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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

Sprogimas Šatrijos gatvės garažų 
masyve. Įtariamas dujų nuotėkis

2 p.

Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos 
mokytojos Redos Kazlauskienės mokiniai 
toliau skina laurus tarptautiniuose konkursuose

2 p.

„Interrampa“: startas aukšta 
gaida ir įspūdingos premjeros

Rokiškio liaudies teatro aktoriai su režisieriumi Eligijumi Daugnora (centre) po spektaklio „Dėdės ir dėdienės“ 
premjeros.                                                                                                                                                          N. Kraliko nuotr.

4-5 p.
Kraštiečio operos solisto Andriaus Apšegos ir jo kolegų spektaklis „Figaro vedybos“ – pirmoji opera Kultūros 
centro scenoje.

Rudeninė poezija – su nėriniuotais skėčiais

5 p.

3 p.

Sušelpkit 
akląjį 
spalvotam 
televizoriui...
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Sprogimas Šatrijos gatvės garažų 
masyve. Įtariamas dujų nuotėkis

Spalio 18-ąją apie 18.30 val. į 
Rokiškio centrą su švyturėliais 
lėkė du ugniagesių, du greitosios 
pagalbos ir policijos ekipažai. 
Toks specialiųjų tarnybų ekipažų 
skaičius turėjo liudyti apie didelę 
nelaimę. Laimė, kad jos pavyko 
išvengti: žmonės nenukentėjo. Ta-
čiau iki nelaimės, kaip sakoma, 
buvo vienas žingsnis.

Garažas, kuriame įvyko sprogi-
mas, priklauso Rokiškio rajono savi-
valdybės priešgaisrinės tarnybos va-
dovui Remigijui Sunklodui. Kadangi 
ore tvyrojo gana aštrus pridegusios 
mėsos kvapas, iš pradžių manyta, 
kad kažkas nelaimės metu galėjo 
smarkiai apdegti. Tačiau ugniagesiai 
ir medikai, patikrinę du sprogimo 
pažeistus garažus, žmonių juose ne-
aptiko.

Kadangi įvykio vietoje buvo ne-
mažai pažirusių konservų skardinė-
lių, o ugniagesiai išnešė dujų balioną, 
į nelaimės vietą susirinkę aplinkinių 
gatvių gyventojai svarstė, kad kaž-
kas, matyt, troškino mėsos konservus 
ir juos pamiršo.

Tokias versijas paneigė garažo 
savininkas R. Sunklodas. Jis teigė, 
kad kol kas nelaimės vietoje dirba 
kriminalistai. Tačiau labiausiai ti-
kėtina prielaida, kad nelaimę sukėlė 
dujų nuotėkis. R. Sunklodas paaiški-
no, kad dujų balionu paskutinį kartą 
naudotasi prieš maždaug dvi paras. 
„Tačiau jis senas, ne mažiau, kaip 
dvidešimties metų. Atrodo, kad ge-
rai jį užsukome. Deja, pasirodo, kad 
klydome“, – „Rokiškio Sirenai“ sakė 
pašnekovas.

Paklaustas, ar nesijaučia laimės 
kūdikiu, kad dujos garaže sprogo 
tuomet, kai jame nieko nebuvo, paš-

nekovas pripažino, kad tai tiesa. Mat 
būtų užtekę vos pajudinti elektros 
jungiklį, vienos kibirkšties būtų už-
tekę stipriam sprogimui.

R. Sunklodo teigimu, sprogi-
mo nuostoliai nėra labai dideli. Jo 
paties garaže buvo sudaužyti keli 

plastikinių langų paketai, išgriauta 
siena į kaimyno garažą ir apgadin-
tas ten buvęs automobilis. Abiejų 
garažų stogas pakeltas, tačiau rim-
čiau nesugadintas, jį atstatyti nebus 
sunku.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos 
mokytojos Redos Kazlauskienės mokiniai 
toliau skina laurus tarptautiniuose konkursuose

Spalio 17 d., Latvijoje, Ilukstės muzikos ir mokslo mokykloje vyko tarptautinis, IV-asis Latga-
los ir Selijos apskričių vokalistų konkursas SKANI, TEVU ZEME!

 Konkurse dalyvavo ir Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos mokytojos Redos Kazlauskie-
nės solistės: Radvilė Cegelskaitė (8 m.) ir Simona Tuskaitė (11 m.). Radvilė Cegelskaitė 7-10 metų 
dainininkų grupėje laimėjo 2 vietą. Simona Tuskaitė grupėje 11-14 metų laimėjo 1 vietą.  Solisčių 
koncertmeisterė Rasa Pletaitė-Junokienė.

Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos inform.

Savaitgalį rasti du mirę vyrai
Savaitgalis Rokiškio rajone pa-

ženklintas netektimis.
Spalio 18 d., 12.38 val., Rokiškio 

raj., Pandėlyje, namuose rastas miręs 
vyras (gim. 1929 m.). Pirminės ap-
žiūros metu smurto žymių nerasta.

Spalio 19 d., 09.26 val. pranešta, 
kad Rokiškio r., sodyboje, rastas mi-
ręs vyras (gim. 1960 m.).

Panevėžio apskrities 
vyriausiojo policijos komisariato

 inform.

Smurtavo ir grasino peiliu
Rajono policijos komisariato pa-

reigūnams šis savaitgalis nebuvo ra-
mus.

Spalio 18 d., 15 val. neblaivus (0,87 
prom. girtumas) vyras, (gim. 1969 m.), 
gyvenantis Rokiškio r. pranešė, kad 
kambaryje, konflikto metu rankoje lai-
kydamas peilį, jam grasino neblaivus 

vyras (gim. 1958 m.). Įtariamasis sulai-
kytas. 

2019 m. spalio 20 d., 21.30 val. Ro-
kiškyje, Taikos g., prieš moterį (gim. 
1958 m.) smurtavo vyras (gim. 1978 
m.), gyvenantis Pandėlio g., Rokiškyje.

Panevėžio apskrities 
vyriausiojo policijos komisariato

 inform.

Rajono savivaldybė pakilo
 Rokiškio r. savivaldybė Lie-

tuvos laisvosios rinkos institu-
to sudarytame reitinge šiemet 
pasidalino31-33 vietas mažųjų 
savivaldybių indekse (53 balai 
iš 100) dalijasi su Šalčininkų ir 
Švenčionių rajonų savivaldy-
bėmis. Geriau nei vidutiniškai 
reitinge įvertintos „Komunali-
nių paslaugų“, „Investicijų ir 
plėtros“, „Mokesčių“ bei „Biu-
džeto sritys“.

„Komunalinių paslaugų“ sritis 
buvo geriau įvertinta, nes savi-
valdybei priklausančios šilumos 
ir vandens tiekimo, daugiabučių 
administravimo įmonės dirbo 
pelningai. Geriamojo vandens ir 
šilumos kainos buvo mažesnės už 
vidutines.

„Biudžeto“ srityje skolos trau-
kimasis buvo vienas iš spartesnių 
– 10,2 proc. p., palyginant su 6,2 
proc. p. vidurkiu.

Labiausiai išaugo tiesioginių 

užsienio investicijų, tenkančių 
vienam gyventojui lyginant 2017 
ir 2016 metus (EUR) bei mažiau-
siai užimtų pareigybių savival-
dybės administracijoje tenkančių 
1000 gyv., 2018 m. – tik 5,7 pa-
reigybės, kai aplinkiniuose rajo-
nuose šis rodiklis gerokai aukš-
tesnis. 

Rajono savivaldybės 
inform.



3 psl.  2019-10-22

Nepriklausomas rajono laikraštis

BRYDĖS

Sušelpkit akląjį spalvotam televizoriui...

Lina Dūdaitė-Kralikienė
Yra toks populiarus sovietmečio 

anekdotas: „Sušelpkit akląjį spal-
votam televizoriui, visi turi, o aš 
– ne“. Tai va, trys kartos užaugu-
sios amžino deficito, nepritekliaus 
ir kreivų veidrodžių karalystėje, 
taip ir gyvena: svarbu prigriebti, 
turėti atsargai, nors to ir nereikia. 
Žinoma, atsargos kainuoja: ne tik 
nenaudojamo daikto kainą, bet ir 
priežiūrą, pagaliau – vietą sandė-
liuke.

Daug dalykų lietuvis kaupia at-
sargai. Netgi, atrodytų, absurdas – 
nekaupiamus dalykus. Pavyzdžiui, 
autobusų reisus. Prieš keletą metų 
vienas pilietis nuolatos atakuodavo, 
kodėl nėra reiso iš Juodupės pusę 
penkių ryto. Mat penktą toks autobu-
sas jau būtų Rokiškyje. Iš ten žmo-
gus sau persėstų į autobusą, kuris nu-
vežtų į Vilniaus Santaros klinikas. O 
kiek kartų tu, žmogau, į tą Vilnių va-
žiuoji? – klausiau to mielo susirūpi-
nusio piliečio. Atsakymas: maždaug 
kartą per mėnesį, o kartais dar rečiau. 
Ir štai, vieno žmogaus patogumams 
turėtų išvažiuoti tuščias autobusas 
iš Rokiškio (na ką gi veikti žmogui 
Juodupėje pusę penkių ryto), ir grįžti 
su vienu keleiviu (nes pusę penkių į 
Rokiškį ir juodupėnai nevažiuoja). 
Kasdien. Kad žmogui būtų patogu 
kartą per porą mėnesių šiuo autobusu 
pasinaudoti. „Ant ausų“ tas pilietis 
statė visus: nuo seniūnės, autobusų 

parko direktoriaus iki Seimo narių.
Lygiai tas pats ir Pandėlyje. Trims 

šimtams žmonių reikia autobuso, ku-
riuo jie nevažiuoja. Kuris mokesčių 
mokėtojams kainuoja 28 tūkst. Eur 
kasmet. Bet reikia. O maža ką kada 
kam prireiks, ir nebus.

Dar geresnis atspindys to, kaip 
saugome tai, ko nereikia – kaimo 
mokyklos. Kuriose nėra mokinių. 
Nes kažkas ten pigiau pietus paval-
go, kažkas ten užsiima savišvieta 
ir bendruomenės koncertą yra kur 
surengti. Nors ta pati bendruomenė 
turi savo namus. Va ir krapštom pa-
kaušį. Viename mažame miestelyje 
yra: bendruomenės namai, kultūros 
namai, biblioteka, na ir dar moky-
kla atsilaisvino. Ir visų reikia. Mirk 
gyvenk reikia. Nors tų kultūrininkų 
kokie aštuoni ir visuose pastatuo-
se jie tie patys.  Bet juose visiems 
ankšta. Viename reikia pyragus kep-
ti, kitame akordeonu groti, trečiame 
– literatūros vakarus rengti. Visa tai 
daryti viename – nė kaip neišeina. 
Mat trys gaspadinės virtuvėje, dova-
nokit, užpakaliais badosi. O ką dary-
ti? Juk štai visus pastatus renovavo, 
langus pakeitė, aparatūros pripirko. 
Juk kiekvieno šildymas ir priežiūra 
kainuoja. Bet reikia, visų trijų. Kol 
išlaikymas ne iš savos, o iš valdiškos 
kišenės. Patogiai pamirštant, kad nei 
valstybė, nei savivaldybė savo pini-
gų neturi. Tai yra mūsų – mokesčių 
mokėtojų – pinigai. Taip ir tampame 
savo pačių godumo ir nemąstymo 
įkaitais. Nemąstymo, nes baisiausia 
prisipažinti, kad esame neįdomūs. 
Kartais – ne tik kaimynams, bet ir 
sau patiems. Kad mažėjame, trau-
kiamės. Kad keičiasi technologijos 
ir žmonių poreikiai. Kad ne viskas, 
kas praeityje pastatyta ar sukurta, yra 
turtas ir tai reikia saugoti.

Kai tokį pastatą kas nors pasiūlo 
įveiklinti, belieka griebtis už galvos. 
Turizmo bazės vidury laukų, amatų 
centrai aštuonioms močiutėms, du 
šimtai aštuoniasdešimt penktoji ša-
kočių (kažkodėl būtinai šakočių) ke-
pimo edukacija, koks nors muziejus 
ar memorialinis centras, ar dar kokia 
idea fix du šimtai kilometrų nuo civi-
lizacijos. Mat jau kažkur ir kažkada 
(maždaug prieš dešimt metų kažko-

kiuose Klumpiabaliuose) tai suveikė, 
tad belieka tik sėkmingai nukopijuot 
ir bus galima džiaugtis rezultatais. 
Pamirštant pasakyti, kad Klumpiaba-
lių projektas yra toks sėkmingas tik 
todėl, kad jis ir buvo pirmas.

Pirmoji tokio „verslo“ taisyklė 
yra paprasta: jei ši sritis būtų ren-
tabili, ir jei visuose, dovanokite, 
gluškaimiuose reiktų poilsio namų, 
tai seniai ši rinka būtų užkišta. O jei 
joks verslas tokios veiklos nesiima, 
tai neabejotinas ženklas, kad ji ne-
pasiteisins. Tik mes tikime, kad kur 
neinvestuoja stiprios bendrovės su 
šimtatūkstantinėmis apyvartomis,  
ten gali pavykti trims kaimo tetoms. 
Nes nu suprantat, mūsų eilinis pa-
minklas „pabučiuok akmenį“ yra 
toks unikalus, kad sugebės pritraukti 
į mūsų miestelį turistų minias, o jie 
tikrai norės pavalgyti ir kavos išger-
ti, ir suvenyrų nusipirkti. Ir suklestės 
mūsų Klumpiabaliai. Ir to klestėji-
mo belaukiant įkurkime buvusioje 
mokykloje ar kultūrnamyje kavinę 
ir suvenyrų kioską. Kas, kad kol kas 
be klientų. Bet kada nors bus. Nes nu 
negali būti mūsų akmuo niekam neį-
domus. Nes mes – unikalūs. Nes to-
kių paminklų, kaip mūsų, tik aštuoni 
ar dvylika visoje Lietuvoje.

 Aha, kurgi ne. O jūs bent patys 
aplankėte tuos likusius septynis ar 
vienuolika? Prisiminkite, kiek kartų 
patys važiavote į Žemaitiją, pavyz-
džiui, jų laisvės kovų maršrtutais, 
lankėtės ten žymių rašytojų ar politi-
kų tėviškėse. Ir kiek kartų ten valgėte 
ir kavą gėrėte. Tai kodėl tikitės, kad 
pas mus važiuos? Jei anksčiau žmo-
nės šventas vietas lankė tikėdamiesi 
stebuklo ar nuodėmių atleidimo, tai 
dabar tikitės juos prisivilioti akme-
niu, kava ir šakočiu?

Kita išeitis būtų tuos pastatus par-
duoti. To daryti nesiruošiama iš prin-
cipo. Nes tokie pastatai saugomi ne 
šiaip sau, o kaip buvusios didybės 
reliktas. Su viltimi, kad ji kada nors 
sugrįš. Todėl jis ir buvo remontuo-
tas prieš dešimt metų, nors jau tada 
buvo aišku, kad mokyklos čia neliks. 
Nes suremontuotas pastatas atrodo 
brangus. Kodėl buvo remontuoja-
mos pirmiausiai kaimų mokyklos, su 
mažiausiai mokinių? Kodėl gražioje 

mokykloje turi mokytis trisdešimt, o 
daugiau nei šeši šimtai – trisdešimt 
met dažų nemačiusiame griuvėsyne? 
Nes remontas atrodė garantija, kad 
mažoji mokykla liks. Nes kaip gi pa-
kabinsi spyną ant brangiai suremon-
tuoto daikto? Atiduoti jį už kapeikas 
– širdis neleidžia. Tačiau kas gi pirks 
kelių tūkstančių kvadratinių metrų 
gargarą? Juk kiekviename miestely-
je parduodamų pastatų pasirinkimas 
– nuo mažos gryčiutės iki buvusių 
kolūkio administracijos pastatų ar 
mokyklos, kultūros namų. Netgi šar-
vojimo salės ten bendruomenės, o ne 
verslo rūpestis. Nes, kad ir kaip ma-
kabriškai beskambėtų, netgi tam ten 
„klientų“ trūksta. Mes tik įsivaizduo-
jame – turtas, o praktiškai toks pasta-
tas su visais jo plastikiniais langais, 
nauja virtuvės įranga ir visais kitais 
brangiais projektiniais dalykais ir už 
dyką nereikalingas.  Ir kiekvienas 
bandymas įveiklinti tebus tik agoni-
jos pratęsimas keleriems metams ir 
pinigų pakasimas po akmeniu.  Nes 
bendruomenė tiesiog neturi pajėgu-
mų išlaikyti pastatus, juo labiau jau 
plėsti juose sėkmingą veiklą.

O sėkminga veikla įsivaizduoja-
ma kaip kokia nors edukacija. Tai, 
kas net atžagariomis rankomis yra 
nesunkiai padaroma per valandą ar 
dvi, nelabai teplu, nereikalauja dide-
lių įgūdžių, ir, žinoma, neturi jokios 
išliekamosios vertės. Tad  visi pir-
myn edukacijas kurti.  Pažiūrėkite, 
kur dažniausiai jos iš tiesų sėkmin-
gai plėtojamos? Ten, kur šalia yra 
verslas. Ten, kur siūlomi jau gerai 
žinomi, išreklamuoti produktai. Pa-
vyzdžiui, kur pas mus šakočių edu-
kacijos, kur sūrio kelias? Kalbama 
apie ledų gamybos edukacijas. Apie 
tapybos mokymus. Bet jos yra šalia 
verslo ar bent amato. Ir eina jos ne 
priekyje, o paskui verslą. O jei su-
galvotume lipdyti švilpynes, žiesti 
puodynes ar drožti šaukštus, kiek tų 
norinčiųjų būtų? Nes visi kiti rajonai 
siūlo lygiai tą patį.

Be to, norint kažką turėti, rei-
kia ir investuoti. O investuoti, ypač 
samdant žmones, nenorima. Nes 
darbo jėga nūnai yra brangi. Tad 
geriausiai tinkamas neatlygintinas 
darbas, skambiai pavadintas sava-

noryste. Kvailių tokiam darbui ras-
ti vis sunkiau. O jei ir atsiranda, tai 
dar nereikškia, kad tinka.  Ir jei kaž-
ką aprengsime it maskarade kokios 
nors epochos drabužiais, tai nebūti-
nai šito monospektaklio plūs žiūrėti 
minios. Nes savanoris tuo ir skiria-
si nuo apmokamo aktoriaus ar bent 
animatoriaus, kad daugelio persona-
žų suvaidinti jis nemoka. Ir vietoj 
įkvepiančio pasakojimo išeina dvie-
jų valandų blusų cirkas. Edukacija 
tyliai miršta, dorai nė neprasidėjusi. 
Ir bendruomenė krapšto pakaušius, o 
ką daryti toliau ir su projektu, ir su 
vis dar neįveiklintu gargaru. 

Aišku, yra sveiko proto bendruo-
menių. Antai kelios parapijos, kad ir 
nebrangiai, sugebėjo parduoti savo 
klebonijas. Mat Bažnyčia, kuri moko 
nagų į save neriesti, ir smegenų turi 
daugiau. Parapijų žmonės jau ima 
suvokti,  kad daugelis iš tų parapijų 
yra ir liks aptarnaujamos. Ir rūpintis 
pastatais,  kurie kasmet praranda ver-
tę, nėra jokios prasmės.

O nenaudojamas turtas kasmet nu-
vertėja. Ir laiku neinvestavus, galima 
sumokėti kelis kartus brangiau. Kaip 
dabar moka rajono savivaldybė, kuri 
laiku nepasirūpino savo turto Pane-
munėlio geležinkelio stotyje priežiū-
ra. Vien tik žalos kaimynų turtui ta 
nepriežiūra padarė už 12 tūkst. Eur. 
O mes šaukiame – turtas, turtas. Tik 
kad ne turtas tai, o gryniausias nuos-
tolis. Ir jis vis kaupiamas. Juk, at-
rodo, jau pasimokėme iš didžiosios 
kolūkių griūties, kai, atrodytų, tokie 
brangūs dalykai tapo nūnai nereika-
lingi. Ir verslas, ir ūkininkai sako, 
kad užuot pritaikius šiandieninio ūkio 
reikmėms penkiasdešimties metų fer-
mą ar dirbtuves, pigiau jas nugriauti 
ir pastatyti naują. O pas mus net per 
rajono tarybos posėdžius demons-
truojami pusiau apgriuvę ir niekam 
nereikalingi statiniai, piktinantis, kad 
jų stogai, atsiprašant, varva.

O mes vis kaupiame pastatus, 
maršrutus, tikėdami, kad kada nors 
ateityje jų prireiks. Aukodami lėšas, 
pastangas ir sveiką protą. Prisirišę 
prie savo praeities, investuodami į ją 
tai, ką turėtume skirti ateičiai. Sunku 
susitaikyti, kad susitraukėme, suma-
žėjome...

Rokiškio baseinui – vieneri: gimtadienį šventė varžybomis
Rokiškio baseinas savaitgalį šventė 

pirmąjį gimtadienį. Nors pastatas ir 
erdvus, jame buvo gerokai per ankš-
ta. Mat į gimtadienio varžybas atvyko 
per šimtą jaunųjų plaukikų ne tik iš 
Rokiškio, bet ir Panevėžio, Latvijos 
miestų. O kur dar sirgalių gausa.

Varžybos buvo smagios: prasidė-
jusios griausmingas Rudolfo Lymano 
muzikos mokyklos pučiamųjų orkestro 
ritmais, atsispindėjusiais nuo sienos ir 
vandens. Mažųjų apšilimu, kurio metu 
baseine buvo tiršta plaukikų. Vandens 
ir sienų akustika, mažųjų plaukikų 
džiaugsmo ir palaikymo šūksniai basei-
ną užpildė smagia kakofonija. Kurios 
peršaukti renginio vedėjui Romui Kun-
deliui nepadėjo net mikrofonas.

Prieš varžybų pradžią baseino direk-
torius Vitalijus Jocys pagerbė ir pasvei-

kino savo esamus ir buvusius darbuoto-
jus. „Ech, netgi su tuo pačiu kostiumu. 
Puikus buvo metas dirbti čia, nuostabus 
kolektyvas. Nesakau, kad savivaldybėje 
man nepatinka, bet ir baseine dirbti buvo 
smagu ir gera“, – apžiūrinėdamas dova-

nų gautą nuotrauką įspūdžiais dalinosi 
rajono vicemeras Tadas Barauskas. Su 
gimtadieniu baseino kolektyvą sveikino 
ir Kūno kultūros ir sporto centro direkto-
rius Augutis Kriukelis.

O varžybos žavėjo ne tik dalyvių 

gausa, bet ir mielais nesusipratimais, ly-
dinčiais pirmuosius atletų žingsnius į di-
dįjį sportą. Antai, viena mažoji Latvijos 
plaukikė, arbitrui liepus šokti į vandenį ir 
užsiimti plaukimo nugara starto poziciją, 
paklausė jo, bet iš karto, dar iki starto 
švilpuko, it žuvelė šovė plaukti link fi-
nišo. Jos trenerė ir šaukimu, ir plojimu 
bandė atkreipti auklėtinės dėmesį. Tačiau 
balsų, aidų kakofonija ir starto jaudulys 
mažajai plaukikei pakišo koją – ji trenerę 
pastebėjo nuplaukusi jau du trečdalius 
trasos. Teko grįžti. Ir startuoti kartu su 
kitomis plaukikėmis. Nors nuplaukė be-
veik dvigubą distanciją, latvė sugebėjo 
gana sėkmingai pasirodyti plaukime. 

Panašių nesklandumų būta ir dau-
giau: antai vienam plaukikui besitaisant 
akinius nuaidėjo starto švilpukas. O ką, 
juk nėra kur skubėti: ramiausiai pasitaisė 
akinius, ir atsilikęs kokiais keturiais me-

trais, ramiausiai nuplaukė varžovams iš 
paskos.

O treneriams ir arbitrams darbo ne-
stigo, kaip gi surikiuoti tokią gausybę 
dalyvių, surinkti būtent to plaukimo 
sportininkus. Kai kurių plaukimo stilių 
varžybos buvo itin gausios dalyvių, net 
po 12-ka sportininkų, tad juos teko skirs-
tyti po tris plaukimus. Ir apdovanojimų 
ceremonija užtrukdavo: mat ne visi ma-
žieji plaukikai išgirsdavo šaukiamą savo 
vardą. Užtat kiek daug reiškė pergalės 
džiaugsmas, galbūt pirmasis iškovotas 
medalis ar diplomas. 

Įdomu tai, kad vos vienerius metus 
veikiantis Rokiškio baseinas taip pat pa-
ruošė gausų būrį plaukikų, kurie sėkmin-
gai varžėsi dėl medalių su kur kas giles-
nes šios sporto šakos tradicijas turinčių 
miestų sportininkais.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ
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„Interrampa“: startas aukšta gaida ir įspūdingos premjeros
XXV teatrų festivalis „Interrampa“ pradėtas aukšta gaida: tiesiogine ir perkeltine prasme. Kultūros sostinės ambasadoriaus Andriaus Apšegos atvežtas operos spek-

taklis „Figaro vedybos“ sužavėjo klausytojus. Ir atskleidė, kad rokiškėnams kultūros srityje dar yra kur tobulėti. Rokiškio liaudies teatro spektaklis „Dėdės ir dėdienės“ 
sulaukė žiūrovų anšlago: didžiojoje salėje žiūrovams pritrūko kėdžių. Geroką galvosūkį sukėlė ir Kultūros inovacijų trupės sukurta „Marcelės legenda“: į ją patekti 
norinčiųjų buvo kur kas daugiau nei bilietų.

Aukšta gaida 
ir šiokia tokia nekultūra...
Volfgango Amadėjaus 

Mozarto opera „Figaro ve-
dybos“ puikiai žinoma kla-
sikinės muzikos gerbėjams. 
Tai klasikinės muzikos šede-
vras, aktualus daugiau nei du 
šimtmečius. Daug jos arijų 
yra mėgiamos, tapusios ne-
atskiriama koncertų, kino fil-
mų garso takelių dalimi, at-
spindėtos rašytojų kūryboje. 
Pavyzdžiui, garsusis duetas 
„Sull‘aria“, o frazė „Figaro 
šen, Figaro ten“ seniai tapo 
bendrine.

Operos spektaklio „Figaro vedybos“ akimirkos.                                                                                                                                           L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Opera nagrinėja amžinas 
temas: meilės, ištikimybės, 
melagystės, pavydo, sukčia-
vimo. Kaip šiandien, taip ir 
tada, tik ne trumposiomis ži-
nutėmis, o laiškais pasiunti-
nukų rankose skriejo meilės, 
viliojimo, pinklių įrašai, kaip 
ir šiandien, neretai paklysda-
mi ir pasiekę ne tą adresatą. 

VDU Muzikos akademi-
jos solistų darbas tapo tikru 
iššūkiu tiek festivalio ren-
gėjams, tiek klausytojams. 
Festivalio rengėjams buvo 
sudėtinga pasirengti operai 
vien dėl to, kad iki šiol Kul-

tūros centro salėje ji nebuvo 
vaidinta. Nors tai, galima 
sakyti, mažoji opera – be 
orkestro, tačiau pritaikyti 
sceną ir salę jai, sukurti gerą 
erdvinį garsą buvo tam tikras 
iššūkis. Su kuriuo Kultūros 
centras susidorojo.

Nors „Figaro vedybos“ – 
viena žinomiausių pasaulio 
operų, šmaikšti, nuotaikin-
ga, įtraukiančio siužeto, ta-
čiau sekti Sevilijos rūmuose 
vykstančias dramas ir mielus 
nesusipratimus, pasakoja-
mus originalo kalba, daugiau 
nei tris valandas žiūrovams 

reikėjo ir kantrybės, ir įgū-
džių. Juolab, kaip jau minė-
ta, rajono scenoje ši opera 
– pirmasis svečias. Žinoma, 
atsikvėpti leido trumpos per-
traukėlės tarp operos veiks-
mų.

VDU Muzikos akademi-
jos trupė sukūrė įsimintiną 

pasakojimą. Be klasikinių 
XVIII a. krinolinų ir peru-
kų, be gausaus rekvizito. 
Tačiau žaižaruojantį emoci-
jomis, įtaigia vaidyba, gerais 
scenografijos sprendimais. 
Muzikinė operos dalis – 
kiekviena arija, kiekvienas 
duetas solistui tarsi mažas 

koncertas ar konkursas, kai 
scenoje – vietoj didžiulio or-
kestro tik fortepijonas. Ir čia 
jau, kaip sakoma, nėra vietos 
atsikvėpti, šiek tiek „pasi-
slėpti“ už orkestro ar kolegų 
nugarų. 

Scenoje, be abejo, žibėjo 
kraštietis Andrius Apšega. Jo 
grafas Almaviva: ir aistringas 
įsimylėjėlis, ir persekiotojas, 
ir piktas pavyduolis. Žavėjo 
ir tarnaitės Suzanos, Figaro 
vaidmenis atlikusių solistų 
įtaigus dainavimas ir vaidybą. 
Tad nenuostabu, kad tos trys 
su trupučių operos valandos 
pralėkė veik nepastebėtos.

Bet ne visiems. Vos nu-
skambėjus paskutiniams 
operos akordams, prasidė-
jo paskutinysis veiksmas – 
lenktynės iki centro rūbinės, 
kuris pirmasis atsiims savajį 
paltą. Todėl festivalio ati-
darymo ceremonija, pasvei-
kinti jo dalyviai, pristatyti 
ekspertai jau apytuštėje salė-
je. Paklausta, kaip reaguoja 
į tokį akibrokštą, Kultūros 
centro direktorė Vaiva Bal-
trūnaitė Kirstukienė atsakė, 
kad Kultūros sostinės metais 
dar yra kur pasitempti.

Į 5 p.

Rokiškio liaudies teatro spektaklio „Dėdės ir dėdienės“ akimirkos.                                                           N. Kraliko nuotr.
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Iš 4 p.
Nekantriai 
laukta premjera
Jau rugpjūtį Kultūros cen-

tras pradėjo anonsuoti Rokiš-
kio liaudies teatro premjerą, 
skirtą būtent „Interrampai“ 
– spektaklį pagal lietuvių li-
teratūros klasiko Juozo Tu-
mo-Vaižganto kūrinį „Dėdės 
ir dėdienės“. Premjeros rokiš-
kėnai laukė. Ji tapo kultūriniu 
įvykiu. Kurį pamatyti pirmam 
– gero tono ženklas. Taigi, 
nėra ko stebėtis, kad Kultūros 
centro salėje pritrūko kėdžių. 

Spektaklis buvo lakoniškas 
tiek kalba, tiek scenografija. 
Apskritai, scenografinis mini-
malizmas tampa mūsų rajono 
tradicija. Tai yra tam tikras 
kokybės iššūkis: kuo mažiau 
foninio triukšmo scenoje, tuo 
detaliau, aiškiau, ryškiau ma-
tyti kiekvienas aktorius: jo 
vaidyba, mimika, emocijos. 
Tad tokios scenografijos pa-
sirinkimas liudija ir tam tikrą 
teatro trupės drąsą, pasirengi-
mą, režisieriaus pasitikėjimą 
savo trupės aktorių talentu. 
Taigi, scenoje visas veiksmas 

iš esmės sukosi apie trejus 
tabalus: stilizuotus lietuvių 
liaudies instrumentus. Kurie 
čia atstojo klasikiniame kūri-
nyje ne kartą minimą smui-
kelio melodiją „Kad noriu, 
rimtai dirbu“. Tai ir ritmo ins-
trumentas, kuriuo groti akto-
riai mokėsi ne vieną mėnesį. 
Ir namų erdvės, ir sienų tarp 
žmonių simbolis. Tokia sce-
nografija leido netrukdomai 
skleistis aktorių Tomo Kun-
delio, Sigito Daščioro, Ievos 
Kilienės pasakojamai istori-
jai. Įtaigiai, apie pasirinkimą 

tarp meilės ir protą temdančios 
aistros. Tarp nuoširdumo, ne-
drąsos ir ryžtingo, netgi įžū-
laus pasitikėjimo savimi. Apie 
pilkuose, tarsi peliukai, žmo-
nėse slepiamus jausmų, emo-
cijų, aistrų klodus, tramdomus 
išorinių visuomenės normų ir 
tradicijų. Apie skaudžias pasi-
rinkimų klaidas. Išdeginančias 
žmogaus vidų, paverčiančias jį 
arba tiesiog įrankiu, arba be-
dvasiu kiautu.

Kai kurios spektaklio vie-
tos tiesiog gniaužė kvapą. Ir 
tai neatsitiktinai: vienas rajo-
no teatro žinovas atvirai sakė: 
šis spektaklis nusipelno būti 
pripažintas geriausiu. Jame 
daug to, kuo gali gėrėtis teatro 
gurmanai, to, kas vadinama 

paslaptingąja teatro kalba... 
Akivaizdu, kad šis spektaklis 
tapo tuo, apie ką dar ilgai bus 
kalbama.

Kaip ir apie daugelį kitų 
šio festivalio spektaklių. V. 
Baltrūnaitė Kirstukienė nesle-
pia: šis festivalis labai aukštai 
užkėlė kokybės kartelę. Viena 
vertus, tai pateisina Rokiškio 
ambicijas būti Lietuvos kul-
tūros sostine, kita vertus – tai 
didelis įpareigojimas ateičiai. 

Kai pritrūksta vietų
Dar vienu iššūkiu festi-

valio organizatoriams tapo 
uždarymui skirtas spektaklis 
„Marcelės legenda“. Apie jį 
„Rokiškio Sirena“ išsamiai 
rašė ankstesniuose numeriuo-

se. Iššūkiu šis spektaklis tapo 
dėl to, kad norinčiųjų jį pama-
tyti buvo kur kas daugiau, nei 
telpa žiūrovų Mažojoje salėje. 
Kodėl pasirinkta Mažoji salė? 
V. Baltrūnaitė Kirstukienė aiš-
kino, kad tokį sprendimą lėmė 
kamerinis spektaklio pastaty-
mas. Žinoma, buvo svarstyta 
galimybė dėl didžiulio žiūro-
vų dėmesio kelti jį į Didžiąją 
salę. Tačiau idėjos atsisakyta, 
mat didelėje erdvėje tektų 
keisti visą ilgai repetuoto ir 
kruopščiai sustyguoto spek-
taklio specifiką, tektų keisti 
tam tikrus svarbius režisūri-
nius sprendimus. Tad buvo 
nuspręsta verčiau atlaikyti ne-
patenkintų bilietų negavusių 
žiūrovų pabambėjimus, nei 
juos nuvilti.

Kitas galimas sprendimas 
– rengti papildomą spektaklį. 
Tačiau ir šios idėjos atsisa-
kyta: du iš eilės spektakliai 
didžiulis iššūkis net profesi-
onaliems aktoriams. O ką jau 
kalbėti apie mėgėjus. „Vargu 
ar aktoriams pavyktų atlaiky-
ti tokį didelį krūvį. Todėl net 
ir nebandėme“, – aiškino V. 
Baltrūnaitė Kirstukienė. Tad 
„Marcelės legenda“, akivaiz-
du, rajono salėse pasiliks il-
gam. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Rudeninė poezija – su nėriniuotais skėčiais

Juozo Keliuočio viešoji 
biblioteka, nekantriai lau-
kianti lapkričio viduryje 
numatomų įkurtuvių, ro-
kiškėnus lepina įspūdingais 
renginiais ir jų gausa. Bibli-
otekininkai šypsosi: aktyvi 
spalio pabaiga – įsibėgėji-
mas prieš lapkričio – Ro-
kiškio – Lietuvos kultūros 
sostinės Literatūros vingių 
renginius. Kuriuos vienija 
vienas vardiklis – kokybė.

Ant naujų itališkų kėdžių
Penktadienio, spalio 

18-osios vakarą bibliotekos 
renginių salėje buvo šilta ir 
šviesu. Nuo ant balto pianino 
degančių žvakių. Nuo baltų 
nėriniuotų skėčių, pažirusių 
po salę, gausos ir raštų įman-

trumo. Jaukiai kontrastuojan-
čių su įdomaus dizaino sodria 
naujųjų bibliotekos kėdžių, 
prieš pat renginį atkeliavu-
sių iš Italijos, vyno spalva. 
Romantišką rudeninę nuotai-
ką puikiai papildė ne tik ant 
skėčių paberti spalvoti klevo 
lapai, bet ir pro vitrininius 
langus jaukia rudens tamsa 
ir Nepriklausomybės aikštės 
šviesomis atsispindintys vi-
trininiai langai. 

Apibūdinti pastaruosius 
bibliotekos renginius galima 
vienu vardu – kokybė. Ne 
išimtis ir šis vakaras kukliu 
„Poezijos ir gitaros impro-
vizacijų“ vardu. Į jį pakvietė 
poezijos ir bardų pasaulyje 
žinomi veidai: ukmergiškiai 
dainuojamosios poezijos at-

likėjos Rima Žudienė ir jos 
mokinė Radvilė Kraujalytė 
bei poetas Albinas Kuliešis. 
Rokiškio kultūros pasaulyje 
žinomas ne tik savo eilėraš-
čiais, bet ir fotografijos dar-
bais, puošiančiais kultūros 
žurnalo „Prie Nemunėlio“ 
viršelį. 

Ir šį vakarą poetas ne-
apsiėjo be mylimo bičiulio 
– fotoaparato. Nors kur kas 
svarbesnis, nei žvilgsnis pro 
objektyvą šįsyk buvo nedi-
delis lagaminėlis su paklydu-
siomis eilėmis. 

Eilės – atvirukuose...
ir antkapiuose
Kalbėti apie A. Kuliešiaus 

poeziją – paprasta ir jauku. 
Be didelių išvedžiojimų, be 

sudėtingų keliaukščių saki-
nių, tos eilės ir skambios, 
ir įdomios, žaižaruojančios 
ir įžvalgomis, ir sąmoju, ir 
šmaikštumu, ir netgi erotika. 
Eilės, kurios ne tik sugulė į 
poezijos knygas, bet ir veržia-
si kelionei per pasaulį pavie-
niui, meniškuose atvirukuose. 

O kartais įrėžiamos akme-
nyje. Kai apie skausmą, išėji-
mą kalbama be patoso, be ap-
simestos didybės, bet su giliu 
ilgesiu… Kurio veidas – ru-
dens voratinklyje pakibusiuo-
se rasos lašuose. Tokį atviruką 
knygyne užtikusiai moteriai 
jis tapo prasmingu atsisveiki-
nimu mylimai dukrai.

O kitais atvirukais – poe-
to dovana – džiaugėsi ir šio 
vakaro kelios žiūrovės. O kad 

eilės kviečia ne tik liūdėti, 
ilgėtis, bet ir dainuoti, įtiki-
no pats poetas, R. Žudienės 
pakviestas į improvizuotą 
duetą.

Šilta ir nebanalu
Dainuojamoji poezija pas-

taruoju metu yra populiarus 
žanras. Ir ganėtinai reiklus. 
Atrodytų, kas gi čia sudėtin-
go, paėmei gitarą į rankas, 
išmokai kelis akordus, ir pir-
myn. Tačiau rasti savo veidą, 
palikti savo žymę tarp gausių 
bardų yra pakankamai sudė-
tinga. Tačiau ne R. Žudienei 
ir jos mokinei R. Kraujalytei. 
Ir duetu, ir solo jos rokiškė-
nams dovanojo melodingas 
dainas, kupinas įdomių kūry-
binių ieškojimų, kabinančias 

nuoširdumu. Todėl nenuos-
tabu, kad prie jų nusidriekė 
norinčiųjų įsigyti tą vienintelį 
išleistą albumą. Kurio, deja, 
prekybai seniai nebeliko.

Tarp koncerto žiūrovų – ir 
rokiškėnė, garsi dainuojamo-
sios poezijos kūrėja Vilija 
Radvilė. Šiltas, nuoširdus pa-
sisveikinimas, apsikabinimas 
rodo – šiame dainų pasaulyje 
nėra vietos konkurencijai, ta-
čiau gausu nuoširdžios drau-
gystės. 

O žiūrovai smalsavo apie 
R. Žudienės pomėgius, tarp 
kurių – ir nėrimas, ir žvejyba. 
Ir kaip dar lieka laiko kūry-
bai? Ir svajonei – kada nors 
turėti garso operatorių…

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Rokiškio rajono savivaldybės admi-
nistracija skelbia atranką Civilinės 
metrikacijos ir archyvų skyriaus vy-
riausiojo specialisto pareigoms užim-
ti (darbuotojas pagal darbo sutartį (1 
pareigybė, B lygis)), pastoviosios da-

lies koeficientas nuo 4,08 iki 4,42 (pareiginės algos 
baziniais dydžiais, priklausomai nuo profesinio 
darbo patirties (metais).

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

Užs. 0872

„Skaitmeninės technologijos TAU: 
ateik, sužinok, išmok“!

Įgyvendinant projektą „Prisijungusi Lietuva“: 
efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė 
bendruomenė“, Juozo Keliuočio viešojoje bibliote-
koje organizuojami mokymai:

 Skaitmeninio raštingumo įgūdžių neturintiems 
asmenims (mokymų trukmė 18 val.);

Turintiems pagrindinius darbo su skaitmeniniais 
įrenginiais įgūdžius  programa „Atsakingas turinio 
skelbimas internete ir saugus naršymas“ (mokymų 
trukmė (6 val.) Bus mokoma rengti tekstinius doku-
mentus internete, susipažinsite su debesų kompiu-
terija.

Nemokami mokymai planuojami  organizuoti
 lapkričio mėn. Daugiau informacijos ir  

registracija telefonu: 8 458 52793 
arba bibliotekoje adresu Taikos g. 19.

 

Skirta šv. Cecilijos iškilmei 

 

        

Pandėlio Švč. M. Marijos Vardo bažnyčioje  
2019m. lapkričio 22d. (penktadienį) 

17.30 val. chorų repeticija 

       18.30 val. Šv. Mišios 

Maloniai laukiame! 
Pandėlio parapijiečiai 

PASLAUGOS

• Rokiškio rajone atliekame 
skardinimo darbus, darbus su 

mediena, bei kitus darbus.  
Tel. 8 602 21 220. Rokiškis

BALDAI

• Nenaudotas metalines lovas. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 617 35 437. 
Rokiškis
• Naudotą, labai patogią, geros 
būklės, storos, minkštos natūralios 
odos sofą be miegamos funkcijos 

ir du fotelius tinkančius ne tik 
namuose, bet ir laukiamajame, kad 
neprailgtų laukimas. Yra galimybė 
pristatyti. Tel. 8 652 80 328. 
Rokiškis

Į Lietuvą atvyko JAV tankai

Į Lietuvą pirmadienį atvy-
ko pusmečiui šalyje dislokuo-
jamo Jungtinių Valstijų bata-
liono sunkioji technika.

Traukiniais į Pabradę atvežti 
aštuoni tankai „Abrams“ ir 21 
pėstininkų kovos mašina „Bra-
dley“, BNS sakė kariuomenės 
atstovas kapitonas Gintautas 
Ciunis.

Dar kelios dešimtys tankų 
bus atgabenti artimiausiomis 
savaitėmis.

Anot krašto apsaugos minis-
tro Raimundo Karoblio, JAV 
dalinio atvykimas demonstruo-
ja, jog tokio dydžio pajėgų dis-
lokavimas nebėra tabu.

„Tai pirmiausia siunčia žinu-
tę Lietuvai ir mūsų kaimynėms 
NATO šalims, kad esame šalys, 
kurios krizės atveju turi būti 
ginamos kaip NATO dalis, kad 
sąjungininkai yra su mumis“, – 
BNS pirmadienį sakė ministras.

„Taip pat tai tam tikra žinutė 
ir Rusijai, kad JAV yra įsitrau-
kusios. Tai papildomas atgra-
symo faktorius“, – pridūrė R. 
Karoblis.

Maždaug 500 JAV sausumos 
pajėgų karių Lietuvoje treniruo-
sis iki pavasario.

Pasak ministro, šios pratybos 
JAV daliniui svarbios treniruo-

jantis pajėgų atgabenimą iš jūrų 
uosto į mokymų vietą, jų metu 
kariai susipažins su jiems nauja 
geografija ir gamtos sąlygomis.

Būdami Lietuvoje JAV ka-
riai keisis patirtimi įgyvendi-
nant Lietuvos kariuomenės 
Sausumos pajėgų mechanizaci-
jos projektą, naudosis Lietuvos 
kariuomenės poligonų infras-
truktūra.

Lietuva atvykstantiems JAV 
kariams suteiks visą reikiamą 
priimančiosios šalies paramą 
– apgyvendinimą, logistinę pa-
ramą.

Nuo 2014 iki 2017 metų Lie-
tuvoje buvo rotuojama kuopa 
JAV karių – tai mažesnis dali-
nys, kuriame yra apie 200 karių.

„Tokio pobūdžio rotacinių 
pajėgų mes nesame turėję, o po 
2014 metų kelerius metus buvo 
kuopa. Bataliono atvykimas 
rodo rimtą požiūrį į mus ir rimtą 
įsitraukimą, nes būtent  tokiais 
daliniais JAV pirmiausia treni-
ruojasi“, – sakė R. Karoblis.  

Šiuo metu Lietuvoje taip pat 
yra Vokietijos vadovaujamas 
NATO batalionas su daugiau 
kaip tūkstančiu karių, o Šiau-
liuose yra dislokuoti oro poli-
cijos misiją vykdantys sąjungi-
ninkų naikintuvai.

BNS inform.
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• Talpią ir daug vietos neužimančią 
batų dėžę. Geros būklės. Aukštis 
0.87 m. Plotis 0.67 m. Gylis 0.25 
m. Kaina 20 Eur. Tel. 8 600 13 201. 
Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Skubiai pusės metų ožkytę. Kaina 
35 Eur. Tel. 8 621 86 262.  
Rokiškis
• Bites su aviliais. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis
• 5 vienetus 4 mėn. amžiaus žąsis. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 618 36 390. 
Rokiškis
• Šviažiapienes karves.  
Tel. 8 679 63 282.  
Rokiškis
• Akita Inu veislės kalytes, 
atsivestos rugpjūčio 21 d. Liko 
5 kalytės. Šiuo metu joms 8 
savaitės. Visos kalytės sveikos, 
linksmos. Dvi baltos. Nukirmintos 
ir paskiepytos. Tel. 8 616 54 855. 
Utena
• Papūgas. Perlines nimfas. 3 mėn. 
Yra galimybė pirkti su narveliu. 
Kaina 22 Eur. Tel. 8 615 36 382. 
Rokiškis
• Mėsines kiaules skerdimui. 100-
120 kg. Tel. 8 607 51 525.  
Kupiškis
• Veršingą juodmargę karvę. 
Veršiuosis kovo mėn.  
Tel. 8 680 72 473.  
Rokiškis
• Antis: Indijos bėgikės. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 678 86 033.  
Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Galiu prižiūrėti senyvo amžiaus 
žmogų kelias dienas per savaitę.  
Turiu medicininį išsilavinimą. 
Juodupė. Tel. 8 603 31 892. 
Rokiškis
• Moteris ieško valytojos ar 
kiemsargės darbo.  
Tel. 8 620 82 862. Rokiškis
• Ieškau darbo, turiu B, tr1, tr2, sm 
kategorijų vairuotojo pažymėjimą. 
Tel. 8 662 23 896. Rokiškis
• 22 m. vaikinas ieško darbo, turiu 
B, traktoriaus-ekskavatorininko  - 
TR1 TR2 SM SZ kategorijas. Be 
žalingų įpročių. Tel. 8 608 33 563. 
Rokiškis
• 19 metų panelė ieško darbo. 
Moku naudotis šiuolaikinėmis 
technologijomis. Gimtoji kalba 
- lietuvių, rusų ir anglų kalbomis – 
rašau ir šneku laisvai. Esu stropi ir 
komunikabili. Greitai adaptuojuosi 
prie aplinkos, nebijau darbo.  
Tel. 8 688 53 006. Rokiškis
• Skubiai ieškau darbo, man 36 
m., esu vyras. Tel. 8 645 84 278. 
Rokiškis
• Vyras ieško darbo, domina įvairūs 
pasiūlymai. Turiu automobilį 
(darbo miške nesiūlyti).  
Tel. 8 609 26 837. Rokiškis
• Ieškau darbo, turiu B kategorijos 
vairuotojo pažymėjimą, esu dirbusi 
parduotuvėje. Tel. 8 646 05 186. 
Rokiškis
• Ieškau bet kokio darbo turiu 
praktikos santechnikos srityje, turiu 

autokaro vairuotojo pažymėjimą 
pažymėjimą. Tel. 8 626 87 335. 
Rokiškis
• Mergina 19 metų ieško laikino 
darbo. Platinimas nedomina.  
Tel. 8 648 14 823. Rokiškis
• Ieškau vairuotojo darbo-B-CE. 
Tel. 8 606 87 712. Rokiškis
• Vyras 27 m. ieško bet kokio 
darbo, galiu atlikti ir pagalbinius 
darbus. Tel. 8 699 28 563.  
Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Miškotvarkos įmonė siūlo darbą 
sąžiningiems žmonėms: reikalingi 
medkirčiai, pagalbiniai žmonės, 
darbas miške, atlyginimas mokamas 
laiku. Tel. 8 662 59 237.  
Rokiškis
• Reikalingas meistras mediniam 
garažui pakelti, Juodupėje.  
Tel. 8 699 73 325. Rokiškis

KITA

• Naują akrilo vonią.  
Tel. 8 617 35 437. Rokiškis
• 200 l statines. Tel. 8 617 35 437. 
Rokiškis
• Nerūdijančio plieno statinę alui 
35 l. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 671 07 360. Rokiškis
• 50 l akvariumą su visa įranga ir 
spintele. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 671 07 360. Rokiškis
• Šiaudų rulonus, rištus tinkleliu. 
Kaina 5 Eur. Tel. 8 650 26 388. 
Kupiškis
• Naudotus šiltnamio lankus arba 
visą šiltnamį, dengtą plėvele. 
Išsivežti ir išsiardyti patiems. 
Šiltnamio matmenysi apytiksliai 5,5 
x2,5 m. Tel. 8 678 04 712.  

Rokiškis
• Juvelyrines svarstykles. Naujos,  
kompaktiškos 0.1-500 g. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 600 52 867.  
Rokiškis
• Buitinius dujų balionus. Kaina 15 
Eur. Tel. 8 675 13 781.  
Kupiškis
• Kviečius, miežius, žirnius. Miltus. 
Nemokamas ir greitas pristatymas į 
namus. Tel. 8 683 50 716.  
Rokiškis
• Trifazį diskinį pjūklą su 
obliavimo funkcija. Kaina 28 Eur. 
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Šiaudus rulonais, galiu atvežti. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Elektros variklį. Trifazis.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Gyvuliams tverti elektrinio 
piemens metalinius kuoliukus su 
izoliatoriais, naudoti, yra 70 vnt. 
kaina sutartinė. Tel. 8 625 28 988. 
Rokiškis
• Dujinį šildytuvą, naujas. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 681 55 002.  
Rokiškis
• Šamotines plytas.  
Tel. 8 698 16 495. Rokiškis
• 50 vnt. stiklainių po 0,5 l; 
0,05 Eur/vnt. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Bokštinės vandens siurblinės 
valdymo skydą 380 V iki 20 A. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Pratekančio vandens šildytuvą 
EVP – 2A, 230/380V, 10,5 kW. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• 8 vnt. elektros šildymo lempų, 
500 W galios. Patronas E40. Tinka 
viščiukams, paršiukams ir kt. 
gyvūnams šildyti. Kaina 4 Eur. Tel. 
8 682 30 962. Rokiškis
• Trifazius el. automatus: AE tipo 
63 A - 1 vnt, 25 A - 2 vnt, AP tipo  
40 A -  1 vnt, 25 A - 1 vnt, 16 A – 1 

vnt. Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis
• Dviejų programų laiko relę 
2RVM, darbo įtampa 230 V. Kaina 
15 Eur. Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis
• Suvirinimo įrangą 250 amp. tigas, 
elektrodais virinimas pramoninis 
ant vežimėlio, inventerinis. 
Yra suvirinimo aparatas virinti 
elektrodu . Tel. 8 624 39 429. 
Rokiškis
• Technikinio talko miltelius TALK 
po 1 kg. Kaina 9 Eur.  
Tel. 8 698 36 038. Kaunas
• Reikalinga paskola, grąžinsiu 
su palūkanomis, garantija – 
nekilnojamasis turtas.  
Tel. 8 686 35 604. Rokiškis
• Buitinį dujų balioną. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 625 72 632.  
Rokiškis
• Maisto papildus, buities valymo 
priemones, kosmetiką, kvepalus 
moterims ir vyrams. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 646 73 322. Rokiškis
• Kietojo kuro katilą Kalvis. 
Kaina 220 Eur. Tel. 8 675 42 936. 
Rokiškis
• Metalinį seifą. Kaina 105 Eur. 
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Perpuvusį galvijų mėšlą. 2.5 t – 
60 eurų. Atvežu.  
Tel. 8 615 60 138. Rokiškis
• Siūlus, pilki, 1 kg, pusvilnoniai. 
Kaina 6 Eur. Tel. 8 657 44 181. 
Rokiškis
• Juodą vilnonį naują audinį. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 657 44 181.  
Rokiškis

• Džinsinę, naują medžiagą. Ilgis 
1.30 m; plotis 1.60 m. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 657 44 181.  
Rokiškis
• Flanelinį audinį, 5 m, naujas. 
Kaina 12 Eur. Tel. 8 657 44 181. 
Rokiškis
• Nenaudotą stiklą 120/0.60. storis 
4 mm. Tel. 8 657 44 191.  
Rokiškis
• Šiaudus rulonais, galiu atvežti. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Krosnį. Pakuros ilgis 1.20 aukštis 
0.50 m. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 674 32 521. Rokiškis
• Naujus, įvairius klausos aparatus 
siunčiu nuo 40 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Sausas skaldytas malkas. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 612 57 147.  
Rokiškis
• Medelius iš karoliukų.  
Tel. 8 689 30 482. Rokiškis
• 2 t akmens anglių. Fasuota 
maišeliuose po 25 kg.  
Tel. 8 674 17 498. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Pigiai, ekologiškai augintas 
maistines bulves. Tel. 8 627 08 628. 
Rokiškis
• Fasuotą medų po 3 Eur/kg. 
 Tel. 8 458 33 083. Rokiškis
• Kaimiškai augintų  mėsinių 
kalakutų skerdieną, galime atvežti. 
Tel. 8 625 50 844. Rokiškis
• Įvairių veislių valgomąsias 
bulves. Galiu atvežti.  
Tel. 8 601 26 960. Rokiškis
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23 05:10 Ponių rojus 

06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:20 Senis
10:25 Štutgarto 
kriminalinė policija 2
11:10 Komisaras Reksas
12:00 Vartotojų kontrolė 
13:00 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
16:40 Ponių rojus
17:30 Žinios. 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Gyvenimo spalvos 
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Ypatingas būrys 
22:30 Dviračio žinios
23:00 Dingę be žinios 1
23:45 Komisaras Reksas 
00:30 Bloga mergaitė 

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

05:15 Svotai 
06:10 Televitrina
06:25 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai
06:55 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Prieš srovę 
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Meilės simfonija
12:00 Svotai
13:00 Pažadėtoji

15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Gero vakaro šou
20:30 Moterys meluoja 
geriau
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Paliktieji
00:20 Rezidentas
01:15 X mutantai
02:05 Rouzvudas
02:55 Amerikiečiai
03:55 Rezidentas
04:45 Kietuoliai
05:10 Svotai 

06:00 Mano gyvenimo 
šviesa
07:30 Tomo ir Džerio šou
07:55 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
09:55 Rozenheimo policija 
10:55 Rimti reikalai 2 

11:25 Supermamos 
12:00 Bjaurusis ančiukas Niujorke 
13:00 Paskolinta meilė 
14:00 Našlaitės 
15:00 Svajoklė 
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 VIDO VIDeO
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Šiandien. Po metų
21:00 Rimti reikalai 2
21:30 Žinios
22:30 Sukrėtimas
00:55 Begėdis
02:00 Nurašytieji

06:30 CSI. Majamis
07:25 Mano virtuvė 
geriausia 
08:40 Stoties policija 
09:40 Paskutinis faras 
10:35 Kobra 11
11:35 Privatus detektyvas 
Magnumas 

12:35 Visa menanti
13:35 Mano virtuvė geriausia 
14:55 Stoties policija 
16:00 Paskutinis faras
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 
18:30 CSI. Majamis 
19:30 Privatus detektyvas 
Magnumas 
20:30 Laba diena
21:00 Žemės branduolys
23:45 Prieglobstis
01:45 Detektyvų istorijos

05:10 „Šviesoforas”
06:14 TV parduotuvė
06:30 Atliekų kultūra
07:00 „Moterų daktaras“ 
08:00 Nauja diena
09:00 Sėkmės gylis
10:00 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
11:05 „Prokurorai” 
12:10 „Bruto ir Neto” 

12:40 „Meilė kaip mėnulis”
13:45 TV parduotuvė
14:00 Nauja diena
15:00 „Prokurorai”
16:00 Reporteris
16:30 Lietuva tiesiogiai
17:00 „Meilė kaip mėnulis”
18:00 Reporteris
18:57 Rubrika "Verslo genas"
19:00 Nauja diena
19:30 Delfi dėmesio centre
20:00 Reporteris
20:30 Lietuva tiesiogiai
21:00 Gyvenimas
22:00 „Pone prezidente“
22:30 Reporteris
23:27 Rubrika "Verslo genas"
23:30 Delfi dėmesio centre
00:00 Laikykitės ten
01:00 „Meilė kaip mėnulis”
02:10 „Pone prezidente”
02:30 „Prokurorai”
03:30 Reporteris
04:10 Nauja diena
04:50 „Prokurorai”
05:50 „Bruto ir Neto”

K
ET

VI
R

TA
D

IE
N

IS
 1

0.
24 05:10 Ponių rojus

06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:20 Senis
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 2
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 Vakaras su Edita 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Bankas 
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus 

05:10 Svotai 
06:10 Televitrina
06:25 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai
06:55 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
07:55 Gero vakaro šou
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Meilės simfonija

12:00 Svotai
13:00 Pažadėtoji
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Farai
20:30 Moterys meluoja geriau
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Baudžiamasis būrys
00:05 Rezidentas
01:05 X mutantai
01:55 Rouzvudas
02:45 Amerikiečiai
03:40 Rezidentas 
04:30 Kietuoliai
04:55 Svotai 

06:00 Mano gyvenimo šviesa
07:30 Tomo ir Džerio šou
07:55 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
09:55 Rozenheimo policija 
10:55 Rimti reikalai 2 

11:25 Supermamos 
12:00 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke
13:00 Paskolinta meilė 
14:00 Našlaitės 
15:00 Svajoklė
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 VIDO VIDeO
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Valanda su Rūta
21:00 Rimti reikalai 2 
21:30 Žinios
22:30 Sveiki, aš Doris
00:20 Begėdis 
01:30 Sukrėtimas
03:30 Alchemija. VDU karta
04:00 RETROSPEKTYVA

06:20 CSI. Majamis
07:15 Mano virtuvė geriausia 
08:30 Stoties policija 
09:30 Paskutinis faras 
10:30 Kobra 11 

11:30 Privatus detektyvas 
Magnumas 
12:30 Visa menanti 
13:30 Mano virtuvė geriausia 
14:55 Stoties policija 
16:00 Paskutinis faras 
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 
18:30 CSI. Majamis
19:30 Privatus detektyvas 
Magnumas
20:30 Laba diena
21:00 Pragaro pasiuntinys
22:55 Žemės branduolys
01:35 Detektyvų istorijos

05:50 „Bruto ir Neto” 
06:14 TV parduotuvė
06:30 Vantos lapas
07:00 „Moterų daktaras“ 
08:00 Nauja diena
09:00 Visi savi
10:00 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu

11:05 „Šviesoforas”
12:10 „Bruto ir Neto”
12:40 „Meilė kaip mėnulis”
13:45 TV parduotuvė
14:00 #NeSpaudai
15:00 „Prokurorai” 
16:00 Reporteris
16:30 Lietuva tiesiogiai
17:00 „Meilė kaip mėnulis”
18:00 Reporteris
19:00 Nauja diena
19:30 Delfi dėmesio centre
20:00 Reporteris
20:30 Lietuva tiesiogiai
21:00 #NeSpaudai
22:00 „Bruto ir Neto”
22:30 Reporteris
23:30 Delfi dėmesio centre
00:00 Gyvenimas
01:00 „Meilė kaip mėnulis”
02:10 „Bruto ir Neto”
02:30 „Prokurorai”
03:30 Reporteris
04:10 #NeSpaudai
05:10 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
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25 05:10 Ponių rojus 
06:00 Himnas
09:20 Senis
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 2
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 Krydas: gimęs 
kovoti

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 Pokahonta
21:05 Loganas
00:00 Namas gatvės gale
01:50 Paliktieji 
03:45 Pragare 
05:20 Svotai 10 

06:00 Mano gyvenimo šviesa
07:30 Tomo ir Džerio šou 
07:55 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
09:55 Rozenheimo policija 
10:55 Rimti reikalai 2 
11:25 Supermamos 
12:00 Bjaurusis ančiukas Niujorke 
13:00 Paskolinta meilė 
14:00 Našlaitės 

15:00 Svajoklė
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 Bus visko
18:30 Žinios
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Pabėgimo planas 2
22:55 Nuo sutemų iki aušros. 
Kruvini Teksaso pinigai
00:45 Rokenrola
02:50 Pažinimo klubas
03:15 Sveiki, aš Doris

06:25 CSI. Majamis 
07:20 Mano virtuvė geriausia 
08:40 Stoties policija 
09:40 Paskutinis faras
10:35 Kobra 11 
11:35 Privatus detektyvas 
Magnumas 
12:35 Visa menanti 
13:35 Mano virtuvė geriausia 
14:55 Stoties policija 

16:00 Paskutinis faras 
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 
18:30 CSI. Majamis 
19:30 Amerikietiškos imtynės
21:30 Trigubas X. 
Aukštesnis lygis
23:30 Pragaro pasiuntinys
01:20 Detektyvų istorijos

05:10 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
06:14 TV parduotuvė
06:30 TV Europa pristato. "Lietuvos 
gelmių istorijos"
07:00 Laikykitės ten
08:00 #NeSpaudai
09:00 Greiti pietūs
10:00 Atliekų kultūra
10:30 Kaimo akademija
11:05 „Šviesoforas”
12:10 „Bruto ir Neto”

12:40 „Meilė kaip mėnulis”
13:45 TV parduotuvė
14:00 Gyvenimas
15:00 „Prokurorai”
16:00 Reporteris
16:30 Oponentai
17:00 „Meilė kaip mėnulis”
18:00 Reporteris
19:00 „Moterų daktaras“
20:00 Reporteris
20:30 Oponentai
21:00 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
22:00 „Bruto ir Neto”
22:30 Reporteris
23:30 „Pasaulio turgūs“ 
00:00 „Moterų daktaras“ 
01:00 „Meilė kaip mėnulis” 
02:10 „Bruto ir Neto” 
02:30 „Prokurorai” 
03:30 Reporteris
04:10 Gyvenimas
05:10 Atliekų kultūra
05:50 Kaimo akademija

• Miltus avižinius, kvietruginius 
ir kvietinius arba mišinį, atvežu į 
namus. Tel. 8 652 80 328.  
Rokiškis
• Ekologiškai augintas bulves, 
rūšiuotas, dideles maistui ir mažas, 
pristatau į vietą. Tel. 8 652 80 328. 
Rokiškis
• Maistines bulves Melody, maišas 
30 kg - 7,5 Eur. (0,25 Eur/kg). 
Atvežimas Rokiškyje nemokamas. 
Tel. 8 674 22 216. Rokiškis
• Ekologiškai augintus moliūgus. 
0,20 €/kg. Svoris nuo 4 iki 15 kg. 
Sultims, maistui ir Helowynui.  
Tel. 8 662 39 632. Rokiškis
• Ekologišką medų, galiu atvežti. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Bulves, galiu pristatyti į namus. 
Kaina 10 Eur. Daugiu maišų 
perkant, kaina derinama. Rokiškio 
raj. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 684 83 738. Rokiškis
• Įvairių veislių valgomąsias 
bulves. Galiu atvežti.  
Tel. 8 601 26 960. Rokiškis
• Bulves. Rokiškis. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 684 83 738. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 3 kambarių butą Juodupėje.  
Tel. 8 646 20 425. Rokiškis
• 4 kambarių butą mikrorajone. P. 

Širvio g., 2 aukštas. 1 kambarys 
sujungtas su virtuve, 3 miegamieji. 
Plastikiniai langai, šarvuotos durys. 
Tvarkingas butas, parduodamas 

su baldais, galima atsikraustyti ir 
gyventi. Arti mokyklos, darželiai. 
Kaina 45000 Eur.  
Tel. 8 620 42 124. Rokiškis

• Garažą Ąžuolų g. 3,8x6. 
Metalinės durys, po visu rūsys.  
Tel. 8 617 35 437. Rokiškis
• Įvairių dydžių namų valdos 
sklypus už miškų urėdijos.  Graži 
vieta, geras susisiekimas, šalia yra 
autobusų stotelė. Tel. 8 657 76 668. 

Rokiškis
• Nedidelį namą  Panemunėlio 
gelež. st. 55 kv. m, erdvus 18,4 
žemės sklypas. Reikia remonto, 
virtuvėje reikia keisti grindis. Iki 
Rokiškio 15 min. kelio. Kaina 
galutinė. Kaina 3200 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Garažą prie Rokiškio autobusų 
stoties.  Šiaurinė pusė.  
Tel. 8 685 63 284. Rokiškis
• 1 kambario butas -  3 aukštas,  
Jaunystės g.. Tel. 8 459 39 370. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą  Vilties g. 4. 
Ketvirtas aukštas, kambariai į 

dvi puses. Plastikiniai langai (tik 
virtuvės – ne), naujos šarvo durys. 
Erdvi virtuvė 9,7 kv. m. Butas 
ne kampinis, šiltas ir šviesus. 
Tvarkinga laiptinė. Kaina galutinė. 
Kaina 17700 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Dalį namo, Rokiškio mieste 
Vilniaus gatvėje. 65 kv. m. 
Atskiras įėjimas, vanduo, WC, 
dvi stačiamalkės krosnys. Reikia 
remonto. Kaina 12200 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Garažą prie buvusio DNB banko 
7 korpusas pietinė pusė.  
Tel. 8 614 66 272. Rokiškis
• Sodybą nuostabioje vietoje, 1 ha 
žemės Rokiškio rajone, Kriaunų 
seniūnijoje, Mičiūnų kaime, 
Smulkesnė informacija telefonu. 
Tel. 8 606 25 534. Rokiškis
• Žemės sklypus Zarasų r., 
Antazavės sen. Dervinių k., 
unikalus nr. 4400-2612-1393, 
unikalus nr. 4400-2612-1606, 
unikalus nr. 4400-2612-2014. 
Tel. 8 648 70 713. Rokiškis
• Mišką 11.8 ha, nekirstas, 6.2 ha 
žemės,1 km. Sartų ežero pakrantės. 
Jūžintų sen. Rokiskio r.  
Tel. 8 629 19 468. Rokiškis
• Namą rastinį 6x15 m, stogas 
dengtas čerpėmis. Papiškių k. 
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Rokiškio r. Tel. 8 629 19 468. 
Rokiškis
• Žemes sklypus. 6.52 ha. Našumo 
balas 46.6. Urlių kaimas Kamajų 
sen. 6.06 ha. Našumo balas 38.4. 
Narkūnėlių k. Obelių sen. Rokiškio 
r. Tel. 8 603 76 488. Rokiškis
• 3.14 ha ir 1.57 ha žemės sklypus 
Palankio k. Tel. 8 629 19 468. 
Rokiškis
• Dviejų kambarių tvarkingą butą 
mūriniame keturbutyje. Yra miesto 
vandentiekis ir kanalizacija. Pigus 
išlaikymas. Kaina 16500 Eur.  
Tel. 8 610 18 486. Rokiškis
• Gyvenamąjį namą Kupiškio 
rajone Skapiškio seniūnijoje. 
Kaina 4500 Eur. Tel. 8 620 63 271. 
Kupiškis
• Mūrinį namą, Dariaus ir Giėeno  
g.72 kv., pirmajame aukšte 3 
kambariai, virtuvė. Mansardoje du 
kambariai. Pirmame aukšte sudėti 
plastikiniai langai. Erdvus žemės 
sklypas 12,8 a. Priestatas - garažas. 
Visai šalia poliklinika, parduotuvė. 
Kaina 48000 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Mūrinį namą Sėlynėje. 4 
kambariai, virtuvė, vonios 
kambarys, 86 kv. m, po visu namu 
rūsys. Name sudėti plastikiniai 
langai. Ūkinis pastatas. 29 arų 
sklypas. Rami vieta, iki Rokiškio 5 
min. Galimybe pirkti išsimokėtinai, 
įmokėjus pusę sumos. Kaina 29900 
Eur. Tel. 8 600 98 909.  
Rokiškis
• Namą Obeliuose, statytą 1959 m. 
, rąstinis, stogas - naujas skardinis. 
Bendras plotas 103 kv. m. Vietinis 
centrinis šildymas kietuoju kuru. 
Ūkinis pastatas, jame lauko virtuvė, 
garažas, 2 sandėliukai. Kieme yra 
šulinys, 13 arų sklypas, sodas. 
Kaina 14000 Eur.  
Tel. 8 698 40 717. Rokiškis
• 1 kambario butą Taikos g., 5 
aukštas. Namas renovuojamas.  
Tel. 8 616 02 317. Rokiškis
• 2 ha žemės ūkio paskirties žemę 
Bajorų k.. Tel. 8 683 22 541. 
Rokiškis
• Kupiškio mieste, Račiupėnų 
gatvėje, privačių gyvenamųjų 
namų kvartale, parduodamas 0,859 
ha  namų valdos sklypas su jame 
esančiu autentišku gyvenamosios 
paskirties namu bei ūkiniu pastatu. 
Namo bendras plotas 45,24 kv. m. 
Yra 3 kambariai, virtuvė. Kaina 
13500 Eur. Tel. 8 678 59 793. 
Kupiškis
• Itin ramioje vietoje, medžių 
apsuptyje Zarinkiškių  k. Obelių 
sen. Rokiškio r. parduodama tvirta 
sodyba.Sodyba medinė, apmūryta, 
su mansarda. Priklauso ūkiniai 
pastatai: garažas, rūsys, pirtis, 
malkinė, du tvartai, sandėlys, lauko 
virtuvė. Kaina 27999 Eur.  
Tel. 8 678 59 793. Rokiškis
• Rąstinį namą su 40 a sklypu  
Obelių sen. Pasubatės k., namas 
tinka nusikelti. Kaina 2900 Eur. 
Tel. 8 671 89 808. Rokiškis
• Patogioje Kupiškio miesto vietoje 

– Vytauto gatvėje,  penkiaaukščio 
mūrinio daugiabučio gyvenamojo 
namo  ketvirtajame aukšte 
parduodamas tvarkingas, erdvus, 
šiltas 1 kambario butas su rūsiu.
Plastikiniai langai, su balkonu, 
31,22 kv. m ploto. Kaina 11500 
Eur. Tel. 8 678 59 793.  
Kupiškis
• Kupiškio miesto širdyje 
parduodamas dviejų kambarių 
butas, kuris gali tapti Jūsų svajonių 
namais ir puikia investicija. Buto 
lokacija tiks patiems reikliausiems. 
Aplink gausu apsipirkimo bei 
paslaugų tiekimo vietų, bažnyčia. 
Buto plotas  59,49 kv. m. Kaina 
27500 Eur. Tel. 8 678 59 793. 
Kupiškis
• Komercinės paskirties butą 
Panevėžio g. 12-30, pirmame 
aukše, renovuotame name. 
Tinkamas  gyventi, prekybai, 
biurui. Butas strategiškai patogioje 
vietoje, šalia prekybos tinklai, 
turgus, autobusų stotis, mokykla. 
Kaina 32000 Eur.  
Tel. 8 618 57 633. Rokiškis
• Tvarkingą, erdvų, šiltą 3 
kambarių butą. Bendras buto 
plotas 93.59 kv. m. Bute yra du 
sanitariniai mazgai (vienas wc su 
dušo kabina, kitas wc su vonia). 
Didelis holas (14 kv. m), su židiniu. 
Didelis balkonas, du sandėliukai.
Plastikiniai langai. Kaina 23500 
Eur. Tel. 8 678 59 793.  
Kupiškis
• Erdvų, šiltą 3 kambarių butą 
Kupiškyje, 52,90 kv. m ploto. Butas 
saulėtas, šiltas, o šildymo kaštai 
nėra dideli. Centrinis šildymas. 
Butui priklauso 10,80 kv. m rūsys. 
Vonia ir tualetas atskirai, langai 
plastikiniai. Tai ideali, rami vieta 
gyventi. Kaina 13500 Eur.  
Tel. 8 678 59 793. Kupiškis
• Rąstinį  namą su mansarda bei 
0,0604 ha žemės sklypu Malūnų g. 
Kupiškio m. Bendras plotas 73,57 
kv. m. Name yra 5 kambariai, 
erdvi virtuvė (13,39 kv. m), vonios 
ir tualeto kambarys, koridorius, 
tambūras (2,05 kv. m). Miesto 
vandentiekis ir kanalizacija. Kaina 
27500 Eur. Tel. 8 678 59 793. 
Kupiškis
• Komercines patalpas. Paskirtis: 
prekybos. Pastatas dviejų aukštų, 
yra dvi prekybinės salės. Pastatas 
renovuotas 2009 m. Bendras 
patalpų plotas - 744,62 kv. m. 
Pirmo aukšto plotas - 535.12 kv. m. 
Antro aukšto salės plotas - 209.50 
kv. m. Kaina 110000 Eur.  
Tel. 8 678 59 793. Kupiškis
• 2 kambarių butą, Vilties gatvėje. 
Reikia remonto. Kaina 16000 Eur. 
Tel. 8 696 67 568. Rokiškis

NUOMA

• Skubiai ieškau išsinuomoti 2 
kambarių butą, būtų geriau su 
baldais. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 644 96 090. Rokiškis
• Skubiai ieškau išsinuomuoti 1 
kambario butą su patogumais.  

Tel. 8 622 79 137. Rokiškis
• Išsinuomočiau 1-2 kambarių butą 
su baldais  Rokiškyje, Juodupėje, 
Kavoliškyje, Bajoruose.  
Tel. 8 608 16 430. Rokiškis

PERKA

• Pirkčiau brandų mišką Rokiškio 
raj. Siūlyti įvairius variantus. 
Atlieku miško darbus : Miško 
pjovimas, ištraukimas. Valome 
apleistas pievas nuo krūmų, 
apleistus griovius.  
Tel. 8 695 08 688. Rokiškis
• Pirkčiau 3-4 kambarių butą 
Kavoliškyje. Kaina 15000 Eur.  
Tel. 8 674 76 017. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Ieškau, kas galėtų padovanoti 
minkštą baldą – kampą.  
Tel. 8 652 27 381. Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Rastas automobilio Audi raktas 
su pulteliu. Tel. 8 670 59 890. 
Rokiškis
• Rastas dokumentas priklausantis 
Haroldui Pupkui. Tel. 8 670 59 890. 
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Gerą motorinį pjūklą Husqvarna 
350. Galia 2,3 kW. Kaina 170 Eur. 
Tel. 8 606 38 456. Rokiškis
• Traktoriuką Yard-Man, mažai 
dirbęs, variklis Kawasaki FH430V 
15.0, dviejų cilindrų, dirba puikiai, 
taupus. Puikios būklės, nesupuvęs. 
Kaina 1500 Eur. Tel. 8 674 53 910. 
Kupiškis
• Tvarkingą kultivatorių-frezą. 
Variklis keturtaktis, 6,5 AG. 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 672 26 144. 
Rokiškis
• Beveik naują pjūklą Husqvarna 
440. Tel. 8 614 19 157.  
Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Biliardo rutulius, komplektas, 
nauji. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 681 55 002. Rokiškis
• Mažai naudotą, inversinį stalą 
Insportline. Kaina 170 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Jūrines meškeres: su rite 45 Eur, 
kita 10 Eur. Tel. 8 618 13 396. 
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Storasienį metalinį vamzdį. Storis 
- 8 mm, skersmuo - 630 mm.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Trifazį diskinį pjūklą (zeimerį), 
varikilio  galingumas 4,0 kW. 
Kaina 160 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Tris naudotas buto duris, dvejos 
su stiklais. Kaina 10 Eur. Tel. 8 682 
30 962. Rokiškis
• Klijuojamą sienų dangą smėlio 
spalvos apie 10 kv. m. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Už simbolinę kainą 2 pamatinius 
blokus. Tel. 8 625 28 988.  
Rokiškis
• Uosines lentas. Tel. 8 614 32 843. 
Rokiškis
• Naujas stakles, universalios.  
Tel. 8 621 51 352. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• VW Golf 1.6, 55 kW, benzinas, 
1993-12 mėn., juodos spalvos 
hečbekas, 4 durų. Važinėjo moteris, 
variklis dirba gražiai, minimalūs 
kėbulo ir važiuoklės defektai. TA 
iki 2020-07-03. Kaina 270 Eur.  
Tel. 8 686 08 971. Rokiškis
• Mažai naudotą INTEX valtį. 
Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 620 31 902. Rokiškis
• Toyota Yaris Verso 2004 08. 
TA iki 2019 12. Rida 160  000. 
Kaina 2000 Eur. Tel. 8 612 94 806. 
Rokiškis
• 2000 m. dyzelis, yra kablys TA iki 
2021 09 03. Kaina 850 Eur.  
Tel. 8 626 90 489. Rokiškis
• BMW 530 e60 3,0 l varikliu, 
daugiau informacijos telefonu.  
Tel. 8 625 02 528. Rokiškis
• Audi 2.5 l TDI. Visą arba dalimis. 
Kaina 300 Eur. Tel. 8 627 71 703. 
Rokiškis
• Tvarkingą Opel Zafira 2004 m. 7 
vietų, yra navigacija, autopilotas. 
Kėbulas švarus, dugnas cinkuotas. 
Kaina 1200 Eur. Tel. 8 678 11 493. 
Rokiškis
• SsangYong Musso sport 2.8 TD 
88 kW. 2006 m. TA iki 2020 07. 
Kaina 1050 Eur. Tel. 8 624 39 429. 
Rokiškis
• Chrysler PT Cruiser 2.2 dcti 
89 kW.  TA iki 2020 06. Elektra, 
lengvojo lydinio ratai. Kaina 670 
Eur. Tel. 8 624 39 429.  
Rokiškis
• Honda HRV 2002 m. 1,6 benzinas 
77 kW 5 durų, iš Danijos, elektra, 
lydinio ratai, žieminės padangos, 
servizo knygutė, 2 komplektai 
raktelių. Kaina 800 Eur.  
Tel. 8 624 39 429. Rokiškis
• Opel Corsa 2001 m. benzinas. 

Tel. 8 687 82 747. Rokiškis
• Opel Astra 2001 m. dyzelinas. 
Tel. 8 687 82 747. Rokiškis
• Dviratį, viskas veikia. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 624 82 632.  
Rokiškis
• Audi 80 B4 avant 1993 m. 
1.9 TDI 66 kW (nauja TA, oro 
pagalvės, centrinis užraktas, kablys, 
el. langai, el. veidrodėliai, lengvo 
lydinio ratai). Kaina 650 Eur.  
Tel. 8 625 72 632. Rokiškis
• Mitsubishi Pajero pinin 2000 m. 
1.8 l benzinas 4 vietų mechaninė 
greičių dėžė, TA iki 2021 m. 
Kaina 850 Eur. Tel. 8 675 42 936. 
Rokiškis
• Audi 80 B3 1991 m. 1.9 
dyzelinas, TA dvejiems metams. 
Kaina 620 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• Audi 80 B2 1986 m. benzinas-
dujos, TA tvarkinga. Kaina 520 Eur. 
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• VW Passat B4 1996 m. dyzelinas, 
TA tvarkinga. Kaina 660 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Audi A4 B5 1997 m. karavanas 
1.9 81 kW, TA dvejiems metams, 
tvarkinga. Kaina 1150 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Audi A3, 2.0 103 kW. Naujos 
padangos, juodos lubos, 6 bėgiai, 
aparatūra. Kaina 2850 Eur.  
Tel. 8 698 21 639. Rokiškis
• Audi 80 avant, 1993 m., 1,9 
TDI 66 kW. Rūdžių nėra, neseniai 
atlikta TA. Kaina 650 Eur.  
Tel. 8 625 72 632. Rokiškis
• Geros būklės automobilį Citroen 
Xsara- 1999-12 mėn., 1.6 l 
benzinas. Ką tik atlikta TA ( iki 
2021-08). Veliūro salonas, el. 
langai ir veidrodėliai, ekonomiškas 
miesto mašiniukas. Nuo 2013 m. 
važinėjo senjorė, tad važinėta tik po 
Anykščių miestą. Kaina 690 Eur. 
Tel. 8 610 34 616. Anykščiai
• Parduodu motorolerį. Veikiantis, 
2017 m. 50cc, nėra numerio, 
dokumentai yra. Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 628 98 127. Rokiškis
• Gerą, patikimą Volvo xc70 
automobilį. Geras pravažumas, 
geros žieminės padangos. Daugiau 
informacijos telefonu. Kaina 2400 
Eur. Tel. 8 682 31 964.  
Rokiškis
• Dyzelinį Zil -130 MTZ variklį, 
D-243 geros būklės su TA. Kaina 
1650 Eur. Tel. 8 641 57 036. 
Kupiškis
• Ford Galaxy. 1998 m., pilkas, 7 
vietos, 2 l benzinas. Kaina 850 Eur. 
Tel. 8 618 57 996. Rokiškis
• Sustiprintą lengvojo automobilio 
vienašę priekabą 290x120 cm. 
Aukšto slėgio padangos. Atidaromi 
abu galiniai bortai. Galima ištraukti 
iki 6 m. gabaritų ilgio. Drausta. TA 
iki 2021 m. Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 687 09 222. Rokiškis
• VW Touran 2003 m. 1,9 cm3 , 
74 kW, 7 sėdimos vietos, 6 bėgiai, 
kablys, šildomi, veidrodėliai, 
šildomos sėdynės, autopilotas, 
lengvojo lydinio ratai. TA iki 2021-
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Spalio 22-oji, 
antradienis, 
43 savaitė

Iki metų pabaigos liko
70 dienų.

Tarptautinė mikčiojimo 
supratimo diena.

Saulė teka 7.59 val., 
leidžiasi 18.07 val. 

Dienos ilgumas 10.08 val. 
Mėnulis – delčia.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Aliodija, Alodija, Danguolė, 
Donata, Donatas, Kordula, 

Mingeda, Mingedas, Mingėlas, 
Severa, Severas, Severina, 

Severinas, Viltaras.
Rytoj: Doloresa, Lolita, Odilija, 
Ramvyda, Ramvydas, Ramvydė, 

Sanginas.
Poryt:  Audra, Daubara, 

Daubaras, Daubarė, Dauga, 
Daugailas, Daugė, Gilbertas, 

Rapolas, Švitrigailė.

Dienos citata
„Nelaimės mums siunčiamos, 
kad atidžiau pažvelgtume į 

savo gyvenimą“ 
(N. Gogolis).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1797 m. Paryžiuje pirmą kartą 
sėkmingai išbandytas parašiutas. 
Prancūzas Andrė Žakas Garnere-
nas (Andre-Jacques Garnerin) su 
parašiutu iššoko iš oro baliono, 
pakilusio į 680 metrų aukštį.

1988 m. neįprasta įvykių seka 
užfiksuota Argentinos sostinė-
je Buenos Airėse: čia nuo namo 
krintantis šuo užmušė moterį, 
kitą moterį, kuri stebėjo kren-
tantį šunį, partrenkė ir mirtinai 
sužalojo autobusas, o abu ne-
laimingus atsitikimus mačiusį 
vyriškį ištiko infarktas, ir jis taip 
pat mirė.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1988 m. Vilniuje prasidėjo 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 
steigiamasis suvažiavimas.

1988 m. tikintiesiems grą-
žinta Vilniaus arkikatedra ir Šv. 
Kazimiero bažnyčia.

1998 m. priimtas Karo polici-
jos įstatymas, pavedęs karo poli-
cijai vykdyti nusikaltimų preven-
ciją, palaikyti tvarką ir drausmę 
šalies kariuomenėje.

Post scriptum
Danguje pinigais nieko 
nenusipirksi, o pragare 

nebent smalos.

08 mėn. Rida 300 tūkst. Kaina 2200 
Eur. Tel. 8 615 45 710.  
Rokiškis
• Dviratį Desna, tvarkingas. Kaina 
15 Eur. Tel. 8 672 26 144.  
Rokiškis
• Mažai naudotą dviratį. Kaina 80 
Eur. Tel. 8 630 53 487.  
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Peugeot, Citroen R16 ratlankius. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 698 78 209. 
Rokiškis
• Pigiai VW Golf 3 47 kW SDI 
variklį ir pavarų dėžę.  

Tel. 8 687 49 303. Rokiškis
• AUDI 80 B3 1.6 ir 1.8 benzinas. 
Tel. 8 662 44 126. Anykščiai
• VW ratus 195 65 R 15. 

Sumontuoti, subalansuoti nuo VW 
Touran. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 698 78 209. Rokiškis
• Lengvojo lydinio  ratlankius  su  
padangomis   R16/235/60   BMW  
orginalas, ratlankiai labai geros   
būklės. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Žiemines  padangas  R16/205/55 

2 vnt. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Ratus, 2 vnt. su žieminėmis 
padangomis, tinka Audi A4, VW 
Passat b5, protektoriaus likutis apie 
6 mm. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 625 81 278. Rokiškis
• Lengvo lydinio ratlankius R15 
su padangimis 195 65,  padangos 
važinėtos viena žiemą, 4 vienodos. 
Kaina 180 Eur. Tel. 8 675 13 781. 
Kupiškis
• VW Touran originalią 
automagnetolą. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 620 31 902. Rokiškis
• Naują sportinį bakelį. Kaina 25 
Eur. Tel. 8 620 31 902.  
Rokiškis
• Dviračių laikiklį ant kablio. 
Galima vežti du dviračius. Kaina 45 
Eur. Tel. 8 620 31 902.  
Rokiškis
• Dviračių laikiklius. Kaina už 2 
vnt. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 620 31 902. Rokiškis
• Naują dviračių laikiklį THULE. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 620 31 902. 
Rokiškis
• Stogo bagažinę. Priedo – metalinė 
stogo bagažinė. Kaina 40 Eur.  

Tel. 8 620 31 902. Rokiškis
• Originalius R16 AUDI ratų 
gaubtus. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 620 31 902. Rokiškis
• 195 65 R15 M+S padangas su 
skardiniais ratlankiais 5/112, kaip 
naujos. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• R17 ratlankius 5/112. Kaina 140 
Eur. Tel. 8 685 75 884.  
Rokiškis
• BMW R16 keturis skardinius 
ratlankius. Tel. 8 686 91 017. 
Rokiškis
• VW Golf 3 1998 m., 1,9 l, TD, 
universalą. Tel. 8 600 54 331. 
Rokiškis
•  VW Passat B5 sedaną, 1998 m., 
1,9 l, dyzelis, 81 kW.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• Ford Galaxy 1998 m., 1,9 l, TDI, 
66 kW. Tel. 8 600 54 331.  
Rokiškis
• Audi A4 1,9 l, TDI, 66 kW, 
sedaną. Tel. 8 600 54 331.  
Rokiškis
• VW Passat B5 1999 m., 1,6 l, 
benzinas, universalas, kablys.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• VW Passat B5+, 2000 m., 1,9 l, 
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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

Kriaunų seniūnija:
GENĖ JASIULIONIENĖ 1933.02.28 – 2019.10.12
Kamajų seniūnija:
STASYS BUTIŠKIS 1931.04.27 – 2019.10.11
ENRIKAS ALFONSAS BARAIŠIS 1939.01.01 – 2019.10.15

PRO MEMORIA

AVINAS. Su-
dėtinga savaitė 
– netrūks ribojan-
čių aplinkybių, 

galite susidurti su rimtesniais 
išbandymais. Venkite eiti į 
atvirą kovą, kitaip neišveng-
site nuostolių, praradimų. 
Kiek palankesnis bus savaitės 
vidurys, tačiau tai ne laikas 
rizikoms ar pernelyg ambicin-
gų projektų pradžiai. Šiomis 
dienomis reikia stengtis išsau-
goti tai, ką turite. Pats nema-
loniausias periodo galas, ypač 
savaitgalis. Smarkiai išaugs 
konfliktinių situacijų, traumų 
tikimybė. Itin pavojinga bus 
pasiduoti impulsams, skubėti. 
Stenkitės gerai apgalvoti kie-
kvieną savo žingsnį, ugdykite 
kantrybę.

JAUTIS. Sek-
sis. Jau savaitės 
pradžioje sva-
josite apie atos-

togas, gražią ateitį, vyraus 
pakilios nuotaikos. Palankus 
metas tolimoms, egzotinėms 
kelionėms, meninių talentų 
puoselėjimui, dvasiniam to-
bulėjimui. Kiek sudėtingiau 
seksis susikoncentruoti, siekti 
konkrečių rezultatų. Aplinky-
bės klostysis palankia linkme 
– tinkamu metu ateis pagalba. 
Savaitės pabaigoje imsite gal-
voti apie praktinius reikalus, 
galimi teigiami postūmiai kar-
jeroje. Gali užsimegzti slapti 
romanai.

D V Y N I A I . 
Mokėkite pasi-
naudoti progomis. 
Tinka teikti svar-

bius dokumentus, kreiptis į 
autoritetus, valstybines įs-
taigas, bankus, spręsti klau-
simus, susijusius su bendru 
biudžetu, paskolomis, drau-
dimu. Savaitės viduryje ieš-
kosite naujų iššūkių, leisitės 
į nuotykius. Savaitės pabai-
goje daugiau dėmesio skir-
site šeimai, namams, norėsis 
gražinti, puoselėti artimą 
aplinką. Tai palankus laikas 
kraustytis ar ieškoti naujos 
gyvenamosios vietos. Sa-
vaitgalį netrūks romantiškų 
akimirkų.

VĖŽYS. Ne-
reikėtų planuoti 
naujų darbų, pra-
dėti pernelyg am-

bicingų projektų – tai laikas, 
kai galite ramiai pabaigti 
ankščiau pradėtas užduotis. 
Būsite linkę plaukti pasro-
viui, dažniau prisitaikyti. 
Savaitės viduryje vienišiai 
gali užmegzti naujus pers-
pektyvius santykius. Tie-
sa, šiuo metu itin nesinorės 
atvirauti apie savo asmeni-
nį gyvenimą. Gali prireikti 
spręsti svarbius finansinius 
klausimus. Savaitės pabai-
goje norėsis rūpintis sveika-
ta, taps lengviau atsisakyti 
žalingų įpročių. Savaitgalį 
galimi nesusipratimai arti-
moje aplinkoje.

Astrologinė prognozė savaitei 
LIŪTAS. Per-

mainų ir šokiruo-
jančių naujienų sa-
vaitė. Jos pradžia 

kiek ramesnė, tinkama dar-
bams pabaigti. O ties viduriu 
prasidės dramos, gali smarkiai 
keistis prioritetai. Bus aktua-
li pinigų tema, reikės spręsti 
klausimus, susijusius su ben-
dru biudžetu, paskolomis, 
draudimu, mokesčiais. Gali 
išaiškėti nuslėptos detalės, at-
siskleisti paslaptys. Nesinorės 
atvirauti apie savo asmeninį 
gyvenimą, būsite linkę atsiri-
boti. Tinka tvarkyti reikalus, 
susijusius su transporto prie-
monėmis, pasiteisins inves-
ticijos į profesinį tobulėjimą. 
Savaitės pabaigoje smarkiai 
išaugs traumų tikimybė dėl 
skubėjimo, taip pat atsargiau 
reikėtų elgtis su elektros prie-
taisais.

M E R G E L Ė . 
Galima tikėtis fi-
nansinės situacijos 
pagerėjimo, tačiau 

imkitės aktyvių veiksmų, ro-
dykite iniciatyvą. Teks nema-
žai padirbėti, bet rezultatai 
jūsų tikrai nenuvils. Savaitės 
viduryje bus kiek sunkiau 
susikaupti, vertėtų dažniau 
įsiklausyti – nuojauta neap-
gaus. Palankus laikas meilei, 
gali užsimegzti nauji santy-
kiai, slapti romanai. Savaitės 
pabaiga palankifinansiniams 
reikalams tvarkyti, norėsis 
rūpintis savo įvaizdžiu, mė-
gautis gyvenimo teikiamais 
malonumais.

S VA R S T Y -
KLĖS. Sėkmin-
gas metas: spręsis 
finansiniai klausi-

mai, gali atsiverti naujos pro-
fesinės perspektyvos. Savaitės 
pradžia kiek pasyvesnė, norė-
sis mėgautis gyvenimu, o ne 
galvoti apie darbus. Vizuali-
zuokite tai, ką norite pritraukti 
į savo gyvenimą, netruksite 
įsitikinti – norai pildosi. Su-
stiprės draugų, bendraminčių 
svarba, norėsis leisti laiką su 
širdžiai malonia kompanija, 
kartu pramogauti. Svarbu pai-
syti saiko, nebus lengva atsi-
spirti įvairioms pagundoms. 
Savaitės pabaiga labai dar-
binga, jums gali būti patikėtos 
itin atsakingos užduotys – įdė-
tos pastangos nenueis veltui.

S K O R P I O -
NAS. Reikės įdėti 
nemažai pastan-
gų norint pasiekti 

užsibrėžtų tikslų. Ne laikas 
atvirai kariauti – nenuver-
tinkite savo oponentų, galite 
smarkiai nukentėti. Ambicin-
giausias bus savaitės vidurys, 
visos mintys suksis apie kar-
jerą, profesinius pasiekimus. 
Laikotarpis netinkamas plė-
trai – saugokite tai, ką turite. 
Išlikite aktyvūs, tačiau venkite 
pernelyg ekstremalių veiklų – 
smarkiai išaugs traumų kren-
tant iš aukštai, nesusipratimų 

keliuose tikimybė. Geros nau-
jienos meilės fronte – savaitės 
pabaigoje netrūks malonių 
akimirkų, gali būti maloni pa-

žintis.
ŠAULYS. Ne-

atsisakykite kvie-
timų pasižmonėti, 

apsilankyti parodoje, muzie-
juje, renginyje. Netrūks ro-
mantikos, širdį gali užplūsti 
nauji jausmai. Geras metas 
finansiniams reikalams, tačiau 
rekomenduojama susilaikyti 
nuo didesnių investicijų. Tin-
ka spręsti klausimus, susiju-
sius su nekilnojamuoju turtu, 
gyvenamąja vieta. Savaitės 
viduryje pasiteisins tolimos 
kelionės, komandiruotės, pa-
lanku plėtoti tarptautinius 
santykius, projektus. Savaitės 
pabaigoje galimi didesni pro-
fesiniai laimėjimai. Venkite 
konfliktų su autoritetais, rea-

liai vertinkite savo 
galimybes.

OŽIARAGIS. 
Savaitės pradžia 

– kiek palankesnis metas. Pir-
mosiomis savaitės dienomis 
prireiks tvarkyti finansinius 
reikalus, organizuoti bendrą 
biudžetą, spręsti klausimus, 
susijusius su paskolomis, mo-
kesčiais, draudimu. Savaitės 
viduryje galimos nenumaty-
tos komandiruotės, neplanuoti 
dalykiniai susitikimai. Nema-
loniausia bus savaitės pabai-
ga. Išryškės konfliktinės situ-
acijos, gali atsinaujinti senos 
problemos. Smarkiai išaugs 
traumų, nesusipratimų keliuo-
se tikimybė. Galimas staigus 
sveikatos pablogėjimas.

VA N D E N I S . 
Bus itin sunku ap-
sispręsti, susitarti. 
Ims ryškėti svar-

bios permainos, ne viskas 
klostysis taip, kaip norėtųsi 
– galite susidurti su kliūtimis, 
kurias įveikti bus sudėtinga. 
Tai ne laikas rizikoms bei am-
bicijų kovoms, jei matote, jog 
jums trūksta resursų – atsi-
traukite. Savaitės viduryje ti-
kėtini nesutarimai tarpusavio 
santykiuose, nesusipratimai 
laukia ir darbe. Nepalankus 
metas tolimoms kelionėms. 
Savaitgalį rinkitės ramų poil-
sį saugioje aplinkoje. 

ŽUVYS. Vy-
raus itin roman-
tiškos nuotaikos, 
nerūpės karjera, 

buitis bei kiti rūpesčiai. Me-
tas išsiruošti trumpų atosto-
gų, lankytis parodose, muzie-
juose – tai įkvėps. Palankus 
metas menininkams, kūry-
bininkams – atsiskleis jūsų 
talentai, būsite tinkamai įver-
tinti. Vienišių laukia ne viena 
dėkinga proga. Savaitės gale 
tikėtinos įtampos tarpusavio 
santykiuose – pasistenkite 
aiškiai išsakyti problemas, 
ieškokite kompromisų. Sa-
vaitgalį daugiau dėmesio teks 
skirti finansiniams reikalams.

TDI, 85 kW, universalą.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• Žiemines  padangas su  
skardiniais  ratlankiais  R16/205/55  
nuo AUDI a4. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• VW Golf 3 1.9, Rover 200 1.4. 
Tel. 8 628 45 621. Rokiškis
• Dvi m+s 195 65 R 15 padangas. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 698 78 209. 
Rokiškis
• R16 lietus lengvojo lydynio 
ratlankius, tinkančius Mercedes 
automobiliams. Tel. 8 671 67 112. 
Rokiškis
• R18 ratus, vokiški RIAL firmos, 
Volvo. Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• VW, Audi skardinius ratų diskus 
15 colių, 112-5 varžtų, 4 vnt. Kaina 
25 Eur. Tel. 8 624 39 429.  
Rokiškis
• Smagratį VW, SIAT, SKODA 1.9 
l, 2007 m. Geras. Kaina 110 Eur. 
Tel. 8 624 39 429. Rokiškis
• Opel Vivaro 2009 m. 2.0 Dcti 84 
kW. Keleivinis, ilgas. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 624 39 429.  
Rokiškis
• Padangas R16  205-55 m+s 4 vnt. 
50 Eur. Ratus su padangomis R15 
112 195-65 m+s 4 vnt., 65 Eur, R16 
112 205- 60 m+s 4 vnt., 7 mm, 100 
Eur. Tinka VW, Audi, Skoda. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 624 39 429. R 
okiškis
• Priekinių valytuvų varikliuką 
Nissan Almera Tino 28815-BU000 
/ 0390241373 / 2190560 / V38-07-
0001 / 3397020520 nuo 2000-2006 
m. Naujas.  Kaina: 39 Eur.  
Tel. 8 698 36 038. Kaunas
• Tepalo siurblio balansyrą VW / 
AUDI / SKODA R03G103535B 
/ R03G103537B / 03G103537B, 
restauruotas. Parduodamas tik 
restauruotas dantratis su ašele. 
Kaina 130 Eur. Kaina nurodyta 
paliekant seną detalę.  
Tel. 8 698 36 038. Kaunas
• EGR vožtuvą Opel 2.0Di/2.2TDi 
849124EGR Opel 2.0Di/2.2TDi 
849124 / 849156 / 2444156 / 
9182805 / 9317013 vakuminis, 
variklis - X20DTH / Y20DTH / 
X20DTL / Y22DTR / Y22DTH 
naujas 60 Eur. Tel. 8 698 36 038. 
Kaunas
• VW Passat B5. Sudegė priekis, 
nuo priekinio stiklo iki galo viskas 
yra. Tel. 8 677 15 010.  
Rokiškis
• Dvi m+s padangas 185 65 R15 po 
5 eurus. Tel. 8 698 78 209.  
Rokiškis
• Gerą akumuliatorių 55 ah. Kaina 
25 Eur. Tel. 8 625 72 632.  
Rokiškis
• Opel skardinius ratlankius R15 
5/110. Kaina 6 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Žiemines padangas R15 su 
skardiniais ratlankiais. Kaina 60 
Eur. Tel. 8 608 74 671.  

Rokiškis
• 1998 m. Volvo V40 variklį, 
starterį, turbiną, dinamą ir kt.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• 2000 m. Opel Astra žibintus, 
galinį dangtį. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• Moskvič 412 mažai naudotą 
variklį. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• R13, R14, R15 ratus su 
padangomis, ratlankius.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• VW Golf-3 1997 m. karavaną. 
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• 1999 m. Opel Vectra  2 l.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• 2000 m. Opel Astra žibintus, 
galinį dangtį. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• R15 ratlankius nuo VOLVO V50. 
Padangos 195 65. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 663 38 684. Rokiškis
• R15 ratlankius už simbolinę 
kainą. Buvo naudojami VW Passat. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 663 38 684. 
Rokiškis
• Ratlankius R16 žiemai, 5 skylių, 
nuo Opel, nenaudoti. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 617 35 437. Rokiškis
• Ratus, tinka VW AUDI 
automobiliams. Padangų likutis 5 
mm. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 663 38 684. Rokiškis
• Naujas žiemines padangas po 4 
vienetus, įvairių dydžių. Kaina 35 
Eur. Tel. 8 621 43 341.  
Rokiškis
• R17 ratlankius, 225/45, 5x112, 
centr. skylės diametras – 66,6 
(yra centravimo žiedai – 57,1). Su 
žieminėmis SAILUN padangomis 
(6 mm, 2018 m.). Kaina 300 Eur. 
Tel. 8 620 31 902. Rokiškis
• VW PASSAT B5 1998 m. 1.9 l 81 
kW. Tel. 8 698 07 683.  
Rokiškis
• Žiemines R15 dygliuotas 
padangas su ratlankiais, buvo 
uždėtos Opel Astra H. Ratlankių 
matmenys 5x110 centrinė 65.1. 
Tiesūs, išbalansuoti, paruošti 
naudoti. Arba keičiu į R16 
žiemines. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 625 12 233. Rokiškis
• R17 ratus su padangomis, tinka 
daugeliui Audi, Volkswagen, 
Skoda, Seat markės automobiliams. 
Tarpai tarp skylių 5x112 centrinė 
skylė 57.1. ET45 7.5j. Tiesūs. 
Nevirinti. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 625 12 233. Rokiškis
• 1999 m. Renault Laguna 
karavanas 1,9 TDI, 4 durelių.  
Tel. 8 645 87 075. Rokiškis
• 2005 m. Ford Fiesta hečbekas 1.4 
TDI, 2 durelių. Tel. 8 645 87 075. 
Rokiškis
• Žiemines padangas 215/60 R16 2 
vnt. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 645 87 075. Rokiškis
• Keturis ratlankius su padangomis 
ir visais dangteliais. Ratabuvo 
naudoti VW Passat b5. Kaina 85 

Eur. Tel. 8 685 56 882.  
Rokiškis
• Geros būklės VW Passat b5 galinį 
dangtį, pilkos spalvos. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 685 56 882.  
Rokiškis
• Passat b4. 1996 m. karavanas, 
1,9 TDI 66 kW, tamsiai mėlynas, 
veliūro salonas. Tel. 8 685 56 882. 
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Televizorių 107 cm įstrižainės.  
Tel. 8 674 54 495. Rokiškis
• Televizorių ŠILELIS  1434 SL su 
priedėliu. Kaina 85 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• MTZ 82 traktorių, pilnai 
dirbantis. Kaina 6500 Eur.  
Tel. 8 693 16 613. Kupiškis
• Mėšlo kratytuvą ROU-6. Kaina 
650 Eur. Tel. 8 624 21 380. 
Rokiškis
• Savadarbį sunkų motobloką 
su T200 varikliu. Komplekte 
vagotuvas, kultivatorius, arimo 
plūgas. Kaina derinama. Kaina 500 
Eur. Tel. 8 672 26 144.  
Rokiškis
• Traktorių MTZ 80, 1986 m. 
Kaina 2300 Eur. Tel. 8 618 13 094. 
Rokiškis
• Kultivatorių su akėčiomis T25 
traktoriui. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 626 90 489.  
Rokiškis
• Naudotus: arklinį plūgą, mažas 
akėčias 1 vnt, 22, 20, 13 cm.  
diametro skriemulius. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• 3 korpūsų vartomas plūgas 
„Kverneland“, viskas veikia (yra 
virintų vietų). Kaina 1700 Eur.  
Tel. 8 674 22 216. Rokiškis
• Volvo BM 830 kombainą. 
Registruotas, su TA. Pjaunamoji 
2.80 m. Visiškai dirbantis. Laikytas 
garaže. Parduodamas, nes reikia 
didesnio. Kaina 3200 Eur.  
Tel. 8 693 11 337. Rokiškis
• Dideles ir mažas akėčias, Zid 
variklį, dujų balionus.  
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Trivagį plūgą, rusiškas - 100 
Eur, kultivatorių 3 m - 250 
Eur, savivartę priekabą, ZIL 
sunkvežimio - 550 Eur.  
Tel. 8 641 57 036. Kupiškis
• Traktoriaus T 150 lėkštes ir 
kombainą NIVA dalimis.  
Tel. 8 655 79 167.  
Rokiškis

Ieškokite Rokiškio 
prekybos centruose!
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Orų prognozė spalio 22-24 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Spalio 22 d. Naktį 7

Dieną 16
PV, 
2-6 m/s

Naktį ir rytą vietomis 
rūkas.

Spalio 23 d. Naktį 9
Dieną 14

PV,
3-8 m/s

Spalio 24 d. Naktį 8
Dieną 16

P, 
1-5 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

Skelbimas: „Dėmesio! 
Spalio 23 d. 18 val. 
šaudykloje rengiamas būrelio 
narių šaudymas. Kviečiame 
aktyviai dalyvauti. Vadovas“.

***
Žmona, stovėdama ant 

palangės, rėkia vyrui:
– Viskas, aš šoku! Man 

nusibodo tavo neištikimybė! 
Nusibodo tvarkyti, gaminti! Ir 
nestumdyk manęs!

Senmergės dienoraštis: 
„Nusipirkau mugėje auskarus. 
Sidabrinius uodus. Kaip tikri. 
Jau triskart gavau per ausį“.

***
– Miela mergina, jūs turite 

vaikiną?
– Ne, neturiu.
– Bet jūs tokia graži, 

protinga, išsilavinusi...
– Matyt, iš laimės bus 

nugaišęs.
***

Vyras žmonai:
– Nori sužinot skandalingą 

naujieną?
– Nagi...
– Avansą pragėriau.

***
Suvalkietis Petras vedė 

aukštaitę. Po dešimties 
santuokos metų, parėjęs namo 
jis rado tortą su dešimčia 
žvakučių. Žmonos klausia:

– Kieno šiandien 
gimtadienis?

– Mano palto!
***

Vegetarai nesensta. Jie vysta.
***

Kalbasi du draugai:
– Ar matei filmą „Beždžionių 

planeta“?
– O kaip gi. Kasdien. 

Autobuse.
***

Matematikos profesorius 
Petras sunkiai suprato žodį 
„begalybė“, kol naktį tamsoje 
nepabandė šlepete išmušti visų 
uodų.

***
Skelbimas zoologijos sode: 

„Po to kai elnių ir impalų 
banda išlaužė tvorą ir išbėgo 
į gatvę, į sodą neįleidžiami 
lankytojai, nešiojantys 
leopardines tampres“.

***
Kalbasi senberniai:
– Kaip vis dėlto prancūzai 

nuo mūsų skiriasi, a?
– Kodėl taip manai, 

Petruarijau?
– Nes jie varles valgo. O 

pas mus kai kurie, pasirodo, 
jas veda.

***
Suvalkiečio klausia:
– Petrai, jei loterijoje 

laimėtum milijoną eurų, kur tu 
juos išleistum?

– Prasideda! Kodėl juos 
būtinai reikia leisti?!

***
Garsus keliautojas, grįžęs 

iš eilinės pusmečio kelionės, 
sukvietė į savo dvarą draugus 
ir giriasi:

– Šią savo kelionę aš 
paskyriau surinkti gausiai 
ragų kolekcijai. Ir šiandien 
čia jūs matote geriausius 
egzempliorius.

Draugai jam už nugaros:
– Įdomu, o kiek šios 

kolekcijos ragų – jo paties?
***

Naujalietuvis Petras 
buvo toks nepunktualus, kad 
užsakymą jį nudėti atmetė net 
keturi samdomi žudikai.

***
Koncertas. Į sceną išeina 

dainininkė ir dainuoja. 
Padainavusi nusilenkia ir 
ruošiasi išeiti. Staiga pasigirsta 
balsas iš salės:

– Pakartot, pakartot...
Padainavo dar kartą. Salėje 

vėl pasigirsta tas pat prašymas.
– Pone, aš pavargau. Kiek aš 

galiu dainuoti?
– Tol, kol išmoksite.

***
Parke sėdi du pensininkai.
– Kas naujo? – klausia 

vienas.
–  Nieko, nebent tai, kad 

sėdim ant šviežiai dažyto 
suoliuko, – atsako kitas.

***
Žmona priekaištauja vyrui:
– Mes juk niekur 

nevaikštome kartu...
– Gerai, rytoj, kai nešiu 

šiukšles, galėsi eiti ir tu!
***

Vienas kunigas savo 
parapijiečiams nuolat pasakojo 
apie rojų.

– Kodėl mums niekada 
nepasakojate apie pragarą? – 
kartą paklausė šie.

– Nėra jokio tikslo, juk 
pragarą jūs pamatysite patys.

***
– Kaip sutikai Naujuosius 

Metus?
– Kaip dovanėlė!
– Kaip suprast?
– Po eglute...

***
Klausimas po kalėjimo 

langu:
– Ar Petras išeis?
– Ne, jam amnestija 

negalioja.
***

Senmergės dienoraštis: 
„Panašu, kad pati tampu tuo 
vyruku, už kokio kitados 
svajojau ištekėti“.

***
Psichologijos profesoriaus 

užrašai: „Nuostabus dalykas 
ta rudeninė psichozė. Iš proto 
ima eiti net tie, kurie jo niekada 
neturėjo“.

***
– Mielasis, nupirk man naują 

telefoną!
– O kaip gi tas kitas, kurį turi 

dabar?
– O tas kitas nupirks man 

kailinius!
***

BUITINĖ TECHNIKA

• Veikiantį šaldytuvą Bosh. Kaina 
85 Eur. Tel. 8 645 02 486.  
Rokiškis
• Elektrinę siuvimo mašiną ČAIKA 
134. Kaina 85 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Skalbimo mašiną Beko. Kaina 95 

Eur. Tel. 8 614 19 157.  
Rokiškis
• Mezgimo mašiną Neva, geros 
būklės, pilnai veikianti. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 685 56 882.  
Rokiškis

DOVANOJA

• Pašarines bulves, 5 maišai.  

Tel. 8 688 41 212. Rokiškis
• Nedidelį šunį ir būdą.  
Tel. 8 622 47 028. Rokiškis
• Žirgų mėšlą. Tel. 8 670 97 023. 
Rokiškis
• Gražuolius šuniukus, augs 
nedideli. Tel. 8 600 79 060. 
Rokiškis
• Žieminius, sultingus, ilgai 

stovinčius obuolius, susirinkti 
patiems. Tel. 8 618 08 954. 
Rokiškis
• Sekciją Vilnius 4, 2 dalys.  
Tel. 8 646 32 856. Rokiškis
• Dovanojame sveiką, tvarkingą 
katinėlį. Savarankiškai ėda, reikalus 
atlieka dėžutėje. Galime atvežti. 
Tel. 8 692 86 337. Rokiškis
• Siamo kačiukus.  
Tel. 8 624 51 640. Rokiškis
• 2 m. juodą katytę, sterilizuota. 
Maistui neišranki, meili, labai 
gaudo peles. Moka daryti į dėžutę, 
gali gyventi bute arba kaime 
(lauke). Tel. 8 604 09 285. 
Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Rankinį   laikrodi  RETOX   
atsparus  vandeniui, šviečia  
tamsoje. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• 37 dydžio tvarkingus batelius. 

Defektų nėra. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 627 93 019. Kupiškis
• Juodą ilgą moterišką striukę su 
gobtuvu. XXL dydis. Kaina 65 Eur. 
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Baltus moteriškus sportinius 
batelius. Vokietija. 38 dydis. Kaina 
42 Eur. Tel. 8 621 86 262. 
Rokiškis
• Juodus odinius moterišku 
sportinius batelius, lenktu padu. 
Korėja. 40 dydis. Kaina 42 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Zomšinius iki  pusės blauzdos 40 
dydžio, juodus batus. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Striukę su gobtuvu iki juosmens, 
44-46 dydis. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Striukę su gobtuvu, rusvos 
spalvos, 46 dydis. Kaina 8 Eur.  
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Ploną pūkinę striukę. Kaina 12 
Eur. Tel. 8 627 27 626. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Mažai naudotą vaizdo plokštę 
MSI GTX 1050ti. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 621 30 959. Rokiškis
• Packard bell nešiojamąjį 
kompiuterį, puikiai veikiantis, 
baterija laiko apie 4 valandas. 
Kietas diskas 500 GB. Procesorius 
intel core i3 trečiosios kartos. Su 
krovikliu, atsakau į sms. Kaina 
galutinė. Kaina 85 Eur.  
Tel. 8 647 88 088. Rokiškis
• Samsung monitorių. Veikia. Kaina 
8 Eur. Tel. 8 627 27 626.  
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Nokia c2 veikia gerai yra 
kroviklis ir atsarginė baterija. Kaina 
15 Eur. Tel. 8 627 27 626.  
Rokiškis
• Huawei. Būklė puiki. Kaina 125 
Eur. Tel. 8 627 27 626. Rokiškis


