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Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Rugsėjo 20-oji, 
penktadienis, 

38 savaitė
Iki metų pabaigos liko

102 dienos
Saulė teka 6.58 val., 
leidžiasi 19.27 val. 

Dienos ilgumas 12.29 val. 
Mėnulis – pilnatis

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Andriejus, Eustachijus, Fausta, 

Tautgirdė, Vainoras.
Rytoj: Mantrimas, Mantrimė, 
Mantvilas, Mantvilė, Manvilas, 

Manvilė, Matas, Nijolė, Viskintas, 
Viskintė.

Poryt: Digna, Eiganta, Eigantas, 
Mauricijus, Tamošius, Tarvina, 

Tarvinas, Tarvinė, Tomas, 
Virmantė.

Dienos citata
„Ir genijaus talentą turintis 

žmogus nesukurs nieko 
didingo, netgi vidutinio, 

jei jis nedirbs“ 
(P.  Čaikovskis).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1519 m. Ferdinandas Mage-
lanas iš Sevilijos penkiais laivais 
išvyko į pirmąją kelionę aplink 
pasaulį. Atgal į gimtąjį uostą, 
apiplaukęs Žemę, sugrįžo tik 
vienas laivas „Victoria“. Pats F. 
Magelanas per kautynes žuvo 
Filipinuose.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1260 — prasidėjo Herkaus 
Manto vadovaujamas prūsų 
sukilimas prieš vokiečių ordiną 
(1260–1274 m.). 

1869 m. gimė lietuvių lite-
ratūros klasikas, prozininkas, 
literatūros istorikas ir kritikas, 
publicistas kunigas Juozas Tu-
mas-Vaižgantas. Mirė 1933 m.

Post scriptum
Dievo pagalba tikėk,  
bet ir pats netingėk.

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

Tel. 8-624 20487

montavimo darbai
wĮvairių rūšių skalda
wTrinkelių klojimas
wAugalų, kelmų 
šalinimas

DIRBAME VISOJE 
LIETUVOJE

KAPAVIEČIŲ 
TVARKYMAS

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

PRIIMAME INDIVIDUALIUS 
NESTANDARTINIUS UŽSAKYMUS

TEL. 8-669 87957

UAB „ROKIŠKIO 
AUTOBUSŲ PARKAS”

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

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

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

Liongino Šepkos parke – spalvingi takeliai džiugins porą metų

2 p.

Danguolė 
Kondratenkienė 
grįžta vadovauti 
poliklinikai2 p.

Atviros psichiatrijos mėnuo: apie galimybę
griauti mitus ir tiesti tiltus

Atviros psichiatrijos mėnesio organizatorių komanda apie dvasios ligonių kasdienybę pasakojo ne nuobodžiomis 
kalbomis, ne moralais, o surengė vieno geriausių pastarųjų metų lietuviško filmo peržiūrą. L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

4 p.

Vidmantas Maželis bus teisiamas 
už balsų pirkimą

2 p.

Mieli Rokiškio gyventojai,
Rokiškio rajono savivaldybės vardu nuoširdžiai 

sveikinu su ypatinga miesto švente -  520-uoju 
gimtadieniu!

Prabėgantys metai tiek žmogaus, tiek miesto 
gyvenime palieka tuos pačius neišdildomus bruožus: 
džiaugsmo ir skausmo, liūdesio ir vilties. Tačiau 
svarbiausia, palieka tikėjimą.

Šia proga visiems linkiu – puoškime savo miestą 
tikėjimu ir gerais darbais, branginkime jo savitumą ir 
unikalius bruožus juos puoselėdami ir brandindami.

Rokiškio rajono meras 
Ramūnas Godeliauskas
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Danguolė Kondratenkienė grįžta vadovauti poliklinikai
Baigėsi bevaldystės Rokiškio 

pirminės asmens sveikatos prie-
žiūros centre (PASPC) metas. 
Konkurse į centro direktoriaus 
pareigas dalyvavo trys kandidatai. 
Nugalėtoja tapo ankstesnio mero 
Antano Vagonio iš pareigų atleista 
PASPC direktorė Danguolė Kon-
dtratenkienė.

Nugalėti padėjo patirtis
Į PASPC direktoriaus postą kandi-

datavo trys asmenys: 32-ejų vilnietis 
gydytojas, 28-erių panevėžietė, dir-
banti sveikatos apsaugos sistemoje, 
bei buvusi šio centro direktorė D. 
Kondratenkienė.

Kandidatus vertino komisija, va-
dovaujama rajono mero Ramūno 
Godeliausko. Be rajono savivaldy-
bės Juridinio ir personalo skyriaus 
vedėjos Reginos Strumskienės, taip 
pat buvo Utenos, Kupiškio, Zarasų 
specialistai: savivaldos ir sveikatos 
apsaugos sistemos darbuotojai.

Kaip pasakojo D. Kondratenkienė, 
jai laimėti konkurse padėjo ilgametė 
darbo praktika centre bei direktorės 
darbo patirtis. Būtent tai, jos many-
mu, ir buvo didžiausias pranašumas 
prieš konkurentus. Visi trys kandi-
datai pristatė centro veiklos planus, 
atsakinėjo į komisijos klausimus.

Jautė didelę atsakomybę
Pašnekovė neslėpė: apsispręsti ir 

dar kartą bristi į tą pačią upę buvo 
nelengva. Buvo juntama didžiulė 
atsakomybė. „Daug žmonių dėjo vil-
tis, kad aš laimėsiu. Jei ne didžiulis 
kolektyvo palaikymas, tikrai būčiau 
nedalyvavusi konkurse“, – sakė D. 

Kondratenkienė.
Ji neslepia: PASPC suformuota 

puiki komanda. Tokia – džiaugsmas 
ir pasididžiavimas kiekvienam vado-
vui. Vienintelis trūkumas: užsitęsęs 
tarpuvaldis įstaigoje. „Tačiau net 
ir tokiu atveju malonu matyti, kaip 
tęsiami mano pradėti darbai. Kalbu 
apie vieną projektą, kurį kartu ren-
gėme. Išnagrinėtas jis, kaip sakoma, 
iki menkiausių siūlų galiukų. Ir kai 
buvau atleista, jaučiausi tarsi mama, 
kuri pagimdė kūdikį, bet jį auginti 
atidavė svetimiems“, – sakė D. Kon-
dratenkienė.

Didžiulis pliusas yra milžiniškas 
kolektyvo palaikymas: ir tada, kai 
vyko jos atleidimo peripetijos, ir da-
bar. Pašnekovė neslepia: didžiuojasi 
centro žmonėmis, jų gebėjimu dirbti. 
„Man nereikia paklusnių šuniukų ir 
kavos virėjų. Kavą aš pati moku išsi-
virti. Man reikia komandos, žmonių, 
kuriais galiu pasitikėti“, – savo nuos-
tatas įvardijo D. Kondratenkienė.

Ji neslėpė: šie metai buvo sunkūs. 
Ir dėl peripetijų dėl atleidimo, ir dėl 
ligos, ir dėl skaudžių asmeninių ne-
tekčių. Tačiau dabar vėl ateina ramy-
bės ir darbų metas.

Atleido bendražygę
„Rokiškio Sirena“ primena, kad 

D. Kondratenkienė sausio 18 d. buvo 
atleista į PASPC direktorės pareigų. 
Pretekstu tuometiniam merui A. Va-
goniui ją atleisti buvo Vyriausiosios 
tarnybinės etikos komisijos sprendi-
mas, kad Danguolė Kondratenkienė, 
2018 metais nustojusi eiti Rokiškio 
rajono savivaldybės administracijos 
direktoriaus pavaduotojos pareigas ir 

nepraėjus vieneriems metams įsidar-
binusi VšĮ Rokiškio pirminės asmens 
sveikatos priežiūros centre direkto-
riaus pareigose, pažeidė Viešųjų ir 
privačių interesų derinimo valstybi-
nėje tarnyboje įstatymo 18 straipsnio 
nuostatas.  Kitaip sakant, nepraėjo 
vadinamasis „atšalimo laikotarpis“. 
Įdomu tai, kad komisija neliepė me-
rui atleisti direktorės. Jis galėjo pa-
sirinkti ir kitą nuobaudos būdą: ne-
suteikti aukštesnių pareigų, neskirti 
premijų. Meras pasirinko sprendimą 
atleisti direktorę.

Ją palaikė PASPC kolektyvas, ne 
kartą buvo rengiami jo susitikimai su 
rajono politikais, kolektyvo atstovai 
kalbėjo rajono taryboje.

Įdomu tai, kad A. Vagonis daly-
vavo mero rinkimuose, D. Kondra-
tenkienė buvo aktyvi jo štabo narė. 
Ji neslėpė įdėjusi daug pastangų, 
kad A. Vagonis laimėtų tuos rinki-
mus. Pašnekovė mano, kad skanda-
las dėl jos atleidimo buvo viena iš 
priežasčių, dėl ko A. Vagoniui ne-
pavyko tapti meru antrajai kanden-
cijai.

Kovo pabaigoje konkursą PA-
SPC direktoriaus pareigoms užim-
ti laimėjo Pavlius Gaigalas, tačiau 
konkursas buvo sustabdytas. Prie-
žastis, dėl ko P. Gaigalas negalėjo 
užimti šio posto – ta pati, kaip ir D. 
Kondratenkienei: nepraėjęs vadina-
masis „atšalimo laikotarpis“.

Kada D. Kondratenkienė planuoja 
užimti direktorės pareigas? Ji sakė, 
kad reikia palaukti apie porą savai-
čių, kol bus gauta Specialiųjų tyrimų 
tarnybos pažyma.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

visus Jus – čia gyvenančius ar iš čia 
kilusius – nuoširdžiai sveikinu Rokiškio 
miesto 520-ojo gimtadienio proga! Juk 
mieste svarbūs ne tik pastatai, gatvės 
ir parkai, svarbiausia – žmonės! Tik 
jų dėka miestas gali būti gyvas, augti, 
klestėti, turėti ateitį ir perspektyvas. 
Linkiu, kad visi kartu ir toliau kurtume 
Rokiškį tokį, kuriuo galėtume didžiuotis 
bei džiaugtis ir su didžiausia meile 
galėtume dovanoti ateities kartoms. 
Gražios miesto jubiliejaus šventės!

Mieli rokiškėnai,

Nuoširdžiai Jūsų –
Seimo narys Jonas JARUTIS

Liongino Šepkos parke – spalvingi takeliai džiugins porą metų
Skubėdami į darbus, mokyklas, 

ar tiesiog ramiai vaikštinėdami 
Liongino Šepkos parko takeliais, 
rokiškėnai jau pusę mėnesio gro-
žisi naujove: spalvingais takeliais. 
Kreidelėmis išpiešti linksmieji ta-
keliai, daugelio manymu, buvo tik 
iki pirmojo lietaus. Tačiau piešinių 
nenuplovė lietus, nenutrynė sku-
bančių praeivių kojos.

„L. Šepkos parkas pamėgtas ypač 
mėgiamas rokiškėnų. Jame jau įsi-
kūrusi jaunimo erdvė, parke laiką 
mielai leidžia jauni tėvai, seneliai, 
atsivesdami vaikus. Kilo idėja take-
lį, kuris jungia jaunimo erdvę ir kitas 
aktyvias laisvalaikio praleidimo vie-
tas – treniruoklius, krepšinio ir teniso 
aikšteles, padaryti žaismingą, įdomų 
ir spalvingą, kad vaikai laiką leisų 
smagiai skaičiuodami, žaisdami įvai-
rius susigalvotus žadimus, nes vari-
antų, ką veikti takelyje, yra daugybė. 
Vaikams nereikia jokių instrukcijų, 
jie patys susigalvoja ant kurių lan-
gelių šokti negalima skaičiuoja, 
įvardina spalvas, formas ir nupieštus 
objektus“, – pasakojo viena iš takelio 
rengėjų Justina Daščioraitė.

Idėją papuošti parką jos iniciato-
riai suderino su rajono vadovais. Jie 
ne tik palaikė idėją pritarimu, bet ir 
patys atliko kai kuriuos jos įgyvendi-
nimo darbus. Kaip pasakojo J. Daš-
čioraitė, aktyvių rokiškėnų grupė ta-
keliais parką išpuošė per tris dienas: 

iš pradžių gruntavo takelius, paskui 
perkėlė iš eskizų į juos piešinius.

Už takelio idėjos meninį apipavi-
dalinimą L. Šepkos parko lankytojai 
turėtų būti dėkingi dailininkų Astos 
ir Ligito Keraičių šeimai. Rokiškėnai 
klausia: ar negaila, kad toks mielas ir 
dailus darbas išnyks po pirmojo di-
desnio lietaus. „Neišnyks... Piešiniai 
nupiešti specialiomis kreidelėmis. 

Jie, kaip sakė dailininkė Asta Ke-
raitienė, parką puoš maždaug dve-
jus metus“, – sakė J. Daščioraitė. Ji 
teigė, kad apsiriboti tik tuo, kas jau 
nupiešta, nežadama. Ketinama toliau 
plėtoti idėją – nupiešti dar daugiau 
žaidybinių elementų bei ieškoti gali-
mybių parką padaryti dar patraukles-
nį visai šeimai. 

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Vidmantas Maželis bus teisiamas 
už balsų pirkimą

Buvęs Rokiškio rajono tary-
bos narys, „darbietis“ Vidman-
tas Maželis bus teisiamas už 
rinkėjų papirkinėjimą. Teismui 
perduotoje byloje kaltinimai 
pareikšti dar trims asmenims: 
dviem jo bendrapartietėms ir 
vienos jų giminaičiui, trečiadie-
nį pranešė Panevėžio apygardos 
prokuratūra.

Bylos duomenimis, per šiemet 
kovą vykusius rinkimus rinkėjams 
buvo siūlomi pinigai, kad jie bal-
suotų už kandidatuojantį į Rokiš-
kio rajono savivaldybės tarybą V. 
Maželį bei jo remiamą kandidatą į 
šio rajono merus. „Rokiškio Sire-
na“ primena, kad mero rinkimuose 
V. Maželis rėmė Antano Vagonio 
kandidatūrą.

Politikas kaltinamas organiza-
vęs rinkėjų papirkimą, o dvi jo ben-
drapartietės rokiškėnės D. G. ir N. 
G. – veikusios kartu su juo. Tyrimo 
duomenimis, D. G. į šią nusikalsta-
mą veiką galimai įtraukė ir Rokiš-
kio rajone gyvenantį E. J.

Ikiteisminis tyrimas buvo pra-
dėtas iškart po šį pavasarį vykusių 
savivaldos rinkimų, pareigūnams 
gavus duomenų apie galimą rinkė-
jų papirkimą.

Tyrimo duomenimis, V. Maže-
lis prieš kovo 3-iąją vykusius sa-
vivaldos rinkimus paprašė N. G. 
ir D. G. surasti žmonių, kurie už 
10 eurų atlygį balsuotų už jo atsto-
vaujamą partiją, o partijos sąraše 
reitinguotų į priekį jį patį.

Tyrimą atliekantiems pareigū-
nams pavyko nustatyti keliolika as-
menų, kuriems buvo siūlomi pinigai 
už „teisingą“ balsavimą.

Manoma, kad analogiškos nusi-
kalstamos veikos buvo vykdomos 
ir kovo 17-ąją vykstant merų rinki-
mams.

V. Maželis yra Darbo partijos 
Rokiškio skyriaus pirmininkas. 
Darbo partijos būstinės vadovas 
Viktoras Fiodorovas BNS sakė, 
kad V. Maželis yra parašęs prašy-
mą sustabdyti narystę partijoje.

V. Maželis drauge su dar viena 
į tarybą patekusia „darbiete“ dirbo 
valdančiojoje daugumoje, tačiau 
neseniai mandato atsisakė.

Vyriausioji rinkimų komisija 
praėjusį penktadienį patenkino jo 
prašymą atsistatydinti iš tarybos 

nario pareigų.
Susisiekus su pačiu politiku, jis 

BNS tvirtino tarybos nariu nebe-
santis ir atsisakė komentuoti jam 
pareikštus kaltinimus.

Rokiškio rajono meras Ramū-
nas Godeliauskas trečiadienį BNS 
sakė, jog apie koalicijos partne-
riui pareikštus kaltinimus infor-
macijos iki šiol neturėjo.

„Viskas kol kas buvo kalbų 
lygmenyje – kad galbūt, galimai 
dalyvavo, galimai pirko balsus 
mano konkurentui antrame ture... 
Viskas kalbų lygmenyje, bet aš 
nieko tikslaus, konkretaus nesu 
matęs, tai man sunku apie tai kal-
bėti“, – sakė meras.

Jis patvirtino, kad V. Maželis 
yra laimėjęs konkursą „Rokiškio 
komunalininko“ direktoriaus pa-
reigoms užimti, tačiau pareigų 
kol kas dar neina.„Jis dalyvavo 
konkurse, yra išsiųstos užklausos 
į Specialiųjų tyrimų tarnybą ir mes 
kol neturime atsakymo realiai nieko 
nežinome. Laukiame informacijos“, 
– sakė meras.

R. Godeliausko teigimu, spren-
dimą dėl V. Maželio galimybės 
eiti pareigas priims bendrovės 
valdyba.

Rinkėjams galimai buvo žada-
ma sumokėti po penkis eurus, kad 
jie balsuotų už V. Maželio remia-
mą kandidatą į Rokiškio rajono 
savivaldybės merus.

Kelių asmenų kaltinamiesiems 
papirkti nepavyko, šie atsisakė 
balsuoti taip, kaip buvo prašomi.

Per kratą įtariamojo E. J. na-
muose buvo surasti devyni šovi-
niai, skirti įvairiems graižtviniams 
ginklams. Kadangi rokiškėnas 
neturi leidimo jiems laikyti, jam 
pateikti kaltinimai ir dėl neteisėto 
disponavimo šaudmenimis.

Baudžiamasis kodeksas už 
trukdymą pasinaudoti rinkimų 
teise numato viešuosius darbus, 
baudą, laisvės apribojimą, areštą 
arba laisvės atėmimą iki ketverių 
metų.

Byla perduota nagrinėti Pane-
vėžio apylinkės teismo Rokiškio 
rūmams.

Naujienų agentūros BNS in-
formaciją atgaminti visuomenės 
informavimo priemonėse bei in-
terneto tinklalapiuose be raštiško 
UAB BNS sutikimo draudžiama.
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PROJEKTAS „SPORTUOKIME KARTU ROKIŠKIO BASEINE“
Rokiškio baseino ir vandens procedūrų mėgė-

jai gali nudžiugti – jau nuo rugsėjo rokiškėnai 
džiaugtis nemokamomis mankštomis Rokiškio 
baseine. Rokiškio rajono savivaldybės visuome-
nės sveikatos biuras teikė paraišką Valstybinio 
visuomenės sveikatos stiprinimo fondui ir gavo 
finansavimą projektui „Sportuokime kartu Rokiš-
kio baseine“ iki 2020 m. balandžio. Projekto dėka 
sveikatinimo veikla galės pasinaudoti, planuoja-
ma, apie 740 Rokiškio rajono gyventojų.

Pasak Visuomenės sveikatos biuro (toliau – VSB) 
vadovės Agnės Šapokaitės, projekto tikslas – sti-
printi Rokiškio rajono gyventojų sveikatą, lankant 
sveikatingumo mankštas Rokiškio baseine. „Šiuo 
projektu siekiame stiprinti mamų su kūdikiais (0,3 
iki 2 metų), vaikų iki 18 m., rajono gyventojų svei-
katą skatinant fizinį aktyvumą, didinti nemokamų 
fizinio aktyvumo paslaugų  prieinamumą senjo-
rams, mažinti neįgaliųjų socialinę atskirtį, sudarant 
galimybes lankyti sveikatingumo mankštas basei-
ne, taip pat skatinti kitas inovatyvias fizinio aktyvumo iniciatyvas“, - kalbėjo A. Šapokaitė. 

2018 m. Rokiškyje atidarius baseiną, atsirado galimybė vykdyti inovatyvią sveikatingumo veiklą. „Ju-
dėjimas – pagrindinis geros sveikatos šaltinis, galintis padėti įveikti daugybę ligų ir sugrąžinti prarastą 
sveikatą. Mankšta šiltame baseine – ne tik nauda, bet ir didelis malonumas. Vanduo veikia organizmą 
temperatūra, kuri mažina raumenų tonusą ir skausmą, gerina kraujotaką. Vandenyje pratimus galima 
atlikti lengviau nei sausumoje. Todėl vandenyje žmogui prieinami net ir tie pratimai, kurie salėje ant 
kilimėlio buvo neįveikiami dėl skausmo ar kitų negalavimų.  Panirus į vandenį, kūno svoris sudaro tik 
30 proc. svorio sausumoje. Todėl sumažėja apkrova sąnariams, raiščiams, sausgyslėms, raumenims. Ste-
bint ir patariant kineziterapeutui, galima didinti arba mažinti atliekamo pratimo greitį, taip reguliuojant 
vandens pasipriešinimą. Baseine atliekami pratimai didina judesių amplitudę, raumenų jėgą, ištvermę, 
gerina lankstumą“, – apie mankštos vandenyje privalumus pasakojo visuomenės sveikatos stiprinimo 
specialistė Laimutė Narbutienė.

 Nuo seno žinoma, kad mankšta vandenyje palengvina daugelio ligų ir negalavimų. Jos teigiamas 
efektas jaučiamas esant sąnarių uždegimams, nugaros ir sąnarių skausmams, ribotam sąnarių paslanku-
mui, neurologinėms ir širdies kraujagyslių, kvėpavimo takų ligoms. „Pasimankštinti baseine pravartu ir 
dirbantiems sunkų protinį bei fizinį darbą, didžiąją dienos dalį praleidžiantiems kėdėje prie kompiuterio 
ar turintiems antsvorio. Antsvorio turinčių asmenims mankšta vandenyje yra daug efektyvesnė, nei sau-
sumoje jau vien dėl to, kad vandenyje galima atlikti tokius pratimus, kurie sausumoje būtų neįveikiami. 
Tai – puiki priemonė nugaros skausmų profilaktikai, raumenų tonusui palaikyti. Buvimas vandenyje atpa-
laiduoja, šalina nuovargį, mažina polinkį sirgti depresija. Mankšta vandenyje naudinga ne tik suaugusie-
siems, senjorams, neįgaliems, bet ir vaikams. Šiuolaikinė vaikų problema – neaktyvus gyvenimo būdas, 
dėl ko atsiranda netaisyklinga laikysena, nugaros skausmai bei išsivysto skoliozė (iškrypimai), todėl fizi-
nis aktyvumas jiems yra labai svarbus ir reikalingas“, – nenuginčijamą naudą žmogaus organizmui dėstė 
A. Šapokaitė.

Užs. 0856

Pačiame Rokiškio centre duris atvėrė nauja kir-
pykla visai šeimai. 

Moteriškas kirpimas čia kainuoja 6 Eur, vyriš-
kas – 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.

Miesto šventės metu – nemokamas transportas
Rokiškio miesto gimtadienio šventė - visiems! Pasinaudokite 

nemokamo transporto galimybe ir nuvykite prie Rokiškio dvaro 
stebėti šventinių renginių.

Važiavimo laikas:
17.30 - 20.30 val.
22.00 - 24.00 val.

Šventinės ekspreso stotelės:
1) Rokiškio kultūros centras
2) Prekybos centras „Maxima"
3) „Žalia stotelė"
4) Šimtmečio aikštė
5) Nepriklausomybės aikštė
6) Vytauto g.
7) Šventės stotelė

Informacija dėl keleivinio traukinio maršruto 
Šiauliai – Daugpilis tvarkaraščio pakeitimo

AB „Lietuvos geležinkeliai“ keleivių vežimo direkcija 
spalio mėnesio pabaigoje tvirtins naują tvarkaraštį marš-
rutu Šiauliai – Rokiškis.

Siūloma, kad keleivinis traukinys Šiauliai – Rokiškis važiuo-
tų kiekvieną savaitės dieną tiek darbo dienomis, tiek savaitga-
liais. Traukinys iš Rokiškio išvyktų 5 val. ryto ir Šiauliuose būtų 
7 val. 30 min. Iš Šiaulių į Rokiškį traukinys išvyktų 17 val. 30 
min. ir Rokiškyje būtų 20 val.

Tokiu būdu būtų sudaryta galimybė kiekvieną dieną traukiniu 
pasiekti Kupiškį, Panevėžį, Radviliškį, Šiaulius ir tą pačią dieną 
grįžti atgal į Rokiškį.

Kviečiame rokiškėnus aktyviai išsakyti nuomonę dėl siūlo-
mo būsimo tvarkaraščio.

Rajono savivaldybės inform.
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Parama jaunus ūkininkus skatina kurti savo ūkius 

Prancūzijoje išvesti gerai prie aplinkos sąlygų prisitaikantys Šarolė veislės galvijai puikiai jaučiasi ir Lietuvoje, Šakių rajone ūkininkaujančio 
Adomo Lekavičiaus laukuose.                                                                                                                                                    Asmeninio archyvo nuotr.

Baigtos rinkti paraiškos pagal 
Lietuvos kaimo plėtros  2014–2020 
metų programos priemonės „Ūkio 
ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Para-
ma jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“. 
Šiam KPP veiklos srities paraiškų 
priėmimo etapui skirta 13 011 880 
Eur paramos lėšų, gautos 345 pa-
raiškos, kuriose prašoma 11 914 200 
Eur paramos. 

Kelią tiesėsi nuo vaikystės
23-ejų Adomas Lekavičius, baigęs 

Aleksandro Stulginskio universitetą ir 
šiais metais pradėjęs magistrantūros 
studijas Vytauto Didžiojo universiteto 
Žemės ūkio akademijoje, ūkininkauja 
Šakių rajone, Slavikų kaime, – augina 
grynaveislius Šarolė veislės mėsinius 
galvijus. Jų šiuo metu turi 250. 

Plėtoti mėsinių galvijų ūkį vaiki-
nui padėjo Lietuvos kaimo plėtros 
2014–2020 metų programos (KPP) 
priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ vei-
klos sritis „Parama jaunųjų ūkininkų 
įsikūrimui“. Už gautą paramą nusi-
pirko šienapjovę, taip pat savikrovę 
pašarų rinkimo priekabą. Pasirinkti 
ūkininko kelią A. Lekavičių paskatino 
gyvenimo būdas ir aplinka: nuo mažų 
dienų augo kaime, sakė, jog jam pa-
tikdavę žemės ūkio darbuose talkinti 
seneliams. 

„O kai pradėjau su gyvulininkyste 
susijusias studijas, šeimoje ėmėme 
galvoti apie ūkio veiklos keitimą ir 
kad jau laikas būtų man pačiam įsi-
kurti kaip ūkininkui. Taip ir padariau“, 
– sakė A. Lekavičius. 

Įgyja vis daugiau patirties
Vaikinas atviravo šeimoje esąs tre-

čiąja ūkininkaujančia karta. 
„Mūsų ūkis yra šeimos ūkis, dar-

bus dalijamės, bet pagrindinius at-

liekame mudu su tėčiu“, – pasakojo 
Adomas.  Dalį žemės ir technikos jis 
gavo iš artimųjų. Pradžioje, sakė, ūki-
ninkauti nebuvę lengva. Nors šiek tiek 
patirties jautėsi perėmęs iš senelių, taip 
pat auginusių galvijus, pačiam jų įsigi-
jus atsirasdavę vis daugiau ir daugiau 
klausimų, kaip ką reikia teisingai daryti. 

„Dabar sulig kiekviena diena įgyju 
daugiau ir daugiau žinių, kaip teisin-
gai prižiūrėti galvijus, norint turėti juos 
sveikus ir gauti kuo didesnę naudą“, – 
teigė pašnekovas. 

Žemės jis valdo apie 110 hektarų, 
pašarų galvijams užsiaugina pats.   

Sąlygos gauti paramą
Į ES paramą gali pretenduoti ne vy-

resni kaip 40 metų amžiaus ūkininkai, 
pirmą kartą besikuriantys žemės ūkio 
valdoje ir ūkyje kaip ūkio valdytojai, 
turi arba per trejus metus įsipareigoja 
įgyti profesinių įgūdžių bei kompeten-
cijos, pateikia verslo planą. Žemės ūkio 
valda ir ūkis turi būti registruoti jaunojo 
ūkininko vardu ne anksčiau kaip prieš 2 
metus iki paramos paraiškos pateikimo 
dienos, be to, jaunasis ūkininkas negali 

būti pateikęs paraiškų tiesioginėms iš-
mokoms gauti. 

ES parama jauniesiems ūkininkams 
gali būti skiriama, jeigu planuojamas 
įkurti ūkis, kurio potencialus ekonomi-
nis dydis, išreikštas standartine produk-
cija, yra ne mažesnis kaip 8 tūkst. Eur, 
tačiau ne didesnis kaip 70 000 Eur per 
metus. Siekiant, kad projektas surinktų 
kuo daugiau balų ir užtikrintų daugiau 
galimybių gauti ES paramą, jaunajam 
ūkininkui naudingiau įkurti didesnį ūkį.

Valdos padalijimas – žemės ūkio 
valdos sudarymo būdas, kai jaunasis 
ūkininkas, pretenduojantis gauti para-
mą pagal veiklos sritį „Parama jaunųjų 
ūkininkų įsikūrimui“, iš artimojo gimi-
naičio – tėvų, senelių, brolio, sesers, 
sūnaus, dukros – žemės ūkio valdos 
išregistruotus artimojo giminaičio nuo-
savybės teise valdomus žemės sklypus 
įsigyja nuosavybės teise ir įregistruoja 
juos savo valdoje. Jeigu keli pareiškėjai 
kuriasi valdose, kurios buvo padalytos 
iš vienos valdos, jiems bendrai negali 
būti skirta didesnė kaip 40 tūkst. Eur 
parama.

Parama neteikiama, jei besikurian-

čio jaunojo ūkininko valda sudaryta iš 
sklypų, kurie buvo sutuoktinio valdoje, 
ir šiems sklypams jau buvo skirta para-
ma pagal veiklos sritį „Parama jaunųjų 
ūkininkų įsikūrimui“, taip pat – kai be-
sikuriančio jaunojo ūkininko valda per-
registruota iš jo sutuoktinio. 

Didžiausia parama jaunajam ūkinin-
kui – 40 tūkst. Eur, nepriklausomai nuo 
to, kokios specializacijos ūkis kuriamas. 
Parama išmokama dviem etapais – pir-
moji išmokos dalis sudaro 50 proc. pra-
šomos sumos, antroji, dalinė, išmoka 
išmokama, kai sėkmingai įgyvendina-
mas jaunojo ūkininko įsikūrimo verslo 
planas. Parama gali sudaryti 100 proc. 
tinkamų finansuoti projekto išlaidų. 
Projektai įgyvendinami Europos Sąjun-
gos ir Lietuvos Respublikos biudžeto 
lėšomis.

Apie projektų atranką 
ir įsipareigojimus
Tinkamos finansuoti visos jaunojo 

ūkininko ūkio įkūrimo išlaidos, būtinos 
verslo planui įgyvendinti ir numatytai 
veiklai vykdyti, tiesiogiai susijusios su 
remiama veikla. Projektai pagal veiklos 
sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūri-
mui“ bus atrenkami pagal kriterijus, 
privalomas mažiausias balų skaičius 
– 50. Verslo planas turi būti pradėtas 
įgyvendinti per 9 mėn. nuo sprendi-
mo suteikti paramą priėmimo, o per 
18 mėn. nuo įsikūrimo dienos jaunasis 
ūkininkas turi pateikti paraišką tiesiogi-
nėms išmokoms gauti.

Įkuriamo ūkio žemės ūkio naudme-
nų plotas paramos paraiškos pateikimo 
dieną ir jaunojo ūkininko verslo plano 
įgyvendinimo laikotarpiu bei kontrolės 
laikotarpiu (3 metai nuo paskutinio pa-
ramos išmokėjimo) turi priklausyti jau-
najam ūkininkui nuosavybės teise arba 
turi būti kitaip užtikrinamas teisėtas 
naudojimasis (nuoma, panauda ir kt.).

Siekdamas gauti finansavimą pagal 
veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų 
įsikūrimui“ jaunasis ūkininkas įsiparei-
goja po įvykio, kurio metu buvo suga-
dintas ar sunaikintas paramos lėšomis 
įsigytas ar sukurtas turtas, atstatyti turtą 
ne mažesne negu atkuriamąja verte ir 
ne mažesnių techninių parametrų. 

Jaunieji ūkininkai, norintys gau-
ti paramą pagal veiklos sritį „Parama 
jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“, privalo 
tvarkyti ūkio buhalterinę apskaitą. 

Užs. 0858

Atviros psichiatrijos mėnuo: apie galimybę griauti mitus ir tiesti tiltus
Prasidėjo atviros psichiatri-

jos mėnuo. Jį ženklina dvi datos: 
rugsėjo 10-oji – Pasaulinė savižu-
dybių prevencijos diena bei spalio 
10-oji – Pasaulinė psichinės svei-
katos diena. Apie psichinę sveika-
tą mūsų visuomenėje kalbėti yra 
tabu. Nors mūsų šalis jau daug 
metų stabiliai pirmauja savižu-
dybių skaičiumi, suvartojamo al-
koholio vienam asmeniui kiekiu. 
Sveikintina tai, kad apie dvasios 
ligas Rokiškio psichiatrijos ligo-
ninės bei Psichikos sveikatos cen-
tro specialistai pakvietė kalbėti į 
paskaitą, ne į lankstinukų dalini-
mo šventę, bet rinkosi netradicinį 
būdą – filmo „Išgyventi vasarą“ 
peržiūrą.

Tiesiai į dešimtuką
Apie pernai pasirodžiusį filmą 

„Išgyventi vasarą“ portale delfi.
lt buvo rašoma: „Tai vienas iš ne-
daugelio gerų lietuviškų filmų“. 
Jauna režisierė Marija Kavtara-
dze pasakojo trijų jaunų žmonių: 
dviejų dvasios ligomis sergančių 
jaunuolių ir pradedančiosios psi-
chologės kelionę į Palangą. Šiuos 
žmones suvedė aplinkybės: ma-
niakine depresija sergantis Paulius 

buvo išrašytas iš ligoninės, nors 
jam jau buvo prasidėjęs atkrytis, 
jis vengė gerti vaistus, todėl jo gy-
dytojas išsiuntė vaikiną pas savo 
kolegę į Palangą. Justė – mergina, 
psichiatrijos klinikoje atsidūru-
si po savižudybės. Ji neigia savo 
problemas, tačiau apie milžinišką 
dvasinę įtampą iškalbingai liudija 
nupešioti megztinio rankogaliai.

Indrė – jauna, ką tik studijas 
baigusi ir darbinės patirties netu-
rinti psichologė. Šiek tiek paro-
doksali  specialistė: norinti dirbti 
ne su gyvais žmonėmis, o su tam 
tikru aparatu, kurio rezultatai lei-
džia apskaičiuoti pakartotinio 
savižudybės bandymo tikimybę. 
Pauliaus gydytojas, norėdamas ją 
realiai supažindinti su darbu, ski-
ria užduotį: nuvežti Paulių ir Justę 
į Palangą.

Indrės nepatirtis, netgi pacientų 
baimė filme virsta keliomis komiš-
komis situacijomis. Kuriose pagal-
bos ramstis: patyrusi slaugytoja 
Danguolė. Tačiau ir šį ramstį trijulė 
įsigudrina pamesti: Danguolę pa-
miršo pakelės kavinukėje, o grįžti 
atgal jau nebėra laiko... Taigi, savo 
kelionę į Palangą ir save trijulei 
teko tęsti savarankiškai.

Apie stigmas be moralo
Filmas stiprus tuo, kad jame 

nėra pacypčiojimų moralinėmis 
temomis. Apie tai, kaip jaučiasi 
psichiatrijos klinikos ligonis visuo-
menėje, liudijo epizodas, kai kaimo 
degalinėje jaunuoliai nužiūrinėjo 
gydymo įstaigos užrašą ant auto-
mobilio. Ir kaip Paulius parankinė-
mis priemonėmis: kartonu ir lipnia 
juosta šį užrašą maskavo. Geriau 
jau važiuoti gofruotu kartonu ap-
klijuota mašina, nei su tuo nelemtu 
lipduku. Apie tai, kodėl tas užrašas 
visgi reikalingas, liudijo scena au-
tomobilių servise: kai meistras, ve-
damas profesinio smalsumo, nuplė-
šė vieną kartono lapelį. Ir paprašė 
psichologės pagalbos...

Apie tai, kad ne tik sergantieji 
daro klaidas, pasakojo iki ašarų juo-
kinga scena, kai savo automobilio 
keleivių vis dar prisibijanti Indrė 
pakelės kavinėje pamiršo savo pa-
galbininkę slaugytoją Danutę. Ir kad 
nėra vieno keleivio, susigriebė ne 
sveikieji, bet pacientai. Ir šaltai, tarp 
savęs ir aplinkinių sieną pastačiusiai 
vertėjai Justei kažkodėl ši situacija 
nepasirodė juokinga: kelis kartus ji 
klausė: „O kaip jaučiasi Danutė?“.

Apie tai, kodėl sirgti dvasine 

liga yra stigma, pasakojo abu he-
rojai: Justė apskritai nepripažino 
serganti. Ji tiesiog bandė nusižu-
dyti. Ir viskas. Bet neserga. Paulius 
atvirai kalbėjo apie savo santykį su 
šeima, bandydamas svečiuose pas 
brolį nevykusiai užmaskuoti savo 
bendrakeleivius, liepdamas jiems 
apsimesti giminaičiais. Kokia tai 
saviapgaulė, paaiškėjo netrukus: 
ir Pauliaus šeima, ir net jo studijų 
draugai puikiai žinojo, kur jis gy-
dosi. Sukrečiantis Pauliaus posakis 
apie tai, kaip sunku artimiesiems 
susitaikyti su jiems brangaus žmo-
gaus dvasios liga: jie gali kantriai 
laukti kelis mėnesius ar net metus, 
tikėdami, kad jis pasveiks. Tačiau 
kai gydymas tęsiasi metų metus, jei 
jau praranda viltį, atsitolina...

Ir tai tik nedaugelis stigmų, su 
kuriomis susiduria sergantieji dva-
sios ligomis.

Kai jau visa pasakyta
Filmas „Išgyventi vasarą“ yra 

apkeliavęs daugybę kino festivalių, 
nusipelnęs daugybės kritikų palan-
kumo. Nors ir su kai kuriomis vi-
sam lietuviškajam kinui būdingoms 
ydomis, jis palieka stiprų įspūdį. 
Gal todėl ir daugžodžiauti po jo 

peržiūros nebebuvo apie ką...
Psichikos sveikatos specialistai 

žiūrovams linkėjo neklijuoti ap-
linkiniams diagnozių „Vasaros 5“ 
arba „Rokiškio galas“, nes dvasios 
ligos yra arti mūsų. Daug ko apie 
jas nežinome, nesuprantame, o kar-
tais ir nenorime suprasti.

Rokiškio psichiatrijos ligoninės 
direktorius Algimantas Liausėda 
atskleidė požiūrį į filmą iš pro-
fesinės pusės. „Susodinti į vieną 
automobilį tokias skirtingas dia-
gnozes turinčius žmones buvo la-
bai drąsu“, – sakė jis.  Direktorius 
akcentavo, kokia yra svarbi sveiks-
tančiajam aplinka. Todėl užsienyje 
dvasios ligomis sergantys žmonės 
neuždaromi tarp keturių sienų, o 
jų dienotvarkė sudaroma taip, kad 
jie per dieną net po kelis kartus 
pakeistų aplinką: vienoje įstaigoje 
būtų atliekamos procedūros, kitoje 
– valgomi pietūs ir t.t.

Į diskusiją įsijungusios psicholo-
gės pabrėžė, koks svarbus artimųjų 
ir visuomenės palaikymas dvasios 
ligoniui, grįžtančiam iš saugios li-
goninės aplinkos į realų gyvenimą. 
Kaip svarbu megzti ryšį, tirpdyti 
barjerus bendravime.

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

PASLAUGOS

• Autovežio paslaugos. Vežame 

įvairią techniką ir kitus krovinius 
iki 2,5t. Tel. 8 689 05 448.  
Rokiškis
• Manipuliatoriaus paslaugos. 
Savivartis, yra žirklės medienai 
krauti, tinka ir akmenims.  
Tel. 8 657 49 175. Rokiškis
• Vežu mėšlą, perpuvusį ir šviežią. 
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
• Medžių genėjimas, žolės 
pjovimas, krūmų pjovimas, 
gyvatvorių formavimas, medžių 
kirtimas, malkų ruošimas, lapų 
grėbimas, obuolių surinkimas 
ir išvežimas, žemės dirbimas, 
greideriavimas. Tel. 8 605 26 260. 
Rokiškis
• Pjaunu trimeriu žolę. Aro kaina 
nuo 2 Eur. Tel. 8 686 22 897. 
Rokiškis
• Groju saksofonu vestuvėse, 
įmonių pristatymuose, restoranuose, 
vakarėliuose, gimtadieniuose, 
bažnyčioje, parodose, įvairiose 
šventėse ir t.t. Dj paslaugos. 
Garso aparatūros ir šviesos efektų 
nuoma. https://www.facebook.com/
saksofonistasTomasK.  
Tel. 8 657 83 045. Rokiškis
• Tranšėjų kasimas, grunto kasimas 
trinkelėms, pamatų įrengimas, 
atkasimas, žemės kasimo, 
stumdymo, lyginimo darbai, 
transporto paslaugos.  
Tel. 8 647 49 235.  
Rokiškis

PERKA
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Laisvės g.13

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. 0855

• Perka žemės ūkio paskirties 
sklypą iki 1ha, Rokiškio raj.  
Tel. 8 687 73 069. Rokiškis

• Pirksiu garažą J. Gruodžio g. arba 
Panevėžio g. prie PC Norfa.  
Tel. 8 679 05 801. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Garažą prie buvusio DNB banko. 
7 korpusas, pietinė pusė.  
Tel. 8 614 66 272. Rokiškis

• Tvarkingą sodą už miškų ūkio 
pirmas įvažiavimas. Galima 

gyventi žiemą, namukas mūrinis, 
plastikiniai langai, yra pirtis, 
pavėsinė, židinys, garažas, šulinys. 

Tel. 8 674 41 075. Rokiškis
• Sodybą nuostabioje vietoje su 1 
ha žemės Rokiškio raj., Kriaunų 
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22 06:00 Himnas
06:05 Nacionalinė 
ekspedicija 
07:00 Šventadienio mintys
07:30 Klausimėlis
08:00 Tėčio reikalai
08:30 Ryto suktinis
09:00 Brolių Grimų 
pasakos. Laimingasis 
Hansas
10:00 Gustavo 
enciklopedija 
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 Žemė žvelgiant iš 
kosmoso
12:55 Gyvūnų dinastijos 
13:50 Mis Marple 6. 
Karibų paslaptis
15:30 Žinios. 
15:45 Istorijos detektyvai 

16:30 Gyvenk be skolų
17:30 Žinios. 
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“. 
21:30 Bloga mergaitė 
22:30 Pasimatysime sapne
00:05 Vasarvidžio nakties sekso 
komedija 
01:30 Žemė žvelgiant 
iš kosmoso
02:25 Gyvūnų dinastijos 
03:15 Klausimėlis.lt 
03:30 Šventadienio mintys 
04:00 Tėčio reikalai
04:25 Mis Marple 6. Karibų 
paslaptis

05:45 Televitrina 
07:00 Bakuganas. Kovos planeta
07:30 Aladinas

08:00 Elena iš Avaloro
08:30 Kempiniukas Plačiakelnis
09:00 La Maistas
10:00 Pasaulis pagal moteris
11:00 Svajonių sodai
12:00 Didysis šunų pabėgimas
13:50 Druska brangesnė už auksą
15:40 Didžiosios vestuvės
17:30 Visi mes žmonės 
18:30 TV3 žinios
19:30 X Faktorius 
22:00 Paskutinis krikštatėvis 
Džonas Gotis
00:10 Mergvakaris
01:55 Universalioji korta
03:35 Didžiosios vestuvės

06:30 Tomas ir Džeris 
07:00 Broliai meškinai. Nuotykių 
ieškotojai 
07:30 Monstrai prieš ateivius 
08:00 Riterių princesė Nela 
08:25 Riteris Rastis 2. Metalo laužo 

sukilimas
10:10 Šnipų vaikučiai 2. Prarastų 
svajonių sala
12:15 Žiedų valdovas. Karaliaus 
sugrįžimas
16:20 Sveikatos namai
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Šokio revoliucija
21:40 Hju Glaso legenda
00:45 Šioje šalyje nėra vietos 
senukams
02:50 Tempk jį čia!

06:30 Galiūnai. Pasaulio taurė
07:30 Bero Grilso kelionės po 
Britaniją 
08:30 Tauro ragas
09:00 Galiūnai. Mačas Lietuva-
Latvija
10:00 Apvalioji planeta 
10:35 Bero Grilso kelionės po 
Britaniją 

11:40 Ekstremalūs išbandymai 
12:10 Būk ekstremalas 
12:40 Džeimis gamina Italijoje 
13:50 Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai 
14:50 Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas 
15:55 Nusikaltimų miestas 
16:30 Raudona linija
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Šiauliai - Žalgiris
19:30 Rivjera 
21:35 Juodasis sąrašas 
22:35 Sostų karai 
00:10 Smagus pasivažinėjimas

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

09:00 2019 m. „Formulės-1” 
čempionato Italijos GP 
apžvalga
10:00 Šiandien kimba
11:00 Atliekų kultūra
11:30 „Nuostabūs pojūčiai“ 
12:00 „Pagrindinis įtariamasis“ 
14:00 „Ragana“ 
16:00 Žinios
16:30 Krepšinio pasaulyje
17:00 Laikykitės ten
18:00 Žinios
18:30 „Vasara tiesiogiai su D. 
Žeimyte“
19:00 Šauliai
20:00 Žinios
20:30 „Šviesoforas” 
21:30 „24/7”
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. Pokalbiai
00:05 „Inspektorius Luisas“ 
02:15 „Rojus“
03:40 „Pagrindinis įtariamasis“ 
05:10 „24/7”
05:50 „Pasaulio turgūs“ 
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24 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 Stilius 
13:00 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:40 Ponių rojus
17:30 Žinios. 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 (Ne)emigrantai 
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Nacionalinė 
ekspedicija 
22:30 Dviračio žinios
23:00 Užverbuotas
23:45 Komisaras Reksas 

00:30 Tėčio reikalai 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Istorijos detektyvai
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 Užverbuotas 
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 Namas 
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 Prieš srovę 
20:30 Moterys meluoja geriau 
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Barbaras. Kario iškilimas
23:45 Rezidentas 
00:40 X mutantai 
01:35 Rouzvudas 
02:25 Imperija
03:15 Rezidentas 
04:05 Naujakuriai
05:00 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
20:00 "Galiu rytoj" 
21:00 "Rimti reikalai 2"
21:30 Žinios
22:30 Šarvuotis
00:20 "Okupuoti" 
01:15 Vienuolis nusileidžia nuo 
kalno 

06:05 "Mentalistas"
07:00 "Mano virtuvė geriausia" 
08:15 "Kijevo operatyvinė grupė" 
09:20 "Teisingumo agentai" 
10:20 "Kobra 11" 
11:20 "Rivjera" 
12:25 "Visa menanti" 
13:25 "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 Los Andželas. Ugnikalnio 
išsiveržimas
22:50 Didysis meistras 
01:10 "Visa menanti" 

05:35 „Šviesoforas” 
06:14 TV parduotuvė
06:30 Kaimo akademija
07:00 „Mentalistas“ 
08:00 Reporteris
09:00 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
10:00 „Rojus“ 
11:05 Laikykitės ten
12:10 „Bruto ir Neto” 
12:40 „Šviesoforas” 
13:40 TV parduotuvė
13:55 „Mentų karai. Odesa“ 
15:00 Laikykitės ten su Andriumi 

Tapinu
16:00 Reporteris
16:30 Lietuva tiesiogiai
17:00 „Beveik negyvas“ 
18:00 Reporteris
18:57 Rubrika „Renovacija iš 
arčiau”
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“ 
02:00 „Šviesoforas” 
02:20 „Bruto ir Neto” 
02:40 „Pamiršk mane”
03:20 Reporteris
04:10 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
04:50 „Rojus“ 
05:35 „Šviesoforas” 
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:20 Senis
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 1
11:10 Komisaras Reksas 
12:00 Beatos virtuvė 
13:00 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:40 Ponių rojus
17:30 Žinios. 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Vartotojų kontrolė 
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios
23:00 Vokietija 86
23:45 Komisaras Reksas 
00:30 Klausimėlis 

01:00 LRT radijo žinios
01:05 Savaitė 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios 
04:00 LRT radijo žinios
04:10 Vokietija 86 
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus.

06:00 Sveikatos medis 
06:10 Televitrina
06:25 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai 
06:55 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
07:55 Svajonių sodai 
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 Namas
20:30 Moterys meluoja geriau
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Kobra 11 
23:00 Tobulas ginklas
00:50 X mutantai 
01:40 Rouzvudas 
02:30 Imperija 
03:20 Kobra 11
04:10 Naujakuriai
05:00 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
20:00 Nuo... Iki...
21:00 "Rimti reikalai 2" 
21:30 Žinios
22:30 Vienuolis nusileidžia nuo 
kalno
00:50 "Okupuoti" 
01:45 Hju Glaso legenda

06:10 "Mentalistas" 
07:05 "Mano virtuvė geriausia"  
08:20 "Kijevo operatyvinė
 grupė" 
09:25 "Teisingumo agentai" 
10:25 "Kobra 11" 
11:25 "Rivjera" 
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 Didysis meistras
23:25 Taikdarys 
01:40 "Juodasis sąrašas" 
02:20 "Sostų karai" 

05:10 „24/7”
05:50 „Pasaulio turgūs“ 
06:14 TV parduotuvė
06:30 Krepšinio pasaulyje
07:00 Šiandien kimba
08:00 „Ant bangos“
09:00 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
10:00 „Rojus“ 
11:05 Laikykitės ten
12:10 „Bruto ir Neto” 
12:40 „Šviesoforas” 
13:40 TV parduotuvė
13:55 „Mentų karai. Odesa“ 
15:00 Laikykitės ten su Andriumi 

Tapinu
16:00 Reporteris
17:00 2019m. „Formulė-1“ 
čempionato Singapūro GP apžvalga
18:00 Reporteris
18:57 Rubrika "Verslo genas"
19:00 Šviesoforas 
19:30 Delfi dėmesio centre
20:00 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
21:00 „Bruto ir Neto” 
21:30 „Pamiršk mane”
22:30 Reporteris
23:27 Rubrika "Verslo genas"
23:30 Delfi dėmesio centre
00:00 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
01:00 2019m. „Formulė-1“ 
čempionato Singapūro GP apžvalga
02:00 „Šviesoforas” 
02:20 „Bruto ir Neto” 
02:40 „Pamiršk mane”
03:20 Reporteris
04:10 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
04:50 „Rojus“ 
05:35 „Šviesoforas” 
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21 05:10 Ponių rojus 

06:00 Himnas
06:05 Daiktų istorijos 
07:00 Klausimėlis.lt
07:10 Bebė ir Tina. 
Mergaitės prieš berniukus
09:00 Labas rytas, Lietuva
12:00 Jaguarai. Ypatingos 
katės 
12:55 Neatrasti Kolumbijos 
kampeliai
13:50 Džesika Flečer 9
15:30 Žinios.
15:45 Sveikinimų 
koncertas
17:30 Žinios. 
18:00 Muzikinis pokalbių 
šou „Vakarėja“ su Martynu 
Starkumi
19:30 Stilius
20:30 Panorama

21:00 Gražiausios poetų dainos
22:40 Supertėtis 
00:05 Juros periodo parkas 3 
01:35 Jaguarai. Ypatingos katės 
02:20 Neatrasti Kolumbijos 
kampeliai
03:10 Stilius 
04:05 Klausimėlis.lt 
04:25 Džesika Flečer 9 

06:15 Televitrina
06:30 Elena iš Avaloro
07:00 Bakuganas. Kovos planeta
07:30 Aladinas
08:00 Elena iš Avaloro
08:30 Virtuvės istorijos
09:00 Gardu Gardu
10:00 Būk sveikas!
10:30 Penkių žvaigždučių būstas
11:00 Misija: dirbame sau 
11:30 Svajonių ūkis 
12:00 Daktaras Dolitlis

13:40 Užkerėtoji
15:45 Ekstrasensai. 
Stipriausių mūšis
17:25 Aplink Lietuvą. Žmonės
18:30 TV3 žinios
19:30 Turtuolis vargšas
21:00 "Valstybės paslaptis"
23:25 Universalioji korta
01:15 Kaip susigrąžinti ją per 7 
dienas
02:45 Vyras už pinigus
04:15 Rouzvudas

06:40 Tomas ir Džeris 
07:10 Broliai meškinai. Nuotykių 
ieškotojai
07:45  Monstrai prieš ateivius
08:15 Riterių princesė Nela
08:40 Avelės ir vilkai
10:15 Tomas ir Džeris
12:00 Klonuotas Adamas
14:00 Eisas Ventura. Naminių 

gyvūnėlių detektyvas
15:45 Laukiniai laukiniai vakarai
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Šrekas 2
21:20 Namai - pragarai
23:15 Tempk jį čia!
01:20 San Andreas

06:05 Kvailiai šėlsta
07:30 Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas
08:30 Kvailiai šėlsta
09:00 Sveikatos kodas
09:30 Sveikatos kodas 
televitrina
10:00 Apvalioji planeta
10:35 Bero Grilso kelionės po 
Britaniją 
11:40 Ekstremalūs išbandymai 
12:10 Būk ekstremalas 
12:40 Džeimis gamina Italijoje 

13:50 Ekstrasensų mūšis 
16:30 Raudona linija
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Neptūnas - Juventus
19:30 Muzikinė kaukė
22:05 Taikdarys
00:35 Laukinės aistros

05:20 „Rojus“ 
06:10 „Pasaulis iš viršaus“ 
06:35 Krepšinio pasaulyje 
07:04 TV parduotuvė
07:20 „TV Europa pristato. Baltijos 
slapukė“ 
07:55 „Pasaulio turgūs“ 
08:30 „Pasaulio turgūs“ 
09:00 „Nuostabūs pojūčiai“ 
09:30 Vantos lapas
10:00 Grilio skanėstai
10:30 „Kitoks pokalbis su D. 
Žeimyte“
11:00 Laikykitės ten

12:00 „Inspektorius Luisas“ 
14:00 „Ragana“ 
16:00 Žinios
16:30 Lietuva tiesiogiai
17:00 Laikykitės ten
18:00 Žinios
18:30 „Vasara tiesiogiai su D. 
Žeimyte“
19:00 Dekonstrukcijos su 
Edmundu Jakilaičiu
20:00 Žinios
20:30 „Šviesoforas” 
21:30 „Pamiršk mane” 
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. Pokalbiai
00:05 „Karo merginos“ 
01:10 Grilio skanėstai
01:45 „Kitoks pokalbis su D. 
Žeimyte“
02:15 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
03:45 Dekonstrukcijos su 
Edmundu Jakilaičiu
04:30 „Žmogus be praeities

sen., Miciūnų k. Tel. 8 606 25 534. 
Rokiškis
• Garažą Šatrijos gatvėje, 3 

korpusas. Durys skardintos, stogas 
nekeistas. Yra duobė ir rūsys po visu 

garažu. Kaina 3000 Eur.  
Tel. 8 620 71 868. Rokiškis
• 2 kambarių butą Respublikos g. 
Tel. 8 458 53 056. Rokiškis
• Mišką Rokiškio raj. Smulkesnė 
informacija telefonu.  
Tel. 8 603 77 984. Rokiškis
• Garažą Šatrijos g. Pirmas 

korpusas, pietinė pusė, nauji garažo 
vartai, pakeistas stogas. Kaina 3400 
Eur. Tel. 8 610 24 126. Rokiškis
• 2 kambarių butą Vilties g., 34 
name. 5 aukštas. Šalia baseinas, 
mokyklos, darželiai. Didelė 
automobilių stovėjimo aikštelė. 
Reikalingas remontas. Kaina 16000 

Eur. Tel. 8 696 67 568. Rokiškis
• Sodybą su ūkiniais pastatais, 
pirtimi (reikia remonto). Buteikių 
k., 7km nuo Rokiškio, link   
Žiobiškio. Tel. 8 607 74 719. 
Rokiškis
• 1 kambario butą Rokiškyje, 
Jaunystės g., 3 aukšte. Mūrinis 
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SENIŪNAIČIŲ RINKIMAI 
KAMAJŲ SENIŪNIJOJE

Vadovaujantis Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 
2019 m. 28 d. sprendimu Nr. TS-148 patvirtintu Rokiškio 
rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimo ir atšaukimo 
tvarkos aprašu (http:/www.rokiskis.lt/lt/teisine-pagal-
ba/teises-aktai_4684/teises-aktai/5804p0.html) ir 2019 
m. rugpjūšio 27 d. Rokiškio rajono savivaldybės admi-
nistracijos direktoriaus įsakymu AV-925 „Dėl seniūnaičių 
rinkimų datos Kamajų seniūnijoje“(http:/www.rokiskis.lt/
lt/teisine-pagalba/teises-aktai_ 4684/e-teisekura/5440/
p0.html), organizuojami seniūnaičių rinkimai:

2019 m. spalio 3 d. 19 val. – Kalvių kultūros namuose 
(Kalvių seniūnaitijos);

2019 m. spalio 4 d. 16 val. – Duokiškio kultūros na-
muose (Duokiškio seniūnaitijos);

2019 m. spalio 5 d. 11 val. – Kamajų kultūros namuose 
(Kamajų seniūnaitijos);

2019 m. spalio 5 d. 15 val. – Salų bendruomenės 
namų salėje ( Salų seniūnaitijos);

2019 m. spalio 5 d. 13 val. – Verksnionių bendruome-
nės namų salėje (Verksnionių seniūnaitijos);

2019 m. spalio 8 d. 12 val. – Aukštakalnių kultūros 
namų salėje ( Aukštakalnių seniūnaitijos).

Kandidatų į seniūnaičius registracija vykdoma Kama-
jų seniūnijoje  seniūnijos raštvedės nuo 2019 m. rugsėjo 
18 d. 8.00 val. iki 2019 m. rugsėjo 27 d. 9.00 val.

Registruotų kandidatų duomenų sutikrinimas, kandi-
datų sąrašo tvirtinimas ir paskelbimas – nuo 2019 m. 
rugsėjo 30 d. iki 2019 m. spalio 2 d.

Išrinkti seniūnaičiai bus paskelbiami iki 2019 m. spa-
lio 10 d.

Kartu su rašytiniu pasiūlymu turi būti pateikiami šie 
dokumentai:

- Rašytinis kandidato sutikimas dalyvauti rinkimuose 
(aprašo 1 priedas);

- Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
- Trumpas gyvenimo aprašymas;
- Kandidato nuotrauka 3x4 cm.;
- sutikimas tvarkyti kandidato asmens duomenis 

(aprašo 2 priedas).
Kviečiame aktyviai dalyvauti ir siūlyti kandidatus.

Užs. 0857

namas, plastikiniai langai, šarvo 
durys, langai į pietus. Uždaras 
kiemas, geri kaimynai. Kaina 
12500 Eur. Tel. 8 607 32 775. 
Rokiškis
• 5,4977 ha žemės sklypą Minsko 
plente, prie Lietuvos ir Baltarusijos 
sienos. Sklypas ribojasi su EMSI 
degaline. Iš Minsko plento 
asfaltuotas įvažiavimas iki paties 
žemės sklypo. Tinka: logistikos 
terminalui, sandėliavimui, 
stovėjimo aikštelei. Kaina 12000 
Eur. Tel. 8 699 20 777. Vilnius
• Skubiai! Žemės ūkio paskirties, 8 
ha ploto žemės sklypą Vilniaus raj. 
Medininkų sen., Kalvių k. Žemės 
ūkio naudmenų našumo balas - 
39. Nuo Vilniaus m. ribos 28 km. 
Į elektros linijų apsaugos zoną 
patenka 2,28 ha. Kaina 8500 Eur. 
Tel. 8 699 20 777. Vilnius
• 1 kambario butą Juodupėje, 
4 aukšte. Butas tvarkingas, yra 
dalis baldų, įstiklintas balkonas. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 616 94 239. 
Rokiškis
• Įvairių dydžių namų valdos 
sklypus už miškų urėdijos. Graži 
vieta, geras susisiekimas, šalia yra 
autobusų stotelė. Tel. 8 657 75 999. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą Jaunystės g., 6 
aukšte. Plastikiniai langai, šarvo 
durys, neapleistas, su baldais ir 
buitine technika. Tel. 8 616 04 929. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą Rokiškio 
senamiestyje su daliniais 
patogumais. Kaina 8000 Eur.  
Tel. 8 671 38 857. Rokiškis

NUOMA

• Skubiai ieškome tvarkingo 2 
kambarių buto nuomai Rokiškio 
mieste. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 646 51 613. Rokiškis
• Ieškau 1 ar 2 kambarių buto 
nuomai nuo lapkričio pradžios. 
Butą norėčiau nuomuotis keliems 
mėnesiams (apie pusę metų). 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 609 27 157. 
Rokiškis
• Išnuomojamas 1 kambario butas 
be baldų Jaunystės g.  
Tel. 8 657 77 166. Rokiškis
• Neribotam laikui, vienam 
asmeniui be žalingų įpročių 
išnuomojamas geras 1 kambario 
butas su visais baldais ir 
patogumais, virtuvės reikmenimis. 
Taip pat nuomojamas garažas 
Šatrijos g. (prie buvusio Žemės 
Ūkio banko). Tel. 8 679 95 305. 
Rokiškis
• Ieškome buto nuomai, pusantrinio 
arba 2 kambarių, ilgesniam laikui. 
Tinka visi variantai. Nebūtinai 
Rokiškyje, gali būti Kavolišky ar 
Laibgaliuose. Jei kaime, tiktų ir 
namas. Gali būti su išperkamąja 
nuoma. Esam dirbantys, tvarkingi. 
Tel. 8 685 72 724. Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti 1 kambario 
buto ar būstą su daliniais 
patogumais Rokiškio centre. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 608 16 430. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Mažai naudotą Sponge See GPS 
laikrodį-telefoną vaikams. Abipusis 
pokalbis, atstumo matavimas, Geo 
tvora, kalendorius, laikrodis, data, 
MP3 grotuvas, minutės, pagalbos 
mygtukas, pranešimas apie 
skambutį, pranešimas apie žinutes, 
el. laiškus, žadintuvas. Kaina 25 
Eur. Tel. 8 687 16 363. Rokiškis
• Daug naujų žaislų ir drabužėlių 
vaikams mažomis kainomis.  
Tel. 8 680 28 858. Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• 2019.09.14, 13.45 val. Rokiškio 
mikrorajone, pro Maximą lyg ir 

važiavo sidabrinis ar pilkas džipas 
ir ant kelio, prie šviesoforo pametė 
krovinį, kuris nuneštas Maximos 
apsaugos darbuotojams.  
Tel. 8 679 09 109. Rokiškis
• Pamesta juoda piniginė su 
visais dokumentais (vairuotojo 
pažymėjimas, banko kortelė, 
asmens kortelė). Tel. 8 617 65 373. 
Rokiškis
• Pamesta juoda piniginė 
su dokumentais (vairuotojo 
pažymėjimas, banko kortelė). 
Radus prašome pranešti nurodytu 
telefonu. Tel. 8 689 96 004. 
Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau suvirintojo ar šaltkalvio 
darbo, turiu patirties. Galiu dirbti ir 
kitokius darbus. Tel. 8 681 64 516. 
Rokiškis
• Ieškau vairuotojo darbo. Man 36 
metai. Turiu kategorijas: B , C, CE, 
traktorininko. Tel. 8 683 06 559. 
Rokiškis
• Ieškau savivarčio vairuotojo 
darbo. Turiu visas kategorijas: B, 
BE, C, CE, D, DE ir traktorininko 
TR1, TR2, SZ, SM.  
Tel. 8 655 16 412. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Ramundas GM, UAB ieško 
krautuvo vairuotojo (-os) gamyboje. 
Darbo vieta - Panemunėlio gelž. 
stotis, Rokiškio raj. Darbas 
pamainomis. Iš Rokiškio 
darbuotojai vežami įmonės 
transportu. Darbo užmokestis apie 
997 Eur neatskaičius mokesčių.  
Tel. 8 612 26 202. Rokiškis
• Ramundas GM, UAB reikalingas 
(-a) padėklų kalėjas (-a), darbas su 
pneumatiniu pistoletu,  pamaininis. 
Darbo vieta - Panemunėlio gelž. 
stotis, Rokiškio raj. Iš Rokiškio 
darbuotojai vežami įmonės 
transportu. Darbo užmokestis apie 
820 (bruto). Tel. 8 612 26 202. 
Rokiškis
• Reikalingi meistrai įdėti duris, 
fasadą apkalti dailylentėmis, 
apšiltinti pamatą, sudėti 10 kv. 
m trinkelių, išgriauti pertvaras ir 
atlikti kitus statybos darbus.  
Tel. 8 663 81 073. Rokiškis
• Ieškoma moteris prižiureti 
neįgalų žmogų. Darbas Juodupėje, 
darbo valandos nuo 10 iki 19 
val., slenkančiu grafiku. Visi 
sekmadieniai yra laisvi, o jei išpuls 

šeštadienį, tai bus trumpinta diena. 
Tel. 8 604 37 003. Rokiškis
• Reikalingas pagalbinis 
darbininkas statybų ir remonto 
darbams atlikti. Valandinis 
užmokestis 5Eur. Tel. 8 683 46 338. 
Rokiškis
• Ieškome moters ligonės slaugai 
vakarais darbo dienomis.  
Tel. 8 611 18 123. Rokiškis
• Reikalingi žmonės mokantys 
dirbti trimeriu ir galintys atlikti 
jaunuolynų šviesinimą.  
Tel. 8 686 93 758. Rokiškis
• Reikalingas žmogus langų 
apdailai atlikti. Tel. 8 645 87 190. 
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Profesionalaus trimerio variklį. 
Pilnas, su su sankaba, tik nėra koto. 
Kaina 75 Eur. Tel. 8 629 81 873. 
Rokiškis
• Labai geros būklės žoliapjovę. 
Tel. 8 621 51 352. Rokiškis
• Beveik naują Husqvarna 440 
grandininį pjūklą.  
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Tvarkingą ir prižiūrėtą 
kultivatorių. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 639 90 087. Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Mažai naudotą, inversinį stalą 
Insportline. Kaina 170 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Įvairaus pjovimo statybinę 
medieną, medieną stogui.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Šamotines plytas.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Gegnes 5/15 cm, tąšus 15/15 cm, 
colines lentas. Tel. 8 610 06 145. 
Rokiškis
• Šamotines plytas.  
Tel. 8 698 16 495. Rokiškis
• Trifazį diskinį pjūklą (zeimerį), 
varikilio galingumas 4 kW. Kaina 
160 Eur. Tel. 8 682 30 962. 

Rokiškis
• Tris naudotas buto duris, dvejos 
durys su stiklais. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Naudotas pečiaus plytas. 
 Tel. 8 643 33 201. Rokiškis
• Perdengimui tinkantį švelerį 
(metalo lovį). Ilgis 3,80 m.  
Tel. 8 643 33 201. Rokiškis
• Statines, toninę plastikinę 
(40 Eur) ir dvi po 200 l, vieną 
plastikinę (15 Eur), kitą geležinę (5 
Eur). Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 674 22 216. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Valtį su priekabėle.  
Tel. 8 655 08 291. Rokiškis
• Mazda 323f. 2002 m., 2 l, dyzelis, 
74 kW. TA iki 2020.05.07. Važiuoja 
gerai. Kaina 599 Eur.  
Tel. 8 602 61 354. Rokiškis
• Honda Hr-v 2002 m., 1,6 l, 77 
kW. El. langai, centrinis užraktas, 
lieti ratai su padangomis m+s. 
Pakeisti tepalai, oro filtras, visi 
dirželiai ir vandens pompa. 
Lietuvoje neeksploatuotas, 5 durų, 
varomas priekis. Salonas gražus, 
sidabrinė spalva. Kaina 1150 Eur. 
Tel. 8 620 28 050. Rokiškis
• Geros būklės Volvo V70 2,5 
l, TDI. 2000 m. TA iki 2020.12. 
Centrinis, pilna elektra, kruizo 
kontrolė, kablys, tikra rida. Trys 
raktai. Tel. 8 683 06 559. Rokiškis
• VW Passat universalą. 1998 m., 

1,9 l, TDI, 81 kW. Su defektu.  
Tel. 8 629 45 390. Zarasai
• Dviračius. Yra rusiškas naujas, 
užsienietiški, sulankstomas.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Priekabą žoliapjovei-traktoriukui, 
motoblokui. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Priekabą lengvąjam automobiliui 
su dokumentais, be dokumentų arba 
dokumentus atskirai.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis

• Keturratį 110cc 3/1 bėgiai ir kitą 
110cc dalimis (automatas).  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Toyota Yaris 2004 m., TA iki 
2020.07. Žieminės ir vasarinės 
padangos. Kaina 1800 Eur.  
Tel. 8 618 82 271. Rokiškis
• Valtį Omega 2. Sutvarkyta, 
nekiaura, tik irklai nudėvėti. Kaina 
derinama. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 608 25 618. Anykščiai
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Tik rugsėjo mėnesį Šeimos klinikoje „Ginmedika” 
vyksta akcija vaikų (1-18 m.) tyrimų paketui. 
Daugiau informacijos tel. (8-640) 57888

Legenda apie Rokiškį
Labai senais laikais, gal prieš 500 metų ar dar seniau, prie gražaus 

laukų ir miško upelio kartu su baltų gentimi atklydo jaunas medžioto-
jas vardu Rokas. Jo visas turtas buvo lazdyno lankas su strėlėmis ir iš 
liepos žievės suvyniota dūdelė, o kūną dengė aptrintos lokenos.

Ne visada grobį suteikdavo aštrios strėlės, todėl Rokas imdavosi 
dar vienos gudrybės – ant žvėrių takų kasdavo žalumynais užmas-
kuotas duobes-gaudykles. Kartą į tokią paspęstą gaudyklę įkrito ir 
kiškelis. Radęs jį Rokas apsidžiaugė ir prieš jį suvalgant sumanė dar 
pagroti dūdele bei pamėgdžioti kiškių tuoktuvių skleidžiamus garsus. 
Taip jam begrojant atšuoliavo dar keletas kiškių, o nelaimėlio kiške-
lio mylimoji net pati įšoko pas jį į duobę ir meiliai letenėlėmis pra-
dėjo šluostyti jo ašaras. Susigraudino vienišius jaunasis Rokas ir nu-
tarė įsimylėjelių porelei padovanoti Laisvę. Dėl to labai gera širdyje 
pasidarė ir pačiam Rokui, kuris dar smarkiau ir jausmingiau ėmė 
pūsti dūdelę. Ir tada įvyko stebuklas, kokio net negalėjo įsivaizduoti 
Rokas. Pievelėje ant upelio kranto iš kažkur atsirado šokanti graži 
mergaitė, kuri meiliai šypsojosi ir iš karto užbūrė jaunuolio širdį 
meilės kerais. Ir jie abu suprato, kad meilę,  džiaugsmą ir viso jų 
gyvenimo laimę ir prasmę jiems suteikė kiškeliui padovanota Laisvė.

Toje vietoje Rokas su mylimąja susirentė būstą, į žemę įsmei-
gė ąžuolo gilę, o į pievelių žemę pabarstė grūdų iš kurių suvešėjo 
gražus derlius. Į saulę pradėjo stiebtis ir brandinti giles ąžuolas, 
kasmet pasaulį išvysdavo jų meilės vaisiai – vaikai. Taip iš jų pali-
kuonių kūrėsi gyvenvietė ir per daugelį kartų gražus miestas, kurį 
žmonės pradėjo vadinti nuo Roko ir Kiškio miestu ant Laukupėlės 
krantų. Gynybai nuo priešų ant upelio kranto supylė aukštą kalną, 
kurį pavadino Moškėnu, nes meškos kailiais buvo apsirėdę jo gynė-
jai. Pasenusį Roką ir jo mylimąją priglaudė gimtinės šventa Žemė, 
o jų nemari Dvasia iškeliavo pas Baltų dievus, bet jų pasėto ąžuolo 
papėdėje degta ugnis kūrenosi dar kelis šimtmečius, skleidė šilumą 
ir šviesą, kriviai ir paprasti žmonės kasmet ant aukuro ugnies paau-
kodavo Dievams po saujelę grūdų. Čia iš lūpų į lūpas sklido gandas 
apie nuostabią Meilės ir Laisvės galią, kaip didelę gamtos ir Dievų 
dovaną visiems šio miesto ir pasaulio gyventojams.

Jau vėlesniais laikais žmonės aukuro vietoje pastatė krikščioniš-
ką didingą bažnyčią, o kiek tolėliau ir dvaro rūmus, kurie stovi ir 
puošia miestą iki dabar. Tik labai gaila, kad dalis žmonių per turtus 
ir prabangos vaikymąsi baigia pamiršti kaip atsirado ir kūrėsi šis 
gražus Roko ir Kiškio miestas, kokia dvasia pleveno virš jo ir jame, 
o juk tai buvo Laisvės ir Meilės dvasia. Sunku matyti, kad dabar 
daugelis mūsų žmonių jos nebesuvokia ir nebepuoselėja, o apsitem-
pę madingais džinsais perteklines kūno vietas mašinomis ir lėktuvais 
išsilaksto į visas pasvietes ieškoti meilės ir geresnio gyvenimo visai 
pamiršę, kad visą tai galima turėti ir čia pat gimtinėje, mūsų Rokiš-
kio žemėje. Nesuprantu, kodėl „gimtojo“ puslapiuose dažniausiai 
„publikuojasi“ jaunuoliai dar nieko neuždirbę, bet jau apkeliavę 
„pusę pasaulio“ ir tikisi surasti svetur turtus, meilę ir laimę, kur 
dirbo ir gyveno protėviai bei tėvai – ne.

Gal kas manys, kad čia tik legenda, bet aš manau, tai tokia nuosta-
bi ir nepakartojama šio mūsų Rokiškio miesto istorija, turinti jau virš 
500 su viršum metų ir kokia bus jos tąsa priklausys nuo mūsų visų.

Romualdas JUKNA
(Pasisakiusiojo kalba netaisyta)

• Parduodu Ford Focus 2001m., 2l, 
96 kW, benzinas, salonas - pilnas 
liuksas, TA iki 2020.01.20. Yra 
kablys, M+S padangos. Kaina 750 
Eur. Tel. 8 637 63 345.  
Rokiškis
• Audi A4 B5 1,9l, TDI, 66kW, 
1995 m. Tamsiai žalias sedanas. TA 
dar ilgam, važiuoja gerai, kėbulo 
ir salono defektai. Atsakau į SMS. 
Kaina 500 Eur. Tel. 8 619 74 739. 
Rokiškis
• Audi A3. TA 2 metams. Kaina 
1700 Eur. Tel. 8 608 74 671. 
Rokiškis
• Audi 80 Avant 1985 m., TA iki 
2020 m. gegužės. Tel. 8 610 41 
561. Rokiškis
• Moskvič M2140, mažai važinėtas, 
geros būklės. Varinį daugiagyslį 
kabelį, 16 mm storio, 18 m ilgio. 
Ąžuolinę pramoninę statinę, 45 l 
talpos. Tel. 8 674 97 590. Rokiškis
• Nissan Terrano 2000 m., 2,7 
l, TDI, 92 kW. Visos 4 naujos 
padangos, variklis ir tiltai veikia 
gerai. Galiu keisti į ratinį traktorių. 
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Olandišką, aukštos kokybės, 
beveik naują elektrinį dviratį. Rida 
59 km. Naujo kaina 2000Eur . 
Kaina 650 Eur. Tel. 8 670 80 750. 

Rokiškis
• Nissan Primera, Visą arba 
dalimis. Kaina 360 Eur.  
Tel. 8 618 04 112. Kupiškis
• Priekabą Zubrionok. Naujas 
laidynas su lempom. Neseniai 
praeita TA. Kaina 280 Eur.  
Tel. 8 624 13 037. Rokiškis
• Savadarbį traktorių ir automobilį 
VW Golf 3. Kainos sutartinės.  
Tel. 8 674 63 231. Rokiškis
• 2004 m. Nissan X-trail, juodas, 
2,2 l, 100 kW, TA iki 2021m. 
sausio. Kaina 1500 Eur.  
Tel. 8 610 65 634. Rokiškis
• Škoda Octavia 2007 m., 4x4, 
1,9 l, 77 kW, balta, universalas, 
Lietuvoje nuo 2017 m. 12 mėn. 
Prižiūrėta, kėbulas be rūdžių, labai 
patogi važiuoti ir stabili kelyje. 
Kaina 3400 Eur. Tel. 8 610 65 634. 
Rokiškis
• Motorolerį Baotian.  
Tel. 8 629 65 881. Rokiškis
• Audi 2,5 l, TDI. Visą arba 
dalimis. Variklis užsiveda, dirba ir 
traukia gerai. Kaina 300 Eur. 
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• BMW 320d. Reikia pasikeisti 
rankinio stabdžio kaladėles bei 
tvarkyti kėbulą. Kaina 1500 Eur. 
Tel. 8 600 29 830. Rokiškis

• Tvarkingą automobilį Audi A4 B5 
Avant. Universalas, 1998 m.,1,9l, 
81 kW, tamsiai mėlyna, TA iki 
2020.08, kablys. Pridedu žiemines 
padangas su aliuminio ratlankiais. 
Kaina 950 Eur. Tel. 8 687 78 329. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Padangas 195/70 R15 C M+S 2 
vnt., 8 mm. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Dygliuotas padangas 205/60 R16 

2015 m., 8 mm. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Padangas 255/55 R18 M+S 2 vnt. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Padangas 215/70 R16 M+S 7 mm, 
2 vnt., su skardomis 5/114. Kaina 
25 Eur. Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Ford Transit skardas. Kaip naujos, 
R15. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Opel ratlankius R15 4/100. Kaina 
6 Eur. Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Volvo ratlankius R15 su 
dygliuotomis padangomis 5/108, 
centras 63,4. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Visureigio padangas M+S 255/65 
R17. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Ratlankius. 15 col., 5 varžtai, 
tarpai tarp varžtų 112, tinka 
VW, Audi, Škoda, Seat. Visas 
komplektas 4vnt. Galima ir su 
padangomis 195/65 m+s. Kaina 30 
Eur. Tel. 8 624 39 429. Rokiškis
• Padangas 16 col. 205/55, m+s. 
15col. 195/65, m+s. 195/60, m+s. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 624 39 429. 
Rokiškis
• Gerus nedažytus ir nelankstytus 

Renault ratlankius ir atsarginį ratą 
Nissan Almera R15, su padanga . 
Tel. 8 698 72 751. Rokiškis
• Naujus (originalius) Moskvič 
purvasargius. Kaina 1 vnt. - 1,49 
Eur. Tel. 8 692 49 480. Rokiškis
• R15, R14, R13 padangas, ratus, 
ratlankius, padangas lengvojo 
automobilio priekabai, Audi B3, 
VW Passat. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Dalimis Renault Espace 2,1 l, 
TDI ir 2,2 l, benzinas/dujos. Ford 
Mondeo 1,8 l, TD. Tel. 8 621 51 
320. Rokiškis
• VW Passat B5+, 2000 m., 1,9 l, 
TDI, 85 kW, universalą dalimis. 
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• Dalimis VW Passat B5 1999 m., 
1,6 l, benzinas, universalas, kablys. 
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• Audi A4 1,9 l, TDI, 66 kW, 
sedaną dalimis. Tel. 8 600 54 331. 

Rokiškis
• Dalimis Ford Galaxy 1998m., 1,9 
l, TDI, 66 kW. Tel. 8 600 54 331. 
Rokiškis
• VW Golf 3 1998 m., 1,9 l, TD, 
universalą dalimis.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• VW Passat B5 sedaną, 1998 m., 
1,9 l, dyzelis, 81 kW.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480. Rokiškis
• 2014 m. VW Passat kairės pusės 
priešrūkinį žibintą.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Dalimis 2004 m. Opel Zafira 2 
l, DTI, 74 kW. Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
• VW Passat B5 dalis pigiai. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• 2008 m. Opel Zafira ir 2011 m. 
Opel Astra universalo bagažinės 
uždangą. Kaina 45 Eur.  
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Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

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

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

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimą

Ieškokite prekybos centruose!

Nuoširdžiai užjaučiame 
Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus 

vedėjo pavaduotoją Nijolę Prievelienę 
dėl brolio mirties.

Rajono savivaldybės administracija 

Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• Geros būklės VW Passat B5 
sidabrinį galinį dangtį, geros 
būklės, su stiklu. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 685 56 882. Rokiškis
• VW Passat B5 dalimis. 1999 
m., 81 kW, dyzelinas, rausvas 
perlamutras, universalas, veliūro 
salonas. Tel. 8 685 56 882. Rokiškis
• VW Passat B4 dalimis. 1996 
m., 1,9 l, TDI, 66 kW, dyzelinas. 
Mėlynos spalvos perlamutras, 
universalas, veliūro salonas.  
Tel. 8 685 56 882. Rokiškis
• Dalimis Nissan Primera.  
Tel. 8 618 04 112. Kupiškis
• Dalimis Volvo V40.  
Tel. 8 628 47 947. Kupiškis
• Dalimis Opel Vectra 2 l, 74 kW, 
dyzelis. Tel. 8 628 47 947. Kupiškis
• Dalimis Audi 80 1,6 l, dyzelis. 
Tel. 8 628 47 947. Kupiškis
• Dalimis Audi 80 B4 1,9 l, 66 kW, 
dyzelis. Tel. 8 628 47 947. Kupiškis
• Dalimis Audi A4 1,8l, 92kW, 
benzinas. Tel. 8 628 47 947. 
Kupiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• MTZ variklį D-243, kabiną, 
dėžę, intarpą, tiltą ir kt. Kainos 
sutartinės. Tel. 8 641 57 036. 
Kupiškis
• MTZ-50 su turbina. Naujos 
padangos, eksportinis variantas. 
1600 Eur. Plūgas 120 Eur, 
kultivatorius 350 Eur.  
Tel. 8 641 57 036. Kupiškis
• MVU-6 trąšų barstytuvą, geros 
būklės. Kaina 3500 Eur.  
Tel. 8 682 77 421. Kupiškis
• Traktorių T-150 k su originaliu 
varikliu, dokumentais. Yra 
kultivatorius. Traktoriaus su 
kultivatorium kaina 3100 Eur.  
Tel. 8 641 57 036. Kupiškis
• Traktorinę priekabą 2pts4.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Plaktukinę žoliapjovę Fricke 2,05 
m, parvežtą iš Vokietijos. Masyvus 
velenas ir plaktukai, tinkanti 80PS 
traktoriui. Komplekte yra darbinis 

velenas. Kaina 1250 Eur.  
Tel. 8 620 24 539. Pasvalys
• Traktorių DT-20, savos gamybos 
vienaašę priekabą ir žolės 
smulkintuvą. Kaina 1000 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Naudotus: arklinį plūgą, mažas 
akėčias, 22, 20, 13 cm  diametro 
skriemulius. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Sunkiąsias ir mažąsias akėčias. 
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Beveik naują Zid varikį.  
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Rusišką hidrofikuotą 3 korpusų 
tvarkingą plūgą. Tel. 8 686 93 420. 
Rokiškis

BALDAI

• Tamsiai rudos - sendintos odos 
spalvos kampą. Su miego funkcija, 
yra patalynės dėžė. Matmenys: 
kampas 2,64x2,20 m, gylis 0,6 m. 
Miegamoji dalis: 1,25x2,20 m. 
Kaina 420 Eur. Tel. 8 623 41 177. 
Rokiškis
• Geros būklės viengulę lovą. 
Matmenys: 2x0,80 m. Kaina 30 
Eur. Tel. 8 627 31 284. Rokiškis
• 2 vidaus lubinius šviestuvus. 
Vienas stiklinis gaubtas su vario 
spalvos dekoracija - 25 Eur, kitas 
su medžio imitacija - 9 Eur. Perkant 
abu kaina 30 Eur.  
Tel. 8 623 09 495. Rokiškis
• Svetainės baldus. Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 623 94 654. Rokiškis
• Aukštą spintą ir lovas su 
spintelėmis. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• El. vandens šildytuvą su visais 
priedais, 200 l talpos. Skardinę 

vonią. Kainos sutartinės. Ir 
dovanoju vonios kriauklę.  
Tel. 8 613 86 642. Rokiškis
• Naudot vienvietę tachtą. Obeliai. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 625 34 274. 
Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Pieningą, 4 veršelių karvę ir 
8mėn. mėsinę telyčaitę. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 682 34 978. 
Rokiškis
• Šviežiapienę, Lietuvos žalųjų 
veislės karvę. Primilžis 24 l. 
Rami, minkšta melžti rankomis. 
3 veršelių, 2014m gimimo.. 
Kaina 500 Eur. Tel. 8 626 42 427. 
Rokiškis

KITA

• Arpą. Tel. 8 458 75 274. Rokiškis
• Naujus, Tatra firmos (Čekija) 
peiliukus. Yra 5 blokai po 100 vnt. 
Kaina 19,99 Eur. Tel. 8 692 49 480. 
Rokiškis
• Stiklinius indus vynui rauginti ar 
sultims. Tel. 8 621 51 320. Rokiškis

• Būdą šuniui (vidutiniam ir yra 
mažesniam). Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Malkas skaldytas, mažais 
kiekiais, atvežu. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Antikvarinį senovinį varstotą . 
Kaina 220 Eur. Tel. 8 621 86 262. 
Rokiškis
• Medžio apdirbimo stakles ir 
diskinius pjūklus.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• 3 l talpos stiklainius. 100 vnt. 
Kaina 0,5 Eur/vnt.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Vandens filtrą. Tel. 8 643 33 201. 
Rokiškis
• Mišrias, sausas, skaldytas malkas. 
Atvežu. Tel. 8 612 20 251. Rokiškis
• Šiaudų rulonus, rištus tinkleliu. 
Laičiai. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 650 26 388. Kupiškis
• Pigiai didelio dydžio sauskelnes. 
Tel. 8 671 13 267. Rokiškis
• Šiaudus rulonais. Galiu atvežti. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Baltalksnio, juodalksnio malkas 
kaladelėmis arba rąsteliais po 2 m. 
Tel. 8 621 04 666. Rokiškis
• Sauskelnes. Tel. 8 679 29 315. 
Rokiškis
• Perpuvusį galvijų mėšlą. 2,5 t - 
60 Eur. Atvežu. Tel. 8 615 60 138. 
Rokiškis
• 50vnt. stiklainių po 0,5l. Kaina 
0,10Eur/vnt . Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Bokštinės vandens siurblinės 
valdymo skydą 380V iki 20A. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Pratekančio vandens pašildytoją 
EVP–2A, 230/380V, 10,5 kW. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis

• Elektros apskaitos skydo dėžę, 
matmenys 65x50x25 cm. Kaina 12 
Eur. Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Dviejų programų laiko relę 
2RVM, darbo įtampa 230V. Kaina 
15 Eur. Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Veikiantį, vienfazį Karcher HD 
650. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 603 03 336. Rokiškis
• Nagų priauginimo rinkinį. Buvo 
naudojamas asmeninėms reikmėms. 
Yra freza, lempa lagaminėlis ir 
daug priemonių. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 663 78 043. Rokiškis
• Kokybiškus, sėtinių pievų 
šienainio ritinius. Galimas 
pristatymas. Tel. 8 620 15 919. 
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Xbox 360. Pridedu atsarginį laidą 
ir 60 žaidimų. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 642 22 774. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Maistines bulves Melody. Maišai 
po 30 kg, kaina 7,5 Eur. (0,25 
Eur/kg). Atvežimas Rokiškyje 
nemokamas. Kaina 8 Eur.  
Tel. 8 674 22 216. Rokiškis
• Žieminius česnakus. Kaina 3 Eur/
kg. Tel. 8 679 95 266. Rokiškis
• Nuosavo nedidelio ūkio bulves. 
Kaina 0,3 Eur/kg. Tel. 8 617 58 
870. Rokiškis

• Ekologišką medų. Galiu atvežti. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Ekologiškas bulves Vineta.  
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Ekologišką ir šviežią medų. 
Kaina 4 Eur/kg. Tel. 8 621 04 666. 
Rokiškis
• Nebrangiai valgomąsias bulves. 
Didelės, gražios, skanios, augintos 
be trąšų. Kaina derinama.  
Tel. 8 610 66 432. Rokiškis
• Bulves. Tel. 8 684 83 738. 
Rokiškis
• Įvairių veislių valgomąsias 
bulves. Galiu atvežti.  
Tel. 8 601 26 960. Rokiškis
• 15 maišų nerūšiuotų bulvių. 
Vineta ir mėlynosios. Kaina 
sutartinė (Pandelio seniunija).  
Tel. 8 646 81 861. Rokiškis
• Vištas (broilerius). Kaina 4 Eur/
kg. Tel. 8 601 07 545. Rokiškis
• Fasuotą medų po 3 Eur/kg.  
Tel. 8 458 33 083. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• iPhone 6S, būklė gera 9/10. 
Kaina 130 Eur. Tel. 8 673 11 479. 
Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują 
mobilų telefoną Redmi 5.Pilna 
komplektacija. Dėkliukas. Kaina 90 
Eur. Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują mobilų 
telefoną Samsung Galaxy S6 Edge 
Plus 32GB. Spalva Gold Platinum. 
Visiškai sukomplektuotas. 
Dėkliukas. Kaina 170 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
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Orų prognozė rugsėjo 20-23 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Rugsėjo 20 d. Naktį 5

Dieną 12
ŠV, 
3-8 m/s

Naktį ir rytą vietomis 
palis.

Rugsėjo 21 d. Naktį 7
Dieną 18

V,
3-8 m/s

Rytą vietomis palis.

Rugsėjo 22 d. Naktį 11
Dieną 14

Š, 
1-5 m/s

Rugsėjo 23 d. Naktį 4
Dieną 15

PR,
3-8 m/s

DIREKTORIUS
Simonas Tuska
info@rokiskiosirena.lt

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

REKLAMOS SKYRIUS
Justina Kazlionka
Tel. 8 666 76 777
reklama@rokiskiosirena.lt
BUHALTERĖ
Ramutė Buckuvienė
Tel. 8 618 08 915

ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

– Močiut močiut, o kraujas 
skanus?

– Iš kur aš galiu žinot, 
anūkyte.

– Taigi tėtis sakė, kad tu – 
kraugerė.

– Smegenų tavo tėtis 
neturi!

– Žinau žinau! Tu gi dar 
vasarą juos išėdei.

***
Močiutė ant suoliuko 

kalbasi telefonu:
– Ei, Zose, kur einam 

pensijos taškyti?
Zosė atsiliepia:
– Tinka bet koks tūsas, jei 

tai ne kapinės, ir be validolio.
***

Susirašinėjimas Facebooke 
(tikras):

„Kokią motiną parinkti Intel 
Core i-5 2400 procesoriui?“

Atsakymas: „Vaikeli, nedrįsk 
taip apie motiną kalbėt. Ji tau 
vienintelė visiems laikams. 
Gaila, kad jos negerbi“.

***
Studentas kaime prie pietų 

stalo klausia tėvo:
– Tai ką, dar dvidešimt 

hektarų nusipirkom. O tu iš kur 
sužinojai?

– Ką tik kumelę už tvarto iš 
kilpos ištraukiau.

***
Ligoninė. Priimamasis. 

Chirurgas sako slaugytojai:
– Rašyk, kaukolės lūžis.
– Reikia rašyti: kaukolės 

lūžis ir smegenų pažeidimas.
– Negalima taip rašyt. Nes 

smegenų tai nėra. 
– Kaip tai nėra?!
– Va taip. Visiškai. Jis į 

žmonos gimtadienį meilužę 
atsitempė.

***
Į salūną įlekia sužvėrėjęs 

kaubojus. Rankoje laikydamas 
rūkstantį koltą, grėsmingai 
klausia:

– Kas miegojo su mano 
žmona?!

Balsas iš už baro kampo:
– Nebijokit, vyručiai. Vis tiek 

jam šovinių neužteks.
***

Kelias. Rūkas tirštas, kaip 
kisielius. Visi vairuotojai 
važiuoja vienas paskui kitą, 
žiūrėdami į raudonus žibintus. 
Staiga vienas sustoja. Kitas 
įvažiuoja tam į bagažinę. 
Išlipa piktas ir šaukia:

– Tu ko čia sustojai?!
– Atleiskite, pone, bet čia 

mano garažas...
***

Protingos mintys paprastai 
aplanko tuomet, kai visos 
kvailystės jau iškrėstos.

***
Jėzus vakarieniavo su 

apaštalais. Trumpam išėjo su 
kaimynais šnektelėti. Grįžta, 
apaštalai išvirtę knarkia, kai 
kam – mėlynės paakyje, ąsočių 
pridaužyta. Vienas šv. Petras 
dar šiek tiek dejuoja. Jėzus 
sako:

 – Palauk, aš tuoj vandens 
atnešiu.

– Klausyk, būk geras, tik 
nebenešk. Matai, kad per tavo 
vandenį – vienos problemos.

***
Močiutė su anūku užsuko 

į skrybėlaičių parduotuvę. 
Močiutei labai patiko vienas 
gana ekstravagantiškas modelis. 
Pardavėja giria: 

– Su juo, ponia, dvidešimčia 
metų atjaunėjote.

Anūkas sako:
– Močiut, padėk šitą skrybėlę 

į vietą. Nusipirksi – pensiją 
atims.

***
Sūnus sako tėvui:
–Tėti, noriu į 50 Cent 

koncertą.
Tėtis:
– Imk eurą, nusivesk ir sesę.

***
Skambina daktaras 

pacientui:
–Turiu jums gerą ir blogą 

žinią, nuo kurios pradėti?
– Na tai nuo geros.
– Jums liko gyventi 8 

dienos.
– Hmmm... Tai kokia bloga?
– Aš Jums savaitę 

neprisiskambinau.
***

Pesimistas:
– Velniava, tas laikas taip 

lekia, kad nespėji nė apsidairyti, 
o mėnuo jau ir praėjo...

Optimistas:
– Aha, ir vėl alga.

***
– Atleiskite, rizikuoju 

pasirodyti kiek grubus ir 
netaktiškas, bet kitaip neišeina 
praeivių apiplėšinėti!

***
Įrašas senmergės 

dienoraštyje: „Kuo vyrai nuo 
musių skiriasi? Musės tamsoje 
nebelenda“.

***
Rusijos propaganda: „Tik 

pamanykit, kažkoks nususęs 

rašytojėlis pabėgo į Ukrainą. 
O va pas mus iš Ukrainos net 
prezidentas pabėgo!“

***
Skelbimas: „Jums suka 

sąnarius? Nugarą maudžia? 
Jūsų laukiame meteorologijos 
skyriuje“.

***
– Atleiskite, o kur jūsų 

vyras?
– O jis namie liko. Su 

keturkoju draugu.
– Aš ir nežinojau, kad jūs 

turite šunį.
– Tai  ne šuo, tai – sofa!

***
Pas mus daugiausia teisių 

turi balandžiai. Jie gali dergti 
kiekvieną autoritetą.

***
Laikas gydo, bet be 

narkozės.
***

Du šungrybiai stebi atominį 
sprogimą. Vienas sako:

– Tu žiūrėk, kokie pankai 
mūsų  miške!

***
Kalbasi du teisėjai:
– Klausyk, o tu galėtum 

pasodinti visai nekaltą žmogų?
– Nea, skirčiau kokius du 

metus lygtinai.

UAB Auginimo formulė
parduoda sveikai lesintus ir natūraliomis 

sąlygomis augintus
broilerius, vištas dedekles

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

el. paštas: mindaugas. vileisis@ilzenbergas.lt
Ieškokite prekybos centruose!

AUGALAI

• Akvariumo augalus. Kaina 1 Eur. 
Tel. 8 693 82 442. Rokiškis
• Avižas. Yra apie 2 tonas.  
Tel. 8 626 61 092. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Vokišką elektrinę viryklę 
Bauknecht su griliumi.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Antikvarinę vokišką siuvimo 
mašiną SINGER. Kaina 200 Eur. 

Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Elektrinę siuvimo mašiną CAIKA 
134. Kaina 87 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Elektrinę viryklę su griliumi.  
Tel. 8 698 16 495. Rokiškis
• Geros būklės mezgimo mašiną 
Neva, viskas veikia. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 685 56 882. Rokiškis
• 3 dujų balionus.  
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Mažai naudotą, labai gerą 
skalbimo mašiną Beko.  
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanoju dėvėtus drabužius, 9-12 
m. mergaitėms.  

Tel. 8 621 21 727. Rokiškis
• Atiduodu didžiuosius šiferio 
lapus. Apie 50 vnt.  
Tel. 8 647 19 959. Rokiškis
• Dovanoju medinius langus. 
Pasiimti patiems. Tel. 8 647 47 174. 
Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Berniuko batus. Geros būklės, 
nauji, 36 dydis. Kaina 12 Eur.  
Tel. 8 650 70 663. Rokiškis
• Naujus odinius batus. Dydis 43. 
Obelių premiestis. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 607 39 103. Rokiškis

• Naujos Triumph liemenėlės tik 
15 Eur. Mus rasite Išparduotuvėje, 
Taikos g. 19, Rokiškyje. 

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Akordeoną Weltmeister, smuiką, 
gitarą. Tel. 8 458 53 056. Rokiškis
• Geros būklės suderintą pianiną. 
Skambinti po 17 val. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 679 88 428. Rokiškis


