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Rokiškio ir Viesytės projektas 
Lietuvos ir Latvijos ryšius stiprina 
sėkmingomis  veiklomis

Sveiką gyvenseną, aktyvų gyvenimo būdą propaguoti skirtas „Tvarios, bendraujančios ir aktyvios Viesytės ir Rokiškio bendruomenės“, 
finansuojamas 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programos lėšomis, jau duoda gražių ir prasmingų rezultatų. Rokiškėnai 
ne tik džiaugiasi atnaujintomis vaikų žaidimų aikštelėmis, lauko treniruokliais, bet ir smagiu bendravimu su Latvijos bičiuliais. Ir, žinoma, 
nori bendrystę tęsti, kurti naujas bendradarbiavimo jungtis. 

Rezultatais gali džiaugtis 
kiekvienas
Projektas „Tvarios, bendraujan-

čios ir aktyvios Viesytės ir Rokiškio 
bendruomenės“ Nr. LLI-295, V-R 
communities, vykdomas kartu su va-
dovaujančiu partneriu-Viesytės savi-
valdybe (Latvijos Respublika) pagal 
2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos 
ir Lietuvos bendradarbiavimo per 
sieną programą. Ši programa siekia 
prisidėti prie darnaus programos teri-
torijos vystymosi, padėdama jai tapti 
patrauklia ir konkurencinga vieta gy-
venti, dirbti ir apsilankyti. 

Projektas „Tvarios, bendrau-
jančios ir aktyvios Viesytės ir Ro-
kiškio bendruomenės“ Rokiškio 
rajono gyventojams suteikė ne tik 
socialinius įgūdžius, bendruome-
niškumą bei įsitraukimą į socialinį 
gyvenimą, tačiau skatino ir bendra-
darbiavimą, tarpusavio pagalbą bei 
pažintį su savo rajono bei Latvijos 
gyventojais. Projektas palietė labai 
aktualias abiejų šalių visuomenėms 
temas: įvairovės, tolerancijos, pa-
garbos skatinimą. Taip pat labai 
sėkmingai įvairių veiklų metu buvo 
ugdomi sveikos gyvensenos, akty-
vaus laisvalaikio įgūdžiai.

Visas projekto biudžetas – 199 
650,36 Eur. Iš jų Europos regioninės 
plėtros fondo bendrasis finansavimas 
– 169 702,80 Eur. Rokiškio rajonui 
tenkančios investicijos – 98 506,79 
Eur (ERDF lėšos – 83 750,77 Eur, 
rajono savivaldybės lėšos – 7363,01 
Eur, valstybės biudžeto lėšos – 
7363,01 Eur.).

Projektas pradėtas 2018 m. ba-
landžio 1 d. ir bus baigtas 2019 m. 
rugsėjo 30-ąją.

Paliko svarbią žymę 
miesto veide
Viena labiausiai matomų ir kas-

dien rokiškėnus džiuginančių pro-
jekto veiklų – žaidimų aikštelių 
atnaujinimas. Kaip ir daugelyje 
miestų, ši tema Rokiškyje ypač ak-
tuali. Jaunos šeimos pastebėdavo, 
kad tose pačiose, tik kosmetiškai 
atnaujintose vaikų žaidimų aikšte-
lėse augdavo net kelios kartos. Tie 
patys, seniai išbandyti, neįdomūs, 
nepatrauklūs įrenginiai neskatino 
šeimų lankytis aikštelėse. Tačiau 
projekto Tvarios, bendraujančios 
ir aktyvios Viesytės ir Rokiškio 
bendruomenės“ dėka situacija Ro-
kiškyje iš esmės pasikeitė. Pirmoji 
miesto žmones nudžiugino aikštelė 
prie Panevėžio gatvės daugiabučių. 
Pasirinkta puiki strateginė vieta: 
šioje vietoje yra sutelkti didžiuliai 
daugiabučiai, aikštelė yra vienoje 
labiausiai mikrorajono gyvento-
jų lankomų vietų. Tad nenuostabu, 
kad patraukliai sutvarkyta aikšte-
lė, kurioje įrengti įvairaus amžiaus 

grupėms įdomūs įrenginiai ir lauko 
treniruokliai, tapo traukos vieta. Čia 
visuomet pilna vaikų ir suaugusiųjų. 
Kol mažieji džiaugiasi įvairiausio-
mis sūpynėmis, laipynėmis, saugiai 
įrengtomis dengtomis smėlio dėžė-
mis, vyresnieji gali naudotis įvai-
riausiais lauko treniruokliais. 

Panaši aikštelė yra ir Taikos bei 
Jaunystės gatvių namų kiemuose. 
Tai taip pat puiki strateginė vieta: 
aikštelė yra gausiai apgyvendintoje 
mikrorajono dalyje, prie jos yra du 
vaikų darželiai bei mokykla. Taigi, ja 
džiaugiasi ne tik aplinkinių daugiabu-
čių gyventojai, bet ir kur kas platesnis 
rokiškėnų ratas. Erdvioje aikštelėje 
veiklos sau gali rasti ir mažieji, ir pa-
augliai, ir suaugusieji bei senjorai.

Apie tai, kokia įdomi ir patraukli 
ši aikštelė liudija ir tai, kad projekto 
pristatymo renginyje dalyvavę Vie-
sytės, Rokiškio bei Bajorų bendruo-
menių atstovai: ir vaikai, ir suaugu-
sieji, netgi lyjant lietui rado smagios 

ir įdomios veiklos. 
Beje, abi aikštelės sukomponuotos 

taip, kad jose gali vykti ir grupiniai 
sveikatinimo mokymai, mankštos. 

Projekto dėka ne tik įrengtos dvi 
visiškai naujos, bet ir atnaujintos jau 
esančios žaidimų aikštelės: dvi prie 
Aukštaičių kvartalo daugiabučių 
namų, viena – Jaunystės gatvėje, dvi 
– Taikos gatvėje.

Bendrystei būrė 
sėkmingi renginiai
Miesto veidą pagražinę ir jo pa-

trauklumą padidinę įrenginiai džiu-
gina rokiškėnus. Tačiau ne mažiau 
svarbu ir tai, kad projekto dėka ku-
riamos gražios bendradarbiavimo, 
sveiko gyvenimo būdo ir fizinio 
aktyvumo tradicijos. 2018 m. rug-
sėjį, miesto pikniko metu, Liongino 
Šepkos parke surengta įspūdinga 
„Šeimos burbulų diena“. Ji draugėn 
subūrė gausybę įvairaus amžiaus 
žmonių, skatino juos džiaugtis 

tarpusavio bendravimu, pasisemti 
pozityvių įspūdžių, aktyviai leisti 
laiką.

Pernai rugpjūtį į šeimų šventę 
rokiškėnus pakvietė kaimynai iš 
Viesytės.   Jos smagiuose rengi-
niuose dalyvavo ir 25 daugiavaikės 
Rokiškio šeimos. Jos susipažino su 
Latvijos šeimomis, kartu smagiai ir 
aktyviai leido laisvalaikį. 

Šiemet gegužę Viesytės jaunimą 
į sporto dienas pasikvietė rokiškė-
nai ir patys vyko į svečius. Abie-
juose miestuose surengtose Jaunimo 
sporto šventėse smagiose rungtyse 
varžėsi, sveiko gyvenimo įgūdžių 
mokėsi per 40 jaunųjų rokiškėnų.

Nebuvo užmiršti ir senjorai. 
Jiems birželio 6 d. buvo organi-
zuoti specialūs mokymai sveikam 
gyvenimo būdui propaguoti. Jų 
metu senjorai buvo supažindinti su 
minėtose aikštelėse įrengtais treni-
ruokliais, apmokyti sveikatinimui 

skirtų pratimų, supažindinti su svei-
kos gyvensenos svarba, jos  esmi-
niais akcentais: gebėjimu valdyti 
stresą, sveikos mitybos pagrindais. 
Puikiais pavyzdžiais šiuose moky-
muose tapo projekto dėka įsigytas 
inventorius. Kokią našta kasdien 
tenka antsvorio turinčiam žmogiui, 
mokymų dalyviai galėjo įsitikinti 
užsivilkę vaikams ir suaugusiesiems 
skirtas antsvorį imituojančias lie-
menes. Kokią žalą organizmui daro 
greitmaistis, saldumynai ir kiti po-
puliarūs, tačiau ne patys sveikiausi 
produktai, galima įsitikinti apžiūrė-
jus nesveiko maisto medžiagų mė-
gintuvėlių sudėtį. Kokią reikšmę 
turi sveika gyvensena, rodė palygi-
namieji raumenų ir riebalų masės 
modeliai. Aikštelėse kūrybingai 
buvo pritaikyti  įvairūs komandinę 
veiklą skatinantys žaidimai, gim-
nastikos kamuoliai. 

Į 3 p.

Projekto pristatymo dalyviai iš Lietuvos ir Latvijos džiaugėsi bendravimu. 

Ilgas Rokiškio ir Viesytės bendradarbiavimo planų sąrašas. 

Tai tik dalis projekto metu įsigytų priemonių sveikai gyvensenai propaguoti. 
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Rokiškio ir Viesytės projektas 
Lietuvos ir Latvijos ryšius stiprina 
sėkmingomis  veiklomis

Iš 2 p.
Algoritmas talkins ir ateityje
Projekto metu sukurtas inovatyvus 

socialinės įtraukties didinimo algori-
tmas. Tai dokumentas, kuriame siū-
lomi modernūs, novatoriški ir dabar-
tinę situaciją atitinkantys sprendimai 
siekiant pagerinti socialinę sanglaudą. 
Šiame dokumente daugiausia dėme-
sio skiriama savivaldybių sąveikai su 

gyventojais, jų atstovaujamomis ne-
vyriausybinėmis organizacijomis, na-
grinėjant pilietinio įsitraukimo būdus, 
metodus ir priemones, veiksmingai 
šalinančius dar egzistuojančią „Mes ir 
jie“ sampratą. Sukurtą algoritmą, kaip 
inovatyvų įrankį, gales naudoti ne tik 
savivaldybės specialistai, seniūnijos, 
bet ir nevyriausybinės organizacijos. 
Šis įrankis 2019 m. rugsėjo mėn. pri-

statytas Rokiškio, Pasvalio, Biržų ir 
Panevėžio rajonų savivaldybių speci-
alistams, nevyriausybinių organizaci-
jų atstovams, o Rokiškyje vyko mo-
kymai , kaip jį pritaikyti savivaldybės 
veikloje.

Nori tęsti pažintis bei veiklas
Rugsėjo 21-ąją Rokiškio, Bajorų 

bei Viesytės bendruomenių atstovai vėl 
atvyko į Rokiškį, susumuoti projekto 
rezultatų. Pristatymas, kaip ir dera svei-
ko gyvenimo būdą propaguojančiam 
projektui, buvo aktyvus ir įtraukiantis. 
Bajorų lėlių teatro ČIZ kolektyvas pa-
sekė įtraukiančią pasaką-mankštą apie 
meškučių šeimyną. Kuri taip patiko 
svečiams iš Latvijos, kad jos idėją žada 
panaudoti ir savo renginiuose. Ir tai ne 
vienintelis idėjų mainų atvejis. 

Renginio metu iš lietuvių ir latvių 
suburtos bendros grupelės dėliojo ben-
dradarbiavimo planus ateičiai. Be abe-
jonės, projekto metu gimusią draugystę 
ruošiamasi ir toliau puoselėti. Geriau-
siai tam pasitarnautų dviračių takas, 
jungiantis Viesytę ir Rokiškį. Tokio tako 
ilgis būtų apie 70 km. Ir jis, pristatymo 
dalyvių nuomone, taptų ne tik puikia 
dviejų miestų jungtimi, bet ir aktyvaus 
poilsio, turizmo priemone, paskatintų 
abiejų miestų žmones dažniau lankyti 
vieniems kitus. Svečiai iš Latvijos ne-
slėpė: Rokiškio rajonas jiems įdomus, 
tad pageidautų daugiau informacijos 
apie gražiausias lankytinas, aktyviam 
poilsiui pritaikytas vietas.

Rokiškėnai labai norėtų, kad ne tik 
Rokiškį ir Viesytę, bet ir Rokiškio ra-
jono gyvenvietes jungtų dviračių takai, 

vaizdingiausios rajono vietos, tokios, 
kaip, pavyzdžiui, Moškėnų piliakalnis, 
būtų pritaikytos aktyviai veiklai. Pavyz-
džiui, būtų įrengti basų kojų takai ir pa-
našūs įrenginiai. 

Ne mažiau svarbūs ir tolesni sveika-
tinimo mokymai. Ir latviai, ir lietuviai 
sutarė dėl to, kad reiktų skatinti prieina-
mesnes psichologų konsultacijas, gali-
mybes rengti masažo kabinetus, didinti 
žaidimų ir treniruoklių aikštelių skaičių, 
rengti diskgolfo, mini futbolo aikšteles, 
žiemą – čiuožimo aikšteles. 

Sveikatinimo įgūdžiai –
 geros nuotaikos užtaisas
Apie tai, ko per projekto įgyvendi-

nimo laikotarpį išmoko rokiškėnai, Ba-
jorų bendruomenės žmonės bei svečiai 
iš Viesytės, buvo patikrinta praktiškai 
Taikos g. įrengtoje aikštelėje. 

Deja, gamta gerokai apribojo gali-
mybes smagiai leisti laiką: buvo šal-
ta, merkė įkyrus lietus. Tačiau tai – ne 
priežastis atsisakyti fizinio aktyvumo. 
Mažieji pristatymo dalyviai kaip mat 
išbandė aikštelės laipynes ir sūpynes. 

O štai suaugusieji pademonstravo, 
kiek džiaugsmo, juoko, klegesio gali 
atnešti aktyvus žaidimas su viena iš 
projekto metu įsigytų priemonių: ryš-
kiaspalviu parašiutu. Netrukus skėčiai 
buvo pamiršti aikštelės pakraščiuose, 
o smagus žaidimas traukė ir praeivių 
žvilgsnius. 

Šis straipsnis parengtas naudo-
jant Europos Sąjungos finansinę pa-
ramą. Už šio straipsnio turinį atsako 
Rokiškio rajono savivaldybės admi-
nistracija. Jokiomis aplinkybėmis 
negali būti laikoma, kad jis atspindi 
Europos Sąjungos nuomonę.

Užs. 0862

Žaidimų aikštelė Taikos gatvėje pritaikyta aktyviam įvairaus amžiaus žmonių poilsiui.

Žaidimas su projekto lėšomis įsigytu spalvingu parašiutu net per lietų užkrėtė gera nuotaika.

Langinių plenero pabaigtuvės – lietui lyjant
Visuomeninė organziacija 

Tyzenhauzų paveldas miesto šven-
tei žadėjo du dalykus: pristatyti 
visuomenei XV langinių plenero 
rezultatus bei iškilmingai įmūryti 
paminklo Tyzehauzų šeimai kap-
sulę ten, kur planuojama statyti 
paminklą. Tačiau pavyko įgyven-
dinti tik pirmąją plano dalį. Pa-
minklo statybai reikia leidimų, 
o paklaustas, ar pati kapsulė jau 
yra, organizacijos vadovas Rai-
mondas Sirgėdas sakė, kad ji – jo 
automobilyje.

Pliaupiant lietui pasigrožėti lan-
ginėmis susirinko nedaug žiūrovų. 
Tiesa, užvertos ir kaspinais papuoš-
tos jos buvo tik prie vieno namo. Mat 
taip jau susiklostė, kad langinės pa-
puošė du vienas prieš kitą esančius 
namus Respublikos ir Laisvės gatvių 
sankryžoje. Vienam namui teko skir-
tingos stilistikos langinės, kuriose at-
skleidžiama Rokiškio simboliu tapu-
si kiškio tema. Kiškius tapė plenero 
svečių iš Latvijos, Balduonės miesto 
šeima: Ieva, Talis ir Kristupas Emilis 
Muzikants, Asta ir Ligitas Keraičiai, 
Arūnas Augutis, Arvydas Bagdonas.

Namą kitoje gatvės pusėje papuo-

šė langinės Liongino Šepkos kūrybos 
tematika. Šias langines kūrė Eglė 
Mažuknaitė, Sigita ir Emilija Klem-
kaitės.

Langinių plenero kuratorius Arū-
nas Augutis šiltai pristatė langines 
bei jų autorius. Padėkota ir medžio 
drožėjams, atlikusiems techninę 
langinių apipavidalinimo dalį. Buvo 
kalbėta ir apie langinių plenero pers-
pektyvas. Rokiškėnai dailininkai 
buvo pakviesti į plenerą Balduonėje 
ir Asta bei Ligitas Keraičiai dalyvavo 

šiame įdomiame plenere.
„Dėl tolimesnių veiksnių su langi-

nių plenerais matyt reikės pamąstyti, 
ką ir kaip toliau darom. Ar sustojame 
kuriam laikui, ar darom toliau. Tai 
diskusijų klausimas“, – sakė R. Sir-
gėdas.

O štai antrąją plano dalį – pamin-
klo grafamas Tyzenhauzams pradžią 
– teks atidėti. Ir neribotam laikui. 
„Manau, kad gyvenimas viską sudė-
lios į savo vietas“, – sakė R. Sirgėdas.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ
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Rokiškio miesto 520-asis gimtadienis: renginių gausa ir eklektika bei neįvykę rekordai
Šeštadienį jau nuo vidurdienio Rokiškis šurmuliavo gimtadienio ritmu: mokslinės konferencijos ir mugės, koncertai ir Kultūros sostinės 
renginių pristatymai. Visko buvo daug ir įvairiam skoniui tiesiogine bei perkeltine prasme. Tik lietingas oras žiūrovus baidė: kiek daugiau 
į šventę susirinko tik prieš pat miuziklą „Eglė – žalčių karalienė“.

Bibliotekoje apdovanota 
žinoma aktorė
Rokiškėnai puikai žino aktorę Vir-

giniją Kochanskytę. Ji mūsų rajone 
dažnas svečias su įdomiomis kultūri-
nėmis programomis: nuo Renesanso 
poezijos iki Kristijono Donelaičio 
„Metų“. Todėl nenuostabu, kad ak-
tyvi aktorės kultūrinė veikla neliko 
nepastebėta: Juozo ir Alfonso Ke-
liuočių palikimo studijų centras“  jai 
skyrė literatūrinę premiją. Ši premija 
skiriama už reikšmingus poezijos, 
prozos, literatūros kritikos, vertimų, 
publicistikos, J.Keliuočio kūrybos 
nagrinėjimo ir kitus originalius, pras-
mingus kūrybinius darbus, tęsiančius 
J.Keliuočio diegtų kultūrinių ver-
tybių ir tradicijų aktualizavimą bei 
sklaidą. Aktorė V. Kochanskytė – 
tryliktoji šios premijos laureatė.

Mugėje trūko vietos... saviems
Kaip ir dera tradicinėje mies-

to šventėje, neapsieita be mugės. Ji 
buvo ta traukos vieta, kuri įdienojus 
turėjo vilioti rokiškėnus pasivaikš-
čioti po dvaro parką. Tačiau mugė 
jos lankytojams kėlė ir nemažai klau-
simų. Pirmiausia, kodėl mūsų rajono 
tautodailininkai ir svečiai iš Zarasų 
atsidūrė už vartų. Kai tuo tarpu dvaro 
kieme buvo įkurdinti loterijų be pra-
laimėjimų, menkavertės kinietiškos 
produkcijos pardavėjai? O ir į mugę, 
kalbintų rokiškėnų teigimu, dalyvius 
reiktų atidžiau atsirinkti: nes pala-
pinių daug, o vertingų tautodailės, 
amatų dirbinių, kuriems teoriškai ir 
turėtų būti skirta prekyvietė, buvo 
vos keliose palapinėse.

Kaip visuomet, didelę dalį mugės 
sudarė prekiautojai maisto produk-
tais: pyragais, rūkyta mėsa ir žuvi-
mi, saldainiais bei vaisiais. Netrūko 
ir greitmaisčio palapinių su karštais 
vafliukais, keptomis bulvytėmis ir 
kitais skanėstais. Tik štai prekyba 
buvo vangi: lietingas oras baidė pir-
kėjus.

Dar vienas traukos centras
Didžiulio dėmesio miesto gim-

tadienio proga sulaukė ir rajono 
Medžiotojų bei žvejų draugija. Joje 
duris lankytojams atvėrė atnaujinta 
Trofėjų salė. Ji pasikeitė kardinaliai. 
Mat didžiąją dalį savo gausios me-
džioklės trofėjų kolekcijos miesto 
gyventojų bei svečių akims atvėrė 
medžiotojai verslininkai Jonas ir Si-
mas Smalinskai.

Pamatyti čia tikrai yra ką: įspū-
dingos trofėjų kolekcijos ne vienas 
eksponatas apdovanotas parodų 
diplomais ir medaliais. Ar negaila 
buvo visą šį turtą, kuriam sukaupti 
J. Ir S. Smalinskai skyrė ne vienerius 
gyvenimo metus, išgabenti iš namų? 
„Negaila. Nes namuose sutalpinti 
tiek eksponatų yra sunku.Tad tegul 
jie džiugina ne tik mane, bet ir visus 
rajono žmones, miesto svečius“, – 
„Rokiškio Sirenai“ sakė J. Smalins-
kas.

Pašnekovas prisipažino, kad kol 
kolekcija buvo išdalinta po kelis 
garažus, sandėliukus, tol ir pats ne-

įsivaizdavo tikrojo jos mąsto. Ir tik 
tuomet, kai kiekvienas trofėjus užė-
mė garbingą vietą, kaip sakė J. Sma-
linskas, „šiurpuliukai perėjo“. 

Už medžioklės idėjų populiarini-
mą, pagarbą Lietuvos miškų turtams, 
J. Smalinskas buvo apdovanotas Me-
džiotojų ir žvejų draugijos tarybos 
padėka. O medžioklės trofėjų salė 
bus įtraukta į lankytinų miesto vietų 
žemėlapį. 

Pašnekovas trumpai priminė ir 
šio salės istoriją: nuo skuduryno, 
varvančiu stogu, iki orios garbin-
gų medžioklės trofėjų ekspozicijos. 
Kurioje tik retas atsispyrė pagundai 
paglostyti lūšies kailį, ar įkišti pirštą 
vilko iškamšai į nasrus...

Elnių viliojimas patiko ne vi-
siems

Viena iš įdomesnių, iki šiol ne-
matytų šventės dalių – Lietuvos el-
nių kvieslių čempionatas. Daugiau 
nei porą valandų gausus varžytuvių 
dalyvių būrys scenoje specialiais ins-
trumentais mėgdžiojo elnių patinų 
baubojimą bei riksmus. Pasirodymus 

vertino autoritetinga komisija. Ta-
čiau šis ūkavimas ir ūbavimas iš pra-
džių kėlė nemenką nuostabą šventės 
svečiams bei tiesioginės translia-
cijos žiūrovams. „Einu į muziejų ir 
galvoju, ar tik miesto šventės proga 
kažkam neprireikė egzorcizmo. Pas-
kui prisiminiau: čia gi medžiotojų 
varžytuvės“, – įspūdžius pasakojo 
rokiškėnas. Gana kritiškų komentarų 
tiesioginės transliacijos metu parašė 
ir „Rokiškio Sirenos“ facebook pa-
skyros lankytojai.

Tačiau žiūrovų prie scenos netrū-
ko. Jų dar daugiau susirinko pasvei-
kinti juodupėną Rytį Andriuškevičių, 
čempionate iškovojusį antrąją vie-
tą ir atstovausiantį mūsų šalį elnių 
kvieslių Europos čempionate. Buvo 
pagerbti ir rajono nusipelnę medžio-
tojai, kuriems atiteko padėkos ir gar-
bingas Medeinos apdovanojimas.

Koncerte – savi pajėgumai 
ir savos klaidos
Maždaug 18 val. medžiotojai sce-

ną užleido šventinės medžioklės ir 
derliaus puotos dalyviams. „Užlei-

do“ – pasakyta gana skambiai. Mat 
dauguma koncerto pasirodymų vyko 
didžiosios scenos papėdėje, suręstoje 
nedidelėje pakyloje. Ir kai kam vie-
tos joje buvo ankšta. Tai ypač pasa-
kytina apie Renesanso šokius, dainas 
atlikusius ir varpeliais muzikavusius 
„Ąžuoliuko“ darželio – mokyklos 
auklėtinius. Jie mažytėje pakyloje 
grūste grūdosi, todėl ir šokiai neatro-
dė taip gražiai, kaip buvo numatyta.

O štai Sėlijos kunigaikščio vaišės 
istorikams sukėlė lengvą šoką. Svi-
ta, kurią sudarė Renesanso didikų 
drabužiais pasipuošę Rokiškio liau-
dies teatro aktoriai, buvo pakviesta 
prie ilgo rajono seniūnijų stalo. Kurį 
prieš tai gerokai „nulesiojo“ šventės 
žiūrovai. Teoriškai svečiai buvo su-
pažindinti su dosniomis rajono miš-
kų, laukų ir sodų dovanomis: žvė-
rienos patiekalais, vaisiais, duona ir 
pyragais. Buvo net ir retų, egzotiškų 
dalykų: dėl kiaulių maro išnaikinus 
smulkiuosius kiaulių ūkius, rūkyti 
lašiniai tapo prabangos preke, kurią 
obeliečiai puotai atvežė net iš Suba-
tės. Obeliečiai sužibėjo ir kitur: se-

niūno pavaduotoja Aldona Žėkienė 
meistriškai įkūnijo neatsiejamos se-
novinės šventės personažą: pašukine 
apsirengusią „ubagę“, duoneliaujan-
čią su savo gausia šeimyna.

Tačiau problema yra ta, kad ir vi-
duramžiais, ir Renesanso, ir Baroko 
metu visuomenė nebuvo demokratiš-
ka. Puotos buvo viešos, į jas žmonės 
eidavo pasigrožėti didikų puošnio-
mis svitomis, stalų įvairove, skam-
bančia muzika. Puotos rengimas 
buvo ištisas menas. Ir, kaip ir riterių 
turnyrai, paremtas itin griežta hierar-
chija. Pirmieji visuomet vaišindavosi 
aukščiausi pagal rangą puotos daly-
viai: kunigaikštis, dvasininkai, o po 
to – didikai. Taigi, net prisiartinti prie 
žemesnio rango asmenų „nulesioto“ 
stalo kunigaikščiui būtų asmeninis 
įžeidimas. 

Be ilgo vaišių stalo žiūrovams 
buvo kur akis paganyti: seniūnijų 
kultūros darbuotojai ir saviveikli-
ninkai puikiai atkūrė kasdienę dvaro 
atmosferą. Nuo Pandėlio ordino vie-
nuolių raštininkų iki kerpamos gyvos 
avytės, nuo bulvių skutimo puotai, 
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iki obuolių džiovinimo, vilnos verpi-
mo ar linų mynimo.

Miuziklas žiūrovus sudomino
Kaip ir pranašavo pikti komenta-

rai, vakarinė šventės dalis iki miu-
ziklo žiūrovų sutraukė gana nedaug 
žiūrovų. Jų gretos ėmė sparčiau 
pildytis tik prieš miuziklo „Eglė 
– žalčių karalienė“ pradžią. Miuzi-
klas buvo šventės pirmosios dienos 
puošmena. Jis žavėjo puikiais akto-
rių pasirodymais, įspūdinga ir užbu-
riančia scenografija. Puikus buvo ir 
rokiškėnų šokėjų – žalčiukų pasiro-
dymas, jaunieji artistai puikiai įsi-
liejo į miuziklo visumą. 

Po įspūdingų fejerverkų links-
mybės persikraustė į šokių po atviru 
dangumi klubą prie dvaro bravoro.

Kodėl neperkėlė renginių?
Antroji šventės diena prasidėjo 

muge Nepriklausomybės aikštėje bei 
šv. apaštalo evangelisto Mato atlai-
dais Rokiškio bažnyčioje.

Nuo 11 val. planuotos aktyvios 
pramogos Nepriklausomybės aikš-

tėje. Tačiau jas beviltiškai sugadino 
lietus ir aikštė faktiškai buvo tuščia. 
Ir Zumbą šoko ne didžiulė šokėjų 
minia, kaip planuota, o vos pora de-
šimčių entuziastų. 

Netgi puikus galiūnų turnyras 
„Grizlio taurė“, sutraukęs šalies 
žvaigždes, tokias kaip kraštiečiai Dai-
nius Repšys ir Linas Palivonas, kiti 
garsūs jėgos trikovės meistrai, nesu-
laukė deramo žiūrovų dėmesio. Rąsto 
kėlimo, štangos spaudimo ir atkėlimo 
rungtyse besivaržę sportininkai domi-
no žiūrovus. Pasigrožėti jais ateida-
vo nemažai žiūrovų, tačiau tik retas 
ištvėrė daugiau nei dvi valandas po 
skėčiu merkiant šaltam lietui. 

Kiek sėkmingesnis buvo dva-
ro mylios bėgimas. Pliaupiant lietų 
apsukti ratą apie Nepriklausomybės 
aikštę panoro 152 bėgimo dalyviai. 
Jauniausiam jų – vos septyneri. Tie-
sa, būta ir mažesnių bėgimo dalyvių, 
tik jie distanciją įveikė senelio stu-
miamame vežimėlyje. Kiekvienas 
bėgimo dalyvis gavo po medalį. Jis 
atiteko netgi mažiausiam bėgimo 
dalyviui – Jorkšyro terjero šuniukui 

Myliai. 
O distanciją greičiausiai, vos kiek 

daugiau nei per minutę, įveikė 400 
m bėgimo Lietuvos čempionas Ei-
nius Trumpa. Antras buvo Tautvydas 
Teišerskis, trečias – Nojus Laužadis. 
Merginų grupėje 460 m greičiausiai 
įveikė Kotryna Garbauskaitė, antroji 
vieta teko Orintai Navikaitei,  trečio-
ji – Kotrynai Stočkutei.

Žiūrovai, merkiami lietaus atvirai 
klausė: kodėl žinodami, kad prana-
šaujamas lietingas oras, renginio or-
ganizatoriai jo neperkėlė į Kultūros 
centrą. Ir šis klausimas buvo užduo-
tas dar ne kartą.

Nė vieno rekordo
„Liūdesėlis“ – taip buvo galima 

apibūdinti žiūrovų nuotaiką prie dva-
ro, kur turėjo būti šeimos pramogų 
pieva. Pliušiniais katinėliu, meškiu-
ku ir triušeliu persirengę animatoriai 
slėpėsi po dvaro oficinos stogu: kas 
gi norės fotografuotis ar pažaisti su 
šlapiais žvėreliais?

Pliušinių kiškių ir triušiukų tortas 
irgi buvo apytuštis. Nors jo supla-

nuota net keli aukštai. Apie 14 val. 
ten buvo sunešta vos 30 žaisliukų. 
O pievelėje įrengtuose namukuose 
sušlapusius kailiukus prausė tik trys 
triušiukai. „Rekordų siekimas at-
šauktas“, – paklaustos, ką planuoja 
daryti, liūdnai pečiais gūžčiojo kiš-
kučiais persirengusios Kultūros cen-
tro ir bibliotekos darbuotojos. Tiesa, 
už kiekvieną rekordui „paskolintą“ 
kiškutį ir triušelį vaikų ir suaugusiųjų 
laukė saldus prizas... ledai.

 Be dėmesio liko ir kiškių slidės, ir 
kiškių jenga, ir domino. 

Ir koncertai – be dėmesio
Nepasiteisino ir Kultūros centro 

viltys surengti smagią popietę su 
pop muzikos popuri ir gražiausio-
mis miuziklų dainomis. Mat nors 
dėl puikaus įgarsinimo smagūs 
bigbendo ir Difartų šeimos kon-
certo garsai puikiai sklido mies-
to gatvėmis, atėjusių jų pažiūrėti 
tebuvo saujelė. Ir žiūrovams vėl 
kilo tradicinis klausimas: kodėl 
šių koncertų neperkėlė į Kultūros 
centrą? „Suprantu, kad sunku viską 

sukoordinuoti ir paskutinę minutę 
pakeisti renginio vietą. Bet ir šitaip 
juk negerai. Muzikantai ir daini-
ninkai atvyko iš toli, jų pasirody-
mas nemažai kainavo. O žiūrėjome 
juos vos keli žmonės. Nesakau, kad 
buvo negražu. Bet klausytis kon-
certo baloje ir kiaurai permirkus, 
sutikite, ne koks malonumas. O štai 
Kultūros centre žmonių būtų kelis-
kart daugiau“, – kalbėjo rokiškėnė, 
koncerto žiūrovė.

Už rastus kiškius – 
elektrinis paspirtukas
O tuo tarpu Krašto muziejaus me-

nėje smagaus orientacinio žaidimo 
„Atrask RoKIŠKĮ“ dalyviai nekan-
triai laukė jo rezultatų paskelbimo. 
Nors žaidime dėl prizų varžėsi visi, 
kurie surado bent 30 konkurso logo-
tipu pažymėtų objektų, daugiau nei 
pusšimtis komandų sugebėjo rasti vi-
sus 50 objektų. Tad jos visos preten-
davo į pagrindinį, Rokiškio Rotary 
įsteigtą prizą – elektrinį paspirtuką. 
Jis atiteko Anelei Čirūnaitei. 

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ
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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.

2019 m. rugsėjo 27 d. (penktadienį) 10 val. Rokiškio rajono 
savivaldybės 1 a. salėje vyks rajono savivaldybės tarybos po-
sėdis.

Tarybos posėdžio darbotvarkė skelbiama interneto svetai-
nėje www.rokiskis.lt (žr. ,,Naujienos“).

Užs. 0860

Užs. 0859

Rokiškio rajono savivaldybės administracija skelbia kon-
kursą Žemės ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms 
užimti (koeficientas – 7,3, karjeros valstybės tarnautojas). 

 Išsamesnė informacija Rokiškio rajono savivaldybės 
interneto svetainėje adresu http://www.rokiskis.lt. 

Užs. 0861

Spalio 7 d.  Rokiškio miesto seniūnaitijų 
seniūnaičių rinkimai

Vadovaujantis Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 28 
d. sprendimu Nr. TS–148 patvirtintu Rokiškio rajono savivaldybės seniūnai-
čių rinkimo ir atšaukimo tvarkos aprašu organizuojami seniūnaičių rinkimai 
vyksiantys atviru balsavimu gyventojų susirinkime.

Kandidatų į seniūnaičius registracija vyks Rokiškio miesto seniūnijos  pa-
talpose, pas raštvedę Virginiją Kriukelienę nuo 2019 m. rugsėjo 23 d. 8 val. 
iki spalio 2 d. 12 val. 

Kandidatų duomenų patikrinimas vyks 2019 m. spalio 2 d. nuo 13 val. iki 
17 val.

Kandidatų į seniūnaičius sąrašas tvirtinamas 2019 m. spalio 3 d. ir bus 
paskelbtas seniūnijos interneto svetainėje. 

2019 m. spalio 7 d. 15 val. Rokiškio rajono savivaldybės I-ojo aukšto salėje 
bus renkami Rokiškio miesto seniūnijos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII seniūnaitijų 
seniūnaičiai.

Išrinktų seniūnaičių sąrašas bus tvirtinamas 2019 m. spalio 8 d. 

Ieškokite Rokiškio prekybos centruose!

Drožėjų plenero rezultatais atėjo pasigrožėti saujelė... savų
Po penkerių metų grįžęs 

medžio drožėjų pleneras pil-
do Liongino Šepkos erdves. 
Suskaičiuota, kad parke jau 
stovi 61-a kompozicija, arba 
per šimtą atsikrų skulptūrų, 
dauguma jų – sukurtos plene-
rų metu. Parkas mėgiamas: 
skulptūros tampa patogiais 
suoleliais senjorams, laipynė-
mis ir sūpynėmis mažiesiems. 
Tačiau padėkoti meistrams 
už jų kuriamą grožį susirin-
ko saujelė... savų: tie patys, 
daugelyje kultūros renginių 
matomi veidai.

Organiškai įkomponuota,
daugiaprasmė 
kompozicija
Didžioji kompozicija, pa-

puošusi Liongino Šepkos parko 
erdvę – įdomi keliais aspektais. 
Pirmasis, tai netradicinė skulp-
tūra. Siužetas – pamėgta gėrio ir 
blogio dvikova. Šv. Jurgis gel-
bėja bokšte slibino įkalintą mer-
gelę. Netradicinė skulptūra tuo, 
kad slibinas jau nugalėtas, o šv. 
Jurgis jau nulipęs nuo savojo 
žirgo. Kaip sako menotyrinin-
kai, toks kompozicijos siužetas 
nėra erezija: gėrio ir blogio dvi-
kova kartais taip vaizduojama 
liaudies mene.

Netradicinė kompozicija ir 
kitu aspektu: tai ne individua-
lus, o kolektyvinis kelių garsių 
drožėjų meistras. Kaip juoka-

vo „etatinis“ plenerų dalyvis 
Adolfas Teresius, jam teko itin 
garbinga užduotis: kurti žirgo, 
kaip čia mandagiau pasakius, 
užpakalinę dalį. Mat žirgas – ne 

vientisa skulptūra, o susideda 
iš trijų dalių. Tad, kol nebuvo 
matoma visuma, kiekvienas 
menininko darbą galėjo supras-
ti, kaip nori. Kaip sakė pats A. 

Teresius, kai kas jame įžvelgė ir 
grakštų moters biustą, kai kas – 
modernistinę skulptūrą. Paaiš-
kėjus tiesai, netrūko juoko. Apie 
tai ir su kolega skulptoriumi iš 
Polocko (Baltarusija) A. Tere-
sius pajuokaudavo, linkėdamas 
Mikolajui Abramenko, kad jo 
kuriama žirgo uodega stovėtų 
tiesiai it pistoleto vamzdis.

Pusiau juokais, pusiau rim-
tai, kalbėta ir apie žirgo skulp-
tūros daugiaprasmiškumą. 
Pirmiausia, į akis krinta paslau-
giai išdrožti laipteliai, kad kie-
kvienas norintysis nesunkiai 
pasiektų balną. Ir įsitaisęs jame 
pasijustų kovotojų prieš blogį ar 
link priešų skriejančiu raiteliu 
Vyčiu. Apie įvairias skulptūros 
interpretacijas susirinkusiems 
kalbėjo menotyrininkė Jolanta 
Zabulytė bei projekto kurato-
rius Kęstutis Krasauskas.

Prie skulptūrinės kompozici-
jos darbavosi ir daugiau garsių 
meistrų: Saulius Lampickas, 
projekto kuratorius Kęstutis 

Krasauskas, svečiai iš Latvijos 
Nauris Bergmanis ir Dainis Ve-
cumas, taip pat žinomi rokiškė-
nams iš įvairių plenerų ir kon-
kursų Rimantas Zinkevičius ir 
Eduardas Titas.

„Paukščiai“ – 
paukščiams
Menininkai L. Šepkos parką 

papuošė ir kita skulptūra: suole-
liu su paukščiais. Tai – duoklė 
L.Šepkos pamėgtiems moty-
vams. Įdomu tai, kad paukščius 
kūrė trys menininkai, vienaip 
ar kitaip susiję su paukščiais: 
rokiškėnas Gintaras Varnas ir 
vilnietis Robertas Strazdas. O 
štai trečiasis – panemunėlie-
tis Vidmantas Zakarka – irgi 
paukščiams „prie giminės“ dėl 
pavardėje esančio „kar“.

Po smagių „Gastautos“ dai-
nų, ir drožėjai pademonstravo 
savo vokalinius sugebėjimus: 
„trys tenorai“: A. Teresius, S. 
Lampickas ir R. Strazdas žiūro-
vų džiaugsmui sudainavo dainą 

apie lapę. Mat šioji jau ne kar-
tą skambėjo plenero metu, tad 
drožėjai gerokai susidainavo. 
A. Teresius, juokdamasis, kad 
niekas jo nekalbina apie politi-
ką, atliko reveransą Rokiškiui: 
jis teigė, kad kultūros sostine 
mūsų miestas buvo, yra ir bus. 
Ir kad apie kultūrą šiame mieste 
kalbama ir jai daroma daug.

Į tarptautinius vandenis
Su sėkmingu pleneru drožė-

jus sveikino ne tik jo šeiminin-
kai – Rokiškio krašto muzie-
jaus direktorė Nijolė Šniokienė 
bei šauni šio muziejaus ko-
manda.

Į svečius atvyko ir svečiai 
iš Jakabpilio (Latvija), taip 
pat buvo laukiama ir svečių iš 
Polocko (Baltarusija), kurie į 
skulptūrų pristatymą vėlavo dėl 
to, kad užtruko kirsdami valsty-
binę sieną. Svečiai iš Jakabpilio 
akcentavo, kad ateinančią gegu-
žę tris šalis vienijančio projekto 
tąsa bus jų mieste ir tikėjosi ten 
pamatyti ne vieną gerą bičiulį iš 
Rokiškio.

O miestelėnams lieka 
džiaugtis suoleliu „Paukščių 
rojus“ bei nauja skulptūrine 
kompozicija. Tiesa, kol kas šiek 
tiek atsargiai, nes ką tik pastaty-
tos skulptūros dar paramstytos 
ramsčiais.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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2019.10.04 11.30 val. Malūno g.5., Laibgalių k., 
Jūžintų sen., Rokiškio raj., numatomi žemės sklypo 
Nr.7347/0003:358 geodeziniai matavimai. Kviečiame 
dalyvauti gretimo žemės sklypo Nr.7347/0003:603 
paveldėtojus. 

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

mob. 8-612 95720, el. p. kavolzeme@parok.lt. 
R. Barono žemėtvarkos darbų įmonė.

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Medicininio aukso papuošalus. 
Nejuoduoja, nealergizuoja.  
Tel. 8 678 05 029. Rokiškis
• Naudotą, geros būklės, visiškai 
sukomplektuotą (dėžutė, įkrovimo 
laidas) išmanųjį laikrodį. Kaina 
derinama. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 676 08 776. Rokiškis
• Rankinį laikrodį Retox. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 676 27 899.  
Rokiškis
• Vainikėlį, kuris pritaikomas 
įvairioms šukuosenoms, prabangius 
auskarus bei apyrankę. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 618 69 029.  
Rokiškis
• Nuostabią, tvarkingą, pieno 
baltumo vestuvinę suknelę. 
Viršus gipiūrinis su korsetu, 
ties juosmeniu bei kaklo linija 
– puošiantys stikliniai žėručiai, 
apačia-daugiasluoksnis tiulis. Dydis 
tiks tiek S, tiek M nešiojančioms. 
Galiu ir parduoti ir papuošalus. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 618 69 029. 
Rokiškis
• Geros būklės, 45 dydžio NIKE 
batus. Avėti porą kartų. Kaina 33 
Eur. Tel. 8 618 13 075.  
Rokiškis
• Mėlynos spalvos moterišką ilgą 
žieminę striukę su gobtuvu. XXL 
dydis. Kaina 65 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Baltus odinius moteriškus 
sportinius batelius. Vokietija. 38 
dydis. Kaina 37 Eur.  

Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Juodus moteriškus odinius 
sportinius batelius lenktu padu. 
Korėja. 40 dydis. Kaina 37 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• 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

IEŠKO DARBO

• Santechnikas ieško darbo.  
Tel. 8 609 50 503.  
Rokiškis
• Galiu prižiūrėti senyvo, jauno 
amžiaus žmogų arba slaugyti ligonį. 
Turiu tam reikalingą išsilavinimą. 
Tel. 8 646 25 082.  
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
• Ieškau valytojos darbo. Valau 
namus, butus, langus. Galiu išvalyti 
patalpas po statybų.  
Tel. 8 604 69 342. Rokiškis
• 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

SIŪLO DARBĄ

• Ieškau vokiečių kalbos mokytojo 
mokančio privačiai.  
Tel. 8 616 14 157. Rokiškis
• Įmonei UAB Daivida reikalingas 
sandėlio darbuotojas-surinkėjas. 

Darbas slenkančiuoju grafiku. 
Darbo užmokestis – 700 Eur.  
Tel. 8 686 94 750. Rokiškis
• Reikalingas mūrininkas krosniai 
sumūryti. Tel. 8 614 37 876. 
Rokiškis
• Ieškomas plytelių klijuotojas, 
vidaus apdailos meistras.  
Tel. 8 622 22 060. Rokiškis
• 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. 

KITA

• Langų rėmus su stiklais. Tiktų 
šiltnamiui. 4 mm, langų stiklas 
1,20x0,50 m. Tel. 8 615 55 734. 
Rokiškis
• Bičių avilius. Tel. 8 615 55 734. 
Rokiškis
• Neštuvus ir įstumimo įitaisą 
į automobilį iš greitosios med. 
pagalbos automobilio.  
Tel. 8 611 30 496. Rokiškis
• Buitinius dujų balionus.  
Kaina 15 Eur. Tel. 8 675 13 781. 
Kupiškis
• Ąžuolinę kaladę stalui.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Storasienį metalinį vamzdį. Storis 
8 mm, skersmuo 630 mm.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Statybai betonines plokštes, 
kolonas, plytas. Baldus, sendaikčius 
ir įvairias kolekcijas ir kt. Obeliai. 
Kainos sutartinės.  
Tel. 8 656 93 948. Rokiškis
• Vandens akumuliacines talpas po 
400 l. 2 vnt. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 652 74 914. Rokiškis
• Lauko šviestuvą. Pakabinamas, 
didelis. 150 W. Kaina 26 Eur.  
Tel. 8 681 55 002. Rokiškis
• 3 buitinius dujų balionus. Vieno 
baliono kaina 20 Eur.  
Tel. 8 612 94 783. Rokiškis
• Metalinį seifą. Kaina 105 Eur. 
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• 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
• 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

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Navigaciją TomTom GO 630. 
Pakeistas elementas. Komplekte yra 
4 GB SD kortelė su Rytų Europos 
žemėlapiais, navigacijos įrenginys, 
laikiklis prie lango, automobilinis 
ikroviklis, apsauginis dėkliukas. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 625 35 526. 
Rokiškis
• Puikiai veikiantį, 1000 GB išorinį 
kietąjį diską. Išsamiau telefonu. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 605 33 586. 
Rokiškis
• Lenovo t410. Veikia puikiai. 
Plačiau telefonu. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
• Xbox 360. Veikia puikiai, yra 
daug žaidimų, du pultai. Kaina 90 
Eur. Tel. 8 605 33 586.  
Rokiškis
• Xbox 360. Pridedu atsarginį laidą 
ir 60 žaidimų. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 642 22 774. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Maistines bulves Vineta. Kaina 
0,2 Eur/kg. Skemų kaimas.  
Tel. 8 612 39 763. Rokiškis
• Ekologiškai užaugintas 
valgomąsias bulves. Galiu atvežti. 
Tel. 8 684 14 283. Rokiškis
• Maistines bulves Melody. Maišai 
po 30 kg, kaina 7,5 Eur. (0,25 
Eur/kg). Atvežimas Rokiškyje 
nemokamas. Tel. 8 674 22 216. 
Rokiškis
• Žieminius česnakus. Kaina 3 Eur/
kg. Tel. 8 679 95 266.  
Rokiškis
• Bulves iš nuosavo, nedidelio 
ūkio. 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. 

Darbo vieta - Panemunėlio gelž. 
stotis, Rokiškio raj. Iš Rokiškio 
darbuotojai vežami įmonės 
transportu. Darbo užmokestis apie 
820 Eus (neatskaičius mokesčių). 
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

Kaina 4 Eur/kg. Tel. 8 621 04 666. 
Rokiškis
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25 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 1

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

06:10 Televitrina 
06:25 Transformeriai
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 Romo dienoraštis
00:30 Rezidentas 
01:25 X mutantai 
02:15 Rouzvudas 
03:05 Imperija 
03:55 Rezidentas 
04:50 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 Šiandien. Po metų
21:00 Rimti reikalai 2 
21:30 Žinios
22:30 Nuodinga rožė
00:25 Okupuoti 
01:20 Šarvuotis

06:00 Mentalistas 
06:55 Mano virtuvė geriausia 
08:15 Kijevo operatyvinė grupė 
09:20 Teisingumo agentai 
10:20 Kobra 11
11:20 Mirtinas ginklas
12:20 Visa menanti 
13:20 Mano virtuvė geriausia
14:50 Kijevo operatyvinė grupė 

15:55 Teisingumo agentai 
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 
18:30 Betsafe–LKL čempionatas. 
Žalgiris - Pieno žvaigždės
21:00 Beverli Hilso policininkas 3
23:00 Los Andželas. Ugnikalnio 
išsiveržimas
00:50 Visa menanti 

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

15:00 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
16:00 Reporteris
16:30 Lietuva tiesiogiai
17:00 „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“ 
02:00 „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 „Pamiršk mane” 
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26 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

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 Anapus horizonto
00:10 Rezidentas 
01:10 X mutantai 
02:00 Rouzvudas
02:50 Imperija 
03:40 Rezidentas 
04:30 Naujakuriai
04:55 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 Valanda su Rūta
21:00 Rimti reikalai 2 
21:30 Žinios
22:30 Snaiperis. Vaiduoklis
00:30 Okupuoti 
01:25 Nuodinga rožė
03:05 Alchemija. VDU karta
03:35 RETROSPEKTYVA

06:05 Bero Grilso kelionės po 
Britaniją 
07:00 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 Dvigubas smūgis
23:15 Beverli Hilso 
policininkas 3
01:15 Visa menanti 

05:35 „Pamiršk mane”
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“ 
02:00 „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 „Pamiršk mane” 
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27 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 pasaulis
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 
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba 
17:55 Namų idėja su IKEA 
18:30 TV3 žinios
19:30 Galingasis 6
21:45 Mirties įrankiai: 

Kaulų miestas
00:15 Gimtadienis
02:00 Anapus horizonto 
03:55 Mergvakaris

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 Vagių irštva
23:45 Noras
01:30 Pats baisiausias filmas 3
02:50 Snaiperis. Vaiduoklis

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 Snaiperis. Atgimimas
23:20 Dvigubas smūgis
01:25 Visa menanti

05:35 „Pamiršk mane” 
06:14 TV parduotuvė
06:30 Baltijos kelias
07:00 „Mentalistas“ 
08:00 Reporteris
09:00 Šauliai
10:00 Atliekų kultūra
10:30 Kaimo akademija
11:05 „Šeimininkė“ 
12:10 „Bruto ir Neto” 
12:40 „Pamiršk mane” 
13:40 TV parduotuvė

13:55 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
16:00 Reporteris
16:30 „Kitoks pokalbis su D. 
Žeimyte“ 
17:00 Laikykitės ten
18:00 Reporteris
19:00 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
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
01:30 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
02:20 „Bruto ir Neto” 
02:40 „Pamiršk mane” 
03:20 Reporteris
04:10 Šauliai
04:50 „Rojus“ 
05:35 „Pamiršk mane” 

MOBILIEJI TELEFONAI

• Huawei P8 Lite. Pirktas salone 
prieš du metus. Gerai veikiantis, 
visiškai sukomplektuotas, 
nedaužytas, neskendęs, aukso 
spalva. Kaina 65 Eur.  
Tel. 8 615 23 066.  
Rokiškis
• Xiaomi Redmi Note 4. 
Nesubraižytas, kaip naujas. Kaina 
45 Eur. Tel. 8 671 07 360.  
Rokiškis
• Tvarkingą Nokia 6303i su 
krovikliu. Kaina galutinė. Kaina 15 
Eur. Tel. 8 647 88 088.  
Rokiškis
• Veikiantį, mygtukinį Nokia 
telefoną. Kaina 6 Eur.  
Tel. 8 681 55 002. Rokiškis
• iPhone 6S, būklė gera 9/10. Kaina 
130 Eur. Tel. 8 673 11 479.  
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS
• 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

• Daugiabutį. Daugiau informacijos 
telefonu. Kaina 2300 Eur.  
Tel. 8 682 58 004. Anykščiai
• 0,8 ha žemės sklypą Rokiškio 
priemiestyje, šalia mikrorajono 
ir kelio Panevėžys-Kaunas. Yra 
vaismedžių, rąstinis namas, 
tinkamas gyventi visais metų 
laikais, ūkinis pastatas, garažas. 
Viskas elektrifikuota. Kaina 
derinama. Kaina 8000 Eur.  
Tel. 8 641 98 532. Rokiškis
• Sodą su mūriniu nameliu 
Uljanavos kaime. Kaina 3500 Eur. 
Tel. 8 615 64 922. Rokiškis
• Sodybą 16 km nuo Rokiškio, 
netoli pagrindinio kelio Rokiškis-
Panevėžys. Yra 3,68 ha žemės, 36 a 
namų valdos, ūkinis pastatas, klėtis, 
šulinys, medinė pirtis, netoliese 

tvenkinys ir upė Šetekšna. Rami, 
graži vieta. Kaina 16000 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• 9 ha žemės sklypą Bučiūnų k., 
Obelių sen. Išsamiau telefonu.  
Tel. 8 681 13 789. Rokiškis
• 1 kambario butą Jaunystės g. 
2 aukštas, mūrinis namas, be 
balkono. Reikia remonto, uždaras  
kiemas. Kaina 19000 Eur.  
Tel. 8 600 46 265.  
Rokiškis
• Garažą prie autobusų stoties, 
Panevėžio g. Tel. 8 698 70 795. 
Rokiškis
• Vienkiemį arba pusę namo. 2 
galų sodas, tvenkinys 0,15 ha 
(įžuvintas), pirtis ir kiti pastatai. 
Namų valda 0,78 ha. Obeliai. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 656 93 948. 
Rokiškis
• Namo plotas 105 kv.m. 1 
aukštas - 3 kambariai, 2 aukštas - 
2 kambariai. Šildymas centrinis, 
kietuoju kuru, įvestas vandentiekis 
ir kanalizacija, sumontuoti valymo 
įrengimai, įdėti plastikiniai langai 
ir durys pirmam aukšte, yra rūsys 
ir ūkinis pastatas, 15 a sklypas. 
Kaina 9300 Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• Garažą prie buvusio DNB banko. 
7 korpusas, pietinė pusė.  

Tel. 8 614 66 272. Rokiškis
• Tvarkingą sodą už miškų ūkio 
pirmasis 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 
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. Pirmasos 
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

NUOMA

• Išsinuomosiu 1 kambario butą 
mikrorajone. Tel. 8 618 79 799. 
Rokiškis
• Išsinuomočiau 1 kambario butą 
nuo lapkričio mėn. Geriau būtų 
su baldais, bet siūlyti įvairius 
variantus. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 645 06 141. Rokiškis
• Išsinuomočiau žemės ūkio 
paskirties žemės sklypą Rokiškio r. 
Tel. 8 622 69 546. Rokiškis
• 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 pusei 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

PASLAUGOS
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• Automobilių važiuoklių remontas, 
kompiuterinė diagnostika, 
tepalų keitimas, automobilių-
mikroautobusų-autobusų cheminis 
salonų valymas, poliravimas, 
automobilių prekyba. MB 
Taurobilis. Tel. 8 626 95 680. 
Rokiškis
• Autovežio paslaugos. Vežame 
įvairią techniką ir kitus krovinius 
iki 2,5 t. 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

PERKA

• Nupirktume namų valdos sklypą 
sklypą Jakšto gatvėje arba kažkur 
aplink tą vietą. Labiausiai domina 
12-15 a dydžio. Tel. 8 696 89 891. 
Rokiškis
• Pirksiu VW Golf 2 su technine 
apžiūra. Tel. 8 671 67 112. Rokiškis
• Pirkčiau garažą prie autobusų 
stoties. Tel. 8 605 99 196.  
Rokiškis
• Pirkčiau savadarbę priekabą 
lengvajam automobiliui. Būklė 
nesvarbi. Tel. 8 612 21 760. 
Rokiškis
• Perka žemės ūkio paskirties 
sklypą iki 1 ha, Rokiškio raj.  
Tel. 8 687 73 069. 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

• Pamesta vyriška juoda piniginė 
su dokumentais (vairuotojo 
pažymėjimu). Tel. 8 618 25 576. 
Rokiškis
• Pamestas automobilio raktas 
(pultelis). Tel. 8 686 94 688. 
Rokiškis
• 2019.09.14, 13.45 val. Rokiškio 
mikrorajone, pro Maximą lyg 
ir važiavo sidabrinis ar pilkas 
visureigis ir pametė savo krovinį 
ant kelio, prie šviesoforo. Krovinys 
nuneštas Maximos apsaugai.  
Tel. 8 679 09 109.  
Rokiškis
• Pamesta juoda piniginė su 
visais dokumentais (vairuotojo 
pažymėjimas, banko kortelė, 
asmens tapatybės 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

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Žoliapjovę-traktoriuką Stiga, 5 
pavarų. Moterišką, vokišką 3 bėgių 
dviratį. Kainos sutartinės. Obeliai. 
Tel. 8 656 93 948. Rokiškis
• Kūginę malkų skaldyklę. Trifazė, 
7kW. Kaina 260 Eur.  
Tel. 8 684 20 231. Kupiškis
• Profesionalaus trimerio variklį. 
Pilnas, su sankaba, tik nėra koto. 
Kaina 75 Eur. Tel. 8 629 81 873. 
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Naują inventerį (suvirinimo 
aparatas 200a). Tel. 8 621 51 352. 
Rokiškis
• Ketaus radiatorius. Sekcijos kaina 
2 Eur. Tel. 8 629 15 101.  
Rokiškis
• Naujus likutinius langus, 
balkonines duris. Lauko spalva 
Auksinis ąžuolas, vidus - baltas. 
Tel. 8 627 77 127. Rokiškis
• Nebrangiai  mažai naudotus 
trimerį SMART BC 52, pirktas 
2018-06, su garantija, benzininį 
pjūklą Demon, kampinius 
šlifuoklius Hervin Tools KS- 2000 
W (didelis, galingas), kampinį 
šlifuoklį Skill firmos mažą, 
keramikinių plytelių rankinę 
pjaustyklę. Tel. 8 678 04 712. 
Rokiškis
• Siaurapjūklį. Kaina 16 Eur.  
Tel. 8 681 55 002. Rokiškis
• Įvairaus pjovimo statybinę 
medieną, medieną stogui.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• 5 kub.m storasienę cisterną.  
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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• 1995 m. Audi A4 1,9 l, 66 kW. 
TA dar metams. Turi nedidelių 
trūkumų. Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 603 04 880. Rokiškis
• Opel Meriva 1,7 l, dyzelis. 
TA galioja pusantrų metų, geros 
žieminės padangos, kondicionierius 
veikia. Kaina 1400 Eur. T 
el. 8 621 29 003. Rokiškis
• VW Golf 4 1998 m., 1,9 l, TDI, 
81kW. Pakeista sankaba, važiuoklė 
nauja. Reikalingas kosmetinis 
remontas. Kaina 570 Eur.  
Tel. 8 672 77 165. Rokiškis
• VW Passat 1999 m., 1,9 l, dyzelis, 
85 kW. Pakeistas pagrindinis 
diržas, nauja sankaba. Daugiau 
informacijos telefonu. Kaina 1200 
Eur. Tel. 8 682 75 737.  
Rokiškis
• Gerą plentinį dviratį, Shimano 
Double Tiagra, 10 bėgių, ratai 
shimano 700x25c, naujos padangos. 
L dydis 56. Kaina 320 Eur.  
Tel. 8 696 89 891. Rokiškis
• 2008 m. Audi A4 universalą. 2l, 
dyzelis, 125 kW. Labai tvarkingas, 
Lietuvoje neeksploatuotas. Kaina 
6200 Eur. Tel. 8 628 87 687. 
Rokiškis
• 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 2,5l, 
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

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Lengvojo lydinio gražius 
ratlankius, keturių skylių, R15. 
Centrinė skylė 58 mm., tarpas tarp 
skylių 108 mm. Tel. 8 615 55 734. 
Rokiškis
• Subaru Legacy 2,5 l variklį.  
Tel. 8 600 47 730. Rokiškis
• Dalimis 1998 m. VW Passat 1,9 l, 
TDI . Tel. 8 614 87 836.  
Rokiškis
• 1998 m. Volvo V40 universalo 
galinį dangtį, buferį, starterį, 
turbiną, radiatorių, variklį ir kt.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Ligonio transportavimo 
lovą. Buvo naudota greitosios 
pagalbos automobilyje. Visiškai 
sukomplektuota. Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 611 30 496. Rokiškis
• Audi 80 (bulka) sumontuotus 
naudotus, bet geros būklės 4 
ratus R14. Padangos žieminės, 
nedygliuotos, ratlankiai lieti. Kaina 
70 Eur. Tel. 8 678 04 712.  
Rokiškis
• 4 dygliuotas R14 padangas.  
Tel. 8 675 13 781. Kupiškis
• Lietus ratlankius R15 su 
padangomis 195/65. Visos 
keturios važinėtos viena žiemą, 
buvo naudojamos VW Passat B5. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 675 13 781. 
Kupiškis
• 1999 m. Ford Galaxy dvi sėdynes. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• Naują magnetolą Škola Octavia. 
Kaina 55 Eur. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• 2003 m. VW Golf 4 sankabą. 
Kaina 55 Eur. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• 2004 m. VW Polo benzininį 
variklį, pilnas komplektas. Kaina 
550 Eur. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• 2004 m. VW Polo galinius stop 
žibintus. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• VW Bora gerą dinamą. Kaina 35 
Eur. Tel. 8 685 21 400.  
Rokiškis
• Žieminių ratų 205/55 R16 
komplektą (OPEL, SAAB). 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 620 24 459. 
Rokiškis
• Vokiškus, RIAL firmos Volvo R18 
ratus. Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• VW Sharan ratus.  
Tel. 8 652 39 564. Rokiškis
• 2002 m. Opel Astra, Vectra 
variklį. 2 l, 74 kW.  
Tel. 8 655 08 291. Rokiškis
• 2003m. VW Passat dalimis.  
Tel. 8 655 08 291. Rokiškis

• R18, R17, R16, R15 žiemines 
naujas padangas. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 628 87 687. Rokiškis
• Ratlankius R20 5x112; R18 
5x112; R16 5x112; R16 5x100; 
R15 5x112. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 628 87 687. Rokiškis
• Dalimis Audi A6, Audi A4, VW 
Passat B5, B5+ . Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 628 87 687. Zarasai
• 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 7mm, 
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.  
okiškis
• 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 4 vnt. 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 1998 m., 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

VAIZDO TECHNIKA

• Canon EOS1200D fotoparatą. 
Naudotas kelis kartus. Kaina 200 
Eur. Tel. 8 621 88 950.  
Rokiškis
• Televizorių Samsung, 42 colių 
įstrižainės. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 683 27 149. Rokiškis
• Veikiantį Beko televizorių. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 627 71 703.  
Rokiškis
• Kineskopinį televizorių. 54 
cm įstrižainės, su pulteliu. 
Acer nešiojamo kompiuterio 
akumuliatorių (laikantis ilgai) 
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Faworyt – skanus avietinukas už priimtiną kainą
Tęsiu pasakojimą apie 

pomidorų veisles, kurios 
džiugina taupius augintojus, 
t.y. tuos, kurie perka pačias 
pigiausias sėklų pakuotes. 
Viena iš tokių veislių – Fa-
woryt. Šis pomidoras vertas 
būti jūsų daržo ar šiltnamio 
bazine veisle dėl savo atspa-
rumo ligoms, derlumo ir gero 
skonio.

Įsigyti ir auginti paprasta
Faworyt veislės pomidorų 

sėklų rasite didesniuose preky-
bos centruose. Jos nebrangios, 
nekainuoja nė euro. O sėklų pa-
kelyje yra daug. Taigi, Faworyt 
buvo ta veislė, kurios prisėjau 
pakankamai daug. Kam dova-
nojau šios veislės pomidorų so-
dinukų, džiaugėsi derliumi.

Faworyt veislės pomido-
rai skirti auginti ir atvirame 
grunte, ir plėveliniuose šiltna-
miuose. Mano patirtis rodo, 
kad šiam puikiam pomidorui 
eikvoti vietą šiltnamyje būtų 
prabanga. Šiltnamyje geriau 
auginti lepesnes veisles, o Fa-
woryt puikiai jaučiasi ir lauke. 
Maža to, jis ganėtinai atsparus 
visiems lauko išbandymams: ir 
netolygiai drėgmei, ir ligoms, 
įskaitant ir pomidorų marą. 
Nors fitosporozė ir pažeidė patį 
augalą, tačiau jo vaisių nesuga-
dino.

Didžiulis šios veislės pri-
valumas – ji ganėtinai tingiai 
leidžia ūglius. Taigi apie krū-
melį šokinėti su sekatoriumi 
nereikės.

Lauko sąlygoms šis pomi-

doras idealus ir dėl to, kad jis 
neaukštas, nors ir indetermi-
nantinis. Šiltnamyje jis turėtų 
išaugti iki 1,6 m,o lauke jo ūgis 
buvo apie 1,2 m.

Pirmąją kekę Faworyt pra-
deda formuoti užauginęs sep-
tintąjį lapą, ir dirba jis uoliai 
ir nuoširdžiai, kekes leisdamas 
kas tris lapelius. Kekėse gali 
būti po keturis-šešis didelius 
gražius pomidorus. Idealiomis 
sąlygomis nuo krūmo galima 
surinkti 5-7 kg pomidorų, o 
iš kvadratinio metro – apie 20 
kg. Beje, geriausia šį pomidorą 
formuoti vienu stiebu.

Didesnių vaisių svoris gali 
siekti ir iki 300 g, tačiau daugu-
ma jų auga maždaug 200-250 g.

Klasikinis avietinis
Faworyt esminis trūkumas – 

jis vėlyvas. Šios veislės pomi-

dorai pirmuosius vaisius suno-
kina tik po 110-120 d. nuo tos 
dienos, kai pasirodė jų daigelių 
kilpelės. Taigi, derlius nuke-
liauja į rugpjūčio pabaigą-rug-
sėjo pradžią. Kai jau patyrusių 
pomidorų augintojų daržuose 
– spalvų ir skonių fiesta. Todėl 
„Faworyt“ rizikuoja patek-
ti į kategoriją „Joks“, kitaip 
sakant, nelabai išsiskirantis. 
Tačiau nurašyti šio pomidoro 
neverta. Kodėl? Pirmiausia, jis 
yra darbinis pomidoras, kuris 
derės bet kokiomis sąlygomis. 
Iš tokių pomidorų formuojama 
daržo bazė: pagrindinis pomi-
dorynas, kuris džiugins stabiliu 
derliumi. Iš tokių bazę formuo-
ti patogu: jų sėklos nebrangios, 
o užauginti pomidorai – uni-
versalūs.

Taigi, Faworyt pasižymi 
klasikiniu avietinio pomidoro 

skoniu. Tokiu, už ką vertiname 
pirmuosius pavasarį turguo-
se pasirodžiusius avietinukus. 
Kai jau kvepia tikru pomidoru, 
o ir skonis sodrus, o ne pavan-
denijusi masė.

Jei Faworyt būtų vienas iš 
pirmųjų, ankstyvųjų, tai be 
abejonės jį vertintume kaip 
labai skanų pomidorą. O vėly-
viesiems kriterijai jau kitokie: 
jie noksta tuomet, kai savuo-
sius atidavė daugybė ypatingo 
skonio veislinių pomidorų. 
Tad ir konkuruoti jam reikia su 
daugeliu. Faworyt koziriai – jo 
puikios savybės: odelė, nors ir 
plona, bet tvirta. Todėl jį pa-
togu transportuoti. Dėl to jis 
neskilinėja, atsparus pomidorų 
marui. Prapjovus pomidoras 
puikiai laiko formą, vadina-
si, bus puikus iškylų gardėsis. 
Jis tinka kaip garnyras arba 

pjaustyti į salotas. Minkšti-
mas sodrios avietinės spalvos, 
mėsingas. Pomidore visiškai 
nejuntamas saldumas, skonis 
– gaivus, švelni rūgštelė ir pui-
kus klasikinių avietinių pomi-
dorų poskonis.

Šis pomidoras ganėtinai sul-
tingas, tačiau nevandeningas. 
Tiks ir padažams, ir sultims, ir 
konservams. Tik jį reiks pjaus-
tyti, nes vaisiai gana didoki.

Verdiktas
Jei turite nedidelį daržo 

plotelį ar mažą šiltnamiuką, 
ši veislė bus puikus pasirin-
kimas. Taip pat ji tinkama ir 
tiems, kurie negali sau leisti 

pirkti brangias pomidorų sė-
klas. Jei formuotumėte savo 
pomidoryną, tarkime, iš Šejk, 
Faworyt, Red Pear, Zlatava, 
Black from Tula, Noire de 
Crimee, Citrina ir panašių 
pomidorų, tai jų sėkloms su 
nuolaida išleistumėte kokius 
5 Eur ir galėtumėte džiaugtis 
puikiais skoniais ir derliumi.

Ar aš kitąmet sodinsiu Fa-
woryt? Sėklų nerenku. Tai 
nereiškia, kad kitąmet jų nesė-
siu. Tiesiog pakelyje dar daug 
liko nuo šio pavasario. Neabe-
joju, kad Faworyt ir kitąmet 
bus vienas mano „augintinių“.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

ir kroviklį. Tel. 8 671 74 606. 
Rokiškis
• Gerai veikiantį LG televizorių su 
pulteliu. Kaina 19 Eur.  
Tel. 8 623 09 495. 
 Rokiškis
• Spalvotą televizorių Šilelis 1434 
SL su skaitmeniniu imtuvu. Kaina 
85 Eur. Tel. 8 621 86 262.  
Rokiškis
• Televizorių LG, 53 cm įstrižainės. 
Kaina 5 Eur. Tel. 8 623 63 106. 
Rokiškis
• Beveik naują Philips televizorių, 
įstrižainė 125 cm (49 coliai). 
Kaina 320 Eur. Tel. 8 674 22 218. 
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• 3 korpusų vartomą plūgą 
Kverneland. Daug virintas, bet 
visiškaii veikiantis.  Kaina 1800 
Eur. Tel. 8 674 22 216.  
Rokiškis
• DT traktoriaus nenaudotą kuro 
baką. Kaina 105 Eur.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• 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. Kaina 120 
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

B. Brazdžionio archyvas – 
internete už 2,5 mln. JAV dolerių

 Poeto, literatūros kriti-
ko Bernardo Brazdžionio 
archyvas parduodamas 
internetiniame aukcione 
už 2,5 mln. JAV dolerių, 
praneša portalas draugas.
org.

Portalas praneša, kad par-
duodami jo ranka rašyti eilė-

raščiai, laiškai artimiesiems, 
asmeninės fotografijos ir kito-
kie dokumentai.

B. Brazdžionio archyvas 
rastas sandėlyje, už kurio nuo-
mą kurį laiką niekas nebemo-
kėjo.

Archyvo savininkas – savo 
pavardės atskleisti nenorėjęs 
amerikietis, nekalbantis lietu-

viškai.
B. Brazdžionis mirė 

2002-aisiais, eidamas 96-uo-
sius metus.

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

Rokiškio kaimiškoji seniūnija:
REGINA JUODELIENĖ 1955.09.09 – 2019.09.13

PRO MEMORIA

Ieškokite Rokiškio 
prekybos centruose!

AVINAS. Pers-
pektyvus metas 
ieškantiems poros. 
Savaitės pabaigoje 

bus daug puikių progų nau-
jiems ryšiams užmegzti, ypač 
keliaujant, dalyvaujant įvai-
riuose renginiuose, seminaruo-
se, mokymuose. O štai ilgalai-
kiuose santykiuose esantieji  
gali patirti nemažai įtampos 
ir nesusipratimų – partneris 
staiga taps šaltas, abejingas. 
Didžiausi sunkumai laukia sa-
vaitės viduryje: netrūks pro-
blemų darbo aplinkoje, gali 
strigti svarbūs procesai, įvykti 
apmaudžios klaidos. Nepalan-
kiausia diena – ketvirtadienis, 
neplanuokite nieko svarbaus, 
venkite piniginių investicijų.

JAUTIS. Ne-
lengva savaitė, 
ypač pirmoji jos 
pusė. Galimi rimti 

išbandymai santykiuose, di-
desni finansiniai nuostoliai. 
Savaitės pradžioje neskubėki-
te dalyti pažadų, nes bus sun-
ku objektyviai įvertinti esa-
mą situaciją. Nemaloniausias 
savaitės vidurys – tikėtinos 
problemos darbe ir namuose. 
Teks nemažai atsakomybės, 
nepaisant motyvacijos stokos, 
aplinkybės vers daug dirbti, są-
žiningai vykdyti prisiimtus įsi-
pareigojimus. Galimi sveikatos 
sutrikimai, susiję su hormonų 
veikla, širdimi, sąnariais. 

D V Y N I A I . 
Spręsite svarbius 
finansinius klausi-
mus, todėl netrūks 

įtampos. Venkite spontaniško 
išlaidavimo, neapgalvotų pir-
kinių, tai laikas, kai verčiau 
pataupyti. Pakaks intensyvios 
intelektualios veiklos, bus len-
gva pertemti nervų sistemą. Jei 
turite galimybę, rinkitės darbą 
vienumoje, kai galite dirbti 
sau priimtinu greičiu, tai ypač 
pasakytina apie pirmąją perio-
do pusę. Savaitės pabaiga tiks 
romantiškiems pasimatymams, 
aktyviai socialinei veiklai. Sa-
vaitgalį užsimezgusios drau-
gystės bus perspektyvios, neš 
abipusę naudą.

VĖŽYS. Būsite 
itin reiklūs tiek sau, 
tiek aplinkiniams. 
Norėsite kritikuo-

ti, kabinėtis prie smulkmenų, 
todėl nenustebkite sulaukę 
nemalonių konfliktų. Reikėtų 
labiau tausoti sveikatą, ypač 
nervų sistemą, kitaip neišveng-
site stipresnių galvos skausmų, 
ūmaus nuovargio priepolių. 
Verčiau nesiaiškinti artimų 
santykių – tik dar labiau viską 
supainiosite. Savaitės vidury-
je spręsis svarbūs finansiniai 
klausimai, jums gali nusišyp-
soti sėkmė. Būkite itin atidūs 
tvarkydami reikšmingus do-
kumentus – smarkiai išaugs 
klaidų, nesusikalbėjimo tiki-
mybė. Savaitės pabaigoje aiš-
kės anksčiau nuo jūsų nuslėp-
tos detalės, tamsios paslaptys. 

Astrologinė prognozė savaitei 
Savaitgalį įvyksianti jaunatis 
skatins puoselėti tarpusavio 
santykius, taikytis.

LIŪTAS. Gali 
iš esmės pasikeis-
ti jūsų prioritetai, 
smarkiai išaugs ar-

timų santykių poreikis. Vieni-
šiai ims ryžtingai ieškoti poros. 
Laukia spalvingas periodas, 
žadantis tiek nuosmūkių, tiek 
pakilimų. Savaitės pradžioje į 
gyvenimą pasibels nauji žmo-
nės, gali ateiti profesinio po-
būdžio pasiūlymai, šiuo metu 
netrūks įspūdžių. Savaitės vi-
durys sudėtingesnis esantiems 
ilgalaikiuose santykiuose – 
skaudins partnerio abejingu-
mas, kritiškumas. Dėmesio 
stoka skatins provokuoti konf-
liktus, galimi trumpalaikiai 
išsiskyrimai. Palankus metas 
tolesnėms kelionėms planuoti, 
tarptautiniams ryšiams plėtoti. 
Maloniausia savaitės pabaiga 
– tapsite itin populiarūs, jausite 
daug dėmesio, komplimentų, 
smagių staigmenų.

M E R G E L Ė . 
Laukia nelengva 
savaitė, ypač pir-
moji jos pusė. Kils 

nemažai keblumų pinigų sri-
tyje, galimi didesni nuostoliai, 
neplanuotos išlaidos. Venkite 
impulsyvaus pirkimo, neap-
galvotų investicijų – verčiau 
pataupyti, reikia objektyviai 
vertinti finansines galimybes. 
Nepalankus metas svarbiai do-
kumentacijai tvarkyti, susita-
rimams tvirtinti. Maloni išim-
tis – trečiadienis. Susitarimai 
žadės apibusę naudą. Savaitės 
pabaigoje galite susidurti su 
itin negatyviais žmonėmis, ti-
kėtina psichologinė priespau-
da, bus sunku laisvai išreikšti 
savo valią. Savaitgalį būsite 
maloniai nustebinti, galimos 
dosnios dovanos, jausmingi 
prisipažinimai jausmuose.

S VA R S T Y -
KLĖS. Išaugs jūsų 
populiarumas, į gy-
venimą ateis nauji 

žmonės, galimybės. Visgi lau-
kia nemažai įtemptų situacijų, 
ypač savaitės viduryje. Gali-
mas tarpusavio santykių atša-
limas, partnerio abejingumas 
skatins depresyvias nuotaikas, 
galite pasijusti itin vieniši. Ne-
sisielokite, jau savaitės pabai-
goje pavyks išspręsti kilusius 
nesusipratimus, viskas stos 
į savo vietas. Ketvirtadienį 
netampykite likimo už ūsų – 
venkite neaiškių kompanijų, 
rinkitės ramų poilsį. Sėkmin-
giausias bus savaitgalis.

S K O R P I O -
NAS. Seksis. Tai 
palankus metas ke-
lionėms, teisiniams 

klausimams spręsti. Tikėtinas 
kontaktas su užsieniu, gali būti 
įdomių pasiūlymų. Savaitės vi-
duryje tapsite itin įtarūs. Norė-
sis ieškoti prasmės, nuosekliai 
gilintis į jus dominančias te-
mas. Gali išaiškėti nemalonios 

paslaptys. Nepalankus laikas 
ilgalaikiams įsipareigojimams 
prisiimti, finansiniams reika-
lams tvarkyti. Ketvirtadienį ne-
planuokite svarbių derybų, da-
lykinių susitikimų – vargu ar tai 
pasiteisins. Savaitgalį gali įvyk-
ti jums naudingi susitarimai.

ŠAULYS. Dos-
ni savaitė – netrūks 
dėkingų galimybių. 
Kiek sudėtingesnė 

savaitės pradžia, susidursite su 
kritiškai nusiteikusiais žmonė-
mis. Ir patiems bus sunku kon-
troliuoti savo emocijas, remtis 
faktais. Negalima simuliuoti, 
tinginiauti, kitaip neišvengsite 
itin nemalonių padarinių. Trečia-
dienį įvyks svarbūs susitarimai, 
atsivers naujos perspektyvos. 
Savaitgalį netrūks džiugių aki-
mirkų su mylimais žmonėmis. 
Gali užsimegzti romantinio po-
būdžio pažintys.

OŽIARAGIS. 
Daugiausia dėmesio 
skirsite dalykinei 
sferai. Pakaks ambi-

cingų sumanymų, tačiau verčiau 
susikoncentruoti ties einamais 
darbais, ramiai pabaigti anks-
čiau pradėtas užduotis. Savaitės 
viduryje išryškės padarytos klai-
dos, tikėtini nesusipratimai ko-
munikacijoje, gali strigti svarbūs 
dokumentai, raštai. Nepalankus 
metas finansiniams reikalams 
tvarkyti – susilaikykite nuo di-
desnių investicijų. Palankiausia 
savaitės diena bus šeštadienis.

VA N D E N I S . 
Norėsis kelti spar-
nus, ieškoti naujų 
galimybių, plėsti 

akiratį. Tačiau aplinkybės pri-
mins apie įsipareigojimus, ties 
savaitės viduriu gali užgriūti 
darbų lavina. Racionaliai ver-
tinkite savo galimybes, venkite 
drastiškų sprendimų, pasisaky-
mų. Smarkiai išsiskirs jūsų ir 
aplinkinių nuomonės, tai gali 
pakurstyti audringus konfliktus. 
Kad ir kokie teisūs jaustumėtės, 
išklausykite, ką jums sako kiti, 
ieškokite kompromisų. Savaitės 
gale tikėtini nesusipratimai ke-
liuose. Savaitgalis puikiai tiks 
tolesnėms kelionėms planuoti.

ŽUVYS. Gali at-
siverti naujos finan-
sinės perspektyvos, 
ypač savaitės pa-

baigoje. Palankus metas versli-
ninkams ir ieškantiems norinčių 
bendradarbiauti. Savaitės vidu-
ryje į jūsų gyvenimą gali įžengti 
reikiami žmonės. Netrūks įvai-
rių nesusipratimų. Tikrinkite vi-
sas detales, nes smarkiai išaugs 
klaidų, nesusikalbėjimo tikimy-
bė, gali nutrūkti anksčiau įvykę 
susitarimai. Dėmesio skirkite 
savo savijautai, jokiu būdu ne-
numokite ranka į kūno siunčia-
mus signalus. Pažeidžiamiau-
sios organizmo vietos bus širdis, 
kvėpavimo takai, sąnariai, stu-
buras. Savaitgalį seksis – išlikite 
socialiai aktyvūs, neatsisakykite 
pasiūlymų pasižmonėti, daly-
vauti renginiuose.

AUGALAI

• Kviečius sėklai.  
Tel. 8 618 60 325.  
Rokiškis
• Rugius, yra apie 7 tonas.  
Tel. 8 622 69 546. Rokiškis
• Akvariumo augalus. Kaina 1 Eur. 
Tel. 8 693 82 442.  
Rokiškis

BALDAI

• Šviesų kampinį rašomąjį stalą. 
Kaina 45 Eur. Tel. 8 685 21 400. 

Rokiškis
• Batų dėžę su kabykla drabužiams. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 612 81 356. 
Rokiškis
• Vonios komplektą. 2 spintelės 
ir pakabinama spintelė su 
veidrodžiais. Kriauklė su stovu. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 612 81 356. 
Rokiškis
• Prieškambario baldus. Ilgis 2,1 m, 
plotis 0,35 m, aukštis 2,4 m. Kaina 
30 Eur. Tel. 8 672 36 098.  
Rokiškis
• Nedaug naudotą 4 stalčių 
komodą. Aukštis 95 cm, ilgis 123 
cm, plotis 55 cm. Tamsiai ruda. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 609 75 812. 
Rokiškis
• Mažai naudotą, be jokių defektų, 
kompiuterinį stalą. Kaina 55 Eur. 
Tel. 8 612 94 783. Rokiškis
• Tamsiai rudos - sendintos odos 
spalvos kampą. Su miegojimo 
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

BUITINĖ TECHNIKA

• Automatinę skalbimo mašiną 
Ardo. 5 kg talpos. Ne visada gręžia. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 683 27 149. 
Rokiškis
• Dujų balioną. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• Veikiančią elektrinę viryklę. 
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Orų prognozė rugsėjo 24-26 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Rugsėjo 24 d. Naktį 2

Dieną 12
R, 
1-5 m/s

Šalna. 

Rugsėjo 25 d. Naktį 4
Dieną 12

PR,
2-6 m/s

Šalna. Kai kur vėlai 
vakare vietomis palis.

Rugsėjo 26 d. Naktį 6
Dieną 9

R, 
2-7 m/s

Protarpiais lis.

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

Skelbimas oro uoste: 
„Gerbiami keleiviai, 
skrendantys į Maljorką. 
Prašome nesityčioti iš 
keleivių, skrendančių į 
Kamčiatką“.

***
Sovietiniai šūkiai:
Kolūkiečių: „Sužibėsime 

savo kiaušiniais pasaulinėje 
rinkoje!“

Šachmatininkų: 
„Kiekvienam šachui 
atsakysime matu!“

Siuvėjų: „Pakelsime 
moteriškus sijonus aukščiau 
tarptautinių standartų!“

Šachtininkų: „Kiekvienas 
komunistas – po žeme!“

***
– Nusprendžiau. Kol man 

sueis 21-eri, nei lašo alkoholio!
– Tu įsitikinęs, kad ištversi 

visą savaitę?
***

– Sakykite, o šito kebabo 
mėsa prieš tai lojo ar miaukė? 
– šmaikštauja klientas.

– Ne, gerbiamasai, prieš tai 
ji uždavinėjo visokius kvailus 
klausimus!

***
– Brangioji, ar žinai, kodėl 

man žiema patinka kur kas 
labiau negu vasara?

– Iš kur man žinoti?
– Nes žiemą aš didelis ir 

šiltas gerasis meškis, o vasarą – 
riebus ir prakaituotas kuilys.

***
Vyras krapštosi prie 

skalbimo mašinos. Dešimt 

minučių, dvidešimt... 
Neiškentęs šaukia žmonai:

– Brangioji, klausyk, 
o kokį skalbimo režimą 
reikia nustatyti skalbiant 
marškinėlius?

– O tu pasižiūrėk, kas ant jų 
parašyta.

– Parašyta „Manchester 
United“. Ir ką?

***
Žmona bando išmokyti 

šunį tarnauti. Vyras po kelių 
nesėmingų bandymų jai sako:

– Brangioji, taip tau nieko 
neišeis...

– Nieko,  iš pradžių man ir 
su tavim nekaip sekėsi.

***
Keleivis sako taksistui:
– Prašau, greičiau į oro 

uostą. Aš privalau spėti į 8 val. 
išskrendantį lėktuvą.

– Tai neįmanoma, jis visada 
pakyla laiku.

– Šiandien įmanoma. Aš esu 
jo pilotas.

***
Gydytojas:
– Ar pasinaudojote mano 

patarimu miegoti prie atviro 
lango?

Pacientas:
– Taip.
– Ir astma dingo?
– Astma ne. Bet dingo 

mano laikrodis, televizorius, 
mobilusis telefonas ir 
nešiojamasis kompiuteris...

***
Pokalbis:

 – Ar girdėjote, kad vakar 
stovyklaujančių skautų būrys 
šalia Vilniaus surado miną?

– Taip, žinoma. Visas 
miestas girdėjo.

***
– Mielasis, gimimo dienos 

proga padovanosiu tau naują 
užtiesalą mūsų sofai, naują 
staltiesę ir naują patalynės 
komplektą.

– Tokiu atveju, mieloji, 
aš tau gimimo dienos proga 
padovanosiu porą kaklaraiščių, 
naują elektrinį skustuvą ir 
losjoną.

***
Girtas baro pianistas 

palinksta į priekį ir įsispokso į 
pianino klaviatūrą.

– Aš tavęs nepažįstu... Bet 
tavo dantukai puikūs!

***
Iš senmergės dienoraščio: 

„Šiandien ryte gavau sms: 
„Aš gyvenu name prieš Jus, 
norėčiau susipažinti...“ Aš 
atrašiau, kad gyvenu priešais 
lavoninę, ir mane tokios 
pažintys baugina“.

***
Nutarė naujasis rusas 

nusipirkti nekilnojamojo turto 
užsienyje. Sėdi krėsle ir kalbasi 
su savo agentu:

– Ką nupirkot?
– Nupirkom jums 

dvarą. Pilis labai graži. 
Septynioliktasis amžius, antroji 
pusė...

Čia jį pertraukia naujasis 

rusas:
– Palauk, o kur pirmoji 

pusė?
***

– Brangusis, kur padėjai 
šluotą?

– O kur žadi skrist?
***

Pacientas skundžiasi 
gydytojui, kad jam pastoviai 
skauda galvą. Gydytojas:

– Geriate?
– Niekada gyvenime!
– Rūkote?
– Net nebandžiau.
– O kaip dėl moterų?
– Apsaugok, Viešpatie! Net 

negalvoju apie jas.
– Tai turbūt Jums, galvą 

aureolė spaudžia...
***

Storiausias gatvės katinas 
gyvena pas močiutę, sergančią 
skleroze.

***
Marytė prarėkė balsą, 

įrodinėdama Petrui, kad 
kartais ji gali ir patylėti.

***
– Alio, policija?
– Taip, kas nutiko?
– Vyras dingo.
– Seniai?
– Prieš savaitę.
– Tai ko tik dabar 

kreipėtės?
– Matote, iš pradžių 

galvojau, kad, kaip visada, 
išėjo pas mergas. Bet jos jo 
tiek neištvertų. Vadinasi, jam 
tikrai kažkas nutiko.

Kaina 35 Eur. Tel. 8 627 71 703. 
Rokiškis
• Naudotą Blomberg indaplovę. 
Veikia viena programa. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 621 29 003.  
Rokiškis
• Vokišką elektrinę viryklę 
Bauknecht su griliu.  
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 griliu.  
Tel. 8 698 16 495.  
Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanoju vyrišką kostiumą. 
Geros būklės, juodas, dydis 48.  
Tel. 8 618 08 954. Rokiškis
• Skubiai dovanoju statybinį laužą 
(akmenys, plytgaliai). 
 Tel. 8 618 08 954. Rokiškis

• 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

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

GARSO TECHNIKA

• Buitinį stiprintuvą. Būklė 8,8/10. 
Kaina 70 Eur. Tel. 8 636 09 811. 
Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Jorkšyrų terjerų veislės kalytę, 
gimusią 2017.11.08. Nesterilizuota, 
vaikučių neturėjusi. Judri, 
draugiška, nukirminta, nublusinta. 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 630 57 027. 
Kupiškis
• Melžiamą beragę ožką.  
Tel. 8 612 47 779.  
Rokiškis
• Pieningą, 4 veršelių karvę ir 
8 mėn. mėsinę telyčaitę. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 682 34 978. 
Rokiškis


