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Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Reklamos karai rajono taryboje

2 p.
Rajono tarybos narys Stasys Mekšėnas komitetuose pateikė nemažai klausimų apie reklamą sporto ir kultūros 
renginiuose.                                                                                                                            L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Rokiškyje – spąstai smulkiems 
gyvūnams. Smarkiai nukentėjo 
globojama katytė

3 p.

3 p.

Pumai atlikta operacija. Globėjai viliasi, kad spąstų sutraiškyta letenėlė nepradės gangrenuoti. 
„Antras šansas“ paskyros nuotr.

Juodupės šaudykla 
nugriauta

Pupelėje – aristokratiškas Helovino vakaras

Kavinė Pupelė rokiškėnus sukvietė į aristokratišką Helovino vakarą.
Įdomiausios jo akimirkos – svetainėje www.rokiskiosirena.lt.

Pagerbta!

Sventės (Latvija) kapinėse Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 506-osios kuopos 
kariai savanoriai ne tik uždegė žvakutes, bet ir pritvirtino atsiklijavusius kryželius.           L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Neužmirštas ir nežinomo kario kapas mažose Tumasonių kapinaitėse.

4 p.
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Nepriklausomas rajono laikraštis

Reklamos karai rajono taryboje
Apie tai, kad rajono tary-

bos pozicija ir opozicija su-
gyvena taikiai, kaip katė su 
šuniu, menka paslaptis. Dar 
vienu nesantaikos objektu 
tapo planai apmokestinti 
leidimus išorinei reklamai. 
Prieš rajono tarybos posėdį 
koalicija „Už laisvę augti“ ir 
rajono meras Ramūnas Go-
deliauskas apsikeitė įrašais 
socialiniame tinkle. Ginčo 
esme tapo tai, kad kaip pa-
tarlėje: vieni apie batus, kiti 
apie ratus, vieni apie išorinę 
reklamą, kiti – apie iškabas.

Naujas mokestis?
Prieš rajono tarybos po-

sėdį, vykusį spalio 25 d., 
koalicija „Už laisvę augti“ 
parengė ir savo paskyroje fa-
cebook tinkle paskelbė tokį 
įrašą: „Savivaldybė pasimo-
kė iš Seimo ir paruošė jums 
naują mokestį. Šį penktadienį 
Rokiškio rajono savivaldybės 
tarybos posėdyje bus prista-
tyta nauja tvarka dėl išorinės 
reklamos mieste. Ir naujas 
mokestis - rinkliava už išori-
nę reklamą. Iki šiol mokesčio 
savivaldybė nerinko. Norint 
įrengti išorinę reklamą, ją 
užtekdavo suderinti su savi-
valdybės architektu. Tačiau 
dabartinei miesto valdžiai, 
prikūrusiai naujų etatų ir pri-
sipirkusiai naujų automobilių, 
matyt pradėjo trūkti pinigų. 
Todėl jie nutarė apmokestinti 
visus, kuriems reikia išorinės 
reklamos. Panašu, kad kišenes 
teks papurtyti ir kirpykloms, 
ir smulkioms parduotuvėlėms. 
Visiems, kam reikia pranešti 
apie savo veiklą. Kurie šiuo 
metu dirba ir iš valdžios ne-
prašo nieko. Nebent netruk-
dyti dirbti. Štai, kaip greitai 
mūsų meras ir jo pavaldiniai 
užsikrėtė centrinės valdžios 
norais įvesti naujų mokesčių! 
Aišku, mokesčio projekte nu-
matyta ir visokių lengvatų. 
Tai reiškia, kad žmonės tam-
pa priklausomi nuo valdžios 
malonės. Vieniems bus pri-
taikytos lengvatos, kitiems – 
ne. Reiks vėl naujų popierių. 
Mokestis planuojamas įvairus 
– nuo 30 iki 60 eurų už vie-
ną kvadratinį metrą. Metams. 
Trumpalaikis mokestis – 15 
eurų mėnuo. Šiuo darbu už-
siims artimas mero bendražy-
gis Raimondas Simonavičius, 
šiuo metu dirbantis Savival-
dybės architektūros ir paveldo 
skyriaus vedėjo pavaduotoju. 
Jis ir paruošė visą tvarką. Gerą 

galią įgaus merui ištikimas 
valdininkas! Priminsime, kad 
Rokiškio rajono savivaldybės 
reitingas dėl ryžtingų mūsų 
koalicijos žingsnių 2018 me-
tais, iš 46 vietos pakilo iki 31. 
Nes nebuvo kuriami nauji eta-
tai valdininkams, nebuvo įve-
dami nauji mokesčiai. Buvo 
taupoma ir ieškoma, kur taš-
komi mokesčių mokėtojų pi-
nigai. Be abejo, reitingai – dar 
ne viskas. Tačiau lašas po lašo 
lemia, kad žmonės nebenorės 
Rokiškyje kurti savo verslų. 
Iškels juos į artimiausius rajo-
nus. Arba, kas labiau tikėtina, 
išvažiuos ir patys. Patys val-
dantieji "neigiamo poveikio" 
dėl naujo mokesčio neįžvel-
gia. Gražu“.

Melagiena?
Rajono meras R. Gode-

liauskas taip pat prieš rajono 
tarybos posėdį socialiniame 
tinkle išplatino pranešimą: 
„Ar tikrai viskas, ką perskai-
tome, yra TIESA⁉ Manau, 
kad ne. Taip stengiamasi 
skleisti melą ir sėti tarpusavio 
nepasitikėjimą!‼ Pusę metų 
niekaip nereagavau į opozici-
jos pastangas bet kokia kai-
na sumenkinti savivaldybės 
vadovybės (mero, vicemero, 
administracijos direktoriaus ir 
pavaduotojo) instituciją. Gal 
ir toliau nereaguočiau, nes vi-
sada vadovaujuosi principu, 
jog tą laiką geriau išnaudoti 
geriems darbams atlikti, o ne 
įsivelti į opozicionierių kur-
piamas intrigas. Bet blogiau-
sia, kad tuo melu „nuodija-
mi" eiliniai žmonės, kuriems 
informacijos, paprasčiausiai, 
kartais nepakanka. Štai vienas 
iš klaidingai pateiktos infor-
macijos pavyzdžių. Kai kurie 
Rokiškio rajono savivaldybės 
tarybos nariai, kurie save „lai-
ko” tarsi šventais kovotojais 
už žmonių gerovę, paskelbia, 
kad ruošiamasi apmokestinti 
kirpyklas, parduotuves ir vos 
ne visus žmones už užrašus, 
kurie praneša apie vykdomą 
veiklą. Tai sąmoningas žmo-
nių klaidinimas. Jei Tarybos 
nariai, kurie dirba joje ne 
pirmus metus, teiktųsi bent 
paskaityti reklamos įstatymą, 
ką ten visą įstatymą, užtektų 
jo pradžią, suprastų, kad už-
rašai ant kirpyklų, parduotu-
vių, įmonių pavadinimai ant 
jų buveinių ar prekybos vietų 
- NĖRA IŠORINĖ REKLA-
MA. TAI – IŠKABA, KURI 
NEGALI BŪTI APMOKES-

TINTA IR NIEKADA NE-
BUS APMOKESTINTA‼ 
Paruošta rinkliavos nuostatų 
tvarka būtų taikoma tik naujai 
įrengiamai IŠORINEI RE-
KLAMAI, O NE IŠKABAI. 
Tokios tvarkos yra taikomos 
visoje Lietuvoje ir pagrin-
dinis to tikslas - stebėti ir 
kontroliuoti, kad reklama ati-
tiktų keliamus reikalavimus, 
nebūtų „prikabinėta" bet kur 
ir bet kokios išvaizdos. Vie-
nintelę argumentuotą pastabą 
Tarybos komitetų posėdžių 
metu išsakė Stasys Mekšėnas 
dėl reklaminių rėmėjų skydų 
naudojimo renginių, varžybų 
metu. Dėkoju už įžvalgą ir 
gerą pastabą rengėjams.

Toliau apie nupirktus nau-
jus automobilius. Opozicija 
puikiai žino, kad dar buvusios 
tarybos kadencijoje, kurioje 
beveik visi ir darbavosi, buvo 
IŠNUOMOTI 4 „TOYOTA“ 
markės automobiliai. Spalio 
mėnesį nuomos terminas bai-
gėsi, todėl „Toyota” atstovai 
juos atsiėmė. Vietoje jų buvo 
priimtas sprendimas konkur-
so būdu nuomoti pigesnius 
– „Škoda” markės automo-
bilius. Ne gana to, mes vieno 
automobilio atsisakėme - už-
tenka trijų. Jei anksčiau meras 
ir vicemeras naudojosi ats-
kirais automobiliais, MUMS 
UŽTENKA VIENO‼ Mūsų 
nereikia vežioti namo ar iš 
namų. Daug maloniau yra pa-
sivaikščioti pėstute.

Dar vienas svarbus fak-
torius – man nereikalingas 
asmeninis vairuotojas, kurio 
atlyginimas pranokdavo spe-
cialisto tarnybinį atlyginimą‼ 
Tai kas, vis dėlto, išlaidavo⁉ 
Nebekalbame apie šių, rajono 
labui dirbti prisiekusių narių 
100 000 Eur „padovanotus" 
avansus, Kalėdų rezidencijos 
pavadinimo „padovanojimą" 
ir kita, tačiau ne apie tai dabar 
eina kalba“. Mieli Rokiškio 
krašto žmonės, kreipiuosi į 
Jus! Jei Jums kyla nors men-
kiausių neaiškumų, skambin-
kite, rašykite ir klauskite! Tik 
bendraujant galima viską išsi-
aiškinti ir išvengti nesusiprati-
mų. Neužkibkite ant tų intrigų 
kabliukų‼“

O ką sako 
Reklamos įstatymas?
Kiekvienam šiek tiek su re-

klama ir jos gamyba bei talpi-
nimu susidūrusiam asmeniui 
aišku, kad yra išorinė reklama 
ir iškaba yra du skirtingi daly-

kai. „Rokiškio Sirena“ pasido-
mėjo, ką šiuo klausimu teigia 
Reklamos įstatymas. Įdomu 
tai, kad Reklamos įstatymo 
2-ajame straipsnyje sąvokos 
„Iškaba“ ir „Išorinė reklama“ 
aiškiai atskirtos ir apibrėžtos.

„Iškaba – ant ar prie rekla-
mos davėjo buveinės pastato 
arba reklamos davėjo preky-
bos ar  paslaugų teikimo vieto-
je ar prie jos įrengiama specia-
li išorinės reklamos pateikimo 
priemonė, ant kurios ar kurio-
je pateikiama informacija: re-
klamos davėjo pavadinimas ir 
(arba) reklamos davėjo preky-
bos ar  paslaugų teikimo vie-
tos pavadinimas (parduotuvė, 
viešbutis, kirpykla ir kt.), ir 
(arba) parduodamų prekių ar 
teikiamų paslaugų pavadini-
mas (avalynė, automobilių re-
montas ir kt.). Iškaba taip pat 
laikoma tokios informacijos 
pateikimo vieta ant reklamos 
davėjo buveinės arba preky-
bos ar paslaugų teikimo vietos 
pastato  sienos, langų ar durų. 
Be nurodytos informacijos, 
iškaboje gali būti pateikiami 
prekių ženklas, logotipas, em-
blema, darbo laikas, reklamos 
davėjo vardas, pavardė“.

„Išorinė reklama– reklama, 
kurios įvairios specialios (sten-
dai, skydai, stulpai, vitrinos 
ir pan.) ir pritaikytos (pastatų 
sienos, langai, durys, stogai, 
laikinieji statiniai, transpor-
to priemonės, oro balionai ir 
pan.) pateikimo priemonės yra 
ne patalpose. Išorine reklama 
taip pat laikoma: 1) reklama, 
kurios pateikimo priemonės 
yra patalpose (vitrinose, langų 
ir (arba) durų vidinėse pusėse), 
tačiau ji yra matoma iš lauko 
pusės; 2) iškaboje pateikiama 
informacija“.

Kalbama tik 
apie išorinę reklamą
Penktadienio, spalio 25-os-

ios,  rajono tarybos posėdžiui 
buvo pateiktas „Vietinės rin-
kliavos už leidimo įrengti 
išorinę reklamą Rokiškio ra-
jono savivaldybės teritorijoje 
išdavimą nuostatų“ projektas. 
Kaip ir dera tokiuose teisės 
aktuose, nuostatuose neku-
riami terminai ir apibrėžimai. 
Taigi, iškabos ir išorinės re-
klamos apibrėžimai čia yra 
tokie pat, kaip ir Reklamos 
įstatyme. „Nuostatuose varto-
jamos sąvokos suprantamos 
taip, kaip jos apibrėžtos Lie-
tuvos Respublikos reklamos 
įstatyme, įstatymo įgyvendi-

namuosiuose teisės aktuose“, 
– teigiama projekte. Taigi, ir 
išorinės reklamos apibrėžimas 
yra toks, koks jis yra Rekla-
mos įstatyme.

Kitaip sakant, niekas iškabų 
apmokestinti nesiruošia. Patei-
kiami tokie numatomų rinklia-
vų dydžiai: Vietinės rinkliavos 
dydžiai: vieneriems metams, 
kai: 6.1.1. reklaminės veiklos 
subjektai, kurie reklamą įren-
gia ant jų nuosavybės teise ar 
kitu teisėtu pagrindu valdomo 
pastato ar objekto (sklypo), 
kai išorinė reklama yra tiesio-
giai susijusi su tame pastate ar 
objekte (sklype) jų vykdoma 
veikla, – 30 Eur/ kv. m rekla-
mos plotą ir 10 Eur/ kv. m už 
papildomą kiekvieną reklamos 
plotą; 6.1.2. reklaminės veiklos 
subjektai, kurie reklamą įren-
gia ne ant jų nuosavybės teise 
ar kitu teisėtu pagrindu valdo-
mo pastato ar objekto (sklypo), 
kai išorinė reklama yra tiesio-
giai nesusijusi su tame pastate 
ar objekte (sklype) jų vykdoma 
veikla, – 60 Eur/ kv. m rekla-
mos plotą ir 10 Eur/ kv. m už 
papildomą kiekvieną reklamos 
plotą.  Trumpalaikė vienkarti-
nė (iki 1 mėnesio) išorinė re-
klama – 15 Eur.

Nuo Vietinės rinkliavos 
atleidžiami: rajono savival-
dybės viešosios ir biudžeti-
nės įstaigos, taip pat rajono 
savivaldybės kontroliuojamos 
įmonės; valstybės viešosios 
ir biudžetinės įstaigos; re-
klaminės veiklos subjektai, 
skleidžiantys išorinę sociali-
nę reklamą; verslo subjektai, 
vykdantys veiklą Rokiškio 
rajone pirmaisiais metais nuo 
įmonės įregistravimo juridi-
nių asmenų registre. reklami-
nės veiklos skleidėjai, kurie 
įrengia iškabą (-as), kai jos 
(jų) reklamos plotas yra ne 
didesnis kaip 0,3 kv. m.Už lei-
dimo įrengti išorinę reklamą 
dvejiems, trejiems, keturiems 
arba penkeriems metams išda-
vimą apskaičiuojama ir ima-
ma atitinkamo dydžio vietinė 
rinkliava. Savivaldybės taryba 
turi teisę vietinės rinkliavos 
mokėtojams sumažinti rin-
kliavos dydį ar iš viso nuo jo 
atleisti. Rinkliavos suma dvi-
gubinama, jei teisės aktus ati-
tinkanti išorinė reklama įreng-
ta be Leidimo.

Kaip matyti, projekte pa-
minėtos ir iškabos. Nes, pagal 
Reklamos įstatymą, išorine 
reklama laikoma iškaboje pa-
teikiama informacija, nepa-

tenkanti į iškabos apibrėžime 
pateiktos informacijos apibrė-
žimą.

Daug triukšmo, 
o svarstymą atidėjo
Visgi daug triukšmo su-

kėlusių nuostatų projektas 
nebuvo svarstomas rajono 
taryboje. Šeštuoju numeriu 
pažymėtą klausimą rajono 
meras pasiūlė išbraukti iš dar-
botvarkės. Prieš išbraukiant 
klausimą, meras pabrėžė: „Iš-
orinė reklama – ne iškaba. Tai 
skirtingi dalykai. Iškabos ne-
apmokestinamos. Kreipiuosi 
į koaliciją „Už laisvę augti“, 
kad neklaidintų visuomenės“.

Klausimas buvo išbrauktas 
iš darbotvarkės dėl tarybos 
nario Stasio Mekšėno pastabų.

Ką siūlė tarybos narys?
Rajono tarybos narys S. 

Mekšėnas, „Rokiškio Sire-
nos“ paklaustas, kokių pasta-
bų turi dėl nuostatų projekto, 
pirmiausia pasidžiaugė, kad 
tarybos sprendimai nepriima-
mi konvejeriu, paisoma pas-
tabų. Tarybos nariui neaišku-
mų sukėlė išorinės reklamos 
kabinimas sporto ir kituose 
viešuose renginiuose. „Antai, 
rengiamas didžiulis tarptauti-
nis renginys. Kaip padėką ir 
pagarbą jį rėmusiems asme-
nims bei įmonėms, kabiname 
jų reklaminius tentus. Ar ir jie 
būtų apmokestinami? Kokia 
tada prasmė prašyti paramos? 
Va į šituos klausimus rajono 
tarybos komitetuose ir ieško-
jome atsakymo. Todėl klausi-
mas ir buvo atidėtas“, – sakė 
pašnekovas.

Sporto renginiuose yra tai-
komos dvi reklamos strategi-
jos. Mažesni klubai paprastai 
renginiuose kabina rėmėjų 
reklaminius tentus. O štai di-
dieji sporto klubai vietas re-
klamai aikštėse ir stadionuose 
pardavinėja. Tokie reklamos 
pardavimai sudaro gana žen-
klią įplaukų dalį klubų biudže-
tuose. Todėl gana logiška, kad 
tokios pajamos gali būti ap-
mokestinamos. „Būtent tokia 
situacija ir yra. Todėl dabar ir 
turime diskutuoti dėl aiškes-
nio išorinės reklamos įkainių 
taikymo kultūros bei sporto 
renginiuose. Ir labai svarbu, 
kad tokia galimybė buvo su-
teikta, o ne buldozerio metodu 
priimtas sprendimas“, – sakė 
S. Mekšėnas.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Pasubatės kaime žuvo dviratininkas. Policija 
ieško iš įvykio vietos pabėgusio vairuotojo

 Spalio 29 d. 19.30-20.30 
val., Rokiškio r., kelyje 
Daugpilis-Rokiškis-Panevė-
žys, 0,200 km., Pasubatės 
k., ribose 200 m. iki La-
tvijos Respublikos sienos, 
nenustatytos markės au-
tomobilio vairuotojas vai-

ruodamas automobilį par-
trenkė nuo Latvijos pusės 
link Obelių miestelio keliu, 
dešine kelio puse, dviračiu 
važiavusį vyrą (gim. 1967 
m.) gyv. Rokiškio r., ir iš eis-
mo įvykio pasišalino. Eismo 
įvykio metu dviratininkas 

žuvo.

Policija prašo visuomenės 
pagalbos ieškant iš įvykio vie-
tos pasišalinusio vairuotojo.

Panevėžio apskrities
 vyriausiojo policijos 
komisariato inform.

KRIMINALAI
Sulaikė neblaivų vairuotoją
Lapkričio 1 d. 17.06 val., kelyje 
Radiškis-Anykščiai-Rokiškis, 
Juodonių k. ribose neblaivus 
(pasitikrinti girtumą alkotesteriu 
atsisakė) vyras (gim. 1962 
m.) gyv. Utenoje, vairavo 
automobilį OPEL ZAFIRA. 
Įtariamasis sulaikytas. 

Neramios Vėlinės
Lapkričio 2 d. 16.27 val. 
Rokiškio r., Antanašės k., 
neblaivus (1,87 prom. girtumas) 
vyras (gim. 1992 m.) gyv. 
Rokiškio r., kilusio konflikto 
metu, smurtavo prieš neblaivų 
(0,58 prom. girtumas) vyrą 
(gim. 1954 m.) gyv. Rokiškio r., 

Įtariamasis sulaikytas.
Lapkričio 2 d. 21 val. Rokiškyje, 
bute neblaivus (3,38 prom. 
girtumas) vyras (gim. 1971 m.) 
gyv. Rokiškyje, išgertuvių metu 
smurtavo prieš savo neblaivią 
sugyventinę (gim. 1966 m.). 
Įtariamasis sulaikytas.

Panevėžio VPK inform.
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Rokiškyje – spąstai smulkiems gyvūnams. Smarkiai nukentėjo globojama katytė

Pasivaikščiojimas Pumai buvo lemtingas. Laimė, kad niekadėjai per silpnai 
pritvirtino spąstus ir katytė sugebėjo atlaisvinti juos laikančius raiščius. 

„Antro šanso“ paskyros nuotr.

Rokiškio gyvūnų globė-
jų bendruomenę sukrėtė 
žinia: Lauritos Laškovai-
tės globojama katytė, iš-
leista pasivaikščioti aplink 
namus, grįžo su spąstais, 
sugnybusiais priekinę lete-
nėlę. Jei katytė nebūtų nu-
traukusi spąstus laikiusių 
raiščių, ji būtų žuvusi. O 
dabar dėl jos letenėlės ko-
voja Panevėžio veterinari-
jos gydytojai.

Skaudi nelaimė
Laurita Laškovaitė ir jos 

mama – „Antro šanso“ draugi-
jos savanorės, besirūpinančios 
gyvūnų globa namuose. Ką 
tai reiškia „gyvūnų globa na-
muose“? Tai globa, kai bena-
mis gyvūnas priglaudžiamas 
globėjo namuose. Taip jis ne 
tik gydomas, prižiūrimas, bet 
ir socializuojamas: pratina-
mas prie gyvenimo namuose, 
žmonių draugijos. Tokiems 
gyvūnams daug didesnės ga-
limybės rasti naujus namus, 
sėkmingai juose pritapti.

Katės, skirtingai nuo šunų, 
paprastai namuose neuž-
daromos. Jos išleidžiamos 
pasivaikščioti, ir, vedamos 
instinkto, pasivaikščiojusios 
grįžta į savo namus. Taip savo 

kates laiko dauguma privačių 
namų šeimininkų. Ne išimtis 
ir gyvūnų globėjai. Taigi, kai 
Puma išėjo pasivaikščioti, 
globėjai nieko blogo neįtarė. 
Pasak pašnekovės, katytė toli 

nuo namų nenuklysta, vaikšto 
Juodupės gatvės apylinkėse: 
apeina kaimynų sklypus.

Tačiau šįkart katytė iš pa-
sivaikščiojimo ilgokai ne-
parėjo. Ir grįžo ji žiauriai 

sužalota letenėle, įstrigusia 
sovietiniuose spąstuose smul-
kiems gyvūnams, liaudyje 
vadinamuose tiesiog „kapka-
nu“, nuo rusiško žodžio „ka-
pkan“ – spąstai.

Spąstai pritrenkė katytės 
priekinę letenėlę – sutraiškyta 
pėdutė. Ar pavyks ją išgelbė-
ti, ar teks amputuoti sužalotą 
letenėlę, sprendžia Panevėžio 
veterinarijos gydytojai, pas 
kuriuos nedelsiant buvo išvež-

ta sužalota katytė.

Skirta ne šeškams
L. Laškovaitė pasakojo, kad 

jų gatvėje nemažai gyventojų 
laiko kates. Kadangi neaiš-
ku, kiek tokių spąstų apskritai 
buvo paspęsta, kyla pavojus 
aplinkinių gatvių gyventojų 
augintiniams. Kam buvo nau-
dojami spąstai, klausimas reto-
rinis. „Jei būtų gaudę, tarkime, 
šešką, aišku, kad įkliuvusią 

katę būtų paleidę“, – sakė paš-
nekovė. Tad prielaida, kad 
kažkas taip sumanė nuskriausti 
kaimynų kates, turi pagrindo. 
„Juolab, kad internete plinta 
vaizdai, kad tokiais spąstais 
Rusijoje gaudomos kaip tik ka-
tės“, – sakė L. Laškovaitė.

Patekusiam į spąstus gy-
vūnui gresia ilga, kankinanti 
mirtis nuo skausmo ir išseki-
mo. Katytei Pumai išgyventi 
pavyko tik todėl, kad besiblaš-
kydama ji sugebėjo atlaisvinti 
ar nutraukti spąstus laikiusius 
raiščius. Jei spąstai būtų pri-
rišti tvirčiau, gyvūnas arba 
pats būtų nusitraukęs letenėlę, 
arba nusikankinęs spąstuose.

Kaip informavo Gyvūnų 
gerovės draugija „Antras šan-
sas“, Pumai padaryta rentgeno 
nuotrauka. Joje matyti, kad 
sulaužyti gyvūnėlio pirštukai. 
Jei neprasidės gangrena, gal-
būt pavyks išsaugoti sužalotą 
letenėlę. Norintieji paaukoti 
Pumos gydymui, tą gali pada-
ryti pervedę lėšų į šią sąskaitą:

Utenos rajono gyvūnų my-
lėtojų draugija, Įm. kodas: 
184211367

LT417044060002546192, 
SEB bankas

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Juodupės šaudykla nugriauta

Juodupėje nebeliko pavo-
jingo objekto  – gimnazijos 
šaudyklos. Kokios ji buvo bū-
klės, „Rokiškio Sirenos“ skai-
tytojai galėjo įsitikinti repor-
taže „Pasivaikščiojimas prie 
Juodupės gimnazijos šaudy-
klos: čia išties pavojinga“.
https://www.rokiskiosirena.
lt/naujiena/politika/pasivai-
kiojimas-prie-juodups-gim-
nazijos-audyklos-ia-ities-pa-
vojinga-foto,.

Rajono savivaldybė skel-
bia, kad birželio pabaigo-
je priimtas rajono tarybos 
sprendimas griauti šią šau-
dyklą yra įvykdytas.

Pavojinga vieta
Iš Juodupės šaudyklos se-

niai buvo likę tik griuvėsiai. 
Jos sienos ištrupėjusios, vie-

tomis sugriuvusios į tranšėją, 
vietomis pavojingai pasviru-
sios. Ir visa tai – gimnazijos 
kieme. Prie pat krepšinio aikš-
telės. Nuo kurios griuvėsius 
skyrė plonytė „stop“ juosta. 
Tačiau ar tai sulaikytų, pa-
vyzdžiui, moksleivį, bėgantį 
parsinešti į tranšėją nuriedė-
jusio kamuolio? Apie tai, kiek 
laiko ši šaudykla buvo nenau-
dojama, liudijo ir tai, kad joje 
išdygusios obelys jau virto iš-
lakiais medžiais, brandinusiais 
vaisius.

Rajono taryba sprendimą 
griauti šaudyklą priėmė birže-
lio pabaigoje.

Atsivėrė vaizdas į upę
„Bendromis savivaldybės 

vadovų ir specialistų pastan-
gomis griovimai darbai buvo 

atlikti greitai. Gimnazijos di-
rektorė Dainora Mineikienė 
(nuotr.), rodydama vietą, kur 
stovėjo pavojingas pastatas, 
juokavo, kad vienu šūviu nu-
šauti du zuikiai: neliko pavo-
jingo pastato ir atsivėrė gražus 
vaizdas į upę“, – rašoma rajono 
savivaldybės tinklalapyje. Tin-
klalapyje teigiama,  savivaldy-
bės mero pavaduotojas Tadas 
Barauskas ir mero patarėjas 
Vytautas Saulis įvertino atlik-
tus darbus, neabejodami, kad 
tai ne paskutinis griūvančio 
pastato likvidavimas Juodupė-
je. Kitas objektas, ties kuriuo 
dirba savivaldybės vadovai ir 
specialistai, yra Juodupės gar-
siojo bendrabučio –„Pentago-
no“ – pastato likvidavimas.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Ledo ritulio aikštelės darbams rasti rangovai
Rajono savivaldybė pa-

skelbė, kad pasirašyta sta-
tybos darbų rangos sutartis 
su UAB „Aestas“, kuri vyk-
dys ledo aikštelės stoginės 
statybos darbus. 

„Tik dabar gavome finan-
savimą iš Švietimo, mokslo ir 
sporto ministerijos, todėl nea-
tidėliotinai buvo vykdomi vie-
šieji pirkimai ir pagaliau galime 
pranešti, jog situacija pajudėjo 
iš mirties taško. Pagrindinis 
mūsų pageidavimas įmonei, 
dėti visas įmanomas pastangas, 
kad šį sezoną vaikai čia galėtų 
čiuožti ir treniruotis, neberei-

kėtų jų vežti į Daugpilį ir kitur“, 
– komentavo meras Ramūnas 
Godeliauskas. Pasak rajono va-
dovo, rangovai pasiruošę rimtai 
padirbėti – apžiūrėję dabartinę 
aikštelės būklę, artimiausiu metu 

pažadėjo atsiųsti būsimų darbų 
grafiką ir nedelsdami susisiekti 
su techninę priežiūrą vykdančia 
įmone dėl darbų eigos.

Rajono savivaldybės 
inform.
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Pagerbta!
Kasmet Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 

506-osios kuopos kariai savanoriai prieš Vėlines lanko 1919-20 m. žuvusių karių 
savanorių kapus mūsų rajone ir Latvijoje. Neliko nepagerbti ir partizanų kapai. Tra-
diciškai kartu su kariais savanoriais aplankyti tų, kam esame skolingi laisvę, vyko ir 
„Rokiškio Sirenos“ komanda. Kodėl lankome laisvės kovotojų kapus? Nes laisvas 
žodis galimas tik laisvoje valstybėje.

Dėkingi už laisvę 
ir valstybę
1919-20 m. laisvės kovos 

buvo unikalus reiškinys mūsų 
tautos sąmonėje, valstybin-
gumo istorijoje. Tačiau dau-
geliui jos yra terra incognita. 
Kodėl? Nes jos sovietmečiu 
sąmoningai buvo trintos iš 
tautos atminties ir sąmonės. 
Šios kovos – jaunos Lietuvos 
valstybės sėkmės istorija. Kai 
jauni jos vyrai išėjo kovoti už 
savąją valstybę, nė gerai ne-
žinodami, kokia ji bus. Kokia 
bus jos teritorija, valstybinė 
santvarka. Kai aplink buvo 
tiek viliojančių idėjų. Kai 
Vilniuje, anot pulkininko lei-
tenanto Lino Idzelio, vienoje 
gatvėje buvo trys verbavimo 
punktai į tris skirtingas ka-
riuomenes. Kai vieni siūlė 
pasaulinę revoliuciją, kiti 
– pinigus, o jauna Lietuvos 
kariuomenė siūlė laisvę. Ir ja 
tikėjo. Ne tik lietuviai. Lais-
vės idėja vienijo ir lietuvius, 
ir rusus, ir baltarusius, ir žy-
dus. Štai Rokiškyje teikiama 
Ruvino Būno – devynioli-
kmečio žydų jaunuolio nuo 
Pasubatės kaimo, premija. R. 
Būnas žuvo už Lietuvos lais-
vę Giedraičių mūšyje.

Kovos su bolševikais nu-
sidriekė iki pat Daugpilio. Ir 
lietuvių aukų jos pareikalavo 
iki pat 1920 m. liepos, kai 
buvo pasirašyta Lietuvos–So-
vietų sąjungos taikos sutartis.

1919-20 m. laisvės kovose 
krauju aplaistyta kiekviena 
mūsų krašto žemės pėda. Čia 
vyko aršios kovos su bolše-
vikais, kuriuos iš Lietuvos 
pavyko išstumti tik 1919 m. 
rugsėjo pradžioje, po laimėto 
Zarasų mūšio. Todėl ir karių 
savanorių palaidojimų čia 
gausu – Rokiškio rajone ir jo 
pasienyje Latvijoje palaido-
tas 91 karys. Daugelio jų pa-
vardės žinomos. Tačiau yra ir 
tokių, kurių vardai nežinomi. 
Vadinasi, ir jų šeimoms nebu-
vo pranešta apie karo audrose 
dingusių artimųjų likimą. To-
dėl pareiga atminti ir pagerbti 
žuvusiuosius dar svarbesnė.

1919-20 m. karių savano-
rių kapus lanko įvairių or-
ganizacijų atstovai: šauliai, 
skautai. Kapų aplinką tvarko 
seniūnijų žmonės. Ir mūsų 
apsilankymo metu kapines 
Obeliuose tvarkė seniūnijos 
siųstos moterys. Jas sutikome 
ir prie paminklo Birželio su-
kilėliams ir sovietinės okupa-
cijos aukoms, ir prie 1919-20 
m. žuvusių karių kapų.

Pagerbti – pareiga
1919-20 m. karių savano-

rių atminimas yra svarbus ir 

visuomenei, ir jų tradicijų tę-
sėjams – šiandieniniams ka-
riams savanoriams. Ir pagarba 
nėra vien tik proginė – valsty-
binių švenčių, atmintinų die-
nų metu. Pagerbti Lietuvos 
karių, palaidotų Červonkoje 
ar Subatėje, atminimo, Kraš-
to apsaugos savanorių pajėgų 
Vyčio apygardos 506-osios 
kuopos kariai vyksta ir tarp-
tautinių pratybų Latvijoje 
metu. Ir kapų lankymas prieš 
Vėlines – ne proga pasigirti ir 
taip aktyvia savo veikla, o ga-
limybė išsamiau supažindinti 
visuomenę su laisvės kovų 
istorija, jos didvyriais. Kad 
važiuodami pro šalį ar užsukę 
lankyti artimųjų kapų, rokiš-
kėnai uždegtų žvakutę ir kri-
tusiems už Lietuvos valstybę.

Kadangi Rokiškio rajono 
pasienyje vyko aršios kovos, 
tad ir palaidojimų čia nema-
žai. Kadangi tradiciškai ka-
riai savanoriai aplanko visus 
91-ą 1919-20 m. žuvusių ka-
rių kapus, tam skiriama pora 
dienų.

Latvijos keliais
Pirmoji kapų lankymo die-

na – spalio 30-oji. Pagerbti 
žuvusiųjų už Lietuvos valsty-
bę vyko 506-osios kuopos va-
das kapitonas Sergejus Afa-
nasjevas, kuopos intendantas 
grandinis Mantas Griškevi-
čius, vyr. eilinis Deividas 
Daukas, eiliniai Regimantas 
Karpavičius, Andrius Cha-
chlovas, Nerijus Kralikas. 
Prie jų prisijungė ir aktyvi 
kamajietė Sigita Turkevičie-
nė bei „Rokiškio Sirena“. 
Prieš vykstant – trumpas ins-
truktažas, kaip puošime karių 
kapus. Yra nustatytos tam 
tikros taisyklės, kaip reikia 
užrišti trispalvę ant kryžiaus, 
kaip tvarkyti patį kapą. Ir tos 
taisyklės neatsitiktinės: karių 
kapai vienodai puošiami vi-
soje Lietuvoje, taip net ir po 
mirties liudijant jų brolybę ir 
vienybę.

Pirmoji stotelė – Rokiškio 
senosios kapinės. Kol vy-
kome į jas, S. Turkevičienė 
pasakojo, kad sovietmečiu 
1919-20 m. karių kapai išliko 
žmonių atmintyje. „Jų sunai-
kinti neišdrįso. Ir mes, Rokiš-
kio jaunimas, žinojome, kas 
ten palaidoti. Tvarkyti kapus, 
žinoma, buvo pernelyg rizi-
kinga. Tačiau žvakutes visuo-
met uždegdavome“, – kalbėjo 
pašnekovė.

Nušlavę prikritusius lapus, 
atminties žvakeles uždegė ir 
rokiškėnai kariai savanoriai. 

Neužmirštas buvo ir pulki-
ninko leitenanto Petro Gužo, 
1919 m. sausio 1 d. iškėlusio 

Lietuvos trispalvę Gedimino 
pilies bokšte, kūrusio Lietu-
vos kariuomenę, atminimas.  

Visai netoli – ir gydyto-
jo Antano Gudonio, sovietų 
žvėriškai nukankinto Panevė-
žyje 1941 m. birželį, kapas. 
„Žmonių atmintyje išliko jų 
paskutinės gyvenimo dienos. 
Kai jį su kitais gydytojais, 
tiesiai iš operacinės, su bal-
tais chalatais ir kaukėmis, 
vedė į NKVD štabą“, – pasa-
kojo S. Turkevičienė.

Antroji kelionės stotelė 
– Obelių kapinės. Čia kariai 
aplankė 1919-20 m. karių du 
kapus, paminklą 1941 m. su-
kilėliams ir sovietinio teroro 
aukoms. Pagerbėme ir parti-
zano, Lietuvos patrioto An-
driaus Dručkaus atminimą.

Toliau kelias suka Latvijos 
link. Pirmiausia aplankytos 
beveik Lietuvos pasienyje 
esančios Subatės kapinės. 
Jose Lietuvos kariai savano-
riai palaidoti dviejose vieto-
se. Nušlavę lapus, nurinkę 
sudegusias žvakutes, kariai 
pakeitė trispalves juosteles 
naujomis, uždegė žvakutes. 
Įdomu tai, kad visai netoli 
Lietuvos karių kapų yra pa-
laidota dar viena karo auka: 
Aleksandra Strazde, žuvusi 
1919 m. rugsėjo 2-ąją. Jos 
kapas taip pat buvo papuoš-
tas trispalve juostele. Ją ka-
riai pakeitė nauja, ir uždegė 
žvakutę. Būtų įdomu detaliau 
sužinoti jos istoriją, žūties 
aplinkybes – vieningai nu-
sprendėme.

Toliau kelias veda į Čer-
vonką. Tai vienas dažniausiai 
lankomų 1919-20 m. žuvusių 
karių palaidojimų didingo 
paminklo šešėlyje. Nušla-
vę prikritusius lapus, kariai 
pakeitė trispalves juosteles, 
uždegė žvakutes. Čia palai-
doti ne tik lietuviai, bet ir 
baltarusiai, Gudų bataliono 
kariai, kritę gindami Lietuvą. 
Šis batalionas pergalių pasie-
kė ir mūsų rajone: istorinių 
šaltinių teigimu, 1919 m. bir-
želio 20 d. pirmoji baltarusių 
karių kuopa, vadovaujama 
mjr. M. Janickio  išvyko į 
boševikų frontą. Veikdama 
Marijampolės atskirojo bata-
liono sudėtyje, kuopa pirmą 
kartą susikovė su bolševikais 
į rytus nuo Obelių stoties, ties 
Cukriniškio malūnu. Mūšio 
metu baltarusių kariai paro-
dė drąsą ir ryžtą, į nelaisvę 
paimtas 1 bolševikų karinin-
kas ir 11 karių, du arkliai, 
kiti karo reikmenys, įvairus 
inventorius. Batalionas buvo 
svarbus ir vėlesnėse kovose, 
kai frontas nusidriekė nuo 
Zarasų iki Daugpilio.

Iš Červonkos vykome į 
Sventę. Čia buvo pats fronto 
su bolševikais paribys. Sven-
tės bažnyčios šventoriuje pa-
laidotas vienas lietuvių karys. 
Įdomu, kad tai vienintelis ka-
pas šventoriuje. Netgi katali-
kų dvasininkai (skirtingai nei 
mums įprasta) laidoti ne baž-
nyčios šventoriuje, o Sventės 
kapinėse. Šalia jų – pačioje 
garbingiausioje kapinių vie-
toje – dviejose kapavietėse 
palaidoti Lietuvos kariai. Jų 
įpėdiniams, šiandieniniams 
kariams, teko padirbėti. 
Ankstesnio kapų lankymo 
metu buvo pastebėta, kad nuo 
kapų plytelių atšoko kryže-
liai. Juos kariai kruopščiai 
nušveitė ir vėl pritvirtino spe-
cialiu mišiniu.

Nuo Sventės kelias suka 
jau į Lietuvą, Aleksandravė-
lės ir Bagdoniškio kapines.

Nuo Kamajų 
iki Gediškių
Antrąją karių kapų lanky-

mo dieną pirmoji stotelė – Ka-
majų memorialas. Netoli jo 
buvo masiškai laidojami ko-
vose už laisvę kritę Lietuvos 
partizanai. Iš ten maršrutas 
pro Degenių kapinaites – ten 
palaidotas 1919-20 m. kovose 
kritęs karys savanoris. Pane-
munio krašte yra kelios lan-
kytinos vietos. Pirmiausiai – 
Angelo paminklas. Jo sparnų 
šešėlyje ilsisi šio krašto lais-
vės kovotojai. Įdomu tai, kad 
paminklas buvo pastatytas 
visuomenės lėšomis ir inici-
atyva, jis iškilmingai pašven-
tintas 2003 m. Nušlavę lapus 
ir sniegą, atminti laisvės ko-
votojams uždegėme žvakutes. 
Panemunio kapinėse šeimos 
kape ilsisi Lietuvos kariuome-
nės leitenantas. Kiek tolėliau 

nuo Panemunio, Aukštadvarių 
kapinėse šeimos kape palaido-
tas karys savanoris. Įdomu tai, 
kad jis iš Laisvės kovų grįžo 
gyvas, 1929 m. buvo apdova-
notas.

Nuo Panemunio pro Čeda-
sus, Didsodę kelias driekiasi 
Gediškių link. Čia palaido-
ti du žuvę kariai. Paskuti-
nė maršruto stotelė – kelyje 
Lukštų link mažos Tumaso-
nių kapinaitės. Jas rasti ga-
lima pagal ypatingą ženklą 
– pašonėje esantį medinį 
malūną. Šiose kapinaitėse už-
degę žvakutę ant nežinomo 
kario kapo, galėjome drąsiai 
pasakyti lakonišką „Pagerb-
ta!“: aplankyti visi 1919-20 
m. laisvės kovose žuvę kariai. 
Ant jų kapų degė 91 atminties 
ir pagarbos žvakutė.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Pulkininko leitenanto Petro Gužo kapas Rokiškio senosiose kapinėse.                                L Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Paminklą Lietuvos partizanams Obelių kapinėse valė eilinis Andrius Chachlovas. Šalia – 506-osios kuopos 
intendantas Mantas Griškevičius ir Sigita Turkevičienė.

506-osios kuopos eilinis Regimantas Karpavičius (kairėje) ir vyr. eilinis Deividas Daukas keitė trispalvę juostelę ant 
1919 m. rugsėjo 2-ąją žuvusios Aleksandros Strazde kryžiaus Subatės kapinėse.

506-osios kuopos eilinis Andrius Chachlovas (kairėje) ir vyr. eilinis Deividas Daukas  ruošia naujas trispalves 
juosteles Červonkoje palaidotiems Lietuvos kariams.
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Dėkoja
Dėkoju  Juodupės seniūnui ir visiems kitiems, 
prisidėjusiems prie Šemetų kaimo kapinaičių 
sutvarkymo.

Pagarbiai,
Gražina Meilutė

Dėkoja
Tariame nuoširdų ačiū nuo sūnaus su šeima ir 
Juodkų giminės. Esame labai dėkingi visiems, 
kad palaikėte sunkią gyvenimo valandą, netekus 
mylimo tėvelio.

RASTA\PAMESTA

• Pamestas priekabos bortas. 
Geltonos spalvos, su valstybiniu 
numeriu. Tel. 8 683 55 319. 
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Akumuliatorinį pjūklą. 40  V, 
Brushels Motor. Tel. 8 621 51 352. 
Rokiškis
• Tvarkingą trimerio Husqvarna 
545 variklį. Nėra tik koto. Kaina 60 
Eur. Tel. 8 629 81 873.  
Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Naujus biliardo rutulius. Kaina 16 
Eur. Tel. 8 681 55 002.  
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Tvarkingą betono maišyklę. 
Kaina 300 Eur. Tel. 8 628 58 901. 
Rokiškis
• Suvirinimo įrangą. Kaina 45 Eur. 
Tel. 8 621 51 352. 
 Rokiškis
• Naudotus plastikinius langus 
ir balkono duris 2,37x1,45 m. 
Viena dalis atidaroma su roletais. 
1,55x1,45 m. Neatidaromas 
1,30x1,45 m. Atidaromas 1,35x1,45 
m. Atidaromas 0,80x2,20m. 
Balkono durys 2 vnt., vieneto kaina 
20 Eur. Tel. 8 629 15 101.  
Rokiškis
• Naudotą elektrinį siaurapjūklį. 
Kaina 11 Eur. Tel. 8 681 55 002. 
Rokiškis
• Trifazę betono maišyklę. Tvirti 
rėmai, reduktorius, ratukai, 0,25 
kub. Kaina 230 Eur.  
Tel. 8 686 97 344. Rokiškis
• Naujus kampinius šlifuoklius, 900 
W. Kaina 20 Eur. Tel. 8 621 51 352. 
Rokiškis

Ieškokite Rokiškio 
prekybos centruose!

Trys šaunios vasaros stovyklos
Šį rugpjūtį Žiobiškyje 

vyko kūrybiškumo ugdymo 
projektas „Vasaros nuotykiai 
Žiobiškyje“. Jį sudarė trys 
vasaros stovyklos vaikams 
ir jaunimui: vaikų šokių sto-
vykla ,,Timeless“ (rugpjūčio 
3-7 dienomis), kino edukaci-
nė stovykla ,,Kino pamokos“ 
(11-16 dienomis) ir kūrybiš-
kumo bei sceninio meistriš-
kumo ugdymo stovykla ,,Ku-
riu ir mokausi su žvaigžde“ 
(12-17 dienomis). Stovyklos 
dalyvių dienotvarkė buvo 
pilna aktyvių veiklų, treni-
ruočių ir meditacijos užsiė-
mimų.  Gyvenimas Žiobiškio 
pušyne, užsiimant įvairio-
siomis veiklomis su smagia 
kompanija, kompetentingais 
treneriais, lektoriais, režisie-
riais ir vadovais, jaunimui 
įsimintinu vasaros nuotykiu. 
O kino seansai ar zefyrų ke-
pimas prie laužo vakarais ne 
tik kūrė jaukią nuotaiką, bet 
ir buvo puiki proga bendrau-
ti, džiaugtis, dalintis įspū-
džiais ir patirtimi, bei šiltai 
prisiminti ,,Kultūros inovaci-
jų" organizuojamas vasaros 
stovyklas Žiobiškyje.

Judrumas, sveikata,
sportas, įgūdžiai
Vaikų šokių stovykloje 

,,Timeless" jos dalyviai ne tik 
palaike fizinį aktyvumą, šoko 
ar žaidė sportinius žaidimus. 
Kiekviena dieną stovyklos da-
lyviai tobulino savo koordina-
ciją, lankstumą, grakštumą ar 
fizinę ištvermę. 

Zumba instruktorė Inga 
Pilipavičiūtė - Baltrūnė apie 
stovyklą: ,,Šokių stovyklos TI-
MELESS dalyviai šiemet turė-
jo išskirtinę progą ir galimybę 
išbandyti įvairiausių šokių 
stilių: šiuolaikinio šokio, aero-
bines gimnastikos, gatves gim-
nastikos, gatvės šokių, zumbos. 
Skirtingų judėjimo programų 
dėka jie pažino savo kūno ga-
limybes, padedami mokytojų 
ir  trenerių, atskleidė savo, kaip 
šokėjo, stipriąsias puses ir gali-
mybes. Stovyklos TIMELESS 
vadovai iš visos Lietuvos – ge-
riausi savo srities specialistai. 
Aidas Tijūnėlis (Utena, ECHO 
DANCE studija ) mokė vaikus 
gatvės šokio paslapčių, Marius 
Praniauskas (Kupiškis) rodė 
vaikams, kaip taisyklingai ir 
greitai išmokti stovėti ant ran-
kų, tinkamai daryti atsispaudi-
mus. Baleto elementų pradme-

nų ir šiuolaikinio šokio mokė 
Ieva Balčiūnaitė (Vilnius, šo-
kio teatro A. Cholinos ir Do-
mino šokėja).  Aerobinės gim-
nastikos pradmenų ir triukų 
mokė gimnastikos trenerė Irina 
Girman Šlimienė (Palanga, 
„Energym“ studija). Su latino 
muzikos ritmais supažindino 
zumbos instruktorė Inga Pili-
pavičiūtė-Baltrūne (Rokiškis, 
„ZUMBA with INGA“ studi-
ja). Stovyklos metu dalyviai 
ne tik sportavo, bet ir klausėsi 
sveikos mitybos paskaitų su 
mitybos specialiste ir zumbos 
trenere Viktorija Juknevičiene 
(Vilnius, „Sportiškos moterys“ 
studija). Šokių stovykloje TI-
MELESS dalyviai lavino ben-
dravimo, komandinio darbo ir 
kūrybiškumo ugdymą. Vaikai 
daug dirbo grupėse ir savaran-
kiškai, kūrė šokius, kurių metu 
labiau pažino vieni kitus, mo-
kėsi iš stovyklos draugų.  Va-
karai nebuvo įsivaizduojami 
be bulvių ir zefyrų kepimo lau-
že bei vakarinių kino seansų.

Kūrė siaubo filmą
Kino edukacinė programa 

,,Kino pamokos" taip pat sulau-
kė didelio dėmesio. Stovyklos 
tikslas sukurti trumpametražį 
filmą. Vaikai artimiau susipa-
žino su pasauline kino virtuve, 
jos principais ir įdomybėmis. 
Vėliau patys piešė kadruo-
tes, rašė scenarijus, skirstėsi 
pareigas, dirbo profesionalia 
technika ir sprendė filmavimo 
aikštelėse kilusius iššūkius. 
Režisierė Marija Stonytė dali-
nasi mintimis: „Šiemet stovy-
kloje susirinko jau patyrę kino 
kūrėjai! Ne vienerius metus 

vykstanti kino stovykla išau-
gino vaikus, mylinčius kino 
meną, užsidegusius kurti ir 
atradinėti kino stebuklus. Šią 
vasarą vaikai metė iššūkį pa-
tys sau –  pasiryžo kurti kino 
filmus, kuriais didžiuotųsi. 
Jiems pavyko. Sukurti darbai 
pranoko jų pačių lūkesčius, 
kalbėjo rimtomis temomis, 
sujaudino auditoriją. Dirbome 
su dviem komandomis - jau-
nesniųjų ir vyresniųjų. Jaunes-
niųjų komanda analizavo labai 
aktualią socialinių tinklų grės-
mės temą. Vyresnieji privertė 
žiūrovų širdis plakti greičiau 
pristatę visus išgąsdinusį, pro-
fesionaliai padarytą trumpą 
siaubo filmą“.

Dainavimo pagrindai
Kūrybiškumo ugdymo pro-

grama ,,Kuriu ir mokausi“ taip 
pat jau turi savo gerbėjų ratą, 
kuris pasakoja sėkmės istori-
jas. Vyresnieji stovyklos daly-
viai visą savaitę tobulino savo 
dainavimo įgūdžius, mokėsi ir 
patirties sėmėsi iš profesiona-
lų, vokalo pedagogų: Povilo 
Meškėlos, Dalios Babilai-
tės-Abarės, Rasos Šakalienės 
ir Indrės Launikonytės. Žino-
ma, sceninis meistriškumas, 
aktorių virtuvės ypatybės ir 
kūno kalba nebuvo užmiršti. 
Kartu su Ieva Balčiūnaite sto-
vyklos dalyviai mokėsi baleto 
pagrindų bei įvairiai aktyviai 
leido laiką. Su lektoriumi Ei-
mantu Bareikiu koncentravosi 
ties scenine išraiška ir kūno 
kalba, o įvairių kūrybingų už-
duočių metų dalyviai turėjo 
galimybe ir įjungti intelek-
tualinius gebėjimus. Vakarai 

buvo užimami meditacijomis 
ar muzikinėmis terapijomis 
kartu su Indre Launikonyte. 
Stovyklos finalas buvo du kon-
certai (Rokiškyje ir Zarasuose), 
kuriuose stovyklos dalyviai at-
skleidė talentus ir įgytas žinias 
publikai. Susitikimas-diskusija 
su atlikėja ir aktore Jurga Še-
duikyte-Bareikiene stovyklą 
užbaigė ramybės ir pasitenkini-
mo gaidele.

Salomėja Petručionytė dali-
nasi įpūdžiais: ,,Labai laimin-
ga, kad nusprendžiau vykti į 
šią stovyklą, nes joje išmokau 
labiau pasitikėt savimi, savo 
gebėjimais, stovyklos vadovai 
padėjo atrasti ir atskleisti daly-
kus, kuriuos nemaniau turinti. 
Džiaugiausi jausdama didelį 
palaikymą tiek iš stovyklos va-
dovų, tiek ir iš dalyvių. Užsiė-
mimai stovyklos metu taip pat 
nuostabūs, įdomūs, linksmi ir 
kūrybiški. Manau, kad kiekvie-
nas, norintis save realizuoti, 
suprasti, ko nori (ar net nenori) 
susirasti nuostabių pažinčių, 
įgyti patirties ir tiesiog nuosta-
biai praleisti laiką, turėtų būti 
stovyklos dalyviu!“

Karolina Lyndo: ,,Stovyklo-
je labai patiko, sužinojau daug 
naujų dalykų, naujos pažintys 
su scenos karaliais bei taip pat 
nauji draugai. Jei kitais metais 
stovyklos dar gyvuos, būtinai 
būsiu jos dalimi!”

Už paramą rengiant sto-
vyklas organizatoriai dėkoja: 
Lietuvos kultūros tarybai, Ro-
kiškio rajono savivaldybei,  AB 
„Rokiškio sūris“  ir UAB „Lašų 
duona“.

,,Kultūros inovacijų“ 
inform.

Į Rokiškį atvyksta 
daugkartinis kultūrizmo 
ir fitneso čempionas

Lapkričio 7 d. 15 val. 
į Rokiškio sporto klubą 
„Rospo“ atvyksta WFF 
Pasaulio fitneso čempio-
nas, daugkartinis Lietuvos 
- Latvijos fitneso čempio-
nas, Lietuvos kultūrizmo 
ir fitneso federacijos pre-
zidentas Modestas Puišė. 
Sportininkas pasidalins 
savo profesionaliomis min-
timis, duos vertingų pata-
rimų.

Nuo 15 val. iki 16.30 val. 
į treniruoklių salę bus nemo-
kamai įleidžiami visi norintys 
naujokai. Būtina su savimi 
turėti atsineštą sportinę avaly-
nę ir gerą nuotaiką. Modestas 
planuoja pasisvečiuoti iki 20 
val., tad besilankantys sporto 
klubo dalyviai turės galimybę 
pabendrauti ir gauti vertingų 
patarimų. Laukia malonus ir 
šiltas bendravimas.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Rajono komandoms Mažų miestelių lygoje ir vėl nesisekė
Mažų miestelių lygos B 

diviziono Šiaurės pogrupy-
je savaitgalį ir Pandėlio, ir 
Panemunėlio „Fazės“ eki-
pos išvykoje patyrė po an-
trąją nesėkmę.

Panemunėlio „Fazė“ 
Kupiškyje 57:93 nusileido 
Paketurių „BC Devold“ ko-
mandai. Ypač nesėkmingi 

panemunėliečiams buvo du 
pirmieji kėliniai, kurių metu 
varžovai susikrovė didžiulę 
persvarą – 58:29. Trečiajame 
kėlinyje abi komandos pelnė 
po 20 taškų, o paskutiniame 
rungtynių ketvirtyje vėl ne-
žymiai stipresni buvo kupiš-
kėnai – 15:8. 

Mūsiškiams daugiausiai 
taškų pelnė Kasparas Kavo-

liūnas (26 taškai), Valenti-
nas Pupšys (11) ir Orestas 
Šnioka (8). 

Nesisekė išvykoje Bir-
žuose ir Pandėlio krepšinin-
kams, kurių varžovais buvo 
Vabalninko „MB Ingauda“. 
Pandėliečiai aršiau varžo-
vams priešinosi pirmąją 
rungtynių pusę. 

Pandėliečių gretose dau-

giausia taškų pelnė Rokas 
Kužulis (16), Lukas Nagelė 
(14), Simas Nagelė (8) ir Vi-
das Joneliūkštis (8).

Kol kas abi mūsų koman-
dos yra B diviziono Šiaurės 
grupės turnyrinės lentelės pa-
baigoje.

Artimiausios Mažų mies-
telių lygos rungtynės, kuriose 
žais mūsų rajono komandos, 

vyks šeštadienį, lapkričio 9 
d., 12 val. Pandėlio gimnazi-
joje. Susitiks Pandėlys – Pa-
nemunėlio „Fazė“.

A diviziono rungtynes 
Obelių „Entuziastai“ žais 
taip pat šeštadienį, tačiau jie 
vyks į Panevėžio r. Susitikti 
su Baisogalos „Auridana“.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Ieškome 
inžinieriaus 
konstruktoriaus (-ės)

Darbo pobūdis
Skydinių-karkasinių, klijuoto tašo namų projektavimas;
Gamybinių brėžinių paruošimas;
Konstrukcinių sprendimų priėmimas;
Reikalavimai
Aukštasis inžinerinis/ techninis/ statybinis 
išsilavinimas;
Atidumas, kruopštumas;
Projektavimo programų žinios (AUTOCAD, SEMA).
Anglų kalbos žinios (raštu ir žodžiu);
Pageidautina 1-2 metų konstruktoriaus darbo patirtis;
Mes Jums siūlome
Konkurencingą kompetenciją atitinkantį atlyginimą 
(nuo 1500 Eur);
Dinamišką ir atsakingą darbą perspektyvioje įmonėje;
Karjeros ir profesijos tobulėjimo galimybes;
Draugišką kolektyvą.
Telefonas pasiteirauti 86 8722602 Gyvenimo aprašymą 

prašome siųsti elektroniniu paštu: info@skadomedis.lt

Rokiškio rajono savivaldybės admi-
nistracija skelbia atranką Obelių se-
niūnijos darbininko pareigoms užimti 
(pareigybės lygis – C, darbo sutartis, 
koeficientas 3,31–3,38). 

Rokiškio rajono savivaldybės admi-
nistracija skelbia konkursą Finansų skyriaus vedėjo 
pavaduotojo pareigoms užimti (koeficientas – 8,5, 
karjeros valstybės tarnautojas).

Išsamesnė informacija Rokiškio rajono savival-
dybės interneto svetainėje adresu http://www.ro-
kiskis.lt. 

Užs. 0874

BALDAI

• Geros būklės virtuvės baldus 
Junona. Su kriaukle. Kaina 120 Eur. 
Tel. 8 670 67 257. Rokiškis
• Baro kėdes, 3 vnt. po 31 Eur. 
Kompiuterio kėdę už 31 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Fotelius po 31 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Spinteles televizoriui ir batams. 
35 Eur ir 16 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Sekcijos dalis. Atskirai po 52 Eur. 
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Išskleidžiamą lovą. Kaina 72 Eur. 
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Dvigulį fotelį. Kaina 78 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Dvigulę lovą su spintelėmis. 
Kaina 210 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Sofą-lovą. Kaina 92 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis

• Didelę spintą. Kaina 195 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Miegamojo baldus: spintą ir 
lovas. Galima ir atskirai. Naudoti, 
bet geros būklės. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• Metalines lovas. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 617 35 437. Rokiškis
• Geros būklės kampą. Kaina 110 
Eur. Tel. 8 686 97 344.  
Rokiškis
• Svetainės baldų komplektą 
3+2+1. Naudotas, tačiau puikios 
būklės bei geros kokybės. Visos 
dalys ištiesiamos ir visose yra 
patalynės dėžė. Kaina 330 Eur.  
Tel. 8 685 72 089. Rokiškis
• Dvi spintas. Spalva šviesi. Būklė  
– gera. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 628 99 454. Rokiškis
• 5 dalių lentyną. Spalva šviesi. 
Galinė dalis uždara. Būklė labai 
gera. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 628 99 454. Rokiškis
• Naują akrilo vonią.  
Tel. 8 617 35 437. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Vyrišką odinę striukę. 50 
dydis, rankovės ilgis 53, kailinis 
pamušalas nusegamas. Kaina 15 
Eur. Tel. 8 614 43 636.  
Rokiškis
• Moteriškus rusvus aulinukus iki 
pusės blauzdos, 41 dydis. Kaina 8 
Eur. Tel. 8 657 44 181.  
Rokiškis
• Pašiltintą, moterišką paltą. 46 

dydžio, violetinis, pagražintas 
juodais raštais. Kaina 19 Eur.  
Tel. 8 657 44 181.  
Rokiškis
• Moterišką striukę su gobtuvu, 46 
dydis, rusva. Kaina 9 Eur.  
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Vyrišką pūkinę striukę. Nauja, 
melsva, 52 dydis. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 657 44 181.  
Rokiškis
• Geros būklės moterišką žieminę 
labai šiltą striukę S dydis. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 623 20 459.  
Rokiškis
• Auksinę grandinėlę. Ilgis 62 cm, 
plotis 0,8 cm. Kaina 11 Eur.  
Tel. 8 681 55 002. Rokiškis
• Naujus, vyriškus, odinius, 
vasaros-rudens sezono NORD 
fimos batelius. Juodi. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 685 56 881. Rokiškis
• Įvairios būklės drabužius S 
dydžiui. Kaina už visus. Kaina 4 
Eur. Tel. 8 618 58 842.  
Rokiškis
• S dydžio striukę lieknai merginai, 
moteriai. Rankovės ilgis apie 53 
cm. Kaina 10 Eur. Tel. 8 614 43 
636. Rokiškis
• S dydžio rudeninę striukę. Kaina 
5 Eur. Tel. 8 614 43 636.  
Rokiškis
• Kokybiškus Crocs žieminius 
batus, 27 dydžio. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 671 33 271. Rokiškis
• Dėvėtus klasikinius audinių 
kailinius. Tel. 8 688 88 401. 
Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Jaunus, kaimiškus, gražių spalvų 
gaidelius auginti. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis
• Gražias dedekles vištas. 
Tvarkingos, buvo šeriamos 
natūraliais pašarais. Kaina 2 Eur. 
Tel. 8 629 81 873. Rokiškis
• Mėsinį bekoną apie 120 kg. Šertas 
natūraliais pašarais.  
Tel. 8 607 51 525. Kupiškis
• Tvarkingą 5 mėnesių katytę. 
Atvažiavo iš Olandijos. Yra 
europinis pasas, čipas, vakcinuota. 
Atiduosiu tik į geras rankas. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 602 65 078.  
Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo, turiu B kategorijos 
vairuotojo pažymėjimą, dirbau 
parduotuvėje. Tel. 8 646 05 186. 
Rokiškis
• Ieškau darbo. Turiu tr1, tr2 
kategorijas. Galiu dirbti bet ką.  
Tel. 8 696 48 695. Rokiškis
• Ieškau darbo, galiu prižiūrėti 
senyvo amžiaus žmones arba 
vaikus, turiu patirties.  
Tel. 8 625 24 087. Rokiškis
• Ieškau bet kokio darbo bei galiu 
atlikti ir pagalbinius darbus.  
Tel. 8 699 28 563. Rokiškis
• Ieškau papildomo buhalterės 
darbo, stažas 30 metų. Dirbu 
namuose, daugiausia ūkininkams. 
Tel. 8 626 81 551. Rokiškis
• Ieškau papildomo mezgėjos 

darbo. Tel. 8 618 60 125.  
Rokiškis
• Ieškau darbo, galiu dirbti 
pagalbiniu darbininku, pas 
ūkininkus. Domina darbas 
Obeliuose arba aplink 7 km. Labiau 
domina ilgalaikis darbas, vairuotojo 
pažymėjimo neturiu. Skambinti bet 
kuriuo metu. Tel. 8 601 42 682. 
Rokiškis
• Moteris ieško darbo. Gali megzti 
kojines, nesudėtingus megztinius, 
kepures. Tel. 8 620 81 862. 
Rokiškis
• Ieškau nuolatinių darbo. Dirbu 
visokius darbus. Tel. 8 650 70 663. 
Rokiškis
• 46 metų moteris ieško darbo.  
Tel. 8 672 86 131. Rokiškis
• Vyras ieško darbo.  
Tel. 8 672 86 131. Rokiškis
• 34 metų vyras ieško darbo. Turiu 
vairuotojo pažymėjimą, automobilį. 
Domina įvairūs pasiūlymai.  
Tel. 8 647 75 024. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Ieškome palečių remontininkų 
Voketijoje, Hamburge, amžius 
nesvarbus, kelionę pas darbdavį 
apmoka darbdavys, suteikia 
gyvenamąją vietą. Darbas 5 dienas 
per savaitę. Kaina 1600 Eur.  
Tel. 8 606 65 001. Klaipėda
• Reikalingi darbuotojai atlikti 
elektros sistemų montavimo darbus 
gyvenamųjų ir administracinių 
pastatų statybvietėse. Vidaus ir 
išorės darbai, gaisro ir internetinių 
sistemų montavimo darbai. Darbo 
užmokestis nuo 12 Eur/val į rankas, 
nemokamas apgyvendinimas bei 
dengiamos išlaidos. Kaina 1920 
Eur. Tel. 8 629 97 089.  
Kaunas
• Reikalingas pagalbinis 
darbininkas. Tel. 8 663 81 073. 
Rokiškis
• Ieškome auklės. Atsakingos 
ir mokančios užimti vaiką. 
Atlyginimas 2 Eur už val.  
Tel. 8 622 65 828. Rokiškis
• Ieškau žmogaus šiek tiek 
nusimanančio, name padėti įvesti 
šildymą. Stlygis sutartinis. Jūžintai. 
Jei reikia pasiimčiau iš namų.  
Tel. 8 678 02 072. Rokiškis
• Reikalinga melžėja arba šeima 
darbams ūkyje prie gyvulių. Ūkis 
prie pat Rokiškio miesto. Galime 
apgyvendinti. Tel. 8 615 83 220. 
Rokiškis

KITA

• Senovines arklines roges, arklinį 
vežimą. Tel. 8 676 27 899.  
Rokiškis

• Ieškau žmogaus, užsisakiusio 
trimerio bateriją. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 621 51 352. Rokiškis
• Malkas apipjautomis beržo, 
juodalksnio kaladėlėmis. Plotis 
15-32 cm, ilgis 16-25 cm. Nereikia 
skaldyti, lengva sandėliuoti. Be 
žievės, puvinio. 22 Eur/1 kv.m. iš 
Obelių k. Pristatome už papildomą 
mokestį. Daugiau informacijos 
https://goo.gl/h1qCvF.  
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis
• Ramundas GM parduoda 
kokybiškus, be žievės, medienos 
pjuvenų RUF tipo briketus. 
Supakuota ant padėklo. Svoris 
960 kg. 1 padėklo kaina 129 Eur. 
Atsiimti: Miškininkų 10, Rokiškis. 
Už papildomą mokestį galime 
pristatyti pirkėjui. Papildomas tel. 
861006480. Tel. 8 656 20 131. 
Rokiškis
• Sausas smulkiai skaldytas malkas. 
Atvežu po 2,5 m. Galiu sukrauti. 
Tel. 8 621 30 354. Rokiškis
• Šiaudų ritinius iš pastogės.  
Tel. 8 620 15 919. Rokiškis
• Sausas malkas. 25 Eur už 
erdvmetrį. Tel. 8 640 42 901. 
Rokiškis
• Naują džinsinį audinį. Ilgis 1,30 
m, plotis 1,60 m. Kaina 12 Eur.  
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Pilkus, pusiau vilnonius siūlus. 1 
kg. Kaina 8 Eur. Tel. 8 657 44 181. 
Rokiškis
• Nenaudotą stiklą. Ilgis 0,6 m, 
storis 4 mm, plotis 1,2 m.  
Tel. 8 657 44 191. Rokiškis
• Ratų suvedimo stendą Facom 
su programomis. Galiu pristatyti 
už priemoką. Tel. 8 610 91 018. 
Rokiškis
• Naują 51 dydžio apvalią kriauklę 
su priedais. Parduodama, nes 
netiko. Kaina 36 Eur.  
Tel. 8 611 52 763. Rokiškis
• Storasienį metalinį vamzdį. Storis 
8 mm, skersmuo 630 mm.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Universalias obliavimo stakles. 
Yra reismusas, pjauna, obliuoja, 
kaltuoja. Yra įvairių rąstų peilių 
dailylenčių gaminimui.  
Tel. 8 611 31 645. Rokiškis
• Bičių duonelę, kilogramo kaina 
28 Eur. Tel. 8 638 92 946.  
Rokiškis
• Juvelyrines svarstykles. Naujos, 
kompaktiškos 0,1-500 g. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 600 52 867.  
Rokiškis
• Koklinio pečiaus dureles, 
sklendes, orkaitę.  
Tel. 8 686 97 344. Rokiškis
• Naudotą šildymo katilą Stropuva 
(žvakę), 40 kW. Kaina 600 Eur.  
Tel. 8 686 68 891. Rokiškis
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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 

2019 m. lapkričio 14 d. 10 val. Rokiškio r., Obelių 
sen., Degučių k. II numatomi žemės sklypo proj.Nr. 
348/2 kadastriniai matavimai. Gretimo besiribojan-
čio žemės sklypo Kad.Nr. 7301/0002:137 paveldė-
tojai kviečiami atvykti į žemės sklypo ženklinimą.

Matavimus vykdys: UAB „Geo optimus“, 
Perkūno g.5A, Rokiškis, tel.: +370 685 77037

2019 m. lapkričio 12 d. Rokiškio r., Kuokšių k. bus 
ženklinamos (kad.Nr.:7310/0004:74) žemės skly-
po ribos. Kviečiame dalyvauti matavimuose greti-
mų besiribojančių sklypų (kad.Nr.7310/0004:234 ir 
7310/0004:49) mirusio savininko P.K. paveldėtojus.

Matininkas Tomas Jankauskas. 
Tel. (8-674) 22216

• Pašarinius kviečius, miežius. 
Miltus. Galiu atvežti.  
Tel. 8 683 50 716. Rokiškis
• Malkas mažais kiekiais. 
Skaldytos, sausos.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Bites su aviliais. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis
• Naujus alkotesterius, antiradarus. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 678 66 028. 
Rokiškis
• Mišrias, sausas, skaldytas malkas. 
Atvežu. Tel. 8 612 20 251.  
Rokiškis
• Perpuvusį galvijų mėšlą tinkamą 
daržui, šiltnamiui, mulčiui ar 
pievoms. Išsivežti patiems. Kaina 
sutartinė. Bradesių k. Rokiškio raj. 
Kaina 3 Eur. Tel. 8 652 71 792. 
Rokiškis
• 200 l talpos metalinę statinę.  
Tel. 8 617 35 437. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Įvairių veislių valgomąsias 
bulves. Galiu atvežti.  
Tel. 8 601 26 960. Rokiškis
• Darau keptos duonos tortus Jūsų 
šventei. Skambinti po 18 val. Kaina 
15 Eur. Tel. 8 627 68 469.  
Rokiškis
• Įvairaus dydžio moliūgus maistui. 
Kaina 0,2 Eur/ kg.  
Tel. 8 675 03 048. Rokiškis
• Ekologiškai užaugintas 
valgomąsias bulves. Nemokamas ir 
greitas pristatymas į sutartą vietą. 
Tel. 8 683 50 716. Rokiškis
• Ekologiškai augintus kopūstus, 

tinka rauginti ir konservuoti.  
Tel. 8 627 08 628. Rokiškis
• Metinukų avinų skerdieną. 
Rokiškio raj., Jūžintai. Kaina 4 Eur. 
Tel. 8 675 79 364. Rokiškis
• Ekologišką medų, galiu atvežti. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Nokia 230 Dual SIM. Visiškai 
naujas, juodas, dėžutė, dokumentai, 
kroviklis. Skubiai, Juodupė. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 609 87 231.  
Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują mobilų 
telefoną Samsung Galaxy S6 Edge 
Plus 32GB. Spalva Gold Platinum. 
Visiškai sukomplektuotas. 
Dėkliukas. Keičiu į iPhone mobilų 
telefoną. Siūlyti įvairius variantus. 
Kaina 170 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Naują, originalų LG G2 dėklą. 
Yra ir apsauginis stiklas. Kaina 5 
Eur. Tel. 8 600 52 867.  
Rokiškis
• Naujus Samsung Galaxy A5 
dėklus. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 600 52 867. Rokiškis
• Samsung Galaxy S3. Gerai veikia, 
neskilęs ekranas, yra dėklas. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 679 57 645.  
Rokiškis
• Mobilųjį telefoną LG 40. Kaina 
200 Eur. Tel. 8 683 27 149. 
Rokiškis
• Telefoną Samsung Grand Neo. 
Veikia puikiai. Defektas - truputį 
įskilęs ekranas, bet naudojti visai 

netrukdo. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 671 33 271. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Garažą Šatrijos g. Pirmas 
korpusas, pietinė pusė, nauji garažo 
vartai, pakeistas stogas. Kaina 3400 
Eur. Tel. 8 610 24 126.  
Rokiškis
• Įvairių dydžių namų valdos 
sklypus už miškų urėdijos. Graži 
vieta, geras susisiekimas, šalia yra 
autobusų stotelė. Tel. 8 657 75 999. 
Rokiškis
• Jaukų, šiltą, šviesų 2 kambarių 
butą Juodupėje, Liepų g. Pirmasis 
aukštas, plastikiniai langai, 
įstiklintas balkonas, langai rytinėje 
ir pietinėje pusėje, trys rūsiai, yra 
žemės, butui reikia remonto.  
Tel. 8 652 75 970. Rokiškis
• Garažą Panevėžio g. 5 korpusas. 
Yra nedidelis rūsys ir duobė 
su nišomis. Garaže paliekami 

darbastaliai ir lentynos. Kaina 4600 
Eur. Tel. 8 687 84 872.  
Rokiškis
• 1 kambario butą bendrabutyje. 
Ketvirtas aukštas. Tel. 8 601 32 
841. Rokiškis
• Tvarkingą, šviesų 3 kambarių 
butą 64 kv. m, Rokiškyje, Vilties 
g. 4 aukštas. Erdvi virtuvė, vonia 
sujungta su tualetu. Kaina 38500 
Eur. Tel. 8 600 98 909.  
Rokiškis
• Respublikos g. 55 2 kambarių 
butą trečiame aukšte. Reikia 
nedidelio kosmetinio remonto. 
Kaina 25000 Eur.  
Tel. 8 687 80 527. Rokiškis
• 2 kambarių butą Juodupėje, 2 
aukštas. Susidomėjusius skambinti į 
+46 73-022 52 61. Kaina 5000 Eur. 
Tel. 8 647 19 696. Rokiškis
• Pusę medinio namo su žeme 
(namų valda). Yra ūkinis pastatas, 
malkinė, garažėlis. Pirmame aukšte 
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1.
06 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
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

05:25 "Atsargiai! Merginos"
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 "Atsargiai! Merginos" 

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 "16 kvartalų" 
00:20 "Skubi pagalba" 
01:20 "Rezidentas" 
02:10 "Amerikiečiai" 
03:00 "Ekstrasensai tiria" 
04:30 "Kietuoliai" 
04:55 "Atsargiai! Merginos" 

06:00 "Mano gyvenimo šviesa"
07:30 "Tomo ir Džerio šou"  
07:55 "Volkeris, Teksaso 
reindžeris" 
09:55 "Rimti reikalai 2"
10:25 "Rozenheimo policija"
11:25 "Supermamos" 

12:00 Bus visko
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 Šalta naktis
00:15 "Begėdis"
01:20 Piktas vairuotojas

06:05 "CSI. Majamis"
07:00 "Mano virtuvė geriausia" 
08:20 "Stoties policija"
09:20 "Paskutinis faras"
10:15 "Daktaras Richteris"
11:25 "Privatus detektyvas 
Magnumas"
12:25 "Visa menanti" 

13:25 "Mano virtuvė geriausia" 
14:55 "Stoties policija"
16:00 "Paskutinis faras"
17:00 Info diena.
17:30 "Daktaras Richteris" 
18:35 "CSI. Majamis" 
19:30 "Privatus detektyvas 
Magnumas" 
20:30 Laba diena
21:00 Terminatorius
23:15 Specialistas
01:20 "Visa menanti"
02:05 "Detektyvų istorijos"

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 „Pone prezidente” 
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. Pokalbiai. 
M. Žiedas
01.00 „Meilė kaip mėnulis” 
02.10 „Pone prezidente” 
02.30 „Prokurorai”
03.30 Reporteris
04.10 Nauja diena
04.50 „Prokurorai”
05.50 „Pone prezidente”
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1.
07 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
24:00 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

05:20 "Atsargiai! Merginos" 
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 "Atsargiai! Merginos" 

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 "Trys dienos nužudyti" 
01:45 "16 kvartalų" 
03:30 "Trys dienos nužudyti"

06:00 "Mano gyvenimo 
šviesa"
07:30 "Tomo ir Džerio šou" 
07:55 "Volkeris, Teksaso 
reindžeris" 
09:55 "Rimti reikalai 2"
10:25 "Rozenheimo policija"
11:25 "Supermamos" 
12:00 VIDO VIDeO
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 Absoliutus blogis. Atpildas
00:20 "Begėdis" 
01:25 Šalta naktis
02:50 Alchemija II. Nidos 
džiazas
03:20 RETROSPEKTYVA.

06:10 "CSI. Majamis"
07:05 "Mano virtuvė 
geriausia" 
08:30 "Stoties policija" 
09:30 "Paskutinis faras"
10:25 "Daktaras Richteris" 
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 "Daktaras Richteris"
18:35 "CSI. Majamis"
19:30 "Privatus detektyvas 
Magnumas"
20:30 Laba diena
21:00 Priverstinis kerštas
22:50 Terminatorius
01:00 "Visa menanti"
01:45 "Detektyvų istorijos"

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 Laikykitės ten. Pokalbiai. M. 

Žiedas
12.10 „Pone prezidente”
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 Viralas
22.30 Reporteris
23.30 Delfi dėmesio centre
00.00 Gyvenimas
01.00 „Meilė kaip mėnulis” 
02.10 Viralas
02.30 „Prokurorai”
03.30 Reporteris
04.10 #NeSpaudai
05.10 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
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08 06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
09:20 Senis
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 3
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 Everestas
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 "Atsargiai! Merginos" 
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 "Monstrų universitetas" 
21:35 "Tobulos kopijos" 
23:45 "Pabudimas" 
01:05 "Kaip išsirinkti vyrą" 
02:45 "Pabudimas"

06:00 "Mano gyvenimo šviesa"
07:30 "Tomo ir Džerio šou"  
07:55 "Volkeris, Teksaso 
reindžeris" 
09:55 "Rimti reikalai 2" 
10:25 "Rozenheimo policija"
11:25 "Supermamos"
12:00 Valanda su Rūta 
13:00 "Paskolinta meilė"
14:00 "Našlaitės"
15:00 "Svajoklė"

16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 "Galiu rytoj"
18:30 Žinios
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Savižudžių būrys
23:25 Ekstremalus greitis
01:10 Niko
02:55 Pažinimo klubas 

06:15 "CSI. Majamis"
07:10 "Mano virtuvė geriausia" 
08:30 "Stoties policija"
09:30 "Paskutinis faras"
10:25 "Daktaras Richteris"
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 "Daktaras Richteris" 

18:35 "CSI. Majamis" 
19:30 "Amerikietiškos imtynės" 
21:30 Snaiperis 3 
23:20 Priverstinis kerštas 
01:10 "Detektyvų istorijos"

06.14 TV parduotuvė
06.30 TV Europa pristato. "Lietuvos 
gelmių istorijos" 
07.00 Laikykitės ten. Pokalbiai. M. 
Žiedas
08.00 #NeSpaudai
09.00 Greiti pietūs
10.00 Atliekų kultūra
10.30 Kryptys LT
11.05 Laikykitės ten. Pokalbiai. A. 
Progrebnojus
 12.10 „Pone prezidente”
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 „Pasaulio turgūs” 
22.30 Reporteris
23.00 Tarptautinis turnyras 
„BUSHIDO KOK 2019"
23.30 Vantos lapas
00.00 „Moterų daktaras“
01.00 „Meilė kaip mėnulis”
02.10  „Pasaulio turgūs” 
02.30 „Prokurorai”
03.30 Reporteris
04.10 Gyvenimas
05.10 Atliekų kultūra
05.50 Kaimo akademija
06.10 „Pasaulis iš viršaus“ 
06.35 „Pasaulio turgūs”

virtuvė, 2 kambariai, koridoriukas, 
veranda. Antras aukštas - palėpė. 

Langai plastikiniai, šildymas 
centrinis. Su baldais. Galimos 

derybos. Kaina 2700 Eur.  
Tel. 8 650 68 045. Rokiškis
• Garažą Ąžuolų g. 3,8-6 m. 
Metalinės durys. Rūsys po visu 
garažu. Tel. 8 617 35 437.  
Rokiškis
• 2 kambarių butą, 52 kv. m, 
Aukštaičių g. 5 aukštas, mūrinis 
namas, geras išplanavimas, 
erdvi virtuvė, didelis koridorius. 
Plastikiniai langai (tik balkono ne). 
Ilgasis balkonas. Suremontuota 
laiptinė, draugiški kaimynai. Kaina 
17700 Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• 1933 m. statytą rąstinį namą su 
0,2335ha žemės sklypu Obeliuose. 
Pagrindinė naudojimo paskirtis: 
gyvenamoji. Bendras plotas 50.82 
kv .m (2 kambariai, virtuvė, 
prieškambaris, veranda, tamburas, 
sandėliukas). Kaina 7500 Eur.  
Tel. 8 678 59 793.  
Rokiškis
• Visiškai renovuotas, 80 kv. m, 
antras aukštas, su baldais ir buitine 
technika. Butas atlaisvinamas 
gegužės mėnesį. Visa informacija 
telefonu. Kaina 49499 Eur.  
Tel. 8 606 12 490.  
Rokiškis

• Namą Rokiškio mieste, Mikėno 
g., 102 kv. m. Keturi kambariai, 
virtuvė. Visame name sudėti 
plastikiniai langai, krosnis pakeista 
prieš 4 metus. Yra kondicionierius. 
Po visu namu rūsys, yra garažas, 
ūkinis pastatas, šiltnamis. 6 a žemės 
sklypas. Kaina 64000 Eur.  
Tel. 8 600 98 909.  
Rokiškis
• Sodybą su ūkiniu pastatu ir žemės 
sklypu Bajorų k., šalia Rokiškio 
miesto. Kaina 17000 Eur.  
Tel. 8 627 70 583. Rokiškis
• Erdvų 4 kambarių butą 3 aukšte, 
Panevėžio g. Naujai išvedžiota 
elektra, santechnika. Plastikiniai 
langai. Virtuvė sujungta su 
svetaine, yra tamsus kambarėlis, 
rūsys, du balkonai. Tvarkinga 
laiptinė ir geri kaimynai. Su 
virtuvės baldais. Kaina 40000 Eur. 
Tel. 8 606 14 823. Rokiškis
• Garažą Ąžuolų gatvėje.  
Tel. 8 617 35 437. Rokiškis
• Garažą Rokiškyje, Panevėžio g. 
1A-436. Pakeistos durys. Yra rūsys 
ir duobė. Mūrinis. Bendras plotas 
32 kv. m. 10 blokas, Pietinė pusė. 
Kaina 4800 Eur. Tel. 8 693 84 141. 
Rokiškis

NUOMA

• Išnuomojama pusė namo (37 
kv. m) Respublikos gatvėje. Be 
patogumų. Netoli didžiosios 
Maximos. Tel. 8 622 65 828. 
Rokiškis
• Ieškau vieno kambario buto 
nuomai su patogumais, aplink 
Rokiškį. Tinka dalis namo. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 645 63 216. 
Rokiškis
• Išnuomojamos komercinės 

patalpos Laisvės gatvėje, 
Rokiškyje. Tel. 8 650 44 434. 
Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti namo, namo 
dalies ar pan. Rokiškyje ar rajone. 
Tel. 8 670 94 076. Rokiškis
• Išnuomosiu 1 kambario butą 
Rokiškyje ilgesniam laikui (ne 
mažiau 1-2 metams, netgi ir ilgiau), 
tvarkingam, dirbančiam žmogui 
(be žalingų įpročių, be gyvūnų 
ir vaikų). Depozitas 200 Eur. 
Nuomos kaina mėnesiui 100 Eur ir 
komunaliniai mokesčiai. T 
el. 8 626 17 393. Rokiškis
• Išsinuomočiau butą. Nuomos 
kaina pagal susitarimą.  
Tel. 8 612 73 748. Rokiškis
• UAB Rokauta išnuomoja 29,11 
kv.m patalpas administracinei 
veiklai adresu Perkūno g. 5 
A, Rokiškis bei 72 kv. m, 222 
kv.m ir 850 kv. m ploto patalpas 
remonto, parkavimo, sandėliavimo 
veiklai adresu Respublikos g. 
111, Rokiškis. Tel. 8 699 55 025. 
Rokiškis
• Dirbantis, tvarkingas vyras ieško 
1 kambario buto ilgesniam laikui 
nuomai, siūlyti įvairius variantus. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 648 22 432. 
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Rokiškis
• Ieškome buto nuomai Rokiškyje, 
esame jauna tvarkinga pora.  
Tel. 8 608 83 486. Rokiškis
• Du tvarkingi jauni žmogučiai 
ieško 1 kambario buto 1 metams 
ar ilgiau, esam dirbantys tvarkingi. 
Nuo 6 val. skambinti nurodytu tel, 
kitu laiku skambinti +370 (624) 56 
328, lauksim pasiūlymų. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 629 33 036.  
Rokiškis
• Tvarkinga moteris be žalingų 
įpročių su 6 metų mergaite 
išsinuomotų butą su daliniais 
patogumais už sumokėtus 
komunalinius mokesčius arba už 
simbolinę nuomą.  
Tel. 8 675 33 768. Rokiškis
• Ieškau 1-2 kambarių buto nuomai. 
Tel. 8 625 05 409. Rokiškis
• Išsinuomuočiau žemės sklypą 
Rokiškio raj. Mokėsiu 160 Eur už 
ha. Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 633 70 907. Rokiškis
• Ieškau 1 kambario, bendrabučio 
tipo buto, su baldais nuomai. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 647 87 668. 
Rokiškis
• Išsinuomuočiau 1 kambario butą 
Rokiškyje. Tel. 8 647 09 223. 
Rokiškis
• Ilgesniam laikui išnuomosiu 
1 kambario butą su patogumais 
Vilties gatvėje. Tel. 8 620 24 515. 
Rokiškis

PASLAUGOS

• Pjauta statybinė mediena. Ilgis iki 
7,5 metro.  Išpjauname pagal bet 
kokį jūsų pageidaujamą matmenį. 
Pristatome. www.bajorumediena.lt. 

Tel. 8 620 64 968. Rokiškis
• Visos perkraustymo paslaugos. 
Vežame, išnešame, sunešame 
daiktus. Tel. 8 685 20 329.  
Rokiškis
• Montuoju gipsą, įrengiu vonios 
kambarį, klijuoju plyteles, kloju 
laminatą,  atlieku kitus montavimo 
darbus. Facebook puslapis: Meistrų 
klubas https://www.facebook.
com/meistrui/. Tel. 8 623 05 173. 
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
• Atlieku kaminų valymo 
paslaugas. Tel. 8 645 42 505. 
Rokiškis
• Valome kaminus, krosnių angas, 
atliekame santechnikos ir smulkius 
remonto darbus. Tel. 8 644 41 260. 
Rokiškis
• Juostiniu kilnojamu gateriu 
pjauname medieną kliento 
namuose. Tel. 8 699 84 954. 
Rokiškis

PERKA

• Pirksiu seną motociklą. Būklė 
nesvarbi, tinka ir dalys. Nuotrauką 
siųsti rialeliunas@gmail.com. 
Kaina 1000 Eur. Tel. 8 611 55 706. 
Panevėžys

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Dalimis 2004 m. Opel Zafira 2 
l, DTI, 74 kW. Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
• Žiemines padangas Michelin. 
205/55 R16. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 686 70 141. Rokiškis
• BMW 5 serijos (E39) lietus 
ratlankius R15, tarpas tarp skylių 
120. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 601 65 554. Rokiškis
• R16 lengvojo lydinio ratlankius. 
Gražūs ratai su visais dangteliais. 
Skylės 5x112. Tinka VW Passat 
B5, B6. Daugumai Audi, Škoda. 
Parduodami su padangomis 4-5 
mm. Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 614 63 569. Rokiškis
• Žiemines padangas. 205/55 R16. 
Likutis 6-7 mm. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 622 41 101. Rokiškis
• Naudotas Semperit R14 175/65 
žiemines padangas, 4 vnt., 
protektorius – 4 mm. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 620 31 902. Rokiškis
• Lieto lydinio ratlankius su 
padangomis R18 Chrysler 300C 
(tinka Chrysler Grand Voyager). 
Kaina 35 Eur/vnt. Tel. 8 641 48 
256. Rokiškis
• Audi A3 1998 m., 1,9 l, tdi, 81 
kW. 2000 m. VW Golf  81 kW.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Toyota Prius, Seat Alhambra, VW 
Golf 4 (su airbag), sportinis. Yra 
dar keli kitų modelių.  
Tel. 8 644 49 927. Rokiškis
• VW Sharan 1996 m., TDI, 66 kW 
dalimis. Tel. 8 644 49 927.  
Rokiškis
• Audi B4 benzininį sedaną dalimis. 
Tel. 8 608 04 003. Rokiškis
• VW Passat 1995 m., 1,9 l, tdi, 66 
kW. Tel. 8 612 67 305.  
Rokiškis
• Skardas R15 5/100 nuo VW Golf 
4 su naujomis padangomis 175 80 
R14 2018 m. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Audi A3 1999 m. gražų galinį 
dangtį, galinį žibintą, veidrodį, du 
skardinius ratlankius.  
Tel. 8 616 35 640. Rokiškis
• Gražius, nelankstytus ratlankius 
Opel automobiliams. R15x5. 
Tinka Astra, Zafira. Yra 4 vnt.  
Komplekto kaina 25 Eur.  
Tel. 8 616 35 640. Rokiškis
• Subaru Forester lankus. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 624 13 037. 
Rokiškis
• R16 205/55 25 Eur, 2 vnt. 205/55 
35 Eur., 2 vnt. R15 35Eur, 2 vnt. 
Tel. 8 629 45 390. Rokiškis
• Moskvič 412 mažai naudotą 
variklį. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• VW Golf 3 1997 m., universalą 
dalimis. Tel. 8 675 47 620.  

Rokiškis
• R13, R14, R15 ratus su 
padangomis, ratlankius.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• 225 45 R17 M+S 201 9m. 
padangas. Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Dalimis Audi 80 B3 1,6 l, 
benzinas. Tel. 8 662 44 126. 
Anykščiai
• Dalimis Audi 80 B4 1993 m., 2 l, 
benzinas, 85 kW. Tel. 8 662 44 126. 
Anykščiai
• Dalimis VW Passat B4 1996 m., 
1,9 l, tdi, 66 kW. Tel. 8 662 44 126. 
Anykščiai
• Dalimis VW Golf 4 1,4 l, 
benzinas. Tel. 8 662 44 126. 
Anykščiai
• Dalimis Audi A4 B5 1996 m., 1,9 
l, tdi, 81 kW. Tel. 8 662 44 126. 
Anykščiai
• Dalimis Audi 80 B2 1985 m., 
1,8 l, benzinas. Tel. 8 662 44 126. 
Anykščiai
• Dalimis VW Vento 1,9 l, tdi, 66 
kW. Tel. 8 662 44 126.  
Anykščiai
• VW Golf lietus ratus 4x100 
su žieminėmis dygliuotomis 
padangomis. Važinėta tik vieną 
sezoną, kaip naujos R14 185/65, 
tinka VW Passat, Opel. Kaina 70 
Eur. Tel. 8 646 82 607.  
Rokiškis
• R15 padangas. Plotis 205, aukštis 
75. Dygliuotos. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 624 13 037. Rokiškis
• Padangas 205/55 R16C 
(autobusinės). 6 mm, 2017 m., 
kaina 4 vnt/50 Eur.  
Tel. 8 612 81 356. Rokiškis
• 2017 m. žiemines Kleber 
padangas, 4 vnt. Protektoriaus gylis 
7,5 mm. Komplekto kaina 40 Eur. 
Tel. 8 612 81 356. Rokiškis
• Geros būklės Maz V8 variklį. 
Galima užvesti, spaudimas 5. Yra 
galimybė pristatyti į reikiamą vietą. 
Kaina 1500 Eur. Tel. 8 682 77 421. 
Kupiškis
• Stogo bagažinę. Priedo – metalinė 
stogo bagažinė. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 620 31 902. Rokiškis
• VW Passat B5 dalis. 1,9 l, 85 kW. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 682 58 004. 
Rokiškis
• Opel 16  ratus su žieminėmis 
padangomis. Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 605 09 113. Rokiškis
• Audi A4 2000 m., 1,9 l, TDI 
dalimis. Tel. 8 612 67 305.  
Rokiškis
• 1997 m. Audi A4 variklį, 1,8 l, 
benzinas pavarų dėžę ir 1,9 l, TDI 
dėžę, vairo kolonėlę.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Turbinas 1998 m. Volvo V40 1,9 
l, TD. 1999 m. Opel Vectra 2 l, 74 
kW. 2000 m. Opel Astra 2 l, 74 kW. 
1995 m. Audi B4 1,9 l, TDI, 66 kW. 
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Gamyklinius Audi A4 ratlankius. 
2006 m., 5 vnt., geros būklės. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 625 17 722. 
Kupiškis
• Padangas 205/55 R16, 195/65 
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Lapkričio 5-oji, 
antradienis, 
45 savaitė

Iki metų pabaigos liko
56 dienos.

Saulė teka 7.27 val., 
leidžiasi 16.37 val. 

Dienos ilgumas 9.10 val. 
Mėnulis – priešpilnis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Aubartas, Aubartė, Audangas, 

Audangė, Eliza, Elzbieta, Elžbieta, 
Elzė, Ilzbė, Ilzė, Ilžė, Florijonas, 
Liza, Lyzė, Zacharijus, Zakaras, 

Zakarijas.
Rytoj: Ašmantas, Ašmantė, 
Laigeda, Laigedė, Laigedas, 

Leinartas, Leinartė, Leonarda, 
Leonardas, Lynartas, Lynartė, 

Melanijus, Vygaudė.
Poryt:  Amantas, Erna, Ernesta, 

Ernestas, Ernestina, Gotautė, 
Karina, Rufas, Rufina, Rufinas, 

Sirtautas, Sirtautė.

Dienos citata
„Gyvenimo nuoboduliu 

serga tik nuobodūs žmonės“ 
(Vydūnas).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1854 m. Didžiosios Britanijos 
ir Prancūzijos pajėgos Inkerma-
no mūšyje per Krymo karą su-
triuškino 50 tūkst. karių Rusijos 
armiją. 

1912 m. JAV prezidento rinki-
mus laimėjo demokratas Vudras 
Vilsonas, tapęs ligi šiol vieninte-
liu prezidentu, kuris per viene-
rius rinkimus įveikė du buvusius 
prezidentus – Viljamą Hovardą 
Taftą ir Teodorą Ruzveltą.

1940 m. JAV prezidentu tre-
čiai kadencijai išrinktas Frankli-
nas D. Ruzveltas.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1577 m. Lenkijos karalius ir 
Lietuvos didysis kunigaikštis Ste-
ponas Batoras susitarė su Turki-
ja, pažadėjusia sulaikyti Krymo 
totorius nuo Žečpospolitos že-
mių puldinėjimo.

2003 m. Europos Komisija 
galutinai pritarė 10 šalių kandi-
dačių (tarp jų – ir Lietuvos) sto-
jimui į Europos Sąjungą 2004 m. 
gegužės mėnesį.

Post scriptum
Bernas mergą myli, 

kol jos lūpos 
apie vedybas tyli,
 o kai prabilo – 

meilė išdilo.

R15, 175/80 R14.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Padangas 205/65 R15C, 195/70 
R15C. Tel. 8 685 75 884.  
Rokiškis
• 215/60 R17 padangų komplektą. 
M+S, naudotos. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Naujus galinius Vaz 2101 sparnus. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 600 52 867. 
Rokiškis
• R16 205/55 žiemines padangas 
Likutis 3,5-4,5 mm. Laičiai. Kaina 

5 Eur. Tel. 8 650 26 388. 
 Kupiškis
• Žibintus. Nujimti nuo Audi A4 
B5. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 628 98 127. Rokiškis
• Audi 100 C4. 2,5 l, TDI, 85 kW, 
dalimis. Tel. 8 671 51 396.  
Rokiškis
• 4 žiemines padangas 185/65 R14 
su Fiat ratlankiais. Kaina už visas. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 610 19 607. 
Rokiškis
• 2002 m. VW Golf dalis. 

Akumuliatorius 25 Eur. Bagažinės 
uždanga (storkė) 25 Eur. Padangos 
R15 35 2 vnt., R16 205/55 25 Eur. 
2 vnt, R16 205/55 35 Eur.  
Tel. 8 629 45 390. Rokiškis
• Niva, Vaz 2121 ratus su 
žieminėmis padangomis, Peugeot 
R15 ratus žiemai ir vasarai. Ratus ir 
padangas R13, R14, R15 VW, Audi, 
Ford, Renault Espace, R16 Ford 
Galaxy ir lengvojo automobilio 
priekaboms. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis

• Mazda 323 2002 m., dyzelis. Visą 
dalimis. Tel. 8 687 53 961.  
Rokiškis
• Naują dviračių laikiklį THULE. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 620 31 902. 
Rokiškis
• R17 ratlankius, 225/45, 5x112, 
centrinės skylės diametras – 66,6 
(yra centravimo žiedai – 57,1). Su 
žieminėmis SAILUN padangomis 
(6 mm, 2018m.) Ratai tvarkingi, 
tiesūs. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 620 31 902. Rokiškis
• Audi 80 1981 m. galinius žibintus 
ir kairės pusės veidrodį. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 605 81 090.  
Rokiškis
• Audi lietus ratlankius su 
vasarinėmis padangomis 195/65 
R15. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 605 81 090. Rokiškis
• Audi A3 ratus 5×112. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 687 82 137.  
Rokiškis
• Skardinius R15 ratlankius su 
žieminėmis padangomis 195/65, 
likutis 6/7 mm. Nuo automobilio 
Audi, tinka ir VW. Su gaubtais. 
Kaina 110 Eur. Tel. 8 674 53 910. 
Kupiškis

• Žieminių ratų 205/55 R16 
komplektą. Tinka Opel, Saab. 
Galima pirkti atskirai. Kaina 220 
Eur. Tel. 8 620 24 459.  
Rokiškis
• Žiemines padangas R16 205/55, 2 
vnt. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• VW Passat B5 1,9 l, 81 kW, TA 
iki 2020.03.05. Sėdi ir važiuoji. 
Universalas, kablys. Kaina su rimtu 
pirkėju derinama. Kaina 1000 Eur. 
Tel. 8 621 99 872. Rokiškis
• Audi A4 universalą. 1,9 l, 81 kW, 
nesupuvusi, bet tvarkant reikia įdėti 
rankų darbo. Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 675 63 386. Rokiškis
• Audi 80 1988 m., 1,6 l. 
Dyzelinas. Taupus automobilis. 
49 kW. Važiuojantis, TA iki 
2022.01.20. Yra draudimas. 
Išsamiau telefonu. Kaina galutinė. 
Papildomi tel. +37069266246 arba 
+37045831279. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 623 10 770. Rokiškis
• Dviratį 7-12 m. vaikui, 3 vidinės 
pavaros, vokiškas, tvarkingas. 
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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:
GERARDAS JANUŠONIS 1952.07.05 – 2019.10.25
BRONISLAVAS BALTRŪNAS 1935.12.05 – 2019.10.29

PRO MEMORIA

AVINAS. Lau-
kia įtempta savai-
tės pradžia – gali  
vykti galios žai-

dimai, gerokai išaugs traumų 
tikimybė. Išlikite aktyvūs, sie-
kite užsibrėžtų tikslų, tačiau 
venkite grubaus elgesio, ne-
sivelkite į konfliktus, ypač su 
autoritetingais asmenimis bei 
didesnėmis žmonių grupėmis. 
Savaitės vidurys kiek lėtesnis, 
dažniau norėsis atsiriboti, tai 
geras laikas trumpoms atosto-
goms, savianalizei, dvasiniam 
tobulėjimui. Atsargiau vertin-
kite pasiūlymus, naujas pažin-
tis. Maloniausia bus savaitės 
pabaiga – ims sektis, nuolat 
jausitės įkvėpti. Tikėtinas pos-
tūmis karjeroje. 

JAUTIS. Di-
desnių pokyčių ar 
sukrėtimų nebus, 
ši savaitė – gana 

pasyvus, lėtas laikotarpis. Pir-
mosiomis jos dienomis mintys 
suksis apie darbus, karjeros 
pasiekimus. Norėsis svajo-
ti apie gražią ateitį, būsimas 
pergales, tačiau sunkiai sek-
sis siekti konkrečių rezultatų. 
Savaitės vidurys puikiai tiks 
socializacijai, norėsis priklau-
syti kažkokiam kolektyvui, 
bendruomenei, siekti bendrų 
tikslų. Būsite gana išsiblaškę, 
tad svarbesnius reikalus bei 
reikšmingesnius susitikimus 
verčiau nukelti savaitės pa-
baigai – tai bus aktyviausias ir 
produktyviausias metas.

D V Y N I A I . 
Atrodys, kad gy-
venimas stovi vie-
toje, nesistenkite 

skubinti įvykių. Taip tik pri-
darysite klaidų bei susipyksite 
su svarbiais žmonėmis. Lai-
kotarpis puikiai tinka atosto-
goms, apmąstymams, kūrybai 
bei dvasiniam tobulėjimui. O 
darbai, reikalaujantys racio-
nalumo, detalumo ir praktiško 
požiūrio, strigs, ypač pirmoje 
savaitęs pusėje. Vėliau no-
rėsis bendrauti, dalytis savo 
įžvalgomis bei jaustis koman-
dos dalimi. Tikėtinos svarbios 
naujienos, susijusios su finan-
siniais klausimais. 

VĖŽYS. Sa-
vaitė prasidės 
įtampomis. Vėliau 
reikalai taisysis, 

situacija gerės. Sulauksite 
draugų ir kolegų palaikymo, 
sklandžiai ir lengvai eisis 
komandinis darbas. Savaitės 
viduryje kamuos nuovargis, 
prasta savijauta, konflikti-
nės situacijos su damomis. 
Dėl išsiblaškymo taps lengva 
suklysti. Venkite pasiduoti 
tingului ir apatijai. Savaitės 
pabaigoje sugrįš jėgos ir pa-
sitikėjimas savimi, nebijosite 
pakovoti už savo vietą. 

L I Ū T A S . 
Llaukia itin sė-
kminga savaitė. 
Kiek pasyvesnė 

bus pirmoji jos pusė, gali-

Astrologinė prognozė savaitei 
mi nesusipratimai tarpusavio 
santykiuose. Pasistenkite ra-
cionaliai spręsti problemas, 
nesileiskite į asmeniškumus, 
venkite emocionalumo. Sa-
vaitės viduryje gali prireikti 
spręsti finansinius klausimus, 
tvarkyti reikalus, susijusius 
su paskolomis, draudimu, 
mokesčiais. Reikėtų nuose-
kliai peržiūrėti savo biudžetą, 
objektyviai įvertinti finan-
sines galimybes. Produkty-
viausia bus savaitės pabaiga: 
palankus metas socializacijai, 
visuomeninei, labdaringai 
veiklai. Tapsite jautresni kitų 
atžvilgiu, norėsis padėti sil-
pnesniems. 

M E R G E L Ė . 
Savaitės pradžioje 
ramybės neduos 
asmeninių san-

tykių peripetijos. Būsite itin 
kandūs, kritiški. Nuotaiką 
apkartins į viešumą iškilusios 
senos paslaptys. Gali nuvilti 
žmonės, kuriais pasitikėjote. 
Antroje savaitės pusėje situ-
acija ims taisytis, turėsite vis 
daugiau palankių progų, su-
grįš pasitikėjimas savo jėgo-
mis. Gali užsimegzti svarbūs 
kontaktai,naudingi susitari-
mai. Būtina nuosekliai tikrinti 
visas detales. Savaitės pabaiga 
palanki finansiniams reika-
lams tvarkyti. 

S VA R S T Y -
KLĖS. Niekas 
netrukdys mėgau-
tis gyvenimo ma-

lonumais. Sėkmingas, ramus 
periodas. Gal kiek aktyvesnė 
bus savaitės pradžia – reikia 
veikti objektyviai įvertinus 
savo galimybes. Neprovo-
kuokite konfliktinių situacijų. 
Neverta tikėtis itin didelių 
pasiekimų, grandiozinių po-
kyčių – svajosite, bet sun-
kiau seksis siekti konkrečių 
rezultatų. Darbingiausias bus 
savaitės pabaiga, tai tinkamas 
metas socialinių ryšių puose-
lėjimui, reklamai, gali įvykti 
naudingos pažintys.

S K O R P I -
ONAS. Būkite 
itin atsargūs – jei 
elgsitės pernelyg 

arogantiškai, neįsiklausysite 
į kitų nuomonę, gresia rimti 
konfliktai, kurie nepraeis be 
pasekmių. Nuo pat savaitės 
pradžios jausite augančias 
įtampas ir trintį. Venkite san-
tykių aiškinimosi su autorite-
tais. Ieškokite bendraminčių, 
sąjungininkų. Ties savaitės 
viduriu keisis tiek nuotaikos, 
tiek aplinkybės – taps ramiau, 
imsite mąstyti daug raciona-
liau. Savaitės pabaiga tinkama 
rimtiems pokalbiams, pasitei-
sins dalykinės komandiruotės. 
Savaitgalį jus pasieks svarbios 
žinios. 

Š A U L Y S . 
Trykšite energija 
ir optimizmu – šią 
savaitę būsite ne-

pavejami. Netrūks ambicin-

gų planų, įdomių sumanymų, 
įdėtos pastangos nenueis vel-
tui. Pasistenkite nuveikti kuo 
daugiau, nepraleiskite dėkin-
gų progų. Ypač palankus lai-
kas profesionaliems atletams, 
karininkams, taip pat seksis 
teisininkams, politikams. Sa-
vaitės viduryje galimi nesu-
sipratimai artimoje aplinko-
je – būkite jautresni šeimos 
nariams. Savaitės pabaigoje 
gali ateiti trūkstami resursai, 
reikiama pagalba, tai puikus 
metas socialiniams ryšiams 
puoselėti, įsilieti į komandinę 
veiklą. 

OŽIARAGIS. 
Savaitės pradžioje 
tvarkysite finan-
sinius reikalus. 

Netrūks įtampų, galimi konf-
liktai. Išlieka didelė traumų 
tikimybė – venkite skubotų 
veiksmų, pernelyg ekstrema-
lios veiklos. Savaitės vidury-
je vyraus pasyvios nuotaikos, 
būsite linkę į gilius apmąsty-
mus. Puikus metas kūrybinei 
veiklai, savianalizei, dvasi-
niam tobulėjimui. Netikėtai 
galite susidurti su žmonėmis 
iš praeities. Produktyviausia 
ir sėkmingiausia bus savai-
tės pabaiga – tinkamas laikas 
dalykinei veiklai, gali įvyk-
ti pelningi susitarimai, ateiti 
naudingi profesinio pobūdžio 
pasiūlymai. 

VA N D E N I S. 
Pasistenkite sulė-
tinti tempą, skir-
kite daugiau laiko 

kokybiškam poilsiui, rūpin-
kitės savo sveikata – netrūks 
įtampą keliančių situacijų. 
Pirmosiomis savaitės dieno-
mis susilaikykite nuo kardina-
lių permainų – trūks objekty-
vumo, pasiduosite impulsams. 
Savaitės viduryje aistros rims, 
spręsis nesutarimai. Staiga 
gali prireikti spręsti finan-
sinius klausimus. Savaitės 
pabaigoje būsite maloniai 
nustebinti – viskas seksis. 
Išnaudokite palankias aplin-
kybės, ryžtingai siekite užsi-
brėžtų tikslų. Lengvai rasite 
bendrą kalbą su įvairiausio 
plauko žmonėmis, laikotarpis 
palankus naujų kontaktų mez-
gimui, tarpininkavimui, ben-
dradarbiavimui. 

ŽUVYS. Lau-
kia produktyvi ir 
sėkminga savaitė. 
Būsite ambicingi, 

negąsdins net sudėtingiausios 
užduotys. Žinosite ko nori-
te, pakaks jėgų ir ryžto siekti 
savo svajonių. Aplinkybės 
klostysis palankia linkme, 
sulauksite palaikymo, pagal-
bos. Puikus metas ieškantiems 
naujų profesinių perspektyvų 
– galite sulaukti įdomių pa-
siūlymų. Savaitės gale fortūna 
šypsosis plačiausiai – tinka 
planuoti svarbius susitikimus, 
rimtus pokalbius su autorite-
tais. Dėkingas laikas finansi-
niams klausimams spręsti.

Kaina 65 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• VW Polo 1997 m., 1,9 l, 47 kW, 4 
durys. TA iki 2020.06, tvarkingas. 
Kaina 520 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• Audi 80 B3 1991 m., 1,9 l, 
dyzelinas, TA 2 metams. Kaina 620 
Eur. Tel. 8 675 47 620.  
Rokiškis
• VW Passat B4 1996 m., 
dyzelinas, TA, tvarkingas. Kaina 
660 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• Audi A4 B5 1997 m., universalas, 
1,9 l, 81 kW, TA 2 metaims 
tvarkingas. Kaina 1150 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Audi 80 B2 1986 m., benzinas-
dujos, TA, tvarkingas. Kaina 520 
Eur. Tel. 8 675 47 620.  
Rokiškis
• Važiuojantį mopedą Ryga. 
Kaina 180 Eur. Tel. 8 625 17 722. 
Kupiškis
• Triratį Muravej su krepšiu. 
Važiuojantis. Kaina 320 Eur.  
Tel. 8 625 17 722. Kupiškis
• Audi A4 1,9 l, 81 kW. TA iki 
2021.06.28. Kaina 700 Eur.  
Tel. 8 611 44 501. Rokiškis
• VW Passat 1999 m., universalas, 
1,9 l, tdi, 85 kW. TA galioja 
iki 2021 m., odinis salonas, el. 
veidrodžiai, galinė vaizdo kamera, 
vaizdo registratorius, audio 
aparatūra ir t.t. Kaina 950 Eur.  
Tel. 8 667 88 666. Panevėžys
• Keičiu visureigį Nissan Terrano 
2002 m., 2,7 l, TDI, 92 kW į ratinį 
traktorių (T-40AM arba didesnį). 
Visureigio tiltai, palėtintojas, 
dėžė. Viskas veikia gerai, naujos 
žieminės padangos. Priekinį lanką 
ir stogo bagažinę galiu parduoti 
atskirai. Tel. 8 627 71 703. 
Rokiškis
• ZIL-130 turbo dyzelis, MTZ 
varikliu D-243 su turbina, veža 9 
tonas. Yra TA. Kaina 2600 Eur.  
Tel. 8 641 57 036. Kupiškis
• 1993 m. Audi B4 1,9 l, TDI, 
66 kW. Universalas, TA iki 
2021m. Važiuoja normaliai, reikia 
pasitvarkyti važiuoklę. Kaina 400 
Eur. Tel. 8 614 87 836.  
Rokiškis
• Audi A4 1,8T, benzinas, variklio 
defektas, TA iki 2020.08. Kaina 
200 Eur. Tel. 8 625 81 278.  
Rokiškis
• Neįgaliojo vežimėlį.  
Tel. 8 687 27 076. Rokiškis
• Renault Scenic. Per šalčius 
užsiveda vos pasukus raktelį. Prieš 
TA pakeisti filtrai su variklio tepalu. 
Važiuoklė be jokiu bildesių ar 
laisvumų. Į priekį buvo atsitrenkusi 
stirnytė, išmušė groteles ir truputį 
sulankstė kapotą. Viskas veikia. 
Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 629 24 996. Rokiškis
• Audi 80 TD, pasibaigusi TA. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 686 20 944. 
Rokiškis
• Audi 80 Avant 1993 m., 1,9 l, 
TDI. Nauja TA, yra privalumų. 

Kaina 650 Eur. Tel. 8 625 67 440. 
Rokiškis
• Dviratį Bulls 26.  
Tel. 8 619 52 150. Rokiškis
• Geros būklės Ford Mondeo 2004 
m., 2 l, dyzelis, 96 kW.  Rida tikra 
250000 km. Multifunkcinis vairas, 
šildomos sėdynės, autopilotas, 
žieminės padangos. Kaina 1200 
Eur. Tel. 8 663 38 684. 
 Rokiškis
• VW Caddy 1996 m., variklis 
1,4 l, benzinas/dujos. Mažos kuro 
sąnaudos, 100 km-4,5 Eur. TA 
iki 2021.05. Pridedu dygliuotas 
padangas. Kaina 380 Eur.  
Tel. 8 623 03 090. Rokiškis
• Tvarkingą Peugeot 405. TA iki 
2020.04.01, 1996 m., dyzelinas, 2,2 
l. Kaina 500 Eur. Tel. 8 615 65 359. 
Rokiškis
• Tvarkingą VW Passat B5+. 
Pakeisti diržai, tepalai. Kaina 1550 
Eur. Tel. 8 646 82 272.  
Rokiškis
• Seat Alhambra 1998 m., 1,9 l, 
dyzelis, 81 kW, 7 vietų, kablys. 
Būklė gera. Kaina 850 Eur.  
Tel. 8 678 81 317. Rokiškis
• Priekabą keturračiui, žoliapjovei-
traktoriukui, japoniškam 
traktoriukui. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Priekabą lengvąjam automobiliui. 
Naujai surinkta ir nudažyta, su 
dokumentais. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Tvarkingą 2009 m. VW Passat. 
2 l, 103 kW, universalas. Variklis 
komonreilas, užsiveda, dirba 
puikiai, kėbulas, važiuoklė 
tvarkingi, TA metams. Kaina 4200 
Eur. Tel. 8 674 53 910.  
Kupiškis
• Ford Fiesta 1,1 l, 39 kW, 1992 m., 
TA iki 2020.05.22. Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 675 84 220. Rokiškis
• Elektrinį neįgaliojo vežimėlį. 
Visiškai veikiantis. Važiavimo 
greitis 10 km/val. Kaina 390 Eur. 
Tel. 8 603 84 858. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Fotoaparatą Sony DSC-H2. 
Puikios būklės, yra firminis dėklas, 
naujos baterijos, dvi atminties 
kortelės, laidai. Skubiai, Juodupė. 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 609 87 231. 
Rokiškis
• Planšetę Lenovo ir modemą.  
Tel. 8 620 55 998. Rokiškis
• Visiškai naują Openbox s3 micro 
HD palydovinį imtuvą. Kaina 25 
Eur. Tel. 8 687 92 860.  
Rokiškis
• Visiškai naują Openbox S3 mini 
HD palydovinį imtuvą. Kaina 45 
Eur. Tel. 8 687 92 860.  
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Dyzelinį vieno cilindro variklį. 
Kaina 280 Eur. Tel. 8 689 76 415. 
Rokiškis
• MTZ-82 uk visą arba dalimis. 
1999 m. Tel. 8 641 57 036. 

Kupiškis
• Kultivatorių. Reikia remonto. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 625 81 278. 
Rokiškis
• Traliuką. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 625 81 278. Rokiškis
• Plūgą. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 625 81 278. Rokiškis
• Dviejų vagų bulviasodę. Kaina 
220 Eur. Tel. 8 625 81 278. 
Rokiškis
• Savadarbį traktoriuką (pupsą) 
su T25 varikliu, su dokumentais . 
Kaina 800 Eur. Tel. 8 693 16 613. 
Kupiškis
• Traktorių MTZ-50. Kaina 1500 
Eur. Tel. 8 625 81 278.  
Rokiškis
• Kombainą Droninborg 1200.  
Tel. 8 686 20 944. Rokiškis
• Labai mažai naudotą priekabą 
2PTS. Yra dokumentai, gamykliniai 
paaukštinimai. Kaina 1400 Eur.  
Tel. 8 625 17 722. Kupiškis
• 4 t priekabą. Nauji bortai, su TA. 
Tel. 8 670 37 379. Rokiškis
• Kombainą Niva dalimis, pigiai. 
Tel. 8 670 37 379. Rokiškis
• MTZ-82 variklius D-243, D-245 
turbo. Mažai dirbę, originalūs, 
pilnam komplekte. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 641 57 036. Kupiškis
• Sėjamąją 4 m, Overum noraginę, 
1,5 t talpos. Kaina 1000 Eur.  
Tel. 8 633 70 907. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Priimu gruntą sklypo pakėlimui 
(už atvežimą sumokėsiu). Gruntas 
reikalingas Rokiškio mieste.  
Tel. 8 611 55 237. Rokiškis
• Gal kas turite padovanoti 
gerą veikiantį šaldiklį? Norime 
daug mėsos pirkti, nėra kur 
laikyti. Rokiškio rajonas, Obelių 
priemiestis. Tel. 8 607 39 103. 
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Vilnos vokelį. Naudotas tik 2 
kartus. Būklė puiki, kaip naujas. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 686 93 166. 
Rokiškis
• 3in1 Maxi Cosi universalų 
vežimėlį su daug priedų: mamos 
krepšys, skėtis, apsauga nuo lietaus, 
mažas ir didelis vokelis į kėdutę ir į 
sportinę dalį. Kaina 65 Eur.  
Tel. 8 608 87 368. Rokiškis
• Mažai naudotą maniežą. Kaina 30 
Eur. Tel. 8 621 52 675.  
Rokiškis
• Minamą traktorių vaikui. 
Išaugome, tad ieškome naujo 
savininko. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 622 11 109. Rokiškis
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Orų prognozė lapkričio 5–7 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Lapkričio 5 d. Naktį 10

Dieną 11
PV, 
5-9 m/s

Lapkričio 6 d. Naktį 7
Dieną 8

P,
1-5 m/s

Lapkričio 7 d. Naktį 1
Dieną 3

ŠV, 
2-6 m/s
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ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

Vyras skaito laikraštį, 
žmona kalba telefonu. Kai ji 
baigė kalbėti, vyras klausia:

– Su kuo tu čia? 
– Su mama. Man atrodo, 

kad pastaruoju metu ji kiek 
nukvakusi.

Žmona:
– Brangusis, man atrodo, 

kad aš tau galiu padėti: keliauk į 
virtuvę ir išplauk indus!

***
Per geografijos pamoką:
– Petriuk, papasakok man, 

kur yra Zanzibaras?
– Tamsta mokytoja... Žinau 

visus miesto barus, tačiau apie 
tokį nieko negirdėjau...

***
– Vaikai, kas yra egoistas? – 

klausia mokytojas.
– Egoistas – tai toks žmogus, 

kuris niekada negalvoja apie 
mane, - atsako Petriukas.

***
Ant šaligatvio sėdi girtas 

pilietis. Prie jo prieina 
policininkas ir klausia:

– Pilieti, ką čia veikiate?
– Sako, kad žemė sukasi... 

Laukiu, kol prie manęs atsisuks 
mano namai...

***
Klientas padavėjui:
– Sakykite, kodėl ant stalo 

padėta druska?
– Čia tokiu atveju, jei jums 

patiekale druskos atrodytų per 
mažai...

– O tai kodėl ant stalo nėra 
padėta mėsos?!

***
Vasilijus Čepajevas:
– Tamsu, kaip pas negrą 

užpakalyje!
Petka:
– Viską Vasilijus Ivanovičius 

žino, visur pabuvojo...

***
– Kas vaizduojama šiame 

paveiksle: saulėtekis ar 
saulėlydis?

– Saulėlydis.
– Iš kur žinai?
– Pažįstu tą dailininką. Jis 

tik apie vidurdienį išsiropščia 
iš lovos.

***
Vartotojų kooperatyvo 

sargo būdelė. Devynios 
valandos vakaro. Staiga 
sučirškia telefonas, sargas:

– Klausau.
– Atleiskit, ar nepasakysite, 

kada atidaroma alkoholinių 
prekių parduotuvė?

–  Aštuntą valandą ryto.
Vidurnaktis. Vėl sučirškia 

telefonas.
– Klausau.
– Ar nepasakysite, kada 

atidaroma alkoholinių prekių 
parduotuvė?

– Aštuntą valandą ryto.
Šeštą valandą ryte 

sargą iš miegų pažadina 
telefono skambutis. Sargas 
užsimiegojusiu balsu:

– Klausau...
– Tai kada atidaro 

alkoholinių prekių 
parduotuvę? – vos pralemena 
balsas kitame laido gale.

– Aštuntą valandą ryto. 
Visas girtas kaip tapkė, jam 
mat dar alkoholinių prekių 
parduotuvės reikia! Ko tau iš 
jos ten reikia?

– Man išeit iš ten reikia...

– Tu žiūrėk, sveiksta po 
truputėlį...

***
– Kokia geriausia 

kontraceptinė priemonė?
– Miegokviena.

*** 

Universitetas. Stojamieji 
egzaminai. Egzaminuotojas 
klausia stojančiojo:

– Sakykite, kodėl jūs nutarėte 
stoti į mūsų universitetą?

Stojantysis:
– Tėvai, neužduok kvailų 

klausimų...
***

Mokytoja klausia Petriuko:
– Petriuk, kuo būsi užaugęs?
Petriukas:
– Televizijos laidų žiūrovu!

***
Vyksta anatomijos 

egzaminas. Profesorius klausia 
studento:

– Kokie dantys atsiranda 
vėliausiai?

– Auksiniai, pone profesoriau...
***

– Labas vakaras, ponia 
Petraitiene! Kaip jūsų galvos 
skausmas?

– Ach, net neklauskite... 
Turbūt išėjo pas kaimynę.

***
Kaimo keliu dideliu greičiu 

važiuoja gydytojas. Šalia sėdinti 
žmona sako:

– Važiuok lėčiau, nes dar 
policininkas sustabdys!

– Nesustabdys. Aš jam 
liepiau visą dieną gulėti lovoje...

***
JAV mokslininkai teigia, kad 

iš karvių mėšlo galima gaminti 
baldus.

Ne tik baldus, - pritaria 
Rusijos automobilių gamintojai.

***
Vyras, nusiteikęs 

romantiškai, kreipiasi į žmoną:
– Brangioji, kaip man 

norėtųsi atsidurti tokioje vietoje, 
kur aš niekada nebuvau! O dar 
gerai būtų užsiimti kuo nors, ko 
aš niekada nedariau...

AUGALAI

• 2 m aukščio didelę Juką. Išsivežti 
patiems. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 696 68 477. Rokiškis
• Braškių daigus. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Pašarinius kviečius bei avižas. 
Kaina 7,5-8 Eur už maišą.  
Tel. 8 610 19 607. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Mažai naudotus automatinius 
kavos aparatus KRUPS, BOSCH, iš 
Vokietijos. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 610 77 145. Rokiškis
• Puikios kokybės (mažai naudota) 
viryklę Gorenje. degikliai – 
dujoms, orkaitė elektrinė. Kaina 
180 Eur. Tel. 8 670 67 257. 

Rokiškis
• Beko indaplovę, mažai naudota. 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 612 81 356. 
Rokiškis
• Naują, nenaudotą skalbimo 
mašiną. 6 kg. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 670 94 076. Rokiškis
• Samsung skalbimo mašina. Geros 
būklės. 4,5 kg. Galimos derybos. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 671 33 271. 

Rokiškis
• Pusiau automatinę skalbimo 
mašiną Daewoo. Būklė gera, mažai 
naudota tik ilgai stovėjusi. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 670 21 793.  
Rokiškis
• Šildymo katilą. Šildymas 
skystuoju kuru, tinka šiltnamiui. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 612 95 825. 
Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanoju kačiuką.  
Tel. 8 618 02 630. Rokiškis
• Dovanojame apie 70 kv. m 
plytinės-molinės tvarto sienos. 
Išsiardyti ir išsivežti patiems.  
Tel. 8 679 44 662. Rokiškis
• Dovanoju fotelį. Bendras fotelio 
plotis 92 cm. Tel. 8 614 43 636. 
Rokiškis
• Dovanojami šuniukai. 2 mėnesių, 
labai mieli. Augs nedideli.  
Tel. 8 641 84 042. Rokiškis
• Dovanojame dvi 2,5 mėn. mielas 

kalytes, nedidelio ūgio.  
Tel. 8 620 63 092. Rokiškis
• Atiduodu naudotą šiferį. Mažieji 
lapai, apie 50 vnt.  
Tel. 8 610 19 607. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Senovinius  radijo imtuvus  
Latvija,  Minsk. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
• Kompaktiškas Bluetooth ausines. 
FM, dedama SD kortelė. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 600 52 867.  
Rokiškis
• DVD grotuvą Samsung su žemų 
dažnių garsiakalbiu. Pulto nėra.  
Tel. 8 671 74 606. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Žaidimų kompiuterį, 1TB. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 674 54 495. 
Rokiškis
• Veikiantį monitorių. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 674 54 495. 
 Rokiškis

• Rašalinį spausdintuvą CANON 
MX300. Labai geros būklės, 
spalvotas, DFax, skeneris. Reikia 
keisti juodo rašalo kasetę. Kaina 29 
Eur. Tel. 8 686 97 344.  
Rokiškis
• Xbox One. Būklė 10/10. Veikia 
puikiai. Pilnas komplektas, su 
dėžėmis. Parduodamas, nes yra 
nenaudojamas. Su žaidimu Need 
for speed payback. Kaina šiek tiek 
derinama. Kaina 145 Eur.  
Tel. 8 606 73 678. Rokiškis
• Stalinį kompiuterį, monitorių, 
kolonėles. Tel. 8 617 35 437. 
Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Akordeoną. Visi klavišai, 
nesugedęs, nenudaužytas, geros 
būklės. Južintai. Tel. 8 620 55 998. 
Rokiškis


