pabai-
goje siekė 20,105 mlrd. eurų.

Ne finansų įmonių paskolų 
portfelis per ketvirtį padidėjo 
0,7 proc. ir birželio pabaigoje 
buvo 9,294 mlrd. eurų, tačiau 
per metus jis sumenko 7,8 pro-
cento.

Gyventojų paskolų port-
felis per ketvirtį padidėjo 2,1 
proc. iki 9,737 mlrd. eurų, tik 
būsto paskolų portfelis – 1,8 
proc. iki 7,819 mlrd. eurų. Per 
metus gyventojų paskolų port-
felis išaugo 6,6 proc., būsto 
paskolų portfelio augimas sie-
kė 8,6 procento. Bankuose lai-
komų indėlių vertė per ketvirtį 
išaugo 0,4 proc., o per metus – 
10,8 proc. ir birželio pabaigo-
je buvo 22,559 mlrd. eurų. Ne 
finansų įmonių indėlių vertė 
per metus padidėjo 12,5 proc. 
ik 6,278 mlrd. eurų, gyventojų 
indėlių – 11 proc. iki 13,673 
mlrd. eurų.

Visi bankai vykdė nusta-
tytus priežiūrinius kapitalo ir 
likvidumo reikalavimus.

BNS inform.

Policija įspėja rudenį keliuose 
saugotis laukinių gyvūnų

Kelių policija įspėja rude-
nį keliuose saugotis laukinių 
gyvūnų.

Kelių policijos tarnybos 
duomenimis, šiemet susidū-
rimų su gyvūnais padaugėjo 
beveik ketvirtadieniu.

Mirtinas susidūrimas su 
briedžiu įvyko ir vėlų ketvir-
tadienio vakarą: Šilalės rajone 
žuvo jaunas vairuotojas.

Policija šiemet užregistra-
vo 3,2 tūkst. įvykių su lauki-
niais gyvūnais, iš jų 23 eismo 
įvykių metu buvo sužaloti 26 
žmonės.

Pernai per tokį patį laiko-
tarpį įvyko 2,5 tūkst. tokių ne-
laimių, 24 įvykiuose sužeisti 
29 žmonės.

Iš viso 2018-aisiais susi-
dūrimai su gyvūnais keliuose 
nusinešė trijų žmonių gyvy-
bes, šiemet registruota viena 
žmogaus žūtis.

76 proc. šių eismo įvykių, 
kuriuose nukentėjo žmonės, 
buvo sukelta didelių kano-
pinių gyvūnų, dažniausiai – 
briedžių. Beveik ketvirtadalis 
tokių susidūrimų įvyksta dėl 
stirnų, elnių, stumbrų, šernų 
ir naminių gyvūnų kaltės – ar-

klių, karvių.
Pasak policijos, skaudžiau-

sios nelaimės dažniausiai 
įvyksta tamsiuoju paros metu, 
daugiausia susidūrimų su gy-
vūnais įvyksta krašto keliuo-
se, dažni susidūrimai magis-
traliniuose keliuose, iš kurių 
avaringiausias – Vilnius–Kau-
nas–Klaipėda.

Apie didelę tikimybę, kad 
per kelią gali judėti laukiniai 
gyvūnai, įspėja kelio ženklai 
„Laukiniai gyvūnai“, įrengti 
pavojingose vietose esančiuo-
se kelio ruožuose.

Šiose vietovėse patariama 
sulėtinti greitį, stebėti kelkraš-
čius. 

Pastebėjus kelkraštyje sto-
vintį gyvūną reikia važiuo-
ti pro jį itin atsargiai ir lėtai, 
nebandyti jo išgąsdinti žibintų 
šviesomis, jokiu būdu nenau-
doti garsinio signalo – apakin-
to ir išgąsdinto gyvūno elge-
sys gali būti labai pavojingas 
ir nenuspėjamas.

Aplinkosaugos specialistai 
informuoja, kad pastaraisiais 
metais stambių kanopinių gy-
vūnų populiacija auga, o gy-
vūnų ganyklų plotai išsiplėtė.

BNS inform.
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Sekmadienio lietus neužgesino gražios iniciatyvos
Lietingą rugsėjo 15-osios 

sekmadienį Rokiškio mamų 
klubas miestelėnus sukvietė 
gražiai iniciatyvai - bėgimui 
prieš krūties vėžį „Sveika 
mama - laiminga šeima“.

Lietingą sekmadienio rytą 
Rokiškio Nepriklausomybės 
aikštėje būriavosi rožinės 
spalvos akcentu pasipuošę 
bėgimo prieš krūties vėžį da-
lyviai. Nuo pat ankstyvo ryto 
pliaupiantis lietus,  termo-
metro stulpelis, nepakylantis 
aukščiau 11 laipsnių šilumos, 
nebuvo priežastys nebėgti: 
organizatoriai užregistravo 
net 91 dalyvį.

Bėgimą atidarė Ingri-
dos Mulvinienės „Kangoo 
Jumps“ sportininkės. Mamos, 
tėčiai, vaikai ir močiutės star-
tavo 1 kilometro  atstumui 
nuo Šv. apaštalo evangelisto 
Mato bažnyčios iki Rokiškio 
krašto muziejaus. Atstumas 
buvo simbolinis ir nereika-
laujantis specialaus pasi-
ruošimo, todėl jį įveikė visi 
dalyviai su puikia nuotaika 
ir, žinoma, šlapi nuo lietaus. 
Finišavę vaišinosi Vladimiro 
Baravikovo virta koše (Juo-
dupės šauliai), šildėsi arbata, 
kavinės „Pupelė“ paruoštais 
skanėstais. Po bėgimo buvo 
apdovanoti trys greičiausi vy-
rai, trys greičiausios moterys, 
trys mamos su mažyliais, jau-
niausias bėgikas ir vyriausias 
bėgikas. Pirmiesiems Rokiš-
kio rajono savivaldybė įstei-
gė tris pagrindinius prizus. 
Rezultatu nebuvo siekiama 
jokio rekordo, iniciatyvos 
tikslas sutelkti kuo daugiau 
dalyvių, bei atkreipti dėmesį 
į pagrindinę renginio temą - 
krūties vėžį.

Atgavę jėgas, dalyviai iš-

klausė mūsų kraštietės gine-
kologės Daivos Kanopienės 
paskaitos, kurios metu mote-
rims buvo daug akcentuoja-
ma fizinio aktyvumo reikšmė, 
skatinama rūpintis savo svei-
kata dėl tų žmonių, kuriems 
jos yra brangiausios ir rei-
kalingiausios. Siekiant laiku 
diagnozuoti krūties vėžį, bū-
tina, kad pačios moterys mo-
kėtų jį atpažinti pačioje anks-
tyviausioje ligos stadijoje.

Besibaigiant renginiui, ša-

lia dvaro oficinos, iniciatyvos 
įamžinimui buvo pasodin-
tos  penkios rožinės spalvos 
rožės. Klubo narės taip pat 
išlankstė 100 rožinių gervių, 
kurios nutūps Rokiškio poli-
klinikoje, taip primindamos 
apie šios akcijos svarbą.

Projektas finansuojamas iš 
Rokiškio rajono savivaldybės 
visuomenės sveikatos rėmimo 
specialiosios programos lėšų.

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.



 2019-09-1711 psl.

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. Sa-
vaitės pradžio-
je jausitės kiek 
emocingesni, bus 

sunkiau apsispręsti, nesinorės 
apsikrauti darbais, reikalau-
jančiais daug kantrybės, nuo-
seklumo. Nenumokite ranka 
į kūno siunčiamus signalus. 
Ties savaitės viduriu garsiau 
suskambės pinigų tema – rū-
pinsitės uždarbio klausimais, 
spręsite reikalas susijusius su 
paskolomis, draudimu. Sė-
kmingiausia savaitės diena 
– ketvirtadienis: labai išaugs 
jūsų autoritetas, jums gali būti 
pasiūlytos geresnės pareigos, 
atsivers naujos finansinės pers-
pektyvos. Savaitės pabaigoje 
turėsite galimybę transformuo-
ti tas gyvenimo sritis, kurios 
kelia nepasitenkinimą.

JAUTIS. Die-
nos bėgs be dides-
nių pokyčių, tiesa, 
savaitės pabaiga 

bus įtempta. O jos pradžioje 
netrūks įdomių sumanymų, 
tačiau bus sunku sistemingai 
dirbti, juos realizuoti. Galite 
susidurti su dviprasmiškomis 
situacijomis darbe – reikės 
priimti nelengvą sprendimą. 
Savaitės vidurys tinkamiau-
sias ištvermės ir kruopštumo 
reikalaujančioms užduotims, 
rimtiems pokalbiams, svar-
biems susitikimams. Savaitės 
pabaigoje tikėtinos tolimesnės 
išvykos ar kitoks kontaktas su 
užsieniu. Tai tinkamas metas 
susitarimams tvirtinti. O štai 
savaitgalį verčiau susilaikyti 
nuo perteklinio bendravimo – 
gresia konfliktinės situacijos.

DVYNIAI. Ne-
trūks veiksmo ir 
nuotykių. Puikus 
metas kontaktams 

megzti, mokytis naujų dalykų. 
Netolimos išvykos praturtins 
kasdienybę. Savaitės viduryje 
netrūks ryžto – priimsite spren-
dimus, galimai susijusius su 
gyvenamąja vieta, ilgalaikėmis 
investicijomis. Savaitės pabai-
goje – vis dažniau susidursite 
su įvairiais trukdžiais, bus dau-
giau nesusipratimų komunika-
cijoje, smarkiai išaugs avarijų 
tikimybė. Stebėkite savo nuo-
taikas ir mintis, sąmoningai 
stenkitės išlikti pozityvūs.

VĖŽYS. Ne-
lengva savaitės 
pradžia – galimos 
kritinės situacijos, 

susiję su darbine veikla.  Pa-
sistenkite ramiau reaguoti į 
nesusipratimus, neimkite visko 
į širdį. Skubėjimas lems ap-
maudžias klaidas, konfliktus 
– ugdykite kantrybę, orien-
tuokitės į atliekamų darbų ko-
kybę. Savaitės viduryje bus 
daug bendravimo, tikėtinos 
itin naudingos pažintys, gali 
ateiti perspektyvūs pasiūlymai. 
Sėkmingiausios dienos – ke-
tvirtadienis ir penktadienis, 
turėsite galimybę smarkiai pa-
sistūmėti profesinėje srityje, 

Astrologinė prognozė savaitei 
tai palankus metas tartis dėl 
geresnių sąlygų. Savaitgalį 
galimi tarpusavio nesutarimai 
– būkite atlaidesni artimiems 
žmonėms.

LIŪTAS. Sė-
kminga pradžia 
suteiks tinkamą 
foną visai savaitei. 

Pirmosiomis jos dienomis bū-
tina veikti, išlikti aktyviems, 
negalima stovėti vietoje. Jums 
seksis – pavyks realizuoti su-
manymus, sulauksite palaiky-
mo. Tinkamas laikas tolimoms 
komandiruotėms, atostogauti 
ar kitaip kontaktuoti su užsie-
niu. Palanku spręsti teisinius 
klausimus, kreiptis į valstybi-
nes įstaigas. Savaitės vidurys 
darbingas – netrūks užduočių, 
reikalaujančių viso jūsų dėme-
sio ir atsidavimo. Užteks ir jėgų 
ir motyvacijos. Savaitės pabai-
goje spręsis svarbūs finansiniai 
klausimai – viskas eisis sklan-
džiai. Savaitgalį nepavyks iš-
vengti įtemptų diskusijų. 

M E R G E L Ė . 
Netrūks iššūkių, 
tačiau bijodami 
nesėkmių nepra-

žiopsokite palankių progų. Sa-
vaitės pradžioje daugiausia ne-
rimo kels finansiniai, didesnių 
investicijų klausimai. Savaitės 
vidurys sėkmingiausias – me-
tas veikti, ryžtingai realizuoti 
turimus sumanymus, pristatyti 
savo idėjas. Palanku keliauti, 
plėtoti tarptautinius santykius. 
Svarbiausius klausimus reikė-
tų spręsti ketvirtadienį – šiuo 
metu jausitės autoritetingi, 
užtikrinti savimi. Atkreipki-
te dėmesį į šią dieną atėjusius 
pasiūlymus – jie perspektyvūs. 
Savaitgalį netrūks konfliktinių 
situacijų, smarkiai išaugs ava-
rijų, traumų tikimybė.

S VA R S T Y -
KLĖS.  Dinamiš-
kiausia bus savai-
tės pradžia, pakaks 

karštų diskusijų, gali tekti 
dalyvauti įtemptose derybose. 
Stenkitės išlikti sąžiningi, ieš-
kokite kompromiso. Savaitės 
viduryje gali pasibelsti naujos 
profesinės perspektyvos – iš-
naudokite palankias progas. 
Palankus metas finansiniams 
reikalams tvarkyti, ypač susi-
jusiems su investicijomis. Pa-
skutinėmis savaitės dienomis 
vargins prastesnė savijauta.

S K O R P I O -
NAS. Dėkinga sa-
vaitė. Pirmosiomis 
jos dienomis reika-

lai tekės įprasta vaga, daugiau 
dėmesio pareikalaus buities 
rūpesčiai. Galimi šiokie tokie 
sveikatos sutrikimai. Svarbu 
nepertempti nervų sistemos. 
Ties savaitės viduriu prasideda 
sėkmės laikas – tapsite nepa-
prastai ambicingi, efektyvūs, 
gali smarkiai išaugti jūsų au-
toritetas. Būtina veikti, nevalia 
užmigti ant laurų. Turėsite pro-
gą įveikti kliūtis, kurios trukdo 
siekti užsibrėžtų tikslų.

ŠAULYS. Sprę-
site praėjusios sa-
vaitės problemas. 
Svarbu išlikti raci-

onaliems ir praktiškiems: gana 
klastingas, apgaulingas metas, 
rekomenduojama susilaiky-
ti nuo svarbesnių sprendimų, 
didesnių investicijų. Savaitės 
pradžioje netrūks kūrybiškų 
sumanymų, aplinkybės dėliosis 
palankia linkme, užteks moty-
vacijos imtis drąsos reikalaujan-
čių užduočių. Savaitės viduryje 
tikėtina prastesnė savijauta, ga-
lite pajusti ūmų energijos trūku-
mą. Savaitės pabaigoje palanku 
spręsti finansinius klausimus, o 
štai savaitgalį verčiau nejudinti 
šios temos.

OŽIARAGIS. 
Savaitės pabaigoje 
pajudės ilgai strigę 
reikalai, imsite aiš-

kiau matyti ateities perspekty-
vas, ateis atsakymai į svarbius 
klausimus. Išryškės galios žai-
dimai – reikia išlikti strategiš-
kiems, profesionaliems, nebi-
joti pakovoti už savo svajones. 
Svarbiausius darbus bei pokal-
bius planuokite ketvirtadienį ir 
penktadienį – tai jūsų laikas: 
nestigs nei ryžto, nei pasitikėji-
mo savimi, o ir aplinkybės dė-
liosis palankia linkme. Savait-
galį pakaks įtampų, bus lengva 
įsivelti į Sąmoningai stenkitės 
išlikti pozityvūs.

VA N D E N I S . 
Pasieksite lygiai 
tiek, kiek patys 
gebėsite save mo-

tyvuoti. Viskas priklausys nuo 
asmeninės valios. Savaitės 
pradžioje aktyviai bendrausi-
te, megsite pažintis, galimos 
netolimos išvykos. Tinka 
mokytis naujų dalykų, tobu-
linti profesinius įgūdžius. Ti-
kėtini nesusipratimai, susiję 
su transporto priemonėmis 
– jokiu būdu neviršykite leis-
tino greičio. Savaitės viduryje 
labiausiai rūpės buities rei-
kalai, daug dėmesio skirsite 
namams, šeimai, pasiteisins 
investicijos į geresnes gyveni-
mo sąlygas. Savaitės pabaigo-
je nerekomenduojama planuo-
ti tolimų kelionių.

Ž U V Y S . 
Atokvėpio dar rei-
kės palaukti – šios 
savaitės įvykiai 

pareikalaus dėmesio ir bu-
drumo. Spręsite dar praėjusią 
savaitę iškilusius klausimus, 
problemas. Pavojinga bėgti 
nuo atsakomybės bei prisi-
imtų įsipareigojimų. Savaitės 
pradžia itin miglota bei vargi-
nanti, tinkamesnė strategijos 
kūrimui, planavimui. O štai 
jos viduryje jau galima imtis 
aktyvių veiksmų. Šiuo metu 
pagalbos ranką gali ištiesti 
įtakingi draugai, turimos pa-
žintys padės atverti reikia-
mas duris. Savaitgalį venkite 
rizikuoti pinigais – galimi 
finansiniai nuostoliai.aitykite 
daugiau.

ATMINTIS
Pandėlio seniūnija:
RAIMUNDAS GALINIS 1967.10.27 – 2019.09.08
GENOVAITĖ SLANIENĖ 1934.11.07 – 2019.09.06
Juodupės seniūnija:
JONAS LIUGA 1933.07.15 – 2019.09.07
IRENA ŠARKAUSKAITĖ 1938.12.21 – 2019.09.06
VYTAUTAS ROKAS 1949.06.01 – 2019.09.11
Jūžintų seniūnija:
ELENA ŠIPIENĖ 1930.05.01 – 2019.09.11
ALBINAS JUOZELSKIS 1953.04.29 – 2019.09.11

AUGALAI

• Sėklinius kviečius: Tobak, 
Hondia, Sedula, Arktis. C2 atsėlio. 
Išvalyti. Galiu atvežti.  
Tel. 8 683 50 716. Rokiškis
• Kviečius Skagen c4 300 kg, 
beicuotų tik išvalytų 450 kg. Kaina 
60 Eur. Tel. 8 662 27 088.  
Rokiškis

BALDAI

• Naudotą stalą kompiuteriui. Ilgis 
121 cm, aukštis 73 cm, plotis 70 

cm. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 614 34 974. Rokiškis
• Šviesų kampinį rašomąjį stalą. 
Kaina 45 Eur. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• Mažai naudotą rašomąjį stalą. 

Kaina 25 Eur. Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
• Miegamą fotelį. Kaina 87 Eur. 
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Sekcijos dalis. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Dvigulę lovą su čiužiniu. Kaina 
175 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Komodas. Kaina 58 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Rašomąjį stalą. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Spintą. Kaina 168 Eur.  
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ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

Kai buvau viengungis, 
visi mano daiktai buvo 
išmėtyti bet kaip. Dabar aš 
vedęs. Mano daiktai gražiai 
sudėti. Velniai žino, kur.

***
Profesorius:
– Užuot ruošęsis 

egzaminams, lakstote su 
mano dukterimi...

Studentas:
– Pone profesoriau, 

jūs gi pats man patarėte 
panagrinėti jūsų kūrinius. 

Orų prognozė rugsėjo 17-19 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Rugsėjo 17 d. Naktį 7

Dieną 14
V, 
4-9 m/s

Dieną vietomis 
trumpas lietus, galima 
perkūnija.

Rugsėjo 18 d. Naktį 5
Dieną 13

ŠV,
4-9 m/s

Vietomis palis.

Rugsėjo 19 d. Naktį  5
Dieną 12

ŠV, 
5-10 m/s

Dieną vietomis 
trumpai palis.

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

Tamstos dukterį aš laikau 
geriausiu.

***
Kaimynė sako draugei:
– Kodėl pas tave kasdien 

ateina daktaras? Gal tu sergi?
– Kai pas tave kasdien 

kareivis užeina, aš nesakau, 
kad karas prasidėjo.

***
Numiršta pensininkų pora 

ir patenka į Dangų. Danguje 
žmona kad džiaugiasi, kad 
džiaugiasi:

– Tu žiūrėk, Petrai, 
tu tik pažiūrėk, kaip čia 
gražu, šviesu, jauku, nieko 
neskauda, mokesčių nėra...

O Petras susinervinęs ir 
sako žmonai:

– Tai va, jei ne tavo sveika 
gyvensena, ne tavo suknisti 
moliūgai su morkomis, jau 
prieš dvidešimt metų čia 
būtume atsidūrę...

***
Ligoninė, palata su 

distrofikais. Į palatą užeina 

gydytojas:
– Sveiki, ereliai!
– Gydytojau, kokie mes 

jums ereliai...
– O tai kas vakar po palatą 

ratu skraidė, kai ventiliaciją 
įjungėme?

***
Praeivį užpuola chuliganai. 

Tas jiems sako:
– Atsargiai su manim. Aš 

moku kung fu, karate, dziudo, 
taiči...

Chuliganai išsigąsta ir 
pabėga, o tas priduria jiems 
nubėgant:

– Ir dar kelis japoniškus 
žodžius...

***
Mokytoja sako Jonui:
– Jonai, pradėjai geriau 

mokytis. Gal mama padeda?
– Ne, televizorius sugedo.

***
Brežnevo laikai. Per 

olimpinių žaidynių atidarymą 
Brežnevas skaito paruoštą 
kalbą:

– O, - O, - O...
Patarėjas tyliai jam 

šnabžda:
– Drauge generalini 

sekretoriau, čia olimpioniai 
žiedai, tekstas žemiau...

***
Naujųjų Metų vakarėlyje 

Jonas prašo savo draugo Petro 
cigaretės. Petras sako:

– Juk tavo Naujųjų Metų 
pažadas buvo mesti rūkyti.

Jonas:
– Šiuo metu aš esu šio 

proceso pirmoje fazėje.
– Kaip suprasti?
– Aš nustojau pirkti 

cigaretes.
***

Petriuko laiškas Kalėdų 
Seneliui: „Sveikas, Kalėdų 
Seneli! Yra toks reikalas... 
Gerai, kad tu su maišu! 
Reikia išnešti ir paslėpti 
kūną“.

***
Generalinis direktorius 

buhalteriui:
– Girdėjau kalbant, 

jog vaikštote į bažnyčią ir 
meldžiatės, kad jums pakeltų 
algą.

– O ką, negalima?
– Galima. Bet aš 

nemėgstu, kai žmonės 
mane apeidami kreipiasi į 
aukštesnes instancijas...

***
Didžiojoje Britanijoje, 

autobuso stotelėje, stovi 
lietuvis ir anglas. Oras, kaip 
visada, prastas, lyja, žvarbu. 
Anglas išsitraukia cigaretę, 
jau nori prisidegt, bet 
pažvelgęs į šalia susisukusį 
lietuvį ištiesia jam mandagiai 
cigarečių pakelį:

– Smoking?
– Ne, tiesiog nauji 

treningai...
***

Kaimo diskotekoje 

burkuoja porelė:
– Mielasis, pasakyk man 

tris gražiausius žodžius...
– Audi, turbo, quattro?

***
Turguje prie pardavėjo 

prieina žmogus ir sako:
– Prašom pasakyti, kas 

šis gražuolis: katytė ar 
katinėlis?

– Tai ką, jūs iš ausų 
neskiriate?

– Ne, neskiriu...
– Čia juk triušis!

***
Autobusų stotelėje 

senučiukė, prie kojų 
pasidėjusi daiktų ryšelį, 
drebančiu pirštu bando 
maigyti mobiliojo telefono 
mygtukus. Pro šalį eina 
jaunuolis. Senutė:

– Vaikeli, padėk parašyti 
žinutę.

– Gerai, močiute, o ką 
rašyti?

- Rašyk: „Niekše! Neieškok 
manęs! Aš pas mamą.“

***
Santechnikas Petras 

sako komplimentą savo 
sugyventinei:

– Brangioji, tavo akys – 
kaip išeiginės. Taip pat dvi.

***
Rašytojo Petro Beraščio 

naująjį poezijos rinkinį 
rekomendavo pati Švietimo 
ir mokslo ministerija. Kaimo 
mokykloms šildyti.

Ieškokite Rokiškio
 prekybos centruose!

Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Pigiau, negu parduotuvėje, 
Dormeo 4 cm storio naują 
čiužinuką. 90x200cm. Kaina 55 
Eur. Tel. 8 622 36 618.  
Rokiškis
• Minkštą dalį su miegamu 
mechanizmu ir 2 foteliais. Kaina 
120 Eur. Tel. 8 699 84 023. 
Rokiškis

• Skubiai, mažai naudotą sofą-lovą, 
neseniai pirkta. Labai geros būklės. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 678 27 165. 
Rokiškis
• Ne naują, vienvietę  tachtą. Kaina 
60 Eur. Tel. 8 625 34 274.  
Rokiškis
• Rašomą stalą ir kompiuterinę 
kėdę. Perkant abu kaina 40 Eur, 
atskirai kėdė 30 Eur, stalas 20 Eur. 

Kaina 40 Eur. Tel. 8 623 09 495. 
Rokiškis
• Prieškambario spintą su batų 
dėže. Visa spinta yra stabili, durys 
nenukabę. Ilgis 2 m, plotis 1.50 m, 
gylis 0.40 cm. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 600 13 201. Rokiškis
• Kampą, yra patalynės dėžė, du 
pufai ir miegama dalis 140×200 
cm. Aukštis 72 cm×ilgis 290 

cm×plotis 88 cm. Eko oda + 
gobelenas. Kaina 470 Eur.  
Tel. 8 628 18 371. Rokiškis
• Sofą-lovą, gal kam dar tiktų? 
Reiktų išplauti. Tel. 8 678 68 321. 
Rokiškis
• Darbo/rašomą stalą su stalčiais. 
Šviesaus medžio, tinka prie bet 
kokio interjero. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 612 75 477. Rokiškis
• Akmeninį stalą. Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 607 23 389. Rokiškis
• Antikvarinę, idealios būklės 
indaują. Nėra jokių defektų. 
Kaina 800 Eur. Tel. 8 618 60 304. 
Rokiškis
• Geros būklės dvi lovas, dvi 
spinteles prie jų ir veidrodį su 
dviem spintelėm. Kaina 120 Eur. 
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• Gerą spintą. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Šaldiklį, skalbimo mašiną, 
šaldytuvą, virtuvines spinteles, 

kriauklę, sofą, fotelius.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Šaldiklį (šaldymo dėžę).  
Tel. 8 610 66 352. Rokiškis
• Siaurą skalbimo mašiną. Kaina 48 
Eur. Tel. 8 685 42 153.  
Rokiškis
• Naudotą 120 l talpos boilerį. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 682 19 984. 
Rokiškis
• Skalbimo mašiną Whirlpool, 
atsidaro iš viršaus.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Tuščią buitinį dujų balioną, 
tvarkingas. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 621 41 061. Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanoju lubinį šviestuvą.  
Tel. 8 652 15 392. Rokiškis
• Dovanoju pagalves 50x70 cm.  
Tel. 8 620 31 576.  
Rokiškis
• Dovanoju vieną sekcijos dalį.  
Tel. 8 652 15 392. Rokiškis
• Dovanoju vokišką Hauck vaikišką 

vežimuką. Tel. 8 685 30 693. 
Rokiškis
• Bulves. Pasirinkti patiems. 
Steponių k. Tel. 8 458 75 274. 
Rokiškis
• Dėvėtus mergaitės drabužius 7-12 
m. Tel. 8 621 21 727. Rokiškis
• Kačiukas sveikas, energingas, 
meilus. Rokiškio raj, Kamajai. 
Tel. 8 629 27 741. Rokiškis
• Atiduodu nereikalingą šiferį, 
apie 150kv.m. Tel. 8 656 11 768. 
Rokiškis
• Dovanoju seno šiferio lapus, 
pasiimti patiems. Tel. 8 687 09 222. 
Rokiškis


