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Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Kūno kultūros ir sporto centras 
liks be ilgamečio vadovo?

3 p.
Kūno kultūros ir sporto centro direktorius Augutis Kriukelis „Rokiškio 
Sirenai“ patvirtino, kad gruodžio pradžioje paliks direktoriaus kėdę.

„Rokiškio Sirenos“ archyvo nuotr.

Pasieniečiams – medaliai 
už reikšmingą indėlį atkuriant 
Lietuvos kariuomenę

Rokiškio užkardos buvę pasieniečiai džiaugėsi susitikimu, bendravimu ir garbingais apdovanojimais.                                               L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Spektaklis „Marcelės legenda“ turės tęsinį – edukacinę programą.                                                                                                                                N. Kraliko nuotr.

Rokiškio „Grizlio“ komanda gali džiaugtis ne tik trečiąja vieta komandinėje įskaitoje, bet ir puikiomis varžybomis.                        L. Dūdaitės-Kralikienės  nuotr.

2 p.

Sprogus petardai prarado 
dalį rankos

2 p.

„Marcelės legenda“ kvies iš arčiau pažinti 
tarpukario valstybės užkulisius

3 p.

Dvidešimtasis koncertas 
„Stiprus, kai tu šalia“: 
sausakimša salė ir bisas 
jungtiniam chorui

5 p.

Jėgos trikovės Lietuvos taurės varžybos: 
rokiškėnai standartus aukštai užkėlė

4 p.
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KRIMINALAI
Sulaikytas girtas vilkiko 
vairuotojas
Lapkričio 14 d., 18.57 val. 
Rokiškyje, Respublikos 
g., neblaivus (2,77 prom. 
girtumas) vyras (gim. 1980 
m.) gyvenantis Marijampolės 
r., vairavo vilkiką „DAF FT 
XF 105.460“ priklausantį 
įmonei registruotai Kaune. 
Įtariamasis sulaikytas.

Įsilaužė į sodybą
Lapkričio 14 d., 8.36 val. 
moteris (gim. 1961 m.) 

gyvenanti Rokiškio r., 
pranešė, kad Rokiškio r., 
Kazliškio sen., Paplimbalės 
k., iš negyvenamos sodybos, 
iškėlus medines namo 
duris, pavogtas benzininis 
pjūklas „Druzba“, benzininis 
pjūklas „Ural“, elektrinis 
reduktorius, įrankiai, skirti 
transporto priemonių 
remontui, 4 vnt. padangų, 
4 vnt. ratų metalinių diskų, 
2 vnt. elektros variklių. 
Sulaužytos vidinės namo 
durys. Nuostolis – 1220 

eurų.

Neblaivi ir be vairuotojo 
pažymėjimo
Lapkričio 18 d., 0.44 val., 
Rokiškyje, Respublikos 
g., neblaivi (1,79 prom. 
girtumas), neturėdama 
teisės vairuoti transporto 
priemonės, moteris (gim. 
1991 m.) gyvenanti Rokiškio 
r., vairavo automobilį 
RENAULT LAGUNA.

Panevėžio VPK ir 
inform.

Mažų miestelių lygoje Obelių 
„Entuziastai“ dar be pergalių

Savaitgalis vėl buvo ne-
sėkmingas Obelių „Entu-
ziastų“ komandai, Mažų 
miestelių lygoje susitiku-
siai su Pasvalio r. Krinči-
no miestelio „Aukštaitijos 
mediena“. Mūsiškiai po 
atkaklios kovos varžovams 
nusileido 75:88 ir šiuo metu 
Mažų miestelių lygos A di-
viziono Šiaurės grupėje už-
ima ketvirtąją vietą.

Obeliečiai varžovams są-
lygas diktavo tik pirmajame 
kėlinyje, kurį laimėjo 19:16. 
Tolesni kėliniai sėkmingesni 
buvo varžovams: antrajame 
krinčiniečiai išlygino ir pers-
vėrė rezultatą, o tolesniuose 

jau užtikrintai augino persva-
rą. „Entuziastų“ facebook pa-
skyroje pagrindine pralaimė-
jimo priežastimi įvardijama 
susižaidimo komandoje stoka. 
Komandai ir vėl „nekrito“: 
dvitaškius metimus ji metė 
26 proc. taiklumu, o baudų 
pataikė tik vos daugiau nei 
pusę: 12-ka iš 22. Užtat tritaš-
kių pataikymo procentas buvo 
geras: tikslą pasiekė 48 proc. 
metimų.

Obeliečių komandos ly-
deriu vėl buvo Renatas Jego-
rovas, įmetęs lygiai trečdalį 
visų komandos pelnytų taškų 
– 25. Po 13-ka pridėjo Tomas 
Trumpa ir Nedas Diržys. 7 ka-
muolius atkovojo Mindaugas 

Dūda, 6 – R. Jegorovas, 5 – 
T. Trumpa.

Po pralaimėjimo Krinčine 
„Entuziastai“ jau įsprausti į 
kampą. Mat jie jau pralaimė-
jo likusioms trims grupės ko-
mandoms. Jie šeštadienį ban-
dys atsirevanšuoti Parovėjos 
(Biržų r. ) „Agaro“ ekipai.

Šį savaitgalį išvykose žais 
ir Mažų miestelių lygos B di-
viziono Šiaurės grupėje žai-
džiantys Pandėlys bei Pane-
munėlio „Fazė“. Pandėliečiai 
susitiks su Paketurių (Kupiš-
kio r.) „BC Devold“, o pane-
munėliečiai su Vabalninko 
(Biržų r.) „MB Ingauda“. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Pasieniečiams – medaliai už reikšmingą indėlį 
atkuriant Lietuvos kariuomenę

Lapkričio 16-ąją į Krašto 
apsaugos savanorių pajė-
gų Vyčio apygardos 5-osios 
rinktinės 506-osios pėstinin-
kų kuopos salę rinkosi ro-
kiškėnai, tarnavę ir tebetar-
naujantys Valstybės sienos 
apsaugos tarnyboje (VSAT). 
Progų susirinkti buvo kele-
tas: pirmiausia, daugelio jų 
laukė garbingi apdovano-
jimai.  Antra svarbi proga 
– šiomis dienomis sukanka 
29-eri metai nuo Šiaulių 
rinktinės Rokiškio užkardos 
įkūrimo.

Pas karius
Kodėl pasieniečiai rinko-

si kariuomenės patalpose ir 
jiems buvo įteikti medaliai už 
indėlį atkuriant Lietuvos ka-
riuomenę? Atsakymas papras-
tas: pirmuosius ketverius me-
tus nuo atkūrimo, Valstybės 
sienos apsaugos tarnyba buvo 
Lietuvos kariuomenės žinioje. 
Ir tik vėliau perėjo į Vidaus 
reikalų ministerijos jurisdik-
ciją. Todėl, tęsiant garbingas 
tradicijas, ir aplinka tradici-
niam susibūrimui parinkta 
būtent 506-osios kuopos kuo-
pavietėje. Ji pasieniečiams ne-
svetima ir todėl, kad kai kurie 
jų yra ir kariai savanoriai.

Į susitikimą atvyko dvi 
dešimtys esamų ir buvusių 
pasieniečių. Jiems pirmasis 
Šiaulių rinktinės Rokiškio už-
kardos vadas Eugenijus Šepe-
tys perskaitė 2019 m. gegužės 
31-osios tuometinio Lietuvos 
kariuomenės vado generolo 
leitenanto Jono Vytauto Žuko 
įsakymą, kuriuo rokiškėnai 
pasieniečiai apdovanojami 
Lietuvos kariuomenės meda-
liu kariams ir civiliams „100 
metų atkurtai Lietuvos kariuo-
menei“ už reikšmingą indėlį 
atkuriant Lietuvos kariuome-
nę, puoselėjant jos vertybes 
ir tradicijas. Kai kurie rokiš-

kėnai pasieniečiai šį garbingą 
apdovanojimą atsiėmė anks-
čiau, respublikinių VSAT ren-
ginių metu.

Vienas po kito buvo kvie-
čiami vyrai atsiimti savųjų 
apdovanojimų. Į sveikinimus 
atsakydami trumpu „Tėvynės 
labui!“. 

Garbinga ir pavojinga
tarnyba
Užkardos pirmasis vadas E. 

Šepetys prisiminė jos kūrimo 
pradžią. Valstybinė siena – vie-
nas svarbiausių valstybingumo 
ženklų. Todėl nenuostabu, kad 
jaunos valstybės viena pirmųjų 
užduočių tolimais 1990-aisiais 
ir buvo suformuoti instituciją, 
saugančią valstybines sienas. 
Pasieniečio tarnyba tuomet ne-
buvo nei paprasta, nei lengva, 
nei saugi. Prisiminkime, kad 
1991 m. liepos 31-ąją sovieti-
nio OMON įvykdytas Medinin-
kų žudynes. Ir tragiškųjų 1991 
m. Sausio įvykių metu rokiš-
kėnai pasieniečiai buvo vieni 
iš tų, kurie pareigą valstybei 
atliko priešakinėse pozicijo-

se. Svetainėje pasienis.lt apie 
juos rašoma: „Sausio 10 d. V. 
Česnulevičius gavo A. Butke-
vičiaus nurodymą nusiųsti po 
būrį gynėjų į Vyriausybės rū-
mus, Spaudos rūmus, televizi-
jos bokštą. Į Vyriausybės rūmus 
buvo perkelti su savo ginkluote 
52 Šalčininkų užkardos pasie-
niečiai, vadovaujami Gedimino 
Kastanausko ir Algimanto Sau-
liaus, į Spaudos rūmus ir TV 
bokštą – po 15 Rokiškio užkar-
dos pasieniečių, persirengusių 
civiliniais drabužiais ir be gin-
klų. Pasieniečiams, pasiųstiems 
į TV bokštą, vadovavo Eugeni-
jus Šepetys“. Taip pat rokiškė-
nai pasieniečiai tomis dienomis 
saugojo ir Aukščiausiąją tarybą.

Pirmosiomis tuometinės 
Pasienio apsaugos tarnybos 
dienomis trūko visko: vyrų, 
įrangos ir ekipiruotės, žinių. 
Jis prisiminė, kad pirmieji Ro-
kiškio užkardos pasieniečiai 
1990-aisiais Lietuvos-Latvi-
jos sieną saugojo civiliais dra-
bužiais, stovėdami ant griovio 
krašto. Tačiau labiausiai stigo 
žinių apie šį darbą. Vieninte-

lis, turėjęs šiokios tokios pa-
tirties, buvo Suvainiškio posto 
vadas Ignas Vaitoška. Tad kiti 
rokiškėnai pasieniečiai mokė-
si iš jo. Lietuvai įstojus į Euro-
pos Sąjungą ir tapus Šengeno 
zonos nare, Lietuvos-Latvijos 
siena tapo vidine ES siena ir 
poreikio ją saugoti nebeli-
ko. Nebeliko ir Suvainiškio, 
Juodupės bei Obelių pasie-
nio postų. Tačiau pasieniečių 
indėlis nebuvo pamirštas. E. 
Šepečio teigimu, svarbiausia, 
kad pirmieji rokiškėnai pasie-
niečiai vis dar prisimenami. 

Garbingi apdovanojimai 
buvo įteikti atsargos kapi-
tonui Vilmantui Raupiui, 
atsargos leitenantui Nerijui 
Balčiūnui, atsargos vyresnia-

jam puskarininkiui Ričardui 
Lašui, atsargos vyresniajam 
puskarininkiui Audriui Gu-
zui, atsargos puskarininkiui 
Antanui Mikėnui, atsargos 
viršilai Edvardui Jakuliui, 
atsargos vyresniajam puska-
rininkiui Valdui Misevičiui, 
atsargos vyresniajam puska-
rininkiui Jurijui Lapanui, at-
sargos leitenantui Ignui Vai-
toškai, bei antrajam užkardos 
vadui Gintautui Jurgučiui.

Prisiminimai apie įdomią 
profesinę ir visuomeninę
veiklą
Po iškilmingų apdovano-

jimų, metas prisiminimams. 
Pasienietis Gintautas Marga-
navičius pasakojo ne tik apie 

tarnybą, bet ir apie tai, kokį 
indėlį į rajono visuomeninę ir 
sportinę veiklą nešė tuometi-
niai pasieniečiai. Jų suburtos 
futbolo, krepšinio komandos 
ne vienerius metus džiugino 
pergalėmis apskrities ir respu-
blikinėse varžybose. Antai ro-
kiškėnų pasieniečių komanda 
buvo tapusi net Regionų krep-
šinio lygos prizininke.

Esami ir buvę pasieniečiai 
kviečiami burtis draugėn, į 
klubą. Jame Rokiškio-Pasva-
lio užkardų pasieniečiams va-
dovauja rokiškėnas Vygantas 
Pauliukas. Kuris ir sukvietė 
pasieniečius į šį smagų susi-
tikimą.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Pirmasis Rokiškio užkardos vadas Eugenijus Šepetys įteikė medalį „100 
metų atkurtai Lietuvos kariuomenei“ Suvainiškio posto vadui, dabar 
atsargos leitenantui Ignui Vaitoškai.

Rokiškėnas, ilgametis VSAT darbuotojas Vygantas Pauliukas kvietė mūsų rajono pasieniečius prisijungti prie klubo, 
vienijančio esamus ir buvusius VSAT darbuotojus.

Susitikimas – puiki proga pabendrauti, prisiminti tarnybos metus.                                       L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Sprogus petardai prarado dalį rankos
Lapkričio 13 d., 22.03 val. į Rokiškio ligoninę kreipėsi vyras (gim. 2000 m.) gyve-

nantis Rokiškio r., kuris susižalojo sprogus petardai. 

Vyrui buvo atlikta dalinė dešinės rankos amputacija, jis gydomas traumatologiniame skyriuje.
Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato inform.
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Autobusai į kapines ir sodus nevažiuos 
tik iki pavasario

Facebookas – galinga 
jėga. Tuo galėjo įsitikinti 
Rokiškio autobusų parko 
administracija. Mat ten 
paskelbta žinutė, kad nuo 
lapkričio 11 d. nebeliko 
maršruto į Kalneliškių 
kapines, sukėlė rokiškėnų 
nerimą. Ar maršruto ne-
liks laikinai, ar jau visam 
laikui?

Maršrutas į Kalneliškes 
– ne pirmasis „nuimtas“: 
spalio pabaigoje jau nu-
trauktas keleivių vežioji-
mas į sodus.

Rokiškio autobusų parko 
direktorius Virginijus Ma-
tulka teigė, kad abu spren-
dimus padiktavo sezonas. 

Mat vėlų rudenį nei so-
duose, nei kapinėse ne-
labai yra ką veikti. Tad ir 
keleivių srautai sumažėjo. 

Ir kam siųsti ten tuščius au-
tobusus? 

O pavasarį dviem minė-
tais maršrutais vėl kursuos 
autobusai. „Gal todėl, kad 
ruduo taip užsitęsė ir žiemos 
nematyti, rokiškėnai suneri-

mo dėl šių maršrutų. Nesi-
jaudinkite, pavasarį autobu-
sai vėl važiuos ir į sodus, ir į 
Kalneliškio kapines“, – už-
tikrino V. Matulka.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

„Marcelės legenda“ kvies iš arčiau pažinti tarpukario valstybės užkulisius
Marcelė Kubiliūtė – uni-

kali Rokiškio krašto asme-
nybė, tarpukario Lietuvos 
žvalgybos legenda. Pilka pe-
lytė, dama su lape, nelikusi 
istorijos paraštėse. Po aki-
nančios spektaklio „Marce-
lės legenda“ sėkmės, sulauk-
ta ir legendos tęsinio: bus 
pristatyta unikali edukacinė 
programa.

Konferencija –
svarbus pamatas
Lapkričio 24 d. 14 val. 

Rokiškio krašto muziejuje 
rengiama įdomi konferenci-
ja ir šios programos prista-
tymas. Nors kai kam žodis 
„konferencija“ ir atrodo ne-
viliojančiai, viena renginio 
organizatorių režisierė Ne-
ringa Danienė neslėpė, kad 
šiuo atveju ji yra būtina, su-
teikianti platesnį kontekstą, 
būtiną spektaklyje ir edu-
kacijoje pasakojamų įvykių 
reikšmės suvokimui. Joje 
ypatingai laukiami pedago-
gai, kultūros darbuotojai bei 
asmenys, dirbantys su jauni-
mu. Mat ši konferencija bus 
tvirtas pamatas, suteiksian-
tis įdomių, unikalių žinių ne 
tik apie tarpukario epochą, 
apie istorinę M. Kubiliūtės 
žygių aplinką, bet ir ver-
tingos informacijos „namų 
darbams“, besiruošiant da-
lyvauti edukacijoje.

Taigi, lapkričio 24-osios 
konferencija bus sudaryta iš 
kelių dalių. Pirmiausia bus 
pristatyta kompozicija spek-
taklio „Marcelės legenda“ 
tematika. Ši kompozicija, 
pasak režisierės N. Danie-
nės, skirta perteikti ir paties 
spektaklio dvasią, ir bus pui-
ki įžanga konferencijos pra-
nešimams.

Perteiks 
istorinį kontekstą
Konferencijos pirmąjį 

pranešimą skaitys istorikė 
Violeta Aleknienė. Šis pra-
nešimas bus skirtas M. Kubi-
liūtės asmenybę formavusiai 
aplinkai: Panemunėlio kraš-
to ypatumams, aktyviai lie-
tuvybės puoselėjimo, švie-
timo, knygnešystės veiklai. 
Taip pat ir M. Kubiliūtės 
šeimai, artimiesiems, jų liki-
mams, svarbiausiems gyve-
nimo įvykiams, palikusiems 
neišdildomą pėdsaką garsio-
sios žvalgės biografijoje, for-
mavusiems jos pasaulėžiūrą, 
charakterį. 

Antrasis pranešimas, kurį 
skaitys Rokiškio krašto mu-
ziejaus istorikas Giedrius 
Kujelis, bus to meto Lietu-
vos istorijos ypatumai. Sei-
mo narys istorikas Arvydas 
Anušauskas detaliau pri-
statys tarpukario Lietuvos 
žvalgybos veiklą, jos svar-

biausias operacijas, iššūkius 
ir grėsmes jaunai valstybei, 
kurias teko likviduoti Lietu-
vos žvalgybininkams.

O po šių pranešimų laukia 
praktinis įgytų žinių išban-
dymas.

Mokysis šifravimo meno
Taigi, po mokslinių prane-

šimų konferencijos dalyviai 
bus pakviesti praktiškai su-
sipažinti su slaptųjų tarnybų 
agento niuansais. Įdomu tai, 
kad tarpukario žvalgyba ma-
žai kuo priminė bondiados 
filmus. Tai buvo darbas prie 
rašomųjų stalų, informacijos 
rinkimas bei analizė. O gau-
tos žinios keliaudavo arba 
per kurjerius, arba telegra-
momis, arba paštu. Tokios 
žinios, pranešimai, išvog-
ti ar suklastoti dokumentai 
keliaudavo ne vieną dieną, 
kirsdavo ne vienos valstybės 
sieną.

Žvalgai rizikavo ne tik 

sveikata ar laisve, bet ir 
gyvybe. Sugautiesiems to-
kie dokumentai dažniausiai 
reikšdavo mirties nuospren-
dį. Ir ne tik jiems: remiantis 
sugautaisiais, pas juos ras-
tais įkalčiais, neretai būdavo 
demaskuojamas visas agentų 
tinklas, kurį atkurti reikėda-
vo ne tik didžiulių pastangų, 
bet ir laiko. O kol tinklas 
būdavo atkuriamas, valstybė 
likdavo be svarbios informa-
cijos. 

Tad vienas svarbiausių 
žvalgybos uždavinių visais 
laikais buvo informacijos ka-
nalų saugumo užtikrinimas. 
Tam buvo ir yra naudojamos 
šifravimo technologijos. Su 
jomis ir teoriškai, ir praktiš-
kai klausytojai bus supažin-
dinti trečiojoje konferencijos 
dalyje – edukacijoje. Nors 
visų edukacijos niuansų N. 
Danienė neatskleidė, tačiau 
garantuoja – bus tikrai įdo-
mu, įtempta, gyva.

Kol kas Rokiškio krašto 
muziejaus darbuotojai dar 
tobulina edukacijos „Mar-
celė. Žvalgės legenda“ niu-
ansus: repetuoja vaidybinę 
jos dalį, užduotis ir pasako-
jimus. 

Tačiau neabejotina, kad 
nauja edukacija sulauks ne-
menko dėmesio. Mat gyvoji 
istorija iki šiol labai domina 
visuomenę, ji maksimaliai 
priartina dalyvį prie to meto 
realijų, leidžia jam patirti to 
istorinio laikotarpio ypatu-
mus.

N. Danienė mano, kad ši 
edukacija bus patraukli ne 
tik moksleiviams, kuriems 
pažintis su tarpukario Lie-
tuvos istorija yra privaloma 
istorijos programos dalis. 

Ji turėtų būti įdomi ir pla-
tesnei auditorijai – kultūri-
ninkams, pilietinių, jaunimo 
organizacijų nariams. 

Kitokia, nei įprasta, edu-
kacija galės tapti puikia iš-
liekamąją vertę turinčia pa-
tirtimi ir miesto svečiams ar 
rokiškėnų grupėms.

Svarbu ir tai, kad atvykę į 
edukacijos pristatymui skirtą 
konferenciją, visi norintieji 
gaus Rokiškio švietimo cen-
tro kvalifikacijos tobulinimo 
pažymėjimus. Norintieji juos 
gauti, kviečiami registruoti 
internetu Rokiškio švietimo 
centro registracijos į rengi-
nius puslapyje https://www.
semiplius.lt. arba prieš ren-
ginį (registracija foje vyks 
nuo 13.30 val.).

Moksleiviai 
priėmė šiltai
Ši edukacija – bendro VšĮ 

„Kultūros inovacijos“  jos 
ir partnerių Rokiškio krašto 
muziejaus bendro projekto 

„Marcelės legenda“, skirtą 
mūsų kraštietės, nepriklau-
somos Lietuvos žvalgybos 
legendos Marcelės Kubiliū-
tės žygdarbio 100-mečiui, 
dalis. 

„Rokiškio Sirena“ pri-
mena, kad spalio viduryje 
pristatyta spektaklio „Mar-
celės legenda“ sulaukė mil-
žiniškos sėkmės. Bilietai į 
šį spektaklį buo graibstyte 
graibstomi. 

Spektaklis jau tris kartus 
suvaidintas Kultūros centro 
mažojoje salėje, parodytas 
Juozo Tumo-Vaižganto gim-
nazijos „Romuvos“ padali-
nio  vyresniųjų klasių moks-
leiviams. Kaip sako režisierė 
N. Danienė, spektaklio rody-
mas šiuolaikiniam jaunimui 
buvo iššūkis: kaip jį priims 
žmonės, kuriuos nuo M. Ku-
biliūtės kartos skiria daugiau 
nei amžius. Tačiau spektaklis 
paliko moksleiviams didžiulį 
įspūdį: jo metu salėje tvyrojo 
mirtina tyla jaunimas nesku-
bėjo skirstytis. Tai dar labiau 
patvirtino prielaidą, kad ir 
būsimoji edukacija bus įdo-
mi, reikalinga ne tik rajono, 
bet ir visos šalies jaunimui. 

O ir spektaklis „Marcelės 
legenda, pasak režisierės N. 
Danienės, jau suspėjo „išlai-
kyti egzaminą“ su įvairiakal-
be publika dviejuose tarptau-
tiniuose teatrų festivaliuose 
- „Interrampa“ (Rokiškyje) 
ir „Theater Cluster“ (Ku-
piškyje). Iki metų pabaigos 
planuojama suvaidinti dar 
keletą gastrolinių spektaklių 
Lietuvos gimnazijose bei 
kultūros centruose, jau pla-
nuojamos ir kitų metų gas-
trolės.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Kūno kultūros ir sporto centras liks 
be ilgamečio vadovo?

Nuo gruodžio 6-osios 
Kūno kultūros ir sporto 
centro (KKSC) direktoriaus 
pareigas palieka ilgametis 
šios įstaigos vadovas Augutis 
Kriukelis.

Kodėl palieka? Dėl am-
žiaus ar kokių kitų priežasčių? 
Pašnekovas atsakė: „Tiesiog 
išeinu, ir tiek“. Paklaustas, 

kiek metų praleido rajono 
sporto pasaulyje, jis suskai-
čiavo... 55 m. Nuo devynerių 
sportavo. O vadovo karjerą 
pradėjo 1977-aisiais, kai tapo 
„Nemuno“ sporto draugijos 
Rokiškio tarybos vadovu. Vė-
liau A. Kriukelis vadovavo 
rajono sporto komitetui. Nuo 
1990 iki 1997 m. dirbo rajono 
savivaldybėje, kuravo sporto 

reikalus. O nuo 1997 m. vado-
vavo Kūno kultūros ir sporto 
centrui.

Apie tai, kad A. Kriukelis 
išlydimas į pensiją, patvirti-
no ir rajono meras Ramūnas 
Godeliauskas. Naujo vadovo 
KKSC bus ieškoma paskelbus 
konkursą.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Savivaldybių ugniagesiai proteste 
prie Vyriausybės prašys didesnio finansavimo

Savivaldybių ugniage-
siai lapkričio 19-ąją rengia 
protestą prie Vyriausybės, 
reikalaudami užtikrinti 
reikiamą finansavimą, kad 
atlyginimai būtų išmokėti 
laiku, netektų dirbti viršva-
landžių.

Ugniagesius ir teisėsaugos 

pareigūnus vienijančios pro-
fesinės sąjungos pabrėžia, kad 
šiemet savivaldybių ugniage-
siams gelbėtojams numatyta 
beveik 24,8 mln. eurų, nors 
finansavimo poreikis buvo 27 
mln. eurų, kitąmet atitinkamai 
šioms funkcijoms užtikrin-
ti reikėtų 32 mln. eurų, nors 

biudžete planuojami 27 mln. 
eurų.„Šiuo metu dėl netinka-
mo lėšų skyrimo savivaldybės 
ugniagesiai gruodį gali likti be 
darbo užmokesčio. Kitų metų 
finansavimo planai problemų 
ne tik nespręs, bet padidins“, 
– pabrėžiama pranešime.

BNS inform.
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Komandinėje įskaitoje rokiškėnams – trečioji vieta. 

Sportininkų absoliučioje įskaitoje Robertas Bartkevičius – antras, Nojus Konstantinas Čypas  – ketvirtas.

Šventės puošmena – rytietiški šokiai.

Ir karių surengta karinės ekpuotės bei ginklų paroda.

Jėgos trikovės Lietuvos taurės varžybos: rokiškėnai standartus aukštai užkėlė

Lapkričio 16-ąją rajono 
sporto mėgėjus į didžiulę 
šventę pakvietė sporto klubas 
„Grizlis“. Jis tradiciškai kas-
met tampa bent vienerių res-
publikinių jėgos trikovės var-
žybų šeimininku. Ir šie metai 
ne išimtis: varžytis dėl Lietu-
vos taurių suvažiavo gausus 
būrys stipriausių šalies jėgos 
trikovininkų.  Sportininkai 
neslepia: į Rokiškį smagu 
važiuoti dėl kelių priežasčių – 
gerų prizų ir puikios renginio 
organizacijos.

Rekordų gausa
Šis sporto renginys vyko jė-

gos trikovės Europos čempio-
natui artėjant. Tad tikėtasi, kad 

dalyvių bus mažiau nei įprasta, 
mat svarstyta, jog lyderiai ne-
startuos, vengdami traumų. Ta-
čiau taip nenutiko. Ir Rokiškyje 
viešėjo daug garsių šalies jėgos 
trikovininkų. Apie tai, kaip 
rimtai jie ruošėsi varžyboms, 
liudija gausybė pagerintų šalies 
rekordų.

Ir dalyvių skaičius gerokai 
perkopė pusšimtį. Tad varžy-
bos, nors ir vyko labai sklan-
džiai, baigėsi tik apie 21 val. 
Vienuolikos valandų maratoną 
stebėjo gana nemažai žiūrovų 
ir salėje, ir „Rokiškio Sirenos“ 
tiesioginių transliacijų metu. 
Pačiu aktyviausiu žiūrovu buvo 
išrinktas mažasis Adomas Ke-
niausis, kuris nuoširdžiai sirgo 

už kiekvieną „Grizlio“ sporti-
ninką, skandavo jų vardus.

 O akis paganyti tikrai buvo 
į ką. Mat daugelyje svorio kate-
gorijų vyko labai atkakli kova. 
Antai svorio kategorijoje iki 74 
kg mūsiškis atletas, „Grizlio“ 
komandos lyderis Nojus Kons-
tantinas Čypas kaip lygus su ly-
giais kovojo su labai tituluotais 
varžovais, kurie už jį buvo dar 
ir gerokai vyresni.

O kai teisėjas pranešdavo, 
kad atletas bandys pagerinti 
Lietuvos rekordą, tuomet jau 
visa salė audringomis ovacijo-
mis palaikydavo sportininką, 
nepaisant to, kurią komandą jis 
atstovauja. Ir tokioje azartiškoje 
atmosferoje krito ne vienas ša-

lies rekordas.
Sportininkai džiaugėsi ir tuo, 

kad ant nugalėtojų pakylos jie 
šįsyk užsibuvo ilgiau, nei įpras-
tai: „Grizlio“ klubo ir jo sutelktų 
rėmėjų dėka buvo teikiamos ne 
tik taurės nugalėtojams, bet ir 
medaliai atskirų veiksmų prizi-
ninkams. 

Atrakcijos žiūrovams
Jėgos trikovė – laikui imli 

sporto šaka. Tad, kad jis ne-
prailgtų, šventę puikiais pasi-
rodymais papuošė trapiosios 
rytietiškų šokių šokėjos. Kaip 
kontrastas joms – Krašto ap-
saugos savanorių pajėgų Vyčio 
apygardos 5-osios rinktinės 
506-osios kuopos surengta gin-

Nugalėtojo pareiga – duoti interviu. Prieš kameras – R. Bartkevičius.

Šauniausio žiūrovo medalį Adomui Keniausiui įteikė „Grizlio“ klubo legenda Anatolijus 
Kondratenko.

klų paroda. Ji sudomino ne tik 
žiūrovus, bet ir varžybų daly-
vius. Ir sportininkai, ir treneriai, 
nutaikę laisvą minutę skubėjo 
pasigrožėti ginklais. „Labai 
šauni idėja. Ir kariai labai ma-
lonūs. Buvo ne tik įdomu pakil-
noti jų ginklus, bet ir išklausyti 
įdomų pasakojimą apie kiekvie-
ną jų. Kariai buvo pasirengę 
atsakyti į kiekvieną klausimą. 
Toks bendravimas labai smagus 
ir labai papuošė šventę“, – „Ro-
kiškio Sirenai“ kalbėjo vienas iš 
svečių trenerių.

Galbūt prie tokios rekordų 
gausos prisidėjo ir iš varžybų 
organizatorių nupirktų produk-
tų karių išvirta košė. Ji buvo to-
kia skani, kad ne vienas atletas 
ėjo pasiimti ir antros, ir trečios 
porcijos. Apie košę buvo girdėti 
gausybė palankių atsiliepimų. 
Pasak varžybų rengėjos A. Ske-
terienės, bendradarbiavimas su 
kariais buvo didžiulė naujovė 
jėgos trikovės bendruomenėje. 
Ir rokiškėnai ne kartą buvo gi-
riami už ją. „Labai džiaugiamės 

draugyste su mūsų kariais“, – 
sakė ji.

Varžybos buvo sėkmingos
Rokiškėnams varžybos buvo 

sėkmingos ne tik organizacine 
prasme. Vyrų varžybų koman-
dinėje įskaitoje jauna „Grizlio“ 
komanda iškovojo trečiąją vie-
tą. 74 kg svorio kategorijoje 
trečiąją vietą laimėjo Nojus 
Konstantinas Čypas. Jis iškovo-
jo atkėlimo rungties aukso me-
dalį. Sunkiausiųjų, iki 120 kg 
sportininkų gretose triumfavo ir 
taurę iškovojo Robertas Bartke-
vičius. Svariais pasirodymais 
komandos taškų kraitį gausino 
ir Jokūbas Čypas, Mangirdas 
Strungys, Modestas Skipskys. 
Šie sportininkai gerino asmeni-
nius rekordus. Tai liudija apie jų 
puikų pasirengimą šioms varžy-
boms. 

Detaliau apie pagerintus re-
kordus – kitame „Rokiškio Si-
renos“ straipsnyje.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Ir karių surengta karinės ekpuotės bei ginklų paroda.

Dvidešimtasis koncertas „Stiprus, kai tu šalia“: sausakimša salė ir bisas jungtiniam chorui
Lapkričio 15-ąją rokiškėnai buvo pakviesti į tradicinį, jau devintąjį kartą mūsų 

mieste rengiamą koncertą „Stiprus, kai tu šalia“. Jame kartu su scenos žvaiždėmis 
pasirodė neįgalieji artistai, vaikų globos namų auklėtiniai. Tradiciškai šis koncertas 
sutraukia minias žiūrovų: ir šiemetinis koncertas buvo ne išimtis. Daugelis kartu su 
dainininkais traukė žinomas dainas, o Ingos Valinskienės ir jungtinio visų atlikėjų 
choro daina „Žvaigždė“ buvo pakartota net du kartus.

Jau vos įžengus pro Kultūros centro duris, žiūrovai buvo pasitinkami dovanomis: 
Skemų socialinės globos namų kalendoriais bei globotinių pintomis apyrankėmis. 
Kiek darbo, rūpesčio, pastangų buvo įdėta pinant šias mielas dovanas. O jų juk 
reikėjo daugiau nei septynių šimtų, kad kiekvienam žiūrovui ir šventės dalyviui jos 
primintų apie šią unikalią dieną.

Tokia apyrankė puošė ir ilgamečio šio renginio globėjo, jo ekselencijos Panevė-
žio vyskupo emerito Jono Kaunecko riešą. Vyskupas, sveikindamas šventės daly-
vius, kalbėjo apie neįgalių žmonių stiprybę, sveikiesiems duodamas pamokas. Ir 
priminė apie rūpestį jais: kad ir už porą dešimčių eurų tiesiog nupirkti radijo imtuvą, 
kuris praskaidrintų žmogaus kasdienybę, kviestų jį maldai...

Kiti sveikinusieji atvežė renginio šeimininkui – Skemų socialinės globos namų di-
rektoriui Gintarui Girštautui ir jo šauniam kolektyvui – gausybę padėkų ir linkėjimų. 
Dėkoti yra už ką: šiemet šis koncertas jau dvidešimtasis. Jo estafetę iš Panevėžio 
perėmę Skemų socialinės globos namai surengė jau devintąją šventę. Ir ją suorga-
nizuoti nebuvo taip lengva: teko taikytis prie scenos žvaigždžių įtempto grafiko. Ir 
jiems šis koncertas svarbus: vieni atlėkė tiesiai iš oro uosto, kiti, vietoj poilsio prieš 
kelionę į svečias šalis, rinkosi dalintis sceną su neįgaliaisiais žmonėmis. 

O socialinės globos namų globotiniai, vaikų namų auklėtiniai savo koncertinius 
numerius repetavo jau nuo liepos. Numeriai žavėjo nesumeluotomis emocijomis, 
nuoširdumu. Todėl ir žiūrovai kiekvieną sutiko šiltais plojimais, salė skendėjo žibu-
rėlių jūroje, o smagesnes dainas lydėjo plojimai, lingavimai, patrepsėjimai.

Šilčiausiai, žinoma, buvo sutikti Obelių vaikų globos namų auklėtiniai, su daini-
ninku ir aktoriumi Marntu Jankavičiumi atlikę dvi nuotaikingas dainas, papuoštas 
šokiais ir subtilia vaidyba.

Dainininkas Radži džiugino publiką kartu su šauniaisiais Panevėžio Algimanto 
Bandzos socialinių paslaugų kolektyvo pritariančiaisiais vokalais ir žaviais šokėjais.

Daug emocijų įplieskė ir „Bix“ būgnininko Gintauto Gascevičiaus vadovaujama 
mušamųjų grupė. Šiltomis, jaukiomis dainomis žavėjo„etatiniai“ ir jau spėti pamilti 
koncertų dalyviai. O štai „Baltojo kiro“ hitas „Lūpytės“ kartu buvo dainuojamas ir 
salės.

O paskutinieji į sceną įžengę Skemų socialinės globos namų solistai ir šokėjai ir 
trankiais kanti ritmais, ir jautria lyrika džiugino kartu su Inga Valinskiene. O jos hitui 
„Žvaigždė“ atlikti į sceną buvo pakviesti visų trylikos koncerte dalyvavusių kolek-
tyvų žmonės. Ir šią dainą, publikos pageidavimu, išreikštu griausmingais plojimais, 
teko dainuoti net du kartus.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Šilti Panevėžio vyskupo emerito Jono Kaunecko sveikinimai.

Salėje – gausybė Skemų socialinės globos namų gyventojų nupintų apyrankių.

Manto Jankavičiaus ir rajone puikiai žinomų Obelių vaikų globos namų jaunųjų talentų trio.

Ingos Valinskienės ir Skemų socialinės globos namų talentų bendras šokis ir daina.

Spalvingasis Radži ir A. Bandzos socialinių paslaugų namų kolektyvo šou.                        L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.„Baltojo kiro“ solistas ir jo talkininkai dainavo apie pomidorų padažu padažytas lūpytes.

Skemų socialinės globos namų direktoriui Gintarui Giršautui ir jo vadovaujamam kolektyvui teko ne viena padėka ir 
sveikinimas.
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BALDAI

• Lovą su patalynės dėže. Kaina 75 
Eur. Tel. 8 677 54 746. 
 Rokiškis
• Geros kokybės sofą-lovą su 
patalynės dėže ir 2 foteliais. 
Kaina 245 Eur. Tel. 8 677 54 746. 
Rokiškis
• Metus naudotą vaikišką 
miegamojo komplektą. Yra stalas, 
spinta ir vieta miegoti. Matmenys 
190x95. Galimas pristatymas.  
Tel. 8 608 84 129. Rokiškis
• Naudotą geros būklės, storos 
minkštos natūralios odos sofą ir 
du fotelius. Kainą galima derinti. 
Galiu atvežti. Kaina 389 Eur.  
Tel. 8 652 80 328. Rokiškis
• Raudonos spalvos kampą-lovą. 
Į komplektą įeina ir pagalvėlės. 
Atlošo defektas. Kampas 
susideda iš dviejų dalių. Daugiau 
informacijos telefonu. Pasiimti 
patiems. Kaina 400 Eur.  
Tel. 8 614 27 341. Rokiškis
• Metalines lovas. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 617 35 437. Rokiškis
• Naudotą trijų dalių svetainės 
komplektą 3+2+1, visos dalys 
išskleidžiamos miegoti. Išsivežti 
patiems. Kaina 220 Eur.  
Tel. 8 612 94 820. Rokiškis
• Dvivietę ištiesiamą lovą su 
patalynės dėže. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 628 99 454. Rokiškis
• 6 dalių virtuvės komplektą, 
išsinešti patiems. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 626 81 638. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau santechniko darbo.  
Tel. 8 609 50 503. Rokiškis
• Ieškau darbo, galiu prižiūrėti 
senyvo amžiaus žmones arba 
vaikus, turiu patirties. Galiu dirbti 
ryte, per pietus arba vakare ir 
per išeigines. Tel. 8 625 24 087. 
Rokiškis
• Vyras be žalingų įpročių ieško 
darbininko ar krovėjo darbo, 
išskyrus darbus žemės ūkyje ir 
miške. Tel. 8 609 87 231.  
Rokiškis
• Moteris ieško valytojos darbo. 
Gali prekiauti vaisiais, daržovėmis. 
Tel. 8 620 81 862. Rokiškis
• Vyras ieško darbo. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 645 84 278. 
Rokiškis
• 20-ties metų mergina ieško darbo, 
patirties neturiu.  
Tel. 8 633 87 398. Rokiškis
• Vyras ieško darbo.  
Tel. 8 604 64 220. Rokiškis
• Galiu prižiūrėti senyvo amžiaus 
žmogų mikrorajone.  
Tel. 8 616 73 825. Rokiškis
• Mezgu raštuotas kojines.  
Tel. 8 630 53 487. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Ieškau darbuotojų - pjūklininkų 
ir pagalbinių. Bakelis – 5 Eur. 
Visa kita informacija telefonu. 
Kaina 700 Eur. Tel. 8 640 14 319. 
Rokiškis

KITA

• Senovinės siuvimo mašinos 
Zinger metalines kojas-staliuką. 
Tel. 8 628 04 586. Rokiškis
• Sausus, iš pastogės, šiaudų 
ritinius. Pakraunu.  
Tel. 8 620 15 919. Rokiškis
• Kokybiškus šienainio ritinius.  
Tel. 8 620 15 919. Rokiškis
• Svarstykles. Sveria iki 500 kg. 
Tel. 8 612 95 825. Rokiškis
• Būdą vidutiniam ir nedideliam 

šuniui. Tel. 8 621 51 320.  
Rokiškis
• Sausas smulkiai skaldytas malkas. 
Atvežu po 2,5 m arba 5 m.  
Tel. 8 621 30 354. Rokiškis
• Beržo, juodalsnio, alksnio, uosio 
ir drebulės malkas rąsteliais. 
Atvežame į vietą.  
Tel. 8 629 09 283. Rokiškis
• Kviečius, miežius, žirnius. Miltus. 
Atvežu į namus. Tel. 8 683 50 716. 
Rokiškis
• Naujus, naudotus, įvairius 
kompresorius. Tel. 8 621 51 352. 
Rokiškis
• Metalines lauko duris. Naudotos. 
Staktų matmenys 86x203. Kaina 37 
Eur. Tel. 8 681 55 002.  
Rokiškis
• Naujus alkotesterius, antiradarus. 
Siunčiu. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujus žvejybos tinklus. Siunčiu. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 678 66 028. 
Rokiškis
• Naujus įvairius klausos aparatus. 
Siunčiu. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Skaldytas lapuočių malkas. 
Kaina 130 Eur. Tel. 8 624 90 330. 
Rokiškis
• Šienainį. Tel. 8 670 37 379. 
Rokiškis
• Mišrias, sausas, skaldytas malkas. 
Atvežu. Tel. 8 612 20 251.  
Rokiškis
• Metalinę statinę.  
Tel. 8 617 35 437. Rokiškis
• Nenaudotą akrilo vonią. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 617 35 437.  
Rokiškis
• Kviečius, miežius. Miltus. 
Nemokamas ir greitas pristatymas 
į sutartą vietą. Tel. 8 684 14 283. 
Rokiškis
• Naudotą krosnelę iš Norvegijos. 
Kaina 55 Eur. Tel. 8 650 33 384. 
Rokiškis
• Storesnę metalinę statinę 200 l. 
Tel. 8 615 55 734. Rokiškis
• Rastelių brūsavimo stakles. Kaina 
derinama. Skambinti. Kaina 1700 
Eur. Tel. 8 655 97 088.  
Rokiškis
• Malkas rąsteliais, kaladėmis, 
skaldytas. Tel. 8 645 87 075. 
Rokiškis
• Juvelyrines svarstykles. Naujos, 
kompaktiškos 0,1-500 g. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 600 52 867.  
Rokiškis
• Medines kambario duris su 
stiklais. Yra ir stakta. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 686 29 432. Rokiškis
• Šamotines plytas.  
Tel. 8 698 16 495. Rokiškis
• Sausas malkas mažais kiekiais, 
vežu mašinine priekabėle, 
priekabėlės kaina 60 Eur.  
Tel. 8 602 87 040. Rokiškis
• Vėjarodę raganą. Kaina 35 Eur. 
Tel. 8 674 32 521. Rokiškis
• Erdvų narvą su ratukais bei 
tupykla ant viršaus. Ištraukiami 
valymo stalčiai, dubenėliai maistui. 
Užsegamos didelės durelės. Žalias.  
Aukštis 129 cm. Su tupykla viršuje 
apie 159 cm. Plotis 60 cm, gylis 60 
cm. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 634 02 006. Rokiškis
• Spygliuočių lentas vieno pjovimo 
5 ir 6 cm. Arklinį vežimą su 
guminiais ratais. Tel. 8 615 44 831. 
Rokiškis
• Knygą - remonto vadovą SEAT 
automobiliams (SEAT LEON, 
TOLEDO, ALTHEA, ALTHEA HL) 
nuo 2004 m. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 682 30 405. Rokiškis
• Kviečiai 8 Eur, miežiai 7 Eur, 
50 kg maišai iš po kombaino. 
Miltai kviečių 9 Eur, miežių 8 
Eur. Kazliškio seniūnija. Ieškantys 
stebuklingų - nesitrukdykite.  
Tel. 8 615 46 365. Rokiškis
• Įvairių matmenų naudotus 
reklaminius tentus uždengti, 
pasiklotiir kt. Tel. 8 610 01 593. 
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Stalinį kompiuterį. Procesorius 
i5 7400, RAM 16GB, vaizdo 
plokštė MSI Radeon 580 oc 8 
GB, Windows 10, SSD 128GB. 
Kaina 400 Eur. Tel. 8 621 30 959. 

Rokiškis
• Nešiojamą kompiuterį Fudzi 
Siemens. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 683 27 149. Rokiškis
• Plokščiaekranį LG monitorių. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 683 27 149. 
Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Jelly veislės bulves, ypač 
tinkančias cepelinams, augintas 
ekologiškai, be chemijos, didelės, 
lygios be akučių. Atvežu.  
Tel. 8 652 80 328. Rokiškis
• Kavą kavos aparatui DeLonghi. 
Kaina 12 Eur. Tel. 8 670 27 269. 
Rokiškis
• Ekologiškas bulves Melody, 
maišas 30 kg - 7,5 Eur. (0,25 
Eur/kg). Atvežimas Rokiškyje 
nemokamas. Tel. 8 674 22 216. 
Rokiškis
• Ekologiškai užaugintas 
valgomąsias bulves. Greitas ir 
nemokamas pristatymas į sutartą 
vietą. Tel. 8 683 50 716.  
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Naują Huawei Y5. Kaina 90 Eur. 
Tel. 8 651 56 160. Rokiškis
• Pigiai naujus telefonus: Nokia 
105, Blacview A60, Alview 
A5Ready. Jūžintai. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 631 25 562. Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują mobilų 
telefoną Samsung Galaxy S6 Edge 
Plus 32GB. Spalva Gold Platinum. 
Visiškai sukomplektuotas. 
Dėkliukas. Keičiu į iPhone mobilųjį 
telefoną. Siūlyti įvairius variantus. 
Kaina 170 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• iPhone 7. Baltas, viskas veikia. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 626 53 514. 
Rokiškis
• Mobilų telefoną Samsung S7562. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 683 27 149. 
Rokiškis
• Naują LG 40 telefoną. Kaina 200 
Eur. Tel. 8 605 25 460.  
Rokiškis
• Huawei P Smart 2019. Pilnas 
komplektas, geros būklės. Kaina 
105 Eur. Tel. 8 605 33 586. 
Rokiškis
• Mažai naudotą Samsung 
Galaxy J6. Naudotas tik porą 
mėnesių. Su dėžute, auksinis. 
Yra uždėta apsaugine plėvelė ant 
ekrano. Rokiškio rajonas, Obelių 
priemiestis. Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 607 39 103. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Dalį medinio namo Laisvės 
gatvėje. Yra ūkinių pastatų, dalis 
rūsio, 2 a žemės. Iki namo atvestos 
komunikacijos. Kaina 8400 Eur. 
Tel. 8 611 31 634. Rokiškis
• Dalį namo, ūkinio pastato ir 
žemės 14 a Obelių miestelyje. 
Kaina sutartinė. Skambinti po 
darbo valandų nuo 18 val.  
Tel. 8 627 42 134. Rokiškis
• 2 kambarių butą Juodupėje. Su 
patogumais, 2 aukšte. Yra žemės, 
sandėliukas, šiltnamis. Kaina 3000 
Eur. Tel. 8 620 13 732.  
Rokiškis
• 6,29 ha sklypą Kalbutiškių k., 
prie gero kelio. Sklypas kraštinis, 
puikus kraštovaizdis, galimos 
statybos, 300 m ribojasi su 
Šventosios upe. Kaina 36000 Eur. 

Tel. 8 698 55 357. Rokiškis
• Garažą Ąžuolų g.  
Tel. 8 617 35 437. Rokiškis
• Garažą su duobe Taikos g. Yra 
ventiliacija. Prie įvažiavimo 
pabetonuota. Vieta labai gera. 
Kaina 4200 Eur. Tel. 8 612 61 298. 
Rokiškis
• 1,4 ha sklypą Rokiškio 
kaimiškojoje seniūnijoje, 
Velniakalnyje. Skypas 
besiribojantis su miesto teritorija. 
Kampinis sklypas, geras 
privažiavimas. Tel. 8 625 13 670. 
Rokiškis
• Juodupėje, Tekstilininkų g., 2 
kambarių butą su rūsiu. Bendras 
buto plotas 45,24 kv. m. Namas 
mūrinis, statytas 1973 m. Butas 
yra trečiame aukšte iš penkių. 
Įstiklintas balkonas plastikiniai 
langai, šarvo durys. Kaina 8300 
Eur. Tel. 8 605 48 032.  
Rokiškis
• Rokiškio kaimiškoje seniūnijoje, 
šalia Bajorų gyvenvietės, tvarkingą 
2 kambarių butą su rūsiu bei 
ūkiniais pastatais. Yra galimybė 
naudotis žemės sklypu, garažas, 
malkinė. Butas yra antrajame 
aukšte iš dviejų, bendras plotas 
49,82 kv. m. Kaina 30500 Eur.  
Tel. 8 602 84 794. Rokiškis
• Keičiu sodybą Čedasuose į 3 
kambarių butą Juodupėje. Yra 
pirtis, lauko virtuvė, garažas, 
malkinė, geras rūsys. Name sudėti 
plastikiniai langai. Viduje reikia 
trupučio remonto.  
Tel. 8 681 50 430. Rokiškis
• Garažą prie autobusų stoties, 
šiaurinėje pusėje, yra duobė ir 
rūsys. Garažas tuščias. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 685 63 284. 
Rokiškis
• Erdvų, šviesų, šiltą 3 kambarių 
butą Juodupėje pirmame aukšte, 
yra balkonas. Rami laiptinė. Kaina 
6000 Eur. Tel. 8 646 20 425. 
Rokiškis
• Salų mstl., Dviragio ežero saloje, 
komercinės paskirties pastatą, 
52 kv. m su 10 a žemės sklypu. 
Šalia išlikę pamatai, 40 kv. m, yra 
galimybė plėstis. Įvesta trifazė 
elektros instaliacija, komunalinis 
vandentiekis. Ežeras - 120 m. 
Kaina 4500 Eur. Tel. 8 698 72 865. 
Rokiškis
• Įvairių dydžių namų valdos 
sklypus už miškų urėdijos. Graži 
vieta, geras susisiekimas, šalia yra 
autobusų stotelė. Tel. 8 657 75 999. 
Rokiškis
• Tvarkingą 2 kambarių butą, 
galima gyventi iš karto. Didelė 
9 kv. m virtuvė. Lieka buitinė 
technika, virtuvinės spintelės, 
miegamojo, svetainės baldai. 
Erdvus vonios kambarys. 
Plastikiniai langai. Ramūs 
kaimynai. Panevėžio g., 4 aukštas. 
Kaina 25800 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Sodybą 7 km nuo Rokiškio, link 
Žiobiškio. Buteikių k. Reikalingas 
remontas. Tel. 8 684 37 715. 
Rokiškis
• 1 kambario butą Rokiškyje, 
Jaunystės g., 3 aukštas, mūrinis 
namas. Reikalingas kosmetinis 
remontas. Kaina 12700 Eur.  
Tel. 8 684 37 715. Rokiškis

NUOMA

• Dirbanti mergina, auginanti 
6 metų sūnų, išsinuomotų 1-2 
kambarių butą ar pusė namo 
Juodupėje. Gali būti be baldų. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 648 73 070. 
Rokiškis
• Šeima ieško 2 kambarių buto 
nuomai. Tel. 8 621 22 329. 
Rokiškis
• Ieškau 1 kambario buto Rokiškyje 
nuomai. Būtų gerai, kad būtų su 

baldais, kuo skubiau. Kaina 120 
Eur. Tel. 8 647 87 668.  
Rokiškis
• Išsinuomočiau sausą garažą 
Rokiškyje ar aplink jį.  Gali būti 
didesnis ar mažesnis, svarbu sausas, 
nedrėkstantis. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 696 29 080. Rokiškis
• Išsinuomočiau žemės ūkio 
paskirties žemę, domina įvairūs 
variantai. Tel. 8 622 69 546. 
Rokiškis
• Išsinuomuočiau žemės sklypą 
Rokiškio raj. Mokėsiu 150 Eur už 
ha. Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 633 70 907. Rokiškis

PASLAUGOS

• Atlieku statybos ir remonto 
darbus, tiek smulkesnius, tiek 
didesnės apimties.  
Tel. 8 673 83 887. Rokiškis
• Atlieku visus santechnikos 
darbus. Tel. 8 615 52 759. Rokiškis

PERKA
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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 

2019.12.02 10:20 val. Krapiškio k., Obelių sen., 
Rokiškio r., numatomi žemės sklypo proj. Nr. 145-
10 geodeziniai matavimai. Kviečiame dalyvauti ma-
tavimuose gretimų žemės sklypų Nr. 7301/0001:78 
ir  Nr. 7301/0001:79 savininkus. 

Matavimus atliks 
R. Barono žemėtvarkos darbų įmonė: 

Taikos g. 5, Rokiškis; tel. 8-458-68144, 
mob. 8-683-55319, el. p. j.keliuotis@gmail.com

2019.12.02 10:20 val. Jodvydžių k., Obelių sen., 
Rokiškio r., numatomi žemės sklypo proj. Nr. 145-9 
geodeziniai matavimai. Kviečiame dalyvauti mata-
vimuose gretimo žemės sklypo Nr. 7301/0001:79 
savininkus. 

Matavimus atliks 
R. Barono žemėtvarkos darbų įmonė: 

Taikos g. 5, Rokiškis; tel. 8-458-68144, 
mob. 8-683-55319, el. p. j.keliuotis@gmail.com

• Perku savadarbę priekabą 
lengvąjam automobiliui su 
dokumentais. Gali būti ir prastos 
būklės. Tel. 8 612 21 760.  
Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Daugiavaikė šeima prašo 
padovanoti tris lovas. Iš anksto 
dėkojame. Tel. 8 623 01 375. 

Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Patogą, talpą, saugą autombilinę 
kėdutę. Puikios būklės, išvalyta, 
juodos spalvos. Visas kėdutės 
apdangalas nuimamas ir galima 
skalbti skalbimo mašinoje. Kaina 
80 Eur. Tel. 8 674 78 935.  
Rokiškis
• Vaikišką staliuką su kėdute. Kaina 
15 Eur. Tel. 8 612 47 934.  
Rokiškis
• Geros būklės lovytę su lingėmis, 
čiužinuko viena pusė grikiai, 
kita – kokosas. Tel. 8 608 79 096. 
Rokiškis
• Labai gerą, augantį stalą vaikui. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 605 99 196. 
Rokiškis

• Neaukštą, tvirtą, baltą lovą 
mergaitei. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 605 99 196. Rokiškis
• Puikios būklės viengulę lovą. 
Medžio masyvo rėmas, medinės 
grotelės (turime dvejas vienodas). 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 605 99 196. 
Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Pamesti raktai. Tel. 8 625 76 501. 
Rokiškis
• Po miškų ūkio sodus klaidžioja 
šunelis (jorkšyro terjeras).  
Tel. 8 620 70 057.  
Rokiškis

• Atklydo katytė. Gal kas ieško? 
O gal kas nori ir gali priglausti. 
Tvarkinga, naminė, sterilizuota, 
labai meili. Tel. 8 675 17 659. 
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Naudotą grandininį pjūklą Dolmar 
PS-34. 33 kub.cm, 1,4 kW. Kaina 
60 Eur. Tel. 8 605 22 152.  
Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Motociklininkams, dviratininkams 
aprangą ir kitą atributiką.  

Tel. 8 686 37 924. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Naujus radiatorius 50x100x10 
cm. Yra 5 vnt. Kaina 70 Eur/vnt. 
Tel. 8 610 40 802.  
Rokiškis
• Metalinius laiptus (ūkinėms 
patalpoms, rūsiui ir kt.). Ilgis 3,30 
m, plotis 0,80 m. Tel. 8 615 75 539. 
Rokiškis
• Storasienį metalinį vamzdį. Storis 
8 mm, skersmuo 630 mm. Dar yra 
2,5 m. Tel. 8 698 55 357.  
Rokiškis
• Tarnavimo staklytes. Kaina 60 
Eur. Tel. 8 621 51 352.  
Rokiškis
• 8 m ilgio, 6x12 gegnes. Yra 6 vnt. 
Kaina 9 Eur. Tel. 8 610 19 607. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Priekabą Maz Zubrionok. Naujas 
sukabinimo įtaisas, TA 2 metams. 
Padangos m+s. Atsarginis ratas, 
tentas. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 695 29 133. Rokiškis
• Vienatūrį automobilį Hyundai 
Trajet. 2001 m., variklis 2 l, 83 kW. 
7 sėdimos vietos. TA pasibaigusi, 
problemos dėl pavarų perjungimo. 
Kaina 600 Eur. Tel. 8 607 61 341. 
Rokiškis
• Mercedes sprinterį su kapotu. 
Visą arba dalimis. Supuvęs rėmas. 
Parduodamas be krano. Kaina 1200 
Eur. Tel. 8 647 32 700.  
Kupiškis
• Keturratį 110CC 3/1 bėgiai ir kitą 
110cc dalimis (automatinė greičių 
dėžė). Tel. 8 621 51 320.  
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20 05:10 Ponių rojus

06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
09:20 Senis 
10:25 Štutgarto 
kriminalinė policija 3
11:10 Komisaras Reksas
12:00 Vartotojų kontrolė
13:00 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:35 Kūrybingumo 
mokykla. 
16:45 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
04:05 Dingę be žinios 1
04:50 Kūrybingumo mokykla. 
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus

05:10 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 Karšta pupytė
00:05 Skubi pagalba 
01:05 Rezidentas 
01:55 Pasitikėjimas 
03:00 Ekstrasensai tiria 
04:30 Skubi pagalba 
05:15 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 Gaudyk laiką
21:00 Rimti reikalai 2 
21:30 Žinios
22:30 Rydiko kronikos. Sugrįžimas
00:55 Akloji zona 
01:50 Dugnas

06:00 CSI. Majamis 
06:55 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 Oplia!
21:00 Panikos kambarys
23:20 Prezidento sprendimas
01:50 Visa menanti
02:35 Detektyvų istorijos

05:10 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
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
18:55 Rubrika "Verslo genas"
19:00 Nauja diena
19:30 Delfi dėmesio centre
20:00 Reporteris
20:30 Lietuva tiesiogiai
21:00 Gyvenimas
22:00 „Pone prezidente” 
22:30 Reporteris
23:27 Rubrika "Verslo genas"
23:30 Delfi dėmesio centre
00:00 Laikykitės ten
01:00 „Meilė kaip mėnulis” 
02:10 „Pone prezidente” 
02:30 „Prokurorai” 
03:30 Reporteris
04:10 Nauja diena
04:50 „Prokurorai” 
05:50 „Pone prezidente”
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21 05:10 Ponių rojus 

06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios.
06:37 Labas rytas, Lietuva
09:20 Senis
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 3
11:10 Komisaras Reksas 
12:00 (Ne)emigrantai
13:00 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:35 Kūrybingumo 
mokykla. 
16:45 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 Ištikimybė
23:45 Komisaras Reksas
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 Ištikimybė 
04:50 Kūrybingumo mokykla. 
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus

05:15 Atsargiai! Merginos
06:10 Televitrina
06:25 Keršytojų komanda
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 Kietas riešutėlis 2
00:25 Skubi pagalba
01:25 Rezidentas 
02:15 Pasitikėjimas 
03:15 Ekstrasensai tiria 
04:45 Kietuoliai 
05:10 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 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 Inferno
00:55 Akloji zona 
01:50 Rydiko kronikos. Sugrįžimas
03:45 Alchemija IV. ŠMC. 
Naujausioji meno istorija
04:10 RETROSPEKTYVA

06:00 CSI. Majamis 
06:55 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 Jūrų pėstininkai
20:30 Oplia!
21:00 Juodojo angelo skrydis
23:15 Panikos kambarys
01:25 Visa menanti 
02:10 Detektyvų istorijos

05:50 „Pone prezidente” 
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
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 „Gyvybės langelis“ 
18:00 Reporteris
19:00 Nauja diena
19:30 „Delfi dėmesio centre“
20:00 Reporteris
20:30 Lietuva tiesiogiai
21:00 Skyrybos
22:00 Viralas
22:30 Reporteris
23:30 „Delfi dėmesio centre“
00:00 Gyvenimas
01:00 „Gyvybės langelis“ 
02:10 Viralas
02:30 „Prokurorai” 
03:30 Reporteris
04:10 #NeSpaudai
05:10 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
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22 05:10 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
08:25 1863–1864 m. 
sukilimo vadų ir dalyvių 
valstybinių laidotuvių 
ceremonija. 
09:05 Gražiausios poetų 
dainos
10:30 Dainos Lietuvai. 
Partizanų dainos.
11:30 1863–1864 m. 
sukilimo vadų ir dalyvių 
valstybinių laidotuvių 
ceremonija. 
12:00 1863–1864 m. 
sukilimo vadų ir dalyvių 
valstybinių laidotuvių 
ceremonija. Šv. Mišių 
tiesioginė transliacija iš 
Vilniaus arkikatedros.
13:20 1863–1864 m. 
sukilimo vadų ir dalyvių 

valstybinių laidotuvių ceremonija. 
16:00 Paberžė – nepaklusniųjų 
lizdas
16:35 Kūrybingumo mokykla. 
16:45 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 Bastilijos diena
00:25 Nepalūžęs
02:40 Klausimėlis
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

05:10 Atsargiai! Merginos 

06:10 Televitrina
06:25 Keršytojų komanda 
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
18:30 TV3 žinios
19:30 Madagaskaras 3
21:15 Šelmis-1. Žvaigždžių karų 
istorija
00:05 1303 butas
01:40 Kietas riešutėlis 2 
03:50 Karšta pupytė

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 Supermamo
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 Slaptas keleivis
23:10 Misija "Neįmanoma"
01:25 Superbombonešis. Naikinti 
viską
03:25 Inferno

06:05 CSI. Majamis 
07:00 Mano virtuvė 
geriausia 
08:30 Stoties policija 
09:30 Paskutinis faras 

10:25 Daktaras Richteris 
11:35 Jūrų pėstininkai 
12:35 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 Užtikrintas teisingumas
23:35 Juodojo angelo skrydis
01:45 Detektyvų istorijos

05:10 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
06:14 TV parduotuvė
06:30 „Pasaulis iš viršaus“ 
07:00 Laikykitės ten
08:00 #NeSpaudai
09:00 Greiti pietūs
10:00 Atliekų kultūra
10:30 Kryptys LT
11:05 Skyrybos
12:10 „Pone prezidente” 

12:40 „Gyvybės langelis“ 
13:45 TV parduotuvė
14:00 Gyvenimas
15:00 „Prokurorai” 
16:00 Reporteris
16:30 Oponentai
17:00 „Gyvybės langelis“ 
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 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2019"
23:30 Vantos lapas
00:00 „Moterų daktaras“ 
01:00 „Gyvybės langelis“ 
02:10 „Pasaulio turgūs“ 
02:30 „Prokurorai” 
03:30 Reporteris
04:10 Gyvenimas
05:10 Atliekų kultūra
05:50 Kaimo akademija

Rokiškis
• Priekabą lengvąjam automobiliui 
arba tik jos dokumentus. Ratus ir 
padangas priekabai.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Audi 80 B4 1,9 l, TDI, 1994 m., 
TA iki 2019.11.24 . Kaina 400 Eur. 
Tel. 8 646 48 101.  
Anykščiai
• VW Sharan 1998 m., 1,9 l, tdi, 
81 kW. Baltos spalvos. TA galioja 
iki 2021 m. Pakeisti visi diržai, 
tepalai. Lieti ratai, naujos žieminės 
padangos. Tel. 8 615 92 722. 
Rokiškis
• Ford Focus. TA iki 2021.10.20. 
1,8 l, benzinas-dujos. Kaina 550 
Eur. Tel. 8 628 47 947.  
Kupiškis
• Nissan Primera 2003 m., 2,2 
l, 102 kW. Variklio defektas. 
Kaina 270 Eur. Tel. 8 618 04 112. 
Kupiškis
• Audi A4 1998 m., universalas, 
1,9 l, TDI, 81 kW. Tamsiai mėlynos 
spalvos, techniškai geros būklės, 
su beveik dviejų metų TA. Nauji 
paskirstymo diržai, visi įtempėjai, 
geros žieminės padangos, geras 
akumuliatorius ir t.t. Išsamiau 
telefonu. Kaina 680 Eur.  

Tel. 8 604 01 912. Rokiškis
• Mažai naudotą INTEX valtį. 
Kaina 45 Eur. Tel. 8 620 31 902. 
Rokiškis
• VW Passat B5 1,9 l, TDI, 81 kW. 
Kaina 900 Eur. Tel. 8 621 99 872. 
Rokiškis
• Tvarkingą, prižiūrėtą Volvo xc70 
automobilį. Kaina 2350 Eur.  
Tel. 8 682 31 964. Rokiškis
• VW Passat B6 103 kW, 
automatinė greičių dėžė. Kėbulo 
defektai, parūdijęs, apibraižytas. 
Pakeisti tepalai, variklio ir greičių 
dėžės. Išsamesnė informacija 
telefonu. TA iki 2021.02. Kaina 
1900 Eur. Tel. 8 624 66 171. 
Kupiškis
• VW Passat. Dyzelis, 55 kW. TA 
iki 2020.08.30. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 638 99 288. Rokiškis
• Nissan Terrano 2002 m., 2,7 l, 
TDI, 92 kW. Variklis, dėžė, tiltai, 
važiuoklė, palėtintojas - viskas 
veikia gerai. Pasibaigus TA. Kaina 
1350 Eur. Tel. 8 627 71 703. 
Rokiškis
• VW Sharan 1996 m., 1,9 l, 
dyzelis, 66 kW, TA, 6 sėdynės. 
Kaina 590 Eur. Tel. 8 686 74 923. 
Rokiškis

• Audi A4 2001 m., 1,8 l, Turbo, 
sedanas, pilka spalva. Techninė 
būklė – be trūkumų. Lietuvoje 
neeksploatuota. Kaina 1500 Eur. 
Tel. 8 607 05 156. Rokiškis
• Ford Galaxy 1,9 l, TDI, 85 
kW, TA iki 2019.11.14. Naujos 
padangos, nauji amortizatoriai . 
Kaina 900 Eur. Tel. 8 670 37 379. 
Rokiškis
• 2007 m. Škoda Octavia, balta, 
universalas, 1,9 l, 77 kW, rida 
245200 km, Lietuvoje 2 metus, 
vienose rankose, prižiūreta, be 
rūdžių. Labai stabili kelyje, yra 
lieti ratlankiai. Ką tik atlikta TA be 
jokių problemų. Kaina 3400 Eur. 
Tel. 8 610 66 432.  
Rokiškis
• Opel Zafira 2 l, TDI, 2002 m., 
ką tik atlikta TA, iki 2021 m. 
Sidabrinės spalvos, yra kablys, 
odinės juodos šildomos sėdynės, 
7 vietų, 74 kW. Tel. 8 612 60 814. 
Rokiškis
• BMW 530 E60.  
Tel. 8 625 02 528. Rokiškis
• Lancia Lybra 2000 m., dyzelinas, 
1,9 l, HDI, 77 kW, TA galioja 
iki 2020.10.26, tvarkingas, 
ekonomiškas automobilis.  

Tel. 8 699 25 139.  
Rokiškis
• Ford Transit 1987 m., 2,5 l, 
dyzelis, TA iki 2020.08. Duosiu 
žiemines padangas. Yra centrinis 
užraktas nuo pultelio, kablys, 
įdėta nauja, LUK firmos sankaba, 
diskelis, išminamas guolis. 
Keisčiau į lengvąjį automobilį, 
keturratį ar krosinuką. Kaina 600 
Eur. Tel. 8 684 20 231.  
Kupiškis
• VW Passat. Dyzelis, 55 kW. TA 
iki 2020.08.30. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 638 99 299. Rokiškis
• Suzuki Vitara 2017 m. 8 mėn. 
1,6 l, 84 kW, Rida 10 880 km. 
Defektai. Vokiška. Kaina 3500 Eur. 
Tel. 8 624 39 429. Rokiškis
• Volvo S80. TA iki 2020.06.23. 2,5 
l, 103 kW. Kaina 850 Eur.  
Tel. 8 694 54 854. Rokiškis
• Citroen C8. Automobilis ką 
tik parvežtas iš Vokietijos, geros 
būklės. Techniškai tvarkingas. 
Švarus veliūro salonas. 7 sėdimos 
vietos. Yra serviso knygelė. Nauja 
TA Lietuvoje! Galima iš karto 
registruoti. Kaina 2250 Eur.  
Tel. 8 620 24 539.  
Pasvalys

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Renault ratlankius. Ratlankių 
centro diametras 60.1mm 4x100 . 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 695 29 133. 
Kupiškis
• Opel Frontera B dalimis. 2,2l, tdi, 
85kW, dyzelis, 3 durų. Kaina 5 Eur. 
Tel. 8 620 70 069. Rokiškis
• Vikšrinio rusiško ekskavatoriau 
hidro pompas. 3 hidro varikliai. 
Belarus 80 variklis. Kaina 1200 
Eur. Tel. 8 647 32 700.  
Kupiškis
• Žieminių ratų komplektą Nokian 
195/65 R15. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 618 13 396. Rokiškis
• Ratlankius, 4 vnt. Tinka Trafic, 
Vivaro, Nissan. Žiemines padangas 
R15 195/65 4 mm. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 671 75 080. Rokiškis
• Lapkričio 21-ąją J. Tūbelio 
progimnazijoje – karjeros diena.
• VW Touran originalią 
automobilinę magnetolą. Kaina 15 
Eur. Tel. 8 620 31 902.  
Rokiškis
• Stogo bagažinę. Priedo – metalinė 
stogo bagažinė. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 620 31 902. Rokiškis

• Dviračių laikiklius. Kaina už 2 
vnt. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 620 31 902. Rokiškis
• Naują dviračių laikiklį THULE. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 620 31 902. 
Rokiškis
• Naudotas Semperit R14 175/65 
žiemines padangas, 4 vnt., 
protektorius – 4 mm. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 620 31 902. Rokiškis
• R17 ratlankius 225/45, 5x112, 
centr. skylės diametras – 66,6 
(yra centravimo žiedai – 57,1). Su 
žieminėmis SAILUN padangomis 
(6 mm, 2018 m.) Ratai tvarkingi, 
tiesūs. Kaina 280 Eur.  
Tel. 8 620 31 902. Rokiškis
• R17 originalius BMW ratlankius. 
Buvo uždėti BMW E60/61.  
Tel. 8 692 23 719. Rokiškis
• Tvarkingus, neperdažytus, 
Lietuvoje neeksploatuotus lengvojo 
lydinio ratlankius. 5x112 ET 49. 
Tinka Mercedes, VW, Audi.  
Tel. 8 692 23 719. Rokiškis
• R15 195/65 dygliuotas, beveik 
naujas žiemines Verdenstein 
padangas su Opel 5 skylių 
skardiniais ratlankiais. Padangas 
arba ratlankius galima pirkti 
atskirai. Tel. 8 692 23 719. 
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Rokiškis
• Mercedes ratus R16 su 
dygliuotomis padangomis 205/55. 
Padangos labai geros 7/8 mm, 
tarpai 112. Yra korozijos, padangos 
GOOD YEAR ir BRDGESTONE. 
Kaina 125 Eur. Tel. 8 674 53 910. 
Kupiškis
• Originalius R18 skirtingų pločių 
BMW ratlankius. Kaina 300 Eur. 
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Originalius R17 skirtingų pločių 
Mercedes ratlankius. Kaina 250 
Eur. Tel. 8 685 75 884.  
Rokiškis
• R16 ratlankius. Volkswagen ET 
50 5/112 originalūs. Kaina 180 Eur. 
Tel. 8 685 75 884.  
Rokiškis
• R19 ratlankius 5/114.3 ET 40 J8.5 
Centras 66. Kaina 260 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Opel skardinius ratlankius R14 
4x100 J5.5 ET49 centrinė 56.6 mm. 
Už 4 vnt.- 20 Eur.  
Tel. 8 614 34 974. Rokiškis
• Ford Transit skardas su 
vasarinėmis padangomis R15. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Volvo S80 2,5 l, 103 kW 
katalizatorių. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Volvo lietus ratlankius R18 
5*108. Centrinė skylė didesnė 
(apie 70), bet yra žiedai (63-64). 
Kaina 160 Eur. Tel. 8 627 71 703. 
Rokiškis

• Nissan Terrano ratus su 
mažai važinėtomis žieminėmis 
padangomis. Galimas keitimas į 
plačius Nisan Patrol purvo ratus. 
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• VW Passat B5 dalis. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 682 58 004.  
Rokiškis
• Dalimis 2004 m. Opel Zafira 2 l, 
DTI, 74 kW. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• Originalius, tvarkingus BMW 
R18 ratlankius su beveik 
naujomis vasarinėmis Bridgestone 
padangomis . Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 621 89 438.  
Rokiškis
• Keturių skylių lengvojo lydinio 
ratlankius R15, tarpas tarp skylių 
108 mm, centrinė skylė 58 mm.  
Tel. 8 615 55 734.  
Rokiškis
• Dygliuotas padangas su 
ratlankiais. Good/year. 155 R13 
78Q. Potektoriaus gylis 6 mm. 
Centrinė skylė 55 mm. 4 tvirtinimo 
taškai. 2 vnt. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 658 78 930. Rokiškis
• Žiemines padangas, 4 vnt., 175/70 
R14 M+S. Tel. 8 601 84 705. 
Rokiškis
• VW Golf 2 ratlankius. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 686 37 924. 
Rokiškis
• Veikiantį akumuliatorių 12 V, 83 
Ah-720A(EN). Kaina 33 Eur.  
Tel. 8 698 79 028. Rokiškis
• Dalimis 1998 m. Volvo V40 1,9 

l, TD. Variklis, turbina, starteris, 
stabdžių suportai, galinis dangtis, 
radiatorius ir kt. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• VOSSEN 20 ratus su 
vasarinėmis padangomis 245/40, 
6 mm. Tvarkingi, vienas švelniai 
pabraižytas. Kaina 1050 Eur.  
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Subaru Forester lankus. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 624 13 037.  
Rokiškis
• Toyota Rav 4 kablį. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 621 29 003.  
Rokiškis
• Suzuki Vitara ratlankius R16. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 624 13 037. 
Rokiškis
• Audi ratlankius R15 195/65 
5x112 su žieminėmis padangomis 7 
mm. Dar yra dangtelių nebrangiai. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 692 81 510. 
Rokiškis
• Plieninius ratlankius nuo VW 
Golf plus R15. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 686 98 456. Rokiškis
• Padangas 225/55 R16 M+S.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Padangas 205/60 R16 Nokian, 
dygliuotos. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Audi 80 B4 dalimis. 1,9 l, tdi ir 2l 
mono įpurškimas.  
Tel. 8 602 87 040. Rokiškis
• Audi 80 B3 dalimis, benzinas . 
Tel. 8 602 87 040.  
Rokiškis
• 195/65 R15 M+S Dunlop 

padangas su ratlankiais. 
Protektorius 6-6,5 mm. Focus 
priekinę spyruoklę, 1 vnt. 
 Tel. 8 686 74 923. Rokiškis
• R16 lengvojo lydinio ratlankius 
su padangomis 4-5 mm. 5x112 
skylės. Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 614 63 569. Rokiškis
• 2 žiemines SUV padangas 
Goodyear 235/65 R17. Kaina 
20 Eur/vnt. Tel. 8 687 49 379. 
Rokiškis
• Opel Astra žieminius ratus keturių 
skylių 185x65x15 su geromis 
padangomis. Tel. 8 615 44 831. 
Rokiškis
• Opel Astra 2000 m., 2 l, DTI, 
74 kW. Oro srautas, priekiniai 
amortizatoriai, kairės pusės 
priekinis guolis. Tel. 8 620 78 254. 
Rokiškis
• Lietus ratus Renault 4 skylių. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 645 87 075. 
Rokiškis
• Žiemines padangas 225/50 R17 6 
mm. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 645 87 075. Rokiškis
• Žiemines padangas 205/55 R16, 
205/60 R16. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 645 87 075. Rokiškis
• Žiemines dygliuotas padangas 
205/55 R16, 6-7 mm. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 645 87 075. Rokiškis
• 2017 m. Kleber padangas 195/60 
R15, 4 vnt. 7,5 mm protektoriaus 
gylis. Kaina už komplektą. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 612 81 356.  
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Namų kino sistemą Samsung su 
žemų dažnių kolonėle, be pulto. 
Ir veikiantį televizorių su pultu 
Yamakura 54 cm.  
Tel. 8 671 74 606. Rokiškis
• Televizorius Philips (įstrižainė 95 
cm) ir Grundig (įstrižainė 85 cm). 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 674 54 495. 
Rokiškis
• Televizorių LG. Įstrižainė 80 cm. 
Detalesnė informacija telefonu. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 686 90 921. 
Rokiškis
• Naują televizorių, buvo tik 
išpakuotas ir patikrintas. 124 cm 
įstrižainės, didelis. Kaina 300 Eur. 
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis
• Fotoaparatą Minolta xt. Be 
kroviklio. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 679 11 737. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• MTZ trikampį. Tel. 8 625 81 278. 
Rokiškis
• Čekišką bulviasodę. Kaina 250 
Eur. Tel. 8 625 81 278.  
Rokiškis
• 50 tonų keliamos galios naują 
domkratą. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 652 80 328. Rokiškis
• Keltuvą, kabinamą prie 
traktoriaus galo. Tel. 8 652 80 328. 
Rokiškis
• Ratinį traktorių T-40, techniškai 
tvarkingas. Kaina 2000 Eur.  
Tel. 8 602 87 040.  
Rokiškis

Eurostatas: metinė infliacija 
Lietuvoje spalį – didesnė, 
nei vidutiniškai ES

Suderinta metinė inflia-
cija Lietuvoje spalį buvo 
didesnė nei vidutiniškai 
Europos Sąjungos (ES) ša-
lyse, skelbia Eurostatas.

Lietuvoje infliacija spa-
lį siekė 1,5 proc., Latvijoje 
– 2,2 proc., Estijoje – 1,4 
proc., rodoES statistikos tar-

nybos duomenys.Visoje ES 
kainos per metus padidėjo 
vidutiniškai 1,1 proc., o vien 
euro zonoje – 0,7 procento. 
Metinis kainų augimas spalį 
fiksuotas visose ES valstybė-
se, išskyrus Portugaliją, Grai-
kiją ir Kiprą, kur užfiksuota  
nedidelė defliacija.

BNS inform.
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Lapkričio 19-oji, 
antradienis, 
47 savaitė

Iki metų pabaigos liko
42 dienos.

Tarptautinė tualetų diena.
Saulė teka 7.54 val., 
leidžiasi 16.13 val. 

Dienos ilgumas 8.19 val. 
Mėnulis – delčia.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Audra, Audrė, Audrius, Audrys, 
Audronė, Audronis, Audronius, 
Audrūnas, Dainotas, Juntautas, 
Juntautė, Matilda, Rimgaudė.
Rytoj: Felė, Felicija, Felicijonas, 
Felicijus, Felicita, Feliksas, Felius, 

Josvyda, Josvydas, Jovyda, 
Jovydas, Vaidvilas, Vaidvilė.
Poryt:  Alberta, Albertas, 

Eibara, Eibaras, Eibarė, Eibartas, 
Eibutas, Eibutė, Eigarda, Eigardė, 
Gomantas, Gomantė, Govartas, 

Govartė, Honorijus, Ifigenija.

Dienos citata
„Jeigu paslėpsite tiesą ir 

užkasite ją į žemę, ji būtinai 
išaugs ir įgis tokią jėgą, 
kad ištrūkusi nušluos 

viską savo kelyje“ 
(E. Zola).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1521 m. popiežiaus armijai 
įsiveržus į Milaną, prasidėjo ka-
ras tarp Habsburgų ir Valua di-
nastijų.

1703 m. mirė Bastilijos kali-
nys, vadinamasis „Žmogus gele-
žine kauke“. Jo tikroji asmenybė 
sukėlė daug intrigų, kurias savo 
literatūros kūriniuose bene ge-
riausiai atspindėjo Fransua Vol-
teras ir Aleksandras Diuma.

1990 m. Šiaurės Atlanto su-
tarties organizacijos (NATO) ir 
Varšuvos pakto lyderiams pasi-
rašius Sutartį dėl įprastinės gin-
kluotės Europoje sumažinimo 
baigėsi Šaltasis karas.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1921 m. skiriamuosius raš-
tus Lietuvos Vyriausybei įteikė 
pirmasis JAV konsulas Lietuvoje 
Klementas Edvardsas.

1992 m. Aukščiausioji Taryba 
- Atkuriamasis Seimas paskelbė 
Lietuvos Respublikos kariuome-
nės atkūrimo aktą.

Post scriptum
Gražiau burkuosi –

greičiau vanagui į nagus 
papulsi.

Lietuvos oro uostų pajamos 
augo 13 proc. iki 37 mln. eurų

Valstybės valdomi Lietuvos 
oro uostai šiemet sausį-rugsėjį 
gavo 36,9 mln. eurų pajamų – 13 
proc. daugiau nei pernai tuo pa-
čiu metu.

Anot įmonės pranešimo, avia-
cinės – skrydžių, keleivių aptarna-
vimo, krovinių gabenimo pajamos, 
didėjo 5 proc. iki 23,5 mln. eurų. 
Neaviacinės – patalpų nuomos, 
maitinimo įstaigų, įvairių komerci-
nių zonų pajamos augo 30 proc. iki 
13,4 mln. eurų. Pasak Lietuvos oro 
uostų valdybos pirmininko Tomo 
Krakausko, neaviacinės pajamos 
sudaro 36 proc. visų pajamų.

„Ateityje ši dalis tikrai didės, 
nes oro uostuose vykdoma paslaugų 
plėtra ir infrastruktūros rekonstruk-
cija. Bendram ateities finansinių 
rodiklių augimui didelės įtakos turės 

ir sėkmingai vykdoma pagrindinių 
oro vartų – Vilniaus oro uosto re-
konstrukcijos programa“, – praneši-
me sakė T. Krakauskas. 

Lietuvos oro uostų generalinio 
direktoriaus Mariaus Gelžinio teigi-
mu, neaviacinių pajamų didinimas 
yra vienas iš įmonės prioritetų, šiuo 
metu jos auga greičiau nei keleivių 
srautai. Per pirmus tris metų ketvir-
čius Lietuvos oro uostų pelnas prieš 
palūkanas, mokesčius, nusidėvė-
jimą bei amortizaciją (EBITDA) 
didėjo 5 proc. iki 17,3 mln. eurų, o 
pelnas prieš apmokestinimą (EBIT) 
– 17 proc iki 12,2 mln. eurų. Dėl or-
ganizacijos plėtros veiklos sąnaudos 
didėjo 22 proc. iki 19,6 mln. eurų.

Lietuvos oro uostų tinklui pri-
klauso trys oro vartai Vilniuje, Kau-
ne ir Palangoje.

BNS inform.

Valstybės finansuojamu pagalbinio apvaisinimo 
būdu jau gimė per 780 naujagimių

Valstybei pradėjus finansuoti 
pagalbinį apvaisinimą per pustre-
čių metų tokiu būdu jau gimė per 
780 naujagimių.

Kaip skelbia Valstybinės ligonių 
kasos (VLK), per šį laikotarpį 455 
šeimos susilaukė po vieną vaiką, 
151 – dvynukų, aštuoniose šeimose 
gimė trynukai.   „Nuo kompensavi-
mo pradžios vaikų negalinčioms su-
silaukti šeimoms suteikta ir iš PSDF 

apmokėta beveik 15 tūkst. įvairių 
pagalbinio apvaisinimo paslaugų. 
Jomis pasinaudojo kiek daugiau nei 
4,5 tūkst.  žmonių – beveik po lygiai 
moterų ir vyrų“, – sako VLK Statis-
tikos ir analizės skyriaus vyriausiasis 
specialistas Lukas Žilinskas. Iš Pri-
valomojo sveikatos draudimo fondo 
įvairioms procedūroms ir vaistams 
kompensuoti per minimą laikotarpį 
skirta beveik 4,23 mln. eurų. Didžiau-

sia ligonių kasų apmokėta suma už 
įvairias suteiktas pagalbinio apvaisi-
nimo procedūras siekė daugiau nei 
17 tūkst. eurų. Tuo tarpu mažiausiai 
kainavusi kompensuojama paslauga 
suteikta vos už 38 eurus.Kompen-
suojamas pagalbinio apvaisinimo 
paslaugas šeimoms, negalinčioms 
susilaukti vaikų, teikia ir valstybinės, 
ir privačios klinikos. 

BNS inform.
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Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

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

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

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimą

Pandėlio seniūnija:
VINCENTA BINKIENĖ 1923.01.15 - 2019.11.13
STASYS PETRUŠONIS 1952.01.28 - 2019.11.14

PRO MEMORIA

Ieškokite Rokiškio 
prekybos centruose!

AVINAS. Pir-
mosiomis savai-
tės dienomis paju-
site jėgų antplūdį, 

džiugią nuotaiką, norėsis ak-
tyviai realizuoti sumanymus. 
Savaitės viduryje netrūks 
rutininių darbų, teks pasirū-
pinti buitimi. Nenumokite 
ranka į kūno siunčiamus si-
gnalus. Galimos dalykinės 
komandiruotės, tai palankus 
metas atostogoms planuoti, 
tarptautiniams santykiams, 
projektams plėtoti. Nema-
loniausia savaitės pabaiga 
– gresia konfliktai, smarkiai 
išaugs traumų tikimybė. Su-
silaikykite nuo drastiškų re-
formų. 

JAUTIS. Ne-
gandos trauksis. 
Puikus metas plė-
trai, socialinei, 

visuomeninei veiklai. Seksis 
tvarkant finansinius, juridi-
nius reikalus, galite sulaukti 
naudingų pasiūlymų.  Pavyks 
užglaistyti nesutarimus. Ro-
mantinio pobūdžio pažintys 
bus labai perspektyvios –  gali 
atsirasti jūsų vertas partneris. 
Savaitės pradžioje tvarkysi-
te buities reikalus, rūpinsitės 
šeimos nariais. Palanku in-
vestuoti į nekilnojamąjį turtą. 
Savaitės vidurys žadės daug 
malonių akimirkų, laukia stai-
gmenos. Labiau įtemptas, rizi-
kingas bus savaitgalis. 

D V Y N I A I . 
Svarbesnius klau-
simus spręskite  
antroje savaitės 

pusėje. Ties ketvirtadieniu visi 
reikalai įgaus pagreitį, išsi-
spręs senos problemos, įsiva-
žiuos strigę procesai. Savaitės 
pradžia tinkama kanceliarinei 
veiklai, gali pasiteisinti rekla-
ma, seksis tarpininkauti, ben-
dradarbiauti. Daugiau laiko 
teks praleisti kelyje. Savaitės  
viduryje tikėtinos problemos 
buityje, artimieji pareikalaus 
nemažai jūsų dėmesio. Savai-
tės gale laukia daug malonių 
siurprizų, tai puikus laikas kū-
rybinei veiklai, romantikai. 

VĖŽYS. Savai-
tės pradžia įtemp-
ta, būkite atidesni 
tvarkydami finan-

sinius reikalus – galimos ne-
planuotos išlaidos, nuostoliai. 
Neverta pataikauti impulsams, 
veikti paskubomis. Savaitės 
be vargo realizuosite suma-
nymus, sulauksite aplinkinių 
palaikymo, gali ateiti perspek-
tyvūs pasiūlymai, užsimegzti 
naudingos pažintys. Tinkamas 
metas kruopštumo, kantrybės 
ir detalumo reikalaujančioms 
užduotims. Savaitės pabaigoje 
išaugs nesusipratimų keliuo-
se, konfliktinių situacijų tiki-
mybė – elkitės sąmoningai. 

LIŪTAS. Pir-
mosiomis savaitės 
dienomis norėsis 
pasireikšti. Lyde-

riausite, bandysite nurodinėti 

Astrologinė prognozė savaitei 
kitiems, bus sunku susitaikyti 
su kitokia nuomone. Palankus 
metas vadovaujamas pareigas 
užimantiems, taip pat seksis 
pramogų verslo atstovams, 
profesionaliems sportinin-
kams. Savaitės viduryje daug 
galvosite apie pinigus, sieksite 
pagerinti finansinę padėtį. Pa-
lankus metas naujų ar papildo-
mų pajamų šaltinių paieškai. 
Vertėtų susilaikyti nuo neap-
galvotų pirkinių, investicijų. 
Savaitės pabaigoje tapsite op-
timistiškesni, geraširdiškesni. 
Sekmadienis pavojingiausia 
savaitės diena – būkite itin 
atsargūs, imdamiesi buities 
darbų. 

M E R G E L Ė .
Pirmoji savaitės 
pusė gana pasyvi, 
tinkama darbų tą-

sai ar pabaigai. Painus metas, 
išliks didelė apmaudžių klai-
dų tikimybė, tad visus reikš-
mingesnius reiklaus verčiau 
planuoti savaitės pabaigoje. 
Savaitės pradžioje seksis to-
limesnės kelionės, dalykinės 
komandiruotės. Skirkite laiko 
savianalizei, dvasiniam tobu-
lėjimui. Savaitės viduryje tu-
rėsite priimti svarbius spren-
dimus, galbūt susijusius su 
profesine veikla ar sveikata. 
Savaitės pabaigoje aplinkybės 
ims klostytis jums palankia 
linkme. 

S VA R S T Y -
KLĖS. Laukia itin 
sėkminga savaitė! 
Tai itin palankus 

metas socialinei veiklai, pa-
žintims bei plėtrai. Lengvai 
realizuosite sumanymus, tu-
rėsite galimybę įgyvendinti 
svajones. Palanku leistis į to-
limas keliones, puoselėti tarp-
tautinius santykius, projektus. 
Seksis sprendžiant juridinius, 
finansinius klausimus. Puikus 
laikas įsimylėti – jausmai ža-
dės gražias perspektyvas. Sė-
kmingiausia bus savaitės pa-
baiga – laukia daug malonių 
akimirkų, staigmenų

S K O R P I O -
NAS. Produkty-
viausia ir efek-
tyviausia bus 

pirmoji savaitės pusė – nepai-
sant šiokių tokių įtampų, pa-
vyks sėkmingai įgyvendinti 
tikslus, jau savaitės viduryje 
išvysite praktinę naudą, kon-
krečius rezultatus. Palankus 
laikas finansiniams reikalams 
tvarkyti – nuolat atsidursite 
tinkamoje vietoje tinkamu 
metu. Gali ateiti reikiami 
resursai, tinkami partneriai, 
naudingi pasiūlymai. Savai-
tės pabaiga ramesnė, daugiau 
laiko reikėtų skirti šeimai, 
tarpusavio santykių puose-
lėjimui. Sekmadienį ir vėl 
sugrįš jėgos, tačiau smarkiai 
išaugs traumų, avarijų, konf-
liktinių situacijų tikimybė. 

ŠAULYS. Sa-
vaitės pradžioje 
vyraus džiugios 

nuotaikos. Pasiūlymai ir pa-
žintys bus labai perspektyvios. 
Galima tikėtis puikių naujie-
nų, smagių išvykų, sėkmin-
gų komandiruočių. Lengvai 
seksis susitarti su reikiamais 
žmonėmis, aplinkiniai bus nu-
siteikę geranoriškai. Įspūdin-
giausia savaitės pabaiga: tikė-
tina finansinė sėkmė, palanku 
ieškoti naujų ar papildomų už-
darbio galimybių, pasiteisins 
investicijos į meno kūrinius, 
papuošalus, tolimas keliones. 
Sėkmė lydės ir meilės sferoje. 
Dėkingiausia savaitės diena 
bus sekmadienis.

O Ž I A R A -
GIS. Pirmosios 
savaitės dienos 
s u d ė t i n g e s n ė s 

– teks prisiimti nemažai at-
sakomybės. Atrodys, jog 
aplinkiniai elgiasi nesąžinin-
gai, gali pritrūkti ryžto savo 
pozicijai apginti. Savaitės 
viduryje reikalai taisysis, 
turėsite progą išsiaiškinti 
nesklandumus, išsakyti savo 
nuomonę. Ateis reikiama 
pagalba, aplinkybės dėliosis 
jums palankia linkme. Sa-
vaitės pabaiga itin darbinga 
– reikės daug bendrauti, tar-
pininkauti, tartis. Įdėtos pa-
stangos nenueis veltui. 

VA N D E N I S. 
Sudėtingas laiko-
tarpis. Smarkiai 
išaugs traumų, 

nesusipratimų keliuose bei 
konfliktinių situacijų tiki-
mybė. Būsite linkę agresy-
viai ginti savo nuomonę bet 
kokia kaina. Neatstumkite 
pagalbininkų. Nežibėsite 
diplomatija, todėl sunkiai 
spręsite iškilusias proble-
mas. Susilaikykite nuo reikš-
mingų sprendimų priėmimo, 
ypač antroje savaitės pusėje. 
Dažniau įsiklausykite į ap-
linkinių nuomonę, prieš im-
damiesi veiksmų, gerai ap-
galvokite galimas pasekmes. 
Pavojingiausia savaitės die-
na bus diena sekmadienis. 

ŽUVYS. Re-
gis, šiomis die-
nomis niekas ne-
temdys laimės. 

Turėsite galimybę ramiai 
pabaigti pradėtus darbus, 
užteks laiko pagalvoti ir 
apie ateities perspektyvas. 
Dar ne laikas imtis aktyvių 
veiksmų, imtis įgyvendinti 
naujus projektus, tačiau tin-
kamas metas planuoti veiks-
mus, ieškoti jiems reikiamų 
resursų. Savaitės pradžioje 
galimi nesusipratimai darbo 
aplinkoje, tikėtina prastesnė 
sveikata, tačiau negalavimai 
ilgai netruks. Savaitės vidu-
ryje sulauksite puikių žinių, 
smarkiai išaugs jūsų popu-
liarumas. Tai palankios die-
nos romantinėms pažintims, 
esamų jausmų puoselėjimui, 
socialinių santykių kūrimui 
ir gilinimui, visuomeninei 
veiklai.

Bankai grynųjų paslaugas 
vis labiau patiki savitarnai

 Daliai bankų toliau perkeliant 
grynųjų pinigų operacijas iš skyrių 
į savitarnos erdves, kredito įstaigų 
atstovai padėtį aiškina ir kintančiais 
klientų poreikiais.  Kritikai, abejo-
dami tokiais motyvais, kalba apie 
dalies visuomenės atskyrimą nuo 
svarbių paslaugų ir perspėja, kad jų 
skaitmenizavimas bei automatiza-
vimas gali tapti išbandymu patiems 
bankams. 

Pokyčiai pratusiesiems
prie gyvo aptarnavimo
SEB bankas gruodžio 2 dieną baigs 

skyrių tinklo pertvarką – juose bus tei-
kiamos konsultacijos finansiniais klau-
simais, o grynųjų pinigų operacijos bus 
atliekamos savitarnos zonose.

„Grynųjų pinigų operacijos (įskai-
tant užsienio valiutos keitimo operaci-
jas) šiais metais yra teikiamos tik trijų 
SEB banko skyrių kasose Vilniuje ir 
Kaune (Naugarduko, Fabijoniškių ir 
Dainavos). Šių skyrių kasose grynųjų 
galima pasiimti, jei suma yra ne ma-
žesnė kaip 2 tūkst. eurų“, – sakė SEB 
Baltijos šalių tarnybos mažmeninės 
bankininkystės vadovė Sonata Gu-
tauskaitė-Bubnelienė. Pastaruosius 
kelerius metus bankas pastebi, kad 
klientai dėl kasdienių paslaugų į ban-
ko skyrius užsuka vis rečiau, o banko 
paslaugomis naudojasi savarankiškai 
– elektroninėje erdvėje bankas veikia 
visą parą. 

„Swedbank“ nuo gruodžio 9 dienos 
savo klientų aptarnavimo padaliniuose 
neteiks valiutų keitimo grynaisiais pini-
gais paslaugos. Bet grynųjų operacijos 
eurais tuose padaliniuose, kurie dirba 
su grynaisiais pinigais, bus ir toliau 
atliekamos. „Swedbank“ turi 61 pada-
linį, o grynųjų operacijos atliekamos 
28 iš jų. „Valiutų keitimo operacijų 
skaičius „Swedbank“ per trejus pas-
taruosius metus sumažėjo tris kartus. 
Klientų elgsena keičiasi dėl euro zonos 
plėtros ir vis dažniau naudojamų mokė-
jimo kortelių viešint užsienio šalyse“, –  
informavo „Swedbank“ Lietuvoje at-
stovas spaudai Saulius Abraškevičius. 

„Luminor“ jau nuo liepos 1 dienos 
savo skyriuose nebevykdo operacijų 
grynaisiais pinigais ir siūlo naudotis 
savitarnos erdvėmis. „Skaitmeninio 
identifikavimo priemones turintis kli-
entas gali gauti iš principo visas ban-
kines paslaugas internete, išskyrus, kai 
nori nutraukti antros pakopos pensijų 
sutartį bei kai baigiasi kliento doku-
mento galiojimas“, – komentavo „Lu-
minor“ komunikacijos vadovė Giedrė 
Bielskytė. 

Permainos vertinamos
skirtingai
Lietuvos bankų asociacijos prezi-

dentas Mantas Zalatorius pažymi, kad 
bankai neatsisako grynųjų pinigų, tie-
siog aptarnavimas pereina „iš žmogaus 

į aparatą ir tai yra didysis virsmas“. 
„Turime skirtingus bankus Lietuvoje 

ir kiekvieno banko strategija yra skirtin-
ga. (...) Bet viena tendencija yra labai 
aiški: robotizacija ir skaitmenizacija pa-
liečia visas sritis, tarp jų ir bankininkystę, 
ir tai yra didelė tarptautinė jėga, kuri vei-
kia mus visus tarptautiškai. Tai bankai, 
nekurdami savo efektyvumo, gali tapti 
neefektyviais (...)“, – sakė M. Zalatorius. 

„Turime aiškiai suvokti: visame pa-
saulyje bankų padalinių mažėja. Jeigu 
bandysime eiti prieš pasaulinę tendenci-
ją, greičiausiai ta tendencija bus stipresnė 
už mus“, – pridūrė jis. 

Lietuvos vartotojų organizacijų al-
janso viceprezidentas Kęstutis Kupšys 
įsitikinęs, kad retėjantis gyvai teikiamų 
bankų paslaugų spektras daro jas ma-
žiau prieinamas, pavyzdžiui, regionuose. 
„Galiu sutikti, kad paslaugų persikėlimas 
į elektroninę erdvę yra neišvengiamas, 
bet tuo pat metu mes turime suprasti, 
kad dalis visuomenės bus iš esmės at-
kirsta nuo bankinių paslaugų prieigos. 
Ir didžiųjų bankų noras optimizuoti savo 
veiklą ir tuo būdu sukurti daugiau pelno 
savo akcininkams ilgoje perspektyvoje 
gali turėti tiems patiems akcininkams 
labai negerą rezultatą todėl, kad reikia 
įvertinti ne šiandieninę grąžą, bet ir il-
galaikę grąžą“, – sakė K. Kupšys. Anot 
jo, banko darbuotojų keitimas robotais ar 
bankomatais lems klientų nusigręžimą 
nuo dabar veikiančių kredito įstaigų.

„Gyvo žmogaus pakeitimas bejaus-
miu aparatu atgręš dalį klientų pasukti 
atgal, ir jie tiesiog nelankys to banko 
skyriaus, kuris liko toks tarsi pusiau vir-
tualus. Kiek nori dėk savitarnos termina-
lų, bet bendravimo su gyvu žmogumi, 
ypač jeigu tai yra rimtos, galbūt visam 
gyvenimui įsigyjamos brangios finansi-
nės paslaugos, tai nepakeis“, – sakė jis. 

Tendencijas stebi, 
bet sekti neskuba 
Medicinos bankas paskelbė, kad 

„perima valiutą keisti norinčius kitų ban-
kų klientus“. „Šalies bankams atsisakant 
grynųjų pinigų keitimo operacijų, į smul-
kųjį ir vidutinį verslą bei fizinius klien-
tus besiorientuojantis Medicinos bankas 
šią paslaugą ketina toliau teikti visuose 
savo padaliniuose“, – nurodoma banko 
pranešime. Pasak jo, nors kiti bankų rin-
kos žaidėjai teigia, kad tokios paslaugos 
poreikis nuolat mažėja, Medicinos ban-
kas skaičiuoja, jog grynosios pajamos 
iš operacijų užsienio valiuta per devynis 
šių metų mėnesius siekė 3,7 mln. eurų ir 
palyginti su atitinkamu 2018 metų laiko-
tarpiu išaugo 5 proc.

Šiaulių banko administracijos vado-
vas Vytautas Sinius šią savaitę teigė, kad 
bankas nenumato pokyčių su grynaisiais 
pinigais. „Neturime minčių šiuo metu 
keisti. Tiek grynieji pinigai, tiek valiutos 
keitimas mūsų padaliniuose ir šiandien, 
ir rytoj yra įmanomas. Jaučiame poreikį 
dalies žmonių sugebėti rasti vietą, kur 

jie galėtų pasikeisti turimą valiutą ir 
atlikti tam tikras operacijas grynaisiais 
pinigais“, – sakė V. Sinius. „Jeigu ma-
tysime, kad mažėja poreikis grynųjų 
pinigų, atitinkamai reaguosime. Bet 
šiandien norime dar turėti paslaugos 
prieinamumą, tuo ir norime išsiskirti iš 
kitų“, – pridūrė jis. 

„Swedbank“, kalbant apie valiutos 
keitimą, pažymi, kad užsienyje atsiskai-
tyti mokėjimo kortele yra saugiau, o 
nedidelę grynųjų pinigų sumą galima 
išsikeisti atvykus svetur arba išsiimti iš 
bankomato toje šalyje.

SEB atstovė S. Gutauskaitė-Bubne-
lienė įsitikinusi, jog savitarnos priemo-
nėmis klientai reikalus gali susitvarkyti 
greičiau, patogiau ir pigiau. „Savitarnos 
priemonės (bankomatai, interneto ban-
kas, mobilioji programėlė) yra pigesnė 
alternatyva operacijoms, atliekamoms 
tarpininkaujant banko skyriaus darbuo-
tojui“, – sakė ji. 

„Luminor“ nurodo, kad didelę dalį 
kasdienių ir taupymo paslaugų sutar-
čių klientai gali sudaryti telefoninio 
pokalbio metu (dėl paslaugų krepšelių, 
mokėjimo kortelių, e-sąskaitų, indėlių), 
visos šios sutartys pasiekiamos ir inter-
neto banke.

Fintech: bankų konkurentai
 ar partneriai? 
Lietuvos vartotojų organizacijų al-

janso viceprezidentas K. Kupšys mano, 
kad tradiciniams bankams potencialiai 
praradus dalį klientų, šią nišą užims 
mažesni bankai, nauji rinkos žaidėjai, 
finansinių technologijų (fintech) sekto-
riaus atstovai.

„Tekę jau girdėti, kad norėdamas 
Europoje padėti indėlį (...) gali paieško-
ti per tam tikrą platformą, koks bankas 
duoda daugiau palūkanų ir, iš principo, 
lietuvis gali taupyti ne Lietuvos banke 
(tai yra, ne banke Lietuvoje – BNS) pa-
sidėjęs indėlį savo vardu ir jis vis tiek 
bus apgintas pagal indėlių draudimo 
schemą“, – kalbėjo K. Kupšys. 

Savo ruožtu M. Zalatorius įsiti-
kinęs, kad priešprieša tarpa fintech ir 
Lietuvoje veikiančio bankų sektoriaus 
yra dirbtinė.  

Mokslo, inovacijų ir technolo-
gijų agentūra (MITA) skelbia, kad, 
remiantis Europos bankų federacijos 
duomenimis, bankų padalinių skaičius 
nuosekliai mažėja.2018 metais viso-
je Europos Sąjungoje veikė apie 174 
tūkst. bankų padalinių ir tai – 5,6 proc. 
mažiau negu 2017 metais. Šis suma-
žėjimas – didžiausias nuo 2008-2009 
metų finansinės krizės. Nuo 2008 metų 
bankų padalinių visoje ES sumažėjo 27 
proc. arba 65-iais tūkst. Ši tendencija 
esą atspindi, kad vartotojai vis dažniau 
naudojasi skaitmeniniais bankininkys-
tės sprendimais. Lietuvoje 2008 metais 
buvo 783 bankų padaliniai, o šiemet jų 
yra tris kartus mažiau – 252.

BNS inform.
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Laiškas redakcijai: „Brangi 
Beata, ačiū Jums labai už 
receptą. Tiesa, avokadą aš 
pakeičiau apvirta bulve, o 
krevetes - pakepintais lašiniais. 
Bet kokiu atveju, Jūsų salotų su 
avokadu ir krevetėmis receptas 

kajutę įsiveržia persigandęs 
jūreivis:

– Kapitone, panašu, kad mūsų 
laive yra skylė?

– Ir nuo kada ta skylė mūsų 
laive?

– Nuo tada, kapitone, kai 
plaukimo baseine yra ryklys!

***
Gamta jį dosniai nuskriaudė.

***
Žmona, verkdama:
– Aš tau tris savaites sakiau, 

kad man gimtadieniui dovanos 
nepirktum! Ir tu nenupirkai!

***
Vaikystė – pasaka. Jaunystė 

– romanas. Branda – buhalterinė 
ataskaita.Senatvė – ambulatorinė 
knygelė.

***
Studentas – vienintelis padaras  

Žemėje, per egzaminą sugebantis 
atsiminti tai, ko gyvenime 
nežinojo.

***
Skambutis į ligoninę:
– Padėkite, žmonai baltoji 

karštinė! 
– Kodėl Jūs taip manote?
– Kodėl, kodėl?! Todėl, kad 

kambarys pilnas velnių, o ji jų 
nemato!

***
Katė tupėjo ant stogo ir svajojo 

apie sparnus. Nes labai norėjo 
paragauti šikšnosparnių.

***
– Kuo skiriasi baltosios ir 

tamsiaodės moters krūtinė?
– Pirmąją galima pamatyti 

erotiniame žurnale, o antrą – 
„Nacionalinėje geografijoje“.

***
Sovietinių laikų 

susirašinėjimas. Petras rašo 
Jonui laišką: „Sveikas, Jonai. 
Manau, kad kažkas skaito mūsų 
laiškus. Norėdamas patikrinti, 
įdedu savo plauką“. Jono 
atsakymas: „Sveikas, Petrai. 
Laišką gavau. Tavo plauką 
radau“. Petro atsakymas: „O aš 
jokio plauko į voką nedėjau“.

***
Kuo skiriasi šimtakojė nuo 

moters? Šimtakojė juk neturi 
šimto porų batų.

***
Mūsų močiutė nusprendė 

pasisverti. Nebeturim mes 
dulkių siurblio-roboto.

***
Nežinau, koks iš manęs 

draugas. Bet priešas iš manęs – 
puikus.

***
Sek savo svajone. Eik miegot!

***
Eina seržantas per kareivines 

ir šaukia:
– Kieno čia automatas 

nevalytas?
– Kalašnikovo, tamsta.

***
Naujalietuvis kaimo keliu 

lekia nauju automobiliu. Jam 
moteris šaukia:

 – Ožys, ožys!
Naujalietuvis: 
– Pati tu ožka!
Ir įvažiavo į ožį. 

mūsų šeimai be galo patiko!“
***

– Kiek programuotojų 
komandų reikia, kad nudažytų 
tvorą?

– Trijų. Pirma paruošia tvoros 
demonstracinę versiją, antra 

nudažo tvorą, o trečia taiso antros 
klaidas ir perdažo tvorą iš naujo.

***
Suvalkietis dengia namo 

stogą. Tik staiga paslysta ir 
nukrenta žemyn. Šaukia žmonai:

– Žmona, nukritau nuo stogo!

O žmona atsako:
– Kaip gerai, pietus ligoninėje 

pavalgysi.
***

Grįžta įkaušęs vyrukas namo. 
Kieme iš būdos išlenda šuo ir 
pradeda ant jo loti.

– Užčiaupk nasrus, Tuzikai! 
Jei pabus žmona, kur tu nakvosi?

***
Vyras pasakoja žmonai:
– Man prisisapnavo nuostabus 

sapnas: aš vėl viengungis ir prašau 
tavo rankos. Ir tu padarei mane 
laimingu...

– Aš vėl sutikau...
– Ne, mieloji, tu mane pasiuntei.

***
Ką tik iškeptas generolas grįžo 

namo.  Žmona ir sako:
– Kai tu, jaunas leitenantas, 

mane vedei, matyt nė nesvajojai 
miegoti su generoliene.

***
– Kodėl moterys padaro 

mažiau avarijų?
– Ir kodėl gi?
– Nes moteris savo mašina 

rūpinasi. O vyras ją laiko tarsi 
žmona...

***
Kada bus pasaulio pabaiga? 

Kai Dievas išjungs internetą.
***

Tėtis laisto veją, ir netyčia 
paliejo sodo žibintus. Mažylis ir 
sako:

– Tėti tėti, o dabar iš jų išaugs 
dideli gatvės žibintai?

***
Į kruizinio lainerio kapitono 

• Pašarinius kviečius ir avižas. 
Kaina 7-8 Eur už maišą.  
Tel. 8 610 19 607. Rokiškis
• Didelį kieki žieminių bulvių 

BUITINĖ TECHNIKA

• Mažai naudotą, geros kokybės 
mikrobangų krosnelę VIDO. Kaina 
35 Eur. Tel. 8 677 54 746. 
 Rokiškis
• Mažai naudotą viryklę Electrolux 
EKK6450AOW. Degikliai – dujos, 
orkaitė - elektrinė. Veikia puikiai. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 696 67 568. 
Rokiškis

• Naują, nenaudotą, automatinę 
skalbimo mašiną. Talpa 6 kg. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 670 94 076. 
Rokiškis
• Veikiantį el. vandens šildytuvą. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 686 32 437. 
Rokiškis
• Automatinę skalbimo mašiną 
Ardo, 5 kg, drabužiai dedami iš 
viršaus, mažai naudota. Kaina 80 
Eur. Tel. 8 683 27 149.  

Rokiškis
• Šaldytuvą Beko. 150 cm, mažai 
naudotas. Pandėlys.  
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis

(topinambų). Tel. 8 688 70 518. 
Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanojamos 2 mėn. rainos 
katytės. Pačios ėda, naudojasi 
dėžute, linksmos ir meilios laukia 
savo šeimininkų. Tel. 8 621 29 515. 
Rokiškis
• Dovanojame du baltus kačiukus. 
Tel. 8 614 35 197. Rokiškis
• Dovanojame šuniukus 2,5 mėn., 
labai linksmi, maistui neišrankūs. 
Augs nedidelio ūgio, galima 
laikyti namuose. Tel. 8 641 84 042. 
Rokiškis
• Dovanojami šuniukai, 2,5 mėn. 
amžiaus, augs dideli ir mieli.  
Tel. 8 627 79 266. Rokiškis
• Dovanoju 2 pūkuotus katinėlius: 
tamsų ir pelenų spalvos.  
Tel. 8 656 02 376. Rokiškis
• Dovanoju 3 mėn. šuniukus. 
Gelsvos, rudos ir juodos spalvos. 
Tel. 8 656 02 376. Rokiškis

• Dovanojama 2 mėnesių kalytė. 
Tel. 8 618 53 930. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Naują SPEEDO maudymosi 
kostiumėlį 7-8 m. Kaina 14 Eur. 
Tel. 8 675 55 189. Rokiškis
• Nėkarto nedėvėtą violetinę 
striukę mergaitei. Rašo dydį 164 S. 
Rankovės ilgis 58 cm. Visas ilgis 
65 cm, pečių plotis 40,5 cm. Kaina 
18 Eur. Tel. 8 682 58 862.  
Rokiškis
• Išparduodu motociklininko 
aprangą. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 686 37 924. Rokiškis
• Dvi poras Corcs aulinukų 
berniukui, C13 ir j2 dydžio. Su 
defektais. Kaina 6 Eur.  
Tel. 8 618 58 842. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Penkios gražios, linksmos kalytės 
ieško naujų namų. Dviejų mėnesių 
amžiaus, augs vidutinio dydžio. 

Tel. 8 624 09 422. Rokiškis
• 3 pekinukes ir 2 pekinukus 
šunelius, atsivestus rugsėjo 28 
dieną. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 625 88 359. Biržai
• Juodmargį buliuką auginti ir 
veršingą juodmargę telyčią.  
Tel. 8 623 31 100. Rokiškis
• Pigiai avis. Kaina 30 Eur už 
vieną. Tel. 8 656 02 376.  
Rokiškis
• 12 avių mišrūnių auginimui 
arba mėsai. Ėringos, ne mėsinės. 
Skubiai. Galimas keitimas, siūlykit 
viską. Kaina 550 Eur.  
Tel. 8 647 32 700. Kupiškis
• Triušius. Tel. 8 678 03 831. 
Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Pianiną RYGA. Tel. 8 619 24 653. 
Rokiškis


