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Rajono taryba išlydėjo 
Augutį Kriukelį
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Problemos dėl vaikų darželių: 
norintiesiems patekti reikės palaukti

Atsisveikinimas su Kultūros 
sostinės titulu, iššūkis didmiesčių 
eglėms bei eilės prie traukinuko

Pirmieji kelionėn kalėdiniu traukinuku leidosi Senelis Kalėda, kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas ir rajono meras Ramūnas Godeliauskas.
L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

2 p.

Mažų miestelių lyga: namų sienos 
talkino mūsų komandoms

Dėkoja
Šis savaitgalis atnešė daugybę džiaugsmo, 
plačių šypsenų ir gerų emocijų kiekvienam, 
dalyvavusiam miesto šventiniuose renginiuose. 
Kultūros sostinės titulo perdavimą vainikavo 
užburianti misterija, o miesto širdyje, 
Nepriklausomybės aikštėje,  įžiebta visų išsiilgta 
žaliaskarė eglutė. Džiaugsmingi renginio 
atgarsiai – tai tik įrodymas, kad dirbdami kartu 
galime sukurti tikrą stebuklą!
Nuoširdžiai dėkojame:
Gražinai Dalibagienei už padovanotą bene 
gražiausią miesto eglę visoje Lietuvoje. 
Miesto seniūnijai, AB „Rokiškio komunalininkas“, 
Rokiškio rajono savivaldybės Architektūros ir 
paveldosaugos skyriaus vyr. specialistei Ingridai 
Trumpaitei už  iniciatyvas ir puošybos darbus. 
Rokiškio tautodailininkams, menininkams 
Astai ir Sigitui Keraičiams. Taip pat Rokiškio 
kultūros centro, Rokiškio rajono savivaldybės 
Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos, Rokiškio 
muziejaus, TIC kolektyvams.
Rėmėjams AB „Rokiškio mašinų gamykla“ ir AB 
„Rokiškio sūris“.
Informaciniams rėmėjams „Gimtasis Rokiškis“, 
„Rokiškio Sirena“
Bei visiems, kurie prisidėjo šventinės nuotaikos ir 
įsimintinų akimirkų sukūrimo! Tebūnie Šv. Kalėdų 
laukimas prasideda ne tik mieste, aikštėje, dvaro 
rūmuose, bet ir kiekvieno širdyje.

Rokiškio rajono meras 
Ramūnas Godeliauskas

Kol kas vietų yra ne visuose rajono darželiuose.                                                                                                                                  „Rokiškio Sirenos“ archyvo nuotr.
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Rajono taryboje ginčai dėl bibliotekos paslaugų: 
kas pigiausiai kopijuoja nespalvotai
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Rajono taryba išlydėjo 
Augutį Kriukelį

Rajono taryboje buvo 
svarstomas Kūno kultūros ir 
sporto centro ilgamečio di-
rektoriaus Augučio Kriuke-
lio atleidimo iš pareigų klau-
simas. Taryba nusprendė jį 
atleisti iš pareigų. Klausimų 
sukėlė tik išeitinės išmokos 
dydis.

Klausimo sprendimo pro-
jekte buvo numatyta, kad 
pareigas gruodžio 6 d. palie-
kančiam A. Kriukeliui turėtų 
būti išmokėta jo keturių atly-
ginimų dydžio išeitinė išmo-
ka. Rajono tarybos narys Ir-
mantas Tarvydis klausė, kodėl 
pasirinkta būtent tokia suma. 
Mat pagal Darbo kodeksą 
galima numatyti ir mažesnę 

išmoką.
Švietimo, kultūros ir spor-

to skyriaus vedėjas Aurimas 
Laužadis paaiškino, kad dar-
bo sutartį nutraukiant šalių 
sutarimu, teisė siūlyti išmo-
kos dydį priklauso darbuoto-
jui. Rajono tarybos teisė arba 
tam pritarti, arba nepritarti. 
Rajono tarybos sprendimas 
– nuo gruodžio 6-osios at-
leisti A. Kriukelį iš užimamų 
pareigų, su klausimo projekte 
numatyta keturių atlyginimų 
išmoka. Kol konkurso būdu 
bus atrinktas naujas centro 
vadovas, sportininkų ugdymo 
įstaigai vadovaus jos direkto-
riaus pavaduotojas Edmun-
das Ščiuplys.

Į klausimą, kas dar arti-

miausiu metu ketina Kūno 
kultūros ir sporto centre išeiti 
iš darbo, A. Kriukelis atsakė, 
kad jo pėdomis žada pasekti 
ir metodininkas Romas Kun-
delis.

Pareigas paliekančiam il-
gamečiam Kūno kultūros 
ir sporto centro direktoriui 
Augučiui Kriukeliui puokštę 
įteikė rajono meras Ramūnas 
Godeliauskas. Rajono tary-
bos vardu už darbą padėkojo 
Diana Meškauskienė (nuotr.). 
Atsakydamas į palinkėjimus, 
A. Kriukelis pajuokavo, kad 
klysdavo jis retai, tačiau ap-
linkiniai ne visada klausydavo 
direktoriaus patarimų.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Problemos dėl vaikų darželių: 
norintiesiems patekti reikės palaukti

Šiuo metu eilėje pa-
tekti į Rokiškio miesto 
vaikų darželius laukia 41 
vaikas. Rajono tarybos 
narė Diana Meškauskienė 
priminė, kad rugsėjo pa-
baigoje buvo klausta, ar 
nėra problemų dėl vietų 
stokos rajono vaikų lopše-
liuose-darželiuose. Tąsyk 
buvo pranešta, kad eilių 
nėra, į šias ugdymo mo-
kyklas priimti visi to no-
rintieji. Dabar gi atsirado 
eilė, ir nemenka. Rajono 
tarybos narė teigė esanti 
mamų įpareigota paklaus-
ti, kokia situacija dėl vietų 
vaikų darželiuose.

Rajono savivaldybės 
Švietimo, kultūros ir sporto 
skyriaus vedėjas Aurimas 
Laužadis paaiškino, kad visi 
prašymai dėl vaikų priėmi-
mo į darželius, pateikti iki 
rugsėjo 1-osios, yra paten-
kinti. Šiuo metu gautas pra-
šymas dėl 41 vaiko, kuriuos 
prašoma priimti į ugdymo 
įstaigas tam tikru laikotar-
piu. Sausį-vasarį tėvai pa-
geidauja į darželius leisti 15 

vaikų. Kol kas yra 10 vietų. 
Mažuosius priimtų į dvi gru-
pes: vieną „Nykštuko“, kitą 
– „Pumpurėlio“ darželyje. 
Ten atsirado vietų, nes tos 
grupės, atsižvelgiant į vaikų 
amžių, pagal reikalavimus 
buvo formuotos 10-ies vaikų, 
o nuo sausio vaikai pateko į 
kitą amžiaus kategoriją, ku-
rios vaikams galima formuoti 
didesnes, 15 vaikų grupes.

Tėvams pranešta, klausia-
ma, ar jie nori leisti vaikus 
į minėtas ugdymo įstaigas. 
Pasak A. Laužadžio, buvo 
išsiųsta 11 raštų, 5 tėvai pa-
sirinko grupes, 3 – atsisakė, 
tiek pat dar nepateikė atsaky-
mo. Kai bus gauti pastarųjų 
atsakymai, tuomet praneši-
mai bus siunčiama likusiems 
4 eilėje laukiančių vaikų tė-
vams. A. Laužadis progno-
zuoja, kad visi pageidaujan-
tieji vaikus į darželius pradėti 
leisti sausį-vasarį tėvai galės 
tą padaryti. 

5 vaikai, laukiantys vietų 
darželyje, yra ne lopšelinu-
kai,  o vyresni. Trys iš jų eilės 
laukia Kavoliškio darželyje. 
Pagal priėmimo tvarką nu-

matyta, kad jei gyvenvietėje 
yra ugdymo įstaiga, tuomet 
į miesto darželius tos gy-
venvietės vaikai nepriima-
mi. Likę du vaikai gyvena: 
vienas Žiobiškyje, kitas Ro-
kiškyje. Šitie vaikai, kada 
pageidaus, bus priimti.

20 likusių vaikų tėvai pa-
geidauja savo atžalas leisti 
į darželius kovo-balandžio 
mėn. Jiems vietų rasti jau 
bus sudėtinga. „Nemanau, 
kad tai ilgas laikotarpis. „Jei 
imtume „pūsti grupę“, ar 
būtų logiška?“, – klausė A. 
Laužadis. Pasak jo, planus 
šiek tiek sumaišė Švietimo 
ir mokslo ministerijos pla-
nai pradinį mokyklinį ugdy-
mą vaikams pradėti nuo 6 m. 
O šis punktas nė nepradėtas 
vykdyti. Jei toks sprendimas 
visgi būtų pradėtas įgyven-
dinti, A. Laužadžio teigimu, 
darželiuose atsirastų daug 
laisvų patalpų.

Pranešėjas pabrėžė, kad 
jau keletą metų vaikų lop-
šeliuose-darželiuose grupių 
skaičius nemažėja. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Mažų miestelių lyga: namų sienos talkino mūsų komandoms
Rokiškėnai krepšinio 

mėgėjai šeštadienį, lap-
krčio 30-ąją galėjo pa-
sidžiaugti net trejomis 
rungtynėmis. Mat namų 
rungtynes žaidė ir lygos A 
divizione rungtyniaujantys 
Obelių „Entuziastai“, ir 
B divizione besivaržantys 
Pandėlys bei Panemunėlio 
„Fazė“. Nors lygos svetai-
nėje rašoma, kad praėjusį 
savaitgalį baigėsi pirmasis 
ratas, tačiau mūsų rajono 
komandos jau pradėjo an-
trąjį. Ir kiekvienai jų per-
galės svarbios kaip oras.

Kaip per sviestą
Pirmieji į Rokiškio kūno 

kultūros ir sporto centro 
aikštelę išbėgo pandėliečiai. 
Jiems šios rungtynės buvo 
labai svarbios, norint pa-
kovoti dėl antrosios vietos 
Mažų miestelių lygos B di-
viziono Šiaurės grupėje. Var-
žovai atvyko iš Biržų rajono: 
Vabalninko „MB Ingauda“. 
Abi mūsų rajono komandos: 
ir Pandėlys, ir Panemunėlio 
„Fazė“ yra grupės dugne. 
Pandėliečiai įveikė panemu-
nėliečius, o šie apskritai po 
trijų sužaistų rungtynių netu-
rėjo pergalių.

Pandėliečiams, demons-
truojantiems neblogą žai-
dimą, iki pergalių dviejose 

rungtynės trūko gana ne-
daug. Ar padės jiems namų 
sienos ir negausūs žiūrovai?

Pirmoji rungtynių pusė 
mūsiškiams buvo labai sė-
kminga. Pandėliečiai žaidė 
ramiai, užtikrintai, pasiti-
kėdami savimi. Svečiai gi 
jautėsi šiek tiek nejaukiai. 
Tą atspindėjo ir rezultatas: 
pirmąjį kėlinį mūsų krepši-
ninkai laimėjo 23:11, antrąjį 
– 24:16 ir didžiąją pertrauką 
galėjo ramiai ilsėtis, džiaug-
damiesi dviženkliu pranašu-
mu. 

Trečiajame kėlinyje gie-
dras žaidimas šiek tiek ėmė 
niauktis: vabalninkiečiai pa-
mažu mažino skirtumą. Tre-
čiąjį kėlinį jie laimėjo 15:10. 

Dideliam pandėliečių 
džiaugsmui aikštelėje pa-
sirodė komandos lyderis ir 
siela Martynas Karaliūnas. 
Jo buvimas ketvirtajame kė-
linyje kiek išlygino ėmusį 
krikti pandėliečių žaidimą. 
Nors vabalninkiečiai ir ke-
tvirtąjį kėlinį laimėjo 16:10, 
tačiau jų pastangų neužteko 
rezultatui išlyginti. Rungty-
nes 67:58 laimėjo pandėlie-
čiai.

Pandėlio komandą į prie-
kį vedė senbuviai: Martynas 
Karaliūnas, Augustinas Bla-
žys bei Rokas Kužulis įmetė 
po 12 taškų. Po 7 kamuolius 

atkovojo Vidas Joneliūkštis, 
M. Karaliūnas ir Simas Na-
gelė.

Nors po šios pergalės Pan-
dėlys dar nepakilo į antrąją 
grupės vietą, tačiau nuo joje 
esančių vabalninkiečių mū-
siškius skiria tik taškas.

Pirmoji „Entuziastų“ 
pergalė
Antrosiose šeštadienio 

rungtynėse į aikštelę išbė-
go Obelių „Entuziastai“ ir 
Baisogalos „Auridana“ (Ra-
dviliškio r.). Šios komandos 
žaidžia Mažų miestelių lygos 
A diviziono Šiaurės grupėje. 
„Entuziastams“ šios rungty-
nės reiškė viską: pirmajame 
rate jie pralaimėjo visas tre-
jas rungtynes, ir, norėdami 
išsaugoti galimybes priartėti 
prie grupės lyderių, šias tu-
rėjo būtinai laimėti. Juolab, 
kad ir ankstesnėse rungtynė-
se iki pergalės obeliečiams 
mažai tetrūko. 

Ir šios rungtynės priver-
tė gerokai pasinervinti gana 
gausiai susirinkusius „En-
tuziastų“ sirgalius. Pirmieji 
kėliniai nieko blogo neža-
dėjo. „Entuziastai“ žaidė ra-
miai, susikaupę. Matyt, buvo 
nusprendę visas problemas 
išspręsti jau iki didžiosios 
pertraukos. Tik štai žaidi-
mas buvo apylygis. Ir jokia 

komanda didesnės persvaros 
neįgijo. Pirmąjį kėlinį jos 
baigė lygiosiomis 19:19, o 
ir antrajame nors ir laimėjo 
obeliečiai, visgi jie nesuge-
bėjo įgyti didesnės persva-
ros, ir prasidėjus didžiajai 
pertraukai, komandas tesky-
rė tik du taškai. 

Vėliau po truputį lyde-
riauti ėmė obeliečiai, tačiau 
įgytą apčiuopemesnę persva-
rą baisogaliečiai netrukdavo 
išlyginti. Ir prasidėjus ke-
tvirtajam kėliniui komandas 
teskyrė tie patys 2 taškai. 

O jau čia intrigos netrū-
ko. Laimė, kėlinio pradžioje 
obeliečiai sukaupė šiokią to-
kią taškų atsargą. Baisoga-
liečiai dėjo didžiules pastan-
gas, stengdamiesi mūsiškius 
prisivyti. Netrūko darbo ir 
arbitrams, kurių vienas: žai-
dėjo į teisėjo aprangą iškei-
tęs M. Karaliūnas. Arbitrams 
koją pakišo sekretoriato klai-
da: įpusėjus „Entuziastų“ 
atakai nuskambėjo sirena, 
skelbianti, kad pasibaigė jai 
skirtas laikas. Kaip taip? Pa-
sirodo, įtemptose rungtynėse 
sekretoriato atstovai tiesiog 
nepaspaudė mygtuko, kad 
po baisogaliečių atakos būtų 
imtas skaičiuoti naujas lai-
kas. Teisybė atstatyta: „En-
tuziastams“ buvo pridėtos 10 
sekundžių.

O paskutiniosiosios pora 
rungtynių minučių priminė 
tikrą trilerį. Baisogaliečiai 
ėmėsi žūtbūt išlyginti rezul-
tatą: jie kelis kartus prasi-
žengė, įmetė neįtikėtiną tri-
taškį. Ir likus 1,6 s komandas 
teskyrė tik 2 taškai. Ir šią 
persvarą obeliečiams pavyko 
išsaugoti. Rungtynių rezulta-
tas 75:73 obeliečių naudai.

Obeliečių gretose pasižy-
mėjo Tomas Trumpa, įme-
tęs 19 taškų, 16 taškų pelnė 
Renatas Jegorovas, 12-ka – 
Mindaugas Dūda.

R. Jegorovas atkovojo 
9 kamuolius, M. Dūda – 8, 
Arnas Juškevičius – 7. 10 re-
zultatyvių perdavimų atliko 
Egidijus Vilimas. 

Po šios pergalės obeliečiai 
yra treti, jie tašku atsilieka 
nuo Parovėjos „Agaro“. Ne-
paisant pralaimėjimo, Baiso-
galos „Auridana“ lieka gru-
pės lyderiais.

Panemunėliečiams 
nepasisekė
Paskutiniosios iš trijų 

rungtynių – Panemunėlio 
„Fazė“ priėmė B diviziono 
Šiaurės grupės lyderius – Pa-
keturių „BC Devold“ iš Ku-
piškio rajono. Gražų žaidimą 
demonstruojančiai „Fazei“ 
iki sėkmės pritrūko jėgų. Ji 
22:13 laimėjo pirmąjį kėlinį, 

18:20 nusileido antrajame. 
Nesėkmingas ir trečiasis kė-
linys – 17:23. Ketvirtąjį abi 
komandos žaidė apylygiai, 
panemunėliečiai nusileido 
vos dviem taškais. Bandyti 
persverti rezultatą jiems ne-
beužteko jėgų. „Fazė“ nu-
sileido  varžovams 81:92. 
Mūsiškių gretose pasižymė-
jo: Tomas Pauliukas, įmetęs 
22, Ignas Beleiša, pelnęs 15 
taškų ir Valentinas Pupšys, 
įmetęs 15-ka.Darius Žukaus-
kas atkovojo 11 kamuolių. V. 
Pupšys atliko 12-ka rezulta-
tyvių perdavimų.

Pandėlio ir Vabalniniko 
„MB Ingauda“ bei Obelių 
„Entuziastų“ ir Baisogalos 
„Auridanos“ rungtynių įra-
šus galite peržiūrėti „Ro-
kiškio Sirenos“ tinklalapyje 
www.rokiskiosirena“ bei 
„Rokiškio Sirenos“ paskyro-
je facebook tinkle.

Kitas rungtynes Mažų 
miestelių lygoje Rokiškio 
rajono komandos žais gruo-
džio 14 d. Panemunėlio 
„Fazė“ Rokiškio kūno kul-
tūros ir sporto centre susi-
tiks su Pandėlio komanda, o  
Obelių „Entuziastai“ ten pat  
priims Krinčino (Pasvalio 
r.) „Aukštaitijos medienos“ 
ekipą.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Sulaikytas neblaivus vairuotojas
Gruodžio 1 d., 23 val. Ro-

kiškio r., Juodupės sen., Ale-
knų k., Čeičių g., neblaivus 

(2,33 prom. girtumas) vyras 
(gim. 1965 m.) gyvenantis 
Rokiškyje, vairavo automobilį 

„Mazda Premacy“. Įtariama-
sis sulaikytas.

Panevėžio VPK inform.
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Atsisveikinimas su Kultūros sostinės titulu, 
iššūkis didmiesčių eglėms bei eilės prie traukinuko
Lapkričio 29-ąją įžiebta Rokiškio eglė. Viena pirmųjų šalyje. Konkurencija dėl pirmosios vardo buvo arši: pirmąją nuo antrosios galėjo skirti vos kelios 
minutės ar net sekundės: kartu su rokiškėnais lapkričio 29-ąją savo miesto eglės įžiebimo ceremoniją 18 val. pradėjo ir panevėžiečiai. Konkurencija 
aštri ne tik dėl pirmosios, bet ir dėl gražiausios eglutės titulo: įvairūs portalai jau paskelbė rinkimus. Ir įdomu, kad juose rokiškėnų pageidauta gyva 
eglutė ne ką teatsilieka nuo Vilniaus ir Kauno eglučių.

Finalinė scena: Saulės sugrąžinimas. Fejerverkų belaukiant.

Kultūros medis palieka Rokiškį: jis Trakų merės Editos Rudelinės rankose. Šalia: Senelis Kalėda ir kultūros 
ministras Mindaugas Kvietkauskas. Rokiškio eglutė – tarp šalies gražiausiųjų.

Kaip visada: 
oras nedžiugino
Vienas tradicinių eglės 

įžiebimo atributų tradiciškai 
buvo... prastas oras. Penk-
tadienio popietę pradėjo ly-
noti. Tad daugelis žiūrovų 
į Krašto muziejų ėjo nešini 
skėčiais. Lietus nuslopo tik 
prieš pat ceremoniją. Kraš-
to muziejus svečius pasitiko 
išpuoštas girliandomis, gra-
žiais liaudiškais akcentais. 
Pakeliui į šventę džiugino 
gražiai apšviesta Krošinskių 
pilaitė. 

Deja, rokiškėnų į šventę 
susirinko mažokai. O nespė-
jusieji bėrė organizatoriams 
priekaištus. „Šventė skirta 
tik valdiškų įstaigų žmo-
nėms. Tai jie darbą penk-
tadieniais baigia 15.45 val. 
Privačių įstaigų žmonės 
dirba iki 17 val. Paaiškin-
kit, kaip man spėti parlėkti 
iš darbo, susirinkti vaikus 
ir nulėkti į renginį, juolab, 
kad ir privažiuoti negalima, 

eismas ribojamas. Labai no-
rėjom pažiūrėti. O spėjom 
tik į eglutės įžiebimą. Tad, 
galima sakyti, nieko gero ir 
nepamatėm“, – aiškino pasi-
piktinusi rokiškėnė.

Į ceremoniją spėję rokiš-
kėnai juokavo, kad nuotaika 
suvis ne žiemiška. Virš gal-
vos lyja, po kojomis – žalia 
žolė. Šventėje sutiktas ra-
jono savivaldybės adminis-
tracijos direktorius Andrius 
Burnickas sakė, kad verta 
apsvarstyti, ar nederėtų kitą-
met eglutę įžiebti pora savai-
čių vėliau.

Trumpa, bet gražu
Kaip ir buvo žadėta, susi-

rinkusieji išvydo įspūdingą 
pasirodymą. Žinoma, jis toks 
ir turėjo būti: visgi Rokiškis 
atsisveikino su Kultūros sos-
tinės titulu. Šįsyk jame daug 
vaidmenų patikėta rokiškė-
nams. Siužetas mitologinis: 
slibinas pavogė Saulę. O 
Kalvis kalvelis su bendražy-

giais įveikė slibiną ir grąžino 
ją žmonėms. Tačiau pasako-
jimas darniai jungė ir nuos-
tabias projekcijas ant dvaro 
rūmų, puikiai perteikiančias 
pasakojimo nuotaiką. Šokė-
jai, choristai darniai įsijungė 
į pasakojimą. Kaip visada, 
žibėjo kraštiečiai,„Rokiškis 
– Lietuvos kultūros sosti-
nė 2019“ ambasadoriai An-
drius Apšega, Justina Zajan-
čauskaitė, suteikę renginiui 
aukštosios kultūros akcen-
tus. Dailiai šventę papildė 
ugnies efektai. Taigi, žiūro-
vams buvo pasiūlytas trum-
pas, bet labai koncentruotas 
ir talpus reginys.

Nepamiršti buvo ir kul-
tūros sostinės akcentai, ant 
dvaro rūmų sienos laikro-
džiui skaičiuojant paskutines 
Kultūros sostinės akimirkas. 

Graži ir jaudinanti kul-
tūros medžio, kurį, kaip 
sakė meras Ramūnas Go-
deliauskas, rokiškėnai per 
metus paaugino, perdavimo 

ceremonija, kultūros minis-
tro Mindaugo Kvietkausko 
sveikinimas bei Trakų merės 
Editos Rudelienės pasakoji-
mas apie tai, ką kitąmet ša-
liai siūlys šis miestas, tapęs 
Lietuvos kultūros sostine. 
Kultūros vingius pakeis ra-
tilai, spalvinguosius rokiškė-
nų simbolius – kardiogramą 
ir Trakų pilies kontūrus pri-
menantis ženklas.

Ir bene laukiamiausia šių 
metų naujovė – Kalėdinis 
traukinukas – su garbiaisiais 
svečiais išpuškėjo į Nepri-
klausomybės aikštę.

Džiaugėsi egle
O aikštėje buvo tiršta nuo 

žmonių. Pasirodo, būtent čia 
atskubėj didžioji dauguma 
rokiškėnų. Šeimos su vai-
kais, nuo didelių iki mažiu-
kų, nekantriai laukė Senelio 
Kalėdos ir eglutės įžiebimo 
ceremonijos. Traukinukas 
vos pravažiavo pro didžiu-
lę minią link scenos. Už 

jos – paslaptingi įrenginiai, 
primenantys vienur vargonų 
konstrucijas, kitur sudėtin-
gas vamzdžių sistemas. Ne 
vienas, eidamas takeliu spė-
liojo, kad šie įrenginiai skirti 
fejerverkams, kurie, spren-
džiant pagal įrangos kiekį ir 
išdėstymo plotą, žadėjo būti 
įspūdingi. 

Rokiškėnai džiaugėsi, kad 
pagaliau miesto eglė grįžo į 
Nepriklausomybės aikštę. Ir 
kad ji tikra, gyva, įspūdinga. 
Tik štai įžiebti ją pavyko tik 
trečiuoju bandymu: Senelis 
Kalėda prisipažino, kad per 
metus nuo ankstesnės šven-
tės šiek tiek prarado įgū-
džius. Todėl prireikė visos 
didžiulės minios pagalbos. 
Sušvitus eglutei, Senelis pa-
dainavo smagią dainą ir sce-
na buvo užleista mažiesiems 
atlikėjams.

Norinčiųjų patekti
į traukinuką – eilės
Kol vieni džiaugėsi ir fo-

tografavosi prie eglutės, kiti 

skubėjo ragauti aikštėje ke-
pamų blynų, vaflių, ragau-
ti įvairiausių arbatų, pirkti 
suvenyrų mugėje, daugiau-
sia rokiškėnų plūdo į Juozo 
Keliuočio viešąją biblioteką. 
Mat ten buvo įrengta Kalė-
dinio traukinuko kasa. Kas 
maždaug 45 minutes išpuoš-
tas traukinukas apsukdavo 
ratą iš stotelės prie biblio-
tekos tiltu į Krašto muzie-
jų, iš ten grįždavo į aikštę, 
apsukdavo aplink ją ratą. Iš 
Trakų savaitgaliui atkeliavęs 
traukinukas toks populiarus, 
kad nusidriekė didžiulė eilė, 
ir vien per kelias minutes 
buvo išparduoti visi bilietė-
liai penktadienio reisams. 

Rokiškio Rotary klubas 
neliko nuošalėje: jis šią gra-
žią pramogą dovanojo 50 bi-
lietų, kurie atiteko lopšelio 
darželio „Varpelis“ auklėti-
niams bei jauniesiems skau-
tams. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Smulkieji ūkiai jau suprato bendradarbiavimo naudą

Paraiškose paprašyta bendra paramos suma yra beveik puse milijono Eur 
didesnė, nei numatyta skirti šiuo paraiškų teikimo etapu. 

Freeimages.com/N. Brown nuotr.  

Nuo rugsėjo 2 d. iki spa-
lio 31 d. buvo priimamos 
paraiškos pagal Lietuvos 
kaimo plėtros 2014–2020 
m. programos (KPP) prie-
monės „Bendradarbiavi-
mas“ veiklos sritį „Para-
ma smulkių ūkio subjektų 
bendradarbiavimui“. Šiuo 
paraiškų teikimo etapu 
aktyviausi buvo ūkinin-
kai, o tai tik parodo, kad 
jie supranta bendradar-
biavimo svarbą, siekda-
mi tapti konkurencingais 
rinkos dalyviais ir didinti 
savo pajamas. 

Pritrūko 80 tūkst. Eur
Per du paraiškų priėmi-

mo mėnesius buvo pateik-
tos 48 paraiškos. Priemonės 
veiklos srities įgyvendini-
mo taisyklės numato, kad 
paraiškas galėjo teikti kai-
mo vietovėje veikiantys 
smulkieji ūkininkai, smul-
kieji miško valdytojai, la-
bai mažos įmonės ir fiziniai 
asmenys nuo 18 metų. Para-
mos paraiškas jie privalėjo 
teikti kartu su partneriais.

Susumavus pateiktų pa-
raiškų rezultatus paaiškėjo, 
kad aktyviausi šįkart buvo 
ūkininkai – jie pateikė net 
39 paraiškas. Iš juridinių 
asmenų gautos devynios pa-
raiškos. 

Šiam paraiškų teikimo 
etapui skirta 3 407 158 Eur 
paramos. Vis tik paraiškose 
paprašyta bendra paramos 
suma yra beveik puse milijo-
no Eur didesnė – viso pareiš-
kėjai prašo 3 894 092 Eur. 

Po atlikto pirminio paraiš-
kų vertinimo paraiškų atitik-
ties vertinimas buvo atlieka-
mas 44 paraiškoms. Viena jų 
nesurinko privalomojo ma-
žiausio balų skaičiaus – 40, 
tad paraiškų pirmumo eilėje 
atsidūrė 43 paraiškos. Nusta-
tyta, kad paramos pakanka 37 
pareiškėjams, surinkusiems 
45–75 atrankos balus. 

Likusiems šešiems pa-
reiškėjams, surinkusiems 
40 atrankos balų, paramos 
pakanka tik iš dalies, todėl 
Nacionalinė mokėjimo agen-
tūra, vadovaudamasi KPP 
administravimo taisyklėmis, 
jau kreipėsi į Žemės ūkio mi-
nisteriją dėl papildomų lėšų 
skyrimo šioms paraiškoms.

Bendra pirmumo eilėje at-
sidūrusių pareiškėjų prašoma 
paramos suma šiuo metu su-
daro 3 490 717 Eur. Užtikrin-
ti pilną visų pirmumo eilėje 

atsidūrusių projektų finansa-
vimą pritrūko 80 tūkst. Eur 
paramos. 

Kaip dalijami balai?
Paraiškos vertintos pagal 

atrankos kriterijus. Už ati-
tiktį nurodytiems atrankos 
kriterijams buvo skiriamas 
atitinkamas balų skaičius ir 
sudaroma paraiškų priorite-
tinė eilė.

Jeigu pareiškėjo pateikta-
me projekte yra numatyti 5 ir 
daugiau dalyvių, jam sutei-
kiama 30 balų. Kai dalyvių 
skaičius yra nuo 3 iki 4, – 30 
balų. Įtakos taip pat turi pro-
jekte dalyvaujančių subjektų 
ekonominio dydžio vidur-
kis (taikoma smulkiesiems 
ūkiams), valdų dydžio vidur-
kis (taikoma smulkiesiems 
miško valdytojams) ir vei-
klos trukmės vidurkis (taiko-
ma labai mažoms įmonėms 

ir (ar) fiziniams asmenims). 
Kai ekonominio dydžio, iš-
reikšto produkcijos standar-
tine verte, vidurkis svyruoja 
nuo 4000 Eur iki 4999 Eur, 
pareiškėjui suteikiama 15 
balų, nuo 5 000 Eur iki 6 
999 Eur, – 10 balų. Kai miš-
ko valdų dydžio vidurkis yra 
nuo 1 ha iki 3 ha įskaitytinai, 
pareiškėjui suteikiama 15 
balų, nuo 3 ha iki 7 ha, – 10 
balų. Kai vykdomos veiklos 
trukmės vidurkis yra daugiau 
nei 5 metai, pareiškėjui su-
teikiama 15 balų, nuo 3 iki 5 
metų įskaitytinai, – 10 balų.

Jeigu pareiškėjo projektas 
yra susijęs su gyvulininkys-
tės, sodininkystės ir darži-
ninkystės, uogininkystės, 
miškų ūkio ar kaimo turizmo 
plėtra ir, įgyvendinus projek-
tą, pajamos iš numatyto sek-
toriaus sudarys ne mažiau 
kaip 50 proc. visų veiklos 
pajamų, pareiškėjui sutei-
kiami 25 balai. Tais atvejais, 
kai projektas yra susijęs su 
klimato kaita ir su aplinko-
saugos veikla, pareiškėjui 
suteikiama 10 balų.

Jeigu įgyvendinus projektą 
kiekvieno jame dalyvaujan-
čio subjekto pajamos padidės 
daugiau nei 20 proc., pareiš-
kėjui suteikiama 20 balų.

Finansuojamos išlaidos: 
nuo maitinimo 
iki žemės ūkio technikos
Remiantis priemonės vei-

klos srities įgyvendinimo 
taisyklėmis, didžiausia ga-
lima paramos suma vienam 
projektui yra 90 tūkst. Eur. 

Didžiausias galimas para-
mos intensyvumas, įsigyjant 
projekto bendrąsias išlaidas, 
siekia 100 proc., prašant 
kompensuoti verslo plano 
įgyvendinimo išlaidas, – 60 
proc., o tais atvejais, kai 
verslo planas įgyvendina-
mas smulkiesiems ūkiams 
bendradarbiaujant gyvuli-
ninkystės, sodininkystės, uo-
gininkystės ir daržininkystės 
sektoriuose, numatyta kom-
pensuoti iki 70 proc. visų 
tinkamų finansuoti išlaidų.

Pagal priemonės veiklos 
sritį remiamas smulkių ūkio 
subjektų bendradarbiavi-
mas, organizuojant bendrus 
darbo procesus, dalijan-
tis įrenginiais ir ištekliais, 
vykdant bendrą ūkinę, ko-
mercinę, aplinkosauginę  
veiklą. Į tinkamų finansuoti 
išlaidų kategoriją patenka 
einamosios bendradarbia-
vimo išlaidos: susitikimų 
organizavimas, patalpų nuo-
ma, kelionės išlaidos (tik 
Lietuvoje), kuro pirkimo 
ir (ar) visuomeninio trans-
porto išlaidos, kanceliari-
nės išlaidos, maitinimas. 
Tiesa, tokios išlaidos gali 
sudaryti tik iki 5 proc. kitų 
tinkamų finansuoti projek-
to išlaidų be PVM. Taip pat 
finansuojama nauja žemės 
ūkio technika ir nauja že-
mės ūkio įranga; naujos N, 

O kategorijų bazinės kom-
plektacijos transporto prie-
monės; nauja kompiuterinė 
ir programinė įranga, skirta 
projekto reikmėms; nauji 
technologiniai įrengimai, 
nauja technika ir įranga, 
skirta projekto reikmėms 
(prie šios kategorijos ne-
gali būti priskirti jokie len-
gvieji automobiliai); (ūkio) 
paskirties pastatų naujos 
statybos, rekonstravimo ar 
kapitalinio remonto išlai-
dos; infrastruktūros pro-
jekto įgyvendinimo vietoje 
kūrimo (privažiavimo prie 
sklypo, kuriame įgyvendi-
namas projektas, apšvie-
timo įrengimo, vandens 
tiekimo (įskaitant vandens 
gręžinį) ir nuotekų šali-
nimo sistemos įrengimo 
ir (ar) sutvarkymo, kitos 
su projekto įgyvendinimu 
susijusios infrastruktūros 
kūrimo ar gerinimo darbų) 
išlaidos; nauja miško kirti-
mo, apvaliosios medienos 
ir biokuro ruošos technika 
ir įranga, išskyrus medie-
nos vežimo keliais techni-
ką; dirvos paruošimo miš-
ko želdiniams/žėliniams 
mechanizmai.

Parama finansuojama iš 
Europos žemės ūkio fondo 
kaimo plėtrai ir Lietuvos 
Respublikos valstybės biu-
džeto.

Užs. 0895

Ieškokite Rokiškio 
prekybos centruose!

Rajono taryboje ginčai dėl bibliotekos 
paslaugų: kas pigiausiai kopijuoja nespalvotai

Rokiškio rajono taryba 
dirba našiai: per penkiolika 
posėdžio minučių buvo priim-
ti sprendimai dėl šešių klausi-
mų. Ginčų kilo tik dėl Rokiš-
kio rajono savivaldybės Juozo 
Keliuočio viešosios bibliotekos 
paslaugų įkainių. Opozicijos 
atstovai teigė, kad įkainiai di-
desni nei aplinkinėse įmonėse, 
tad bibliotekos paslaugos bus 
nekonkurencingos.

Klausimą pristatęs rajono sa-
vivaldybės Švietimo, kultūros 
ir sporto skyriaus vedėjas Auri-
mas Laužadis teigė, kad įkainiai 
nebuvo keisti nuo 2014 m. Jis 

patvirtino, kad įkainiai yra to-
kie pat, kokie ir buvo anksčiau, 
nebent kainos tik suapvalintos. 
Rajono tarybos narys, koalicijos 
Rajono tarybos narys, koalicijos 
„Už laisvę augti“ atstovas Valius 
Kazlauskas tikino, kad jis apklau-
sė aplinkinių verslo įmonių, tei-
kiančių kanceliarines paslaugas, 
atstovus, ir jų kainos yra gerokai 
mažesnės, nei siūlomos bibliote-
kos. Jam antrino ir rajono tarybos 
narys, tos pačios koalicijos narys 
Irmantas Tarvydis taip pat sakė, 
kad taip biblioteka lyg ir teikia 
paslaugas, tačiau jos nekonku-
rencingos ir taip prarandama 
galimybė užsidirbti bibliotekai 

papildomų lėšų. 
Švietimo, kultūros ir sporto 

centro skyriaus vedėjas paaiški-
no, kad bibliotekos apskaičiuoti 
įkainiai yra remiantis ne pelno 
siekimu, o tuo, kad už gautas 
lėšas būtų perkamos priemonės 
toliau šiai paslaugai teikti.Papra-
šytas pateikti pavyzdžių, kiek 
bibliotekos siūlomų dokumentų 
kopijavimo, spausdinimo įkainiai 
skiriasi nuo verslo įmonių teikia-
mų analogiškų paslaugų įkainių, 
V. Kazlauskas pateikė keletą 
skaičių: kiek kainuoja vieno A4 
lapo kopijavimas, A3 ir A4 lapų 
spalvotas spausdinimas ir kt. „Tai 
pasakykit, kas iš privatininkų pi-

giau nespalvotą kopiją daro? 6 
centai už lapą“, – stebėjosi Švieti-
mo, kultūros ir sporto centro sky-
riaus vedėjas Aurimas Laužadis. 
Ir iš kolegų rajono tarybos narių 
V. Kazlauskas sulaukė replikų, 
kad tos paslaugos pigiausios 
kaip tik bibliotekoje. „Kitoj pusėj 
kelio – 10 centų“, – sakė Algis 
Kazulėnas. „Akivaizdu, kad jūs, 
tarybos nary, kažką susimaišėt“, 
– diskusiją užbaigė rajono meras 
Ramūnas Godeliauskas.

Bibliotekos paslaugų įkainiai 
rajono tarybos sprendimu buvo 
patvirtinti.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Rokiškio Rotary parke- nauji suoliukai
Rokiškio Rotary klubo prezidentas Arū-

nas Skardžius (nuotr.) pranešė, kad gruo-
džio 2-ąją Rotary parke Vilties g. pastatė 
4 naujus suoliukus ir pajuokavo, kad bū-
tent dabar pats tinkamiausias oras juos 
išbandyti. Tai Rokiškio Rotary klubo Kalė-
dinė dovana Rokiškio miestui.

„Rokiškio Sirenos“ inform.
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Langų remonto komanda:  
apie natūralią namų ventiliaciją 
ir langų sandarumą

Projektuojant daugumą 
anksčiau pastatytų daugi-
abučių namų, buvo numa-
tyta natūrali ventiliacija, 
kai oras patalpoms vėdinti 
patekdavo dėl langų nesan-
darumo. Sumontavus san-
darius plastikinius  langus, 
pažeidžiama projektinė oro 
apykaita ir dėl to atsiran-
da daugybė problemų, nes  
mediniai langai kvėpuoja, o 
plastikiniai – ne. 

Norintiems pažaboti vėją 
ir šalčius, užtikrinti gerą 
namų ventiliaciją „Langų 
remonto komanda“  turi 
puikių pasiūlymų! 

Patalpose, kuriose oro drė-
gnumas yra per aukštas, vės-
tantys garai virsta vandeniu 
– kondensuojasi. Norint kam-
baryje sumažinti oro drėgnu-
mą, būtina gera oro ventiliaci-
ja visas 24 val. per parą. Tam 
rekomenduojami ventiliaci-
niai vožtuvai, kurie apsaugo 
ir nuo per didelio drėgno  oro 
patalpoje. Plastikinių langų 
vožtuvai  yra lengvai mon-
tuojami nepažeidžiant lango 
rėmo. Tai puiki priemonė oro 
apykaitai atkurti, neleidžianti 
sumažinti oro kokybės, ap-
sauganti nuo santykinio oro 
drėgnumo padidėjimo patal-
poje, kondensato susidarymo, 
langų rasojimo, pelėsio, kuris 
ne tik gadina patalpos vaizdą, 
bet ir neigiamai veikia žmo-
gaus sveikatą.  Sureguliavę 
drėgnumo lygį kambaryje, 
lengviau sustiprinsite savo 
imuninę sistemą ir ramiau 
miegosite, išvengsite virusi-
nių ir kitų ligų: astmos, sauso 
kosulio, nemigos, alergijų, 
kvėpavimo takų, plaučių ir 
daugelio kitų ligų. Taip pat iš-
vengsite drėgnų patalpų, peli-
jančių sienų, rasojančių langų.

Norint saugoti šilumą 
namuose,  bei užtikrinti 
gerą ventiliaciją patalpose, 
būtina atkreipti dėmesį į 
esamas gumines langų  tar-
pines.

Guminių tarpinių eksploa-
tacijos  laikas 5-7 metai. Vė-
liau jos tampa neefektyvios 
ir praleidžia šaltį, triukšmą, 
pradeda kauptis drėgmė pa-
talpose. Netinkamai eksplo-
atuojama guminė tarpinė 
praranda elastingumą, su-

kietėja, yra lengvai paveikia-
ma temperatūrų kaitos: dėl 
karščio – prisilydo prie langų 
profilio, tampa tarsi kramtoma 
guma, dėl šalčio – suskilinėja 
ir sukietėja, todėl lango izolia-
cinės medžiagos sandarumas 
sumažėja, padidėja triukšmas, 
sklindantis iš lauko lengvai 
patenka drėgmė į patalpas.

Jeigu atidarius langą pas-
tebime lango rėmo apačio-
je  susikaupusi purvą, tai tik 
patvirtina, kad jūsų guminės 
lango tarpinės nebeatlieka 
savo izoliacinės funkcijos. 
Susikaupęs purvas, šiukšlės, 
padidėjęs sklindantis triukš-
mas iš gatvės, tik patvirtina, 
kad jūsų tarpinės jau savo lai-
ką atitarnavo. Susikaupęs pur-
vas, šiukšlės užkemšą lango 
rėmo drenažą  ir taip dar pa-
didina drėgmės lygį patalpose. 
Norintiems viso tai išvengti  
„Langų remonto komanda“ 
turi puikių pasiūlymų! 

Rekomenduojame gumi-
nes tarpines pasikeisti į vo-
kiškas Q- LON poliuretano 
tarpines.

Vokiškai  „Schlegel“ firmos 
tarpinei suteikiama  5 metų 

Langų tarpinė Q- LON

garantija. Tarpinė nepraran-
da savo izoliacinių savybių 
daugiau nei 21 metus. Šiai 
tarpinei nereikia papildomos 
priežiūros visu eksploataci-
jos laikotarpiu. Žemas šilu-
mos laidumo kooficientas 
(K) – 0.033w/mk. Netraukia 
ir nepraleidžia drėgmės į pa-
talpas.

Tarpinė atspari ultravio-
letiniasms saulės spindu-
liams, šalčiui, karščiui, che-
miniams valikliams, todėl 
Jums nebereikės perstatinėti 
langų mechanizmo  į vasa-
ros ir žiemos režimus. Nors 
jūsų langams bus 10 metų ir 
daugiau, jie jums vėl tarnaus 
kaip nauji.

Skelbiama kalėdinė  ak-
cija: iki gruodžio 24  d. pagal 
jūsų iškvietimą pas jus mūsų 
specialistas apsilankys ne-
mokamai. Suteiksime nemo-
kamas konsultacijas ir  jums 
tai nieko nekainuos. Užsisa-
kant  visų langų remonto pil-
ną paslaugų paketą ir visus 
langus tvarkant  vienu kartu, 
bus taikomos nuolaidos dar-
bams, net iki 40 proc., ir do-
vana 1 ventiliacinis vožtuvas 
Air- Box. 

www.remvalus.com
Tel. 8 604 24 268, 
8 606 93229

Užs. 0897

Perkančioji organizacija: Rokiškio ra-
jono savivaldybės administracija (kodas 
188772248, Respublikos g. 94, 42136 Ro-
kiškis).

Pirkimo objektas: Rokiškio mies-
te perkami 1 vieno kambario ir 1 dviejų 
kambarių butai; Obelių mieste - 1 vieno 

kambario butas; Juodupės miestelyje – 1 vieno kamba-
rio butas su visais komunaliniais patogumais. Butai su 
bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, dušine), 
mediniuose ar karkasiniuose namuose bei butai, kurių 
nusidėvėjimas yra didesnis kaip 60 proc., nebus perkami.

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pas-

tatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos 
ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo, patvir-
tinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruo-
džio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų 
ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar 
teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtini-
mo“.

Paraiškos vertinimo kriterijai: kaina, buto techninė 
būklė ir energinio naudingumo klasė.

Pirkimo dokumentus galima gauti Strateginio pla-
navimo, investicijų ir viešųjų pirkimų skyriuje, 414 kab., 
Respublikos g. 94, Rokiškyje, arba rasti internete adresu 
www.rokiskis.lt naujienų skiltyje.

Informacija teikiama tel. (8 458) 71 429, mob. 8 685 
63 379, el. paštu e.janciene@post.rokiskis.lt.

Paraiškos  pateikimo vieta: Strateginio planavimo, in-
vesticijų ir viešųjų pirkimų skyrius, 414 kab., Respublikos 
g. 94, Rokiškyje.

Paraiškos  pateikimo terminas: iki 2019 m. gruodžio 
18 d. 10.00 val.

Kalba, kuria turi būti parengta paraiška: lietuvių.
Paraiška pateikiama užklijuotame voke, ant kurio 

nurodomas parduodamo buto adresas, kontaktinio as-
mens vardas, pavardė ir telefono nr.

Pateikiami šie dokumentai:
1. Užpildyta paraiška; 
2. Nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos;
3. Kadastro duomenų bylos kopija;
4. Buto energetinio efektyvumo sertifikato kopija;
5. Notaro patvirtintas įgaliojimas, suteikiantis teisę as-

meniui teikti paraišką ir derėtis dėl buto pardavimo (jei 
paraišką teikia ne pats savininkas arba kai butas nuosa-
vybės teise priklauso keliems asmenims).

Komisijos posėdis, kuriame atplėšiami vokai, vyks 
2019 m. gruodžio 18 d. 10.30 val. Rokiškio rajono  sa-
vivaldybės administracijos 203 kab., Respublikos g. 94, 
Rokiškyje.

Užs. 0892

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Vieno mėnesio, geros karvės 
telyčaitę. Tel. 8 684 35 023. 
Rokiškis
• Juodmargę apsėklintą karvę ir 
15mėn. telyčaitę. Tel. 8 623 31 100. 
Rokiškis
• 2 pekinukes ir 2 pekinukus. 
Atsivesti rugsėjo 28 dieną. Ir 
vokiečių aviganes 4 kalytes, 
atsivestas spalio 4 dieną. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 625 88 359.  
Biržai
• Pusės metų telyčaitę.  
Tel. 8 622 64 751. Rokiškis
• Triušius. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 624 01 986. Rokiškis
• Ėringas avis. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 610 19 607. Rokiškis
• Avis mišrūnes mėsai. Metinės, 
gyvo svorio kaina 1,50 Eur/kg.  
Tel. 8 647 32 700. Kupiškis
• Vokiečių aviganius. Grynaveisliai, 
tėtis labai protingas, dresiruotas 
kinologų. Mamos mama dirba 
pasienyje. Šuniukai gražūs, ėda 
jau viską nuo 1 mėn. Patinėliai 
rezervuoti, liko kalytės. Kaina 
derinama, svarbu, kad turėtų gerą 
šeimą ir būtų mylimi. Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 692 00 962. Rokiškis

KITA

• Malkas. Tel. 8 645 87 075. 
Rokiškis
• Lagamino formos nerūdijančio 
plieno talpą. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Lauko šviestuvą. Didelis, 
pakabinamas, galingas. Kaina 15 
Eur. Tel. 8 681 55 002.  
Rokiškis
• Naują pastatomą drabužių 
džiovyklę. Kaina 12 Eur.  
Tel. 8 681 55 002. Rokiškis
• Krepšį. KRONE logotipas. 
Pagamintas iš tentinės medžiagos. 
Tvirtas. Kaina 19 Eur.  
Tel. 8 686 74 923. Rokiškis
• 3 l talpos stiklainius. 100 vnt. 
Kaina 0,7 Eur/vnt.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Metalinį seifą. Kaina 85 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Elektrinį vandens šildytuvą. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 621 68 168. 
Rokiškis
• 30 l akvariumą. Visiškai 
sukomplektuotas, mažai naudotas. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 693 82 442. 
Rokiškis
• Malkas bei medienos atraižas. 
Lapuočio, vežu mažą kiekį po 2 m, 
galima įsigyti ir skaldytų.  
Tel. 8 602 87 040. Rokiškis
• Sausas spygliuočių malkas. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 624 90 330. 
Rokiškis
• Sausas lapuočio malkas. Atvežu. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 624 90 330. 
Rokiškis
• Kviečius, miežius, žirnius. Miltus. 
Nemokamas pristatymas visame 
Rokiškio rajone. Tel. 8 684 14 283. 
Rokiškis
• Uosines malkas, 6 m. Kaina 230 
Eur. Tel. 8 624 39 429.  
Rokiškis
• Sausus eglės rąstus.  
Tel. 8 652 43 741. Rokiškis
• Kviečiai 8 Eur, miežiai 7 Eur, 50 
kg/maišai tiesiai nuo kombaino. 
Miltai kviečių 9 Eur, miežių 8 
Eur. Kazliškio seniūnija. Ieškantys 
stebuklingų - nesitrukdykite.  
Tel. 8 615 46 365. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo. Galiu pjauti, 
skaldyti malkas. Tel. 8 628 49 389. 
Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu prižiurėti 
ligonį. Tel. 8 672 48 125.  
Rokiškis
• Miško kirtėjai ieško darbo.  
Tel. 8 639 71 140. Rokiškis
• Moteris ieško darbo. Siūlyti 
įvairius variantus.  
Tel. 8 629 78 528. Rokiškis
• Ieškau darbo. Mezgu kojines su 
raštais, megztinius.  
Tel. 8 630 53 487. Rokiškis
• 43 metų moteris ieško darbo.  
Tel. 8 626 56 028. Rokiškis

• Vyras ieško bet kokio darbo, gali 
būti ir nenuolatinis.  
Tel. 8 699 28 563. 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
• 34 metų vyras ieško darbo. Turiu 
vairuotojo pažymėjimą.  
Tel. 8 647 75 024. Rokiškis
• Ieškau darbo pagalbiniu ar ūkyje, 
vairuotojo pažymėjimo neturiu, 
Obeliai. Tel. 8 603 37 595.  
Rokiškis
• 36 m. vyras ieško pavienių darbų. 
Tel. 8 645 84 278. Rokiškis
• Rimtas vyras be žalingų įpročių 
ieško darbo. Tel. 8 605 68 135. 
Rokiškis
• Reikalingas darbas, yra šiek tiek 
patirties įvairiose srityse, gebu 
vairuoti autokrautuva, aukštuminį 
krautuvą bei žirklinį keltuvą. 
Esu įgijęs technikos šaltkalvio 
remontininko specialybę. Atviras 
įvairiems pasiūlymams. Išsamiau 
telefonu. Tel. 8 625 66 382. 
Rokiškis
• Moteris ieško pardavėjos darbo. 
Tel. 8 636 35 260. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Ieškau trinkelių meistrų, darbas 
Vilniaus raj. Apgyvendinsiu. 
Del darbų kiekio nespėjame, 
ieškome kas prisijungtų prie mūsų 
komandos. Kaina 100 Eur.  

Tel. 8 604 74 745. Rokiškis
• Ieškau dviejų gipso plokščių 
montuotojų prisijungti prie 4 
žmonių komandos darbui Lietuvoje. 
Reikia turėti nuosavą automobilį, 
bent šiokius tokius įrankius. 
Darbas Visoje Lietuvoje, kelionė 
apmokama, gyvenamas plotas 
apmokamas, dirbame sodybose. 
Kaina 2000 Eur. Tel. 8 604 74 745. 
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Nešiojamą kompiuterį Dell Studio 
1749. Veikia puikiai. Išsamiau 
telefonu. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
• Nešiojamą kompiuterį. 2 
branduolių, 4 RAM, Windows7. 
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Stalinį kompiuterį, Windows7. 
Su monitorium. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• Monitorių Beno, 19 colių.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Monitorių Samsung 19 colių.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Naudotą Huawei 4G 

maršrutizatorių. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 622 11 109. Rokiškis
• Galingą nešiojamą kompiuterį. 
CPU intel core i7 turbo boost iki 
3.5ghz, RAM 8GB, HDD 750GB, 
vaizdo plokštė Radeon HD7670m 
2GB. Yra spartesnis USB 3.0, 
HDMI. Pusiau aliuminis korpusas 
ir t.t Komplekte originalus 130W 
kroviklis. Kaina galutinė. Kaina 
180 Eur. Tel. 8 647 88 088. 

Rokiškis
• Monitorių. 42 įstrižainė. Kaina 25 
Eur. Tel. 8 684 15 152.  
Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Kaimiškai augintų kalakutų 
skerdieną. Tel. 8 679 92 522. 
Rokiškis
• Pavasarinį medų kibirais, apie 15 

kg. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 610 38 827. Rokiškis
• Kiaulių taukus. Kaina 2 Eur už 
litrą. Tel. 8 610 09 321.  
Rokiškis
• Ekologiškų rugių miltus. Kaina 1 
Eur. Tel. 8 605 06 301.  
Rokiškis
• Sertifikuotas, ekologiškai 
užaugintas valgomąsias bulves. 
Nemokamas pristatymas visame 
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VALSTYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO VIEŠOJO 
NUOMOS KONKURSO SĄLYGOS

Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla juridinio asmens ko-
das 190804895, adresas Rokiškio rajono savivaldybė, Rokiškio kaimiškoji se-
niūnija, Kavoliškio kaimas, Melioratorių g. 1A skelbia konkursą.

Išnuomojamas Valstybei nuosavybės teise priklausantis ir šiuo metu Rokiškio 
technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos patikėjimo teise valdomas nekil-
nojamasis turtas – sporto salės patalpos mokyklos pastate, adresu Melioratorių 
g. 1 A, Kavoliškio k., Rokiškio kaimiškoji seniūnija, Rokiškio r. sav. ( pastatas 
pažymėtas plane – 1C2p, unikalus numeris – 7399-0004-2017, bendras pastato 
plotas – 3847,81 kv. m., nuomojamų patalpų indeksai: 1-92, 1-1, 1-24, 1-13, 
1-14, 1-15, 1-16, 1-17, 1-19, 1-20) bendras nuomojamas plotas – 677,59 kv. 
m. laisvu nuo užsiėmimų metu sporto treniruotėms ir sportiniams renginiams 
organizuoti (sportinei kultūrinei veiklai vykdyti). Pradinis nuompinigių dydis – 
5,00 eurai už vieną valandą. Turto nuomos sutarties terminas iki 2020 m. birže-
lio 30 d. (imtinai).

Nuompinigiai nuomotojui turi būti mokami kas mėnesį, prieš prasidedant 
mėnesiui, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 d. pagal nuomotojo pa-
teiktą sąskaitą.

Delspinigiai už nuomininko praleistą nuomos mokesčio mokėjimo terminą 
– 0,05 procento nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

Konkurso dalyviai registruojami nuo 2019 m. gruodžio 6 d. 8.00 val. iki 2019 
m. gruodžio 11 d. 15.00 val. sekretorės kabinete. Įgaliotas asmuo Miranda  Ka-
zanavičienė, tel. 8458 68078.

Konkurso dalyviai paskelbtose konkurso sąlygose nurodytu laiku pateikia 
komisijos nariui užklijuotą voką ant kurio turi būti užrašyta: konkurso daly-
vio pavadinimas ir adresas, turto, kurio konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, 
adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta paraiška, 
kurioje nurodyta: konkurso dalyvio pavadinimas, arba vardas ir pavardė, įmo-
nės arba asmens kodas, adresas, tel. numeris, el. paštas, pageidaujamo išsi-
nuomoti turto pavadinimas, paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis nau-
dos turtą, siūlomas nuompinigių dydis, bankiniai rekvizitai, atsiskaitomosios 
sąskaitos numeris ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento arba įmonės 
steigimo pažymėjimo kopija.

Kartu su voku pateikiami  dokumentai, patvirtinantys, kad sumokėtas pra-
dinis įnašas. Konkurso dalyvio pradinis įnašas lygus vieno mėnesio pradiniam 
nuompinigių dydžiui sumokamas prieš atvykstant registruotis konkurso da-
lyviu į RTVŽŪ mokyklos atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT724010041500030075. 
Konkursą laimi dalyvis, pasiūlęs didžiausią kainą.

Turto apžiūra vyks 2019 m. gruodžio 3-4 d. Atsakingas asmuo – Algirdas 
Vyšniauskas, mob. tel. 8679 03788

Komisijos posėdis įvyks 2019 m. gruodžio 12 d. 15.00 val. Melioratorių g.1A, 
Kavoliškio k., Rokiškio r. 102 kab.

Rokiškio rajone. Tel. 8 684 14 283. 
Rokiškis
• Bulvių traškučius Taffel po 120 
g/vnt. Kaina tik 0,7 Eur. Būsime 
turguje. Tel. 8 675 10 812.  
Rokiškis
• Ekologišką medų, galiu atvežti. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Šviežią fasuotą ir nefasuotą bičių 
medų. Kaina 3 Eur/kg.  
Tel. 8 679 95 266. Rokiškis
• Beveik 3 mėnesių veršelio 
skerdieną. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 693 23 314. Zarasai
• Avieną ir ėrieną. Gyvūnai šerti 
natūraliais pašarais. Kaina 5 Eur. 
Tel. 8 612 02 334. Rokiškis
• Kaimiškai augintų mėsinių 
kalakutų skerdieną po 5 Eur/kg. 
Tel. 8 624 91 461. Rokiškis
• Įvairių veislių valgomąsias 
bulves. Galiu atvežti.  
Tel. 8 601 26 960. Rokiškis
• Medų iš kaimo. Supilstytas į 
plastikinę ir stiklinę tarą. Kaina 4 
Eur. Tel. 8 616 02 650.  
Rokiškis
• Kaimiškai užaugintas bulves. 
Kaina 1 kg/0,25 Eur.  
Tel. 8 616 02 650. Rokiškis
• Ekologiškas morkas po 1 Eur/kg. 
Tel. 8 658 60 969. Rokiškis
• Triušieną. Kaina 6 Eur.  
Tel. 8 658 60 969. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Erdvų 4 kambarių butą 3 aukšte, 
Panevėžio g. Naujai išvedžiota 
elektros instaliacija, santechnika. 
Plastikiniai langai. Virtuvė 
sujungta su svetaine, yra tamsusis 
kambarėlis, rūsys, du balkonai. 
Tvarkinga laiptinė ir geri kaimynai. 

Su virtuvės baldais ir įranga. Kaina 
40000 Eur. Tel. 8 606 14 823. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą Juodupėje. Su 
baldais, 5 aukštas. Kaina 5000 Eur. 
Tel. 8 610 48 265. Rokiškis
• Mūrinuką Stoties gatvėje. 
Tinkantis ir komercijai, ir gyventi. 
Miesto komunikacijos, vietinis 
šildymas. Tel. 8 611 47 542. 
Rokiškis
• Įvairių dydžių namų valdos 
sklypus už miškų urėdijos. Graži 
vieta, geras susisiekimas, šalia yra 
autobusų stotelė. Tel. 8 657 75 999. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą Rokiškyje. 
Mūrinis namas, 2 aukštas, 
mikrorajone, plastikiniai langai, 
šarvo durys, dušo kabina, naujas 
remontas. Kaina 45900 Eur.  
Tel. 8 600 46 265. Rokiškis
• 1 kambario butą Rokiškyje, 
mikrorajone. 3 aukštas, be balkono, 
suremontuotas. Kaina 28950 Eur. 

Tel. 8 604 74 515. Rokiškis
• Mūrinį, apšiltintą, renovuotą 
gyvenamąjį namą Laibgaliuose. Yra 
visos komunikacijos, plastikiniai 
langai, 25 a sklypas, garažas, 
ūkiniai pastatai. Arba keičiu į 
tvarkingą 2-3 kambarių butą 2-3 
aukšte (su Jūsų priemoka). Kaina 
sutartinė. Tel. 8 670 32 672. 
Rokiškis
• Geros būklės medinį namą 
su kitais statiniais. Miesto 
komunikacijos, plastikiniai langai. 
6 a žemės sklypas.  
Tel. 8 610 13 042. Rokiškis
• 1 kambario butą Jaunystės g. Be 
balkono, neseniai suremontuotas, 
3 aukštas, be senų baldų. Namas 
nebus renovuojamas. Kaina 28500 
Eur. Tel. 8 607 74 719.  
Rokiškis
• Sodybą Rokiškio raj., Pandėlio 
sen. Sodyboje yra gyvenamasis 
namas, 2 ūkiniai pastatai, garažas, 
lauko virtuvėlė, lauko WC. Name 
visi gyvenimui reikalingi daiktai 
(TV, skalbimo mašina, krosnis, 
sofos). Sodyba yra eglių bei pušų 
apsuptyje. Kaina 7500 Eur.  
Tel. 8 612 49 427. Rokiškis
• Sodo sklypą Steponyse. 12 a.  
Tel. 8 605 68 135. Rokiškis
• Garažą prie senosios kepyklos. 
Tvarkingas, tik nėra duobės ir 
elektros. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 647 89 018. Rokiškis
• 1 kambario, 36,43 kv. m butą 
su daliniais patogumais (šaltas 
vanduo, tualetas) Rokiškio 
senamiestyje. Reikia remonto. 
Daugiau informacijos telefonu.  
Tel. 8 643 60 333. Rokiškis
• 1 kambario, 39,45 kv. m butą. 2/2 
aukšte. Butas Veisiejų m., Vilties g. 

Kainą galima derinti. Kaina 15000 
Eur. Tel. 8 689 05 831.  
Lazdijai
• Garažą Ąžuolų g. Metalo durys. 
Rūsys po visu garažu. 6 x3,8 m. 
Tel. 8 617 35 437. Rokiškis
• Erdvų bei jaukų, įrengtą namą 
su 6,35 a sklypu Rokiškyje, J. 
Gruodžio g. 1992 m. statytas 
mūrinis dviejų aukštų gyvenamasis 
namas, bendras namo plotas - 
275,19 kv. m. Šildymas centrinis, 
kietuoju kuru, šiai žiemai malkos 
paliekamos. Tel. 8 640 32 442. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą itin geroje 
vietoje, Gedimino g., Kupiškyje. 
Buto lokacija tiks patiems 
reikliausiems: aplink gausu 
apsipirkimo bei paslaugų tiekimo 
vietų. Bendras buto plotas 43,91 kv. 
m. Butas labai geroje vietoje–visai 
šalia miesto centro. Kaina 14500 
Eur. Tel. 8 602 84 794. Kupiškis

• Du sklypus Bokšto g. 4 ir 6, 
Velniakalnyje. Abiejų plotas 11 a. 
Kaina 2700 Eur. Tel. 8 612 85 906. 
Rokiškis

NUOMA

• Vienam asmeniui neturinčiam 
žalingų įpročių išnuomojamas geras 
vieno kambario butas su visais 
baldais, virtuvės reikmenimis ir 
visais patogumais.  
Tel. 8 679 95 305. Rokiškis
• Jauna pora išsinuomuotų 1-2 
kambarių butą. Tel. 8 625 05 409. 

Rokiškis
• Ieškau tvarkingo 2 kambarių buto 
ilgalaikei nuomai.  
Tel. 8 674 81 164. Rokiškis
• Išsinuomosiu garažą su duobe 
arba keltuku Rokiškio mieste . 
Pagojėje nesiūlyti.  
Tel. 8 663 73 703. Rokiškis
• Išnuomojamas kambarys.  
Tel. 8 622 62 950. Rokiškis
• Ūkininkas ieško išsinuomoti 
žemės Panemunėlio, Kamajų ar 
Kazliškio sen. Tel. 8 650 97 726. 
Rokiškis

• Dalimis Belarus-82 ir T-16 tik 
nėra variklių, o visa kita yra. 
Atiduodu dalimis už simbolinę 
kainą, viska po 5 Eur, kažkurias 
dalis ir pigiau. Skambinkite, į 
žinutes neatsakau.  
Tel. 8 627 56 908. Rokiškis
• T-40 variklį. Kaina 500 Eur.  

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA



7 psl.

Nepriklausomas rajono laikraštis

LAISVALAIKIS

 2019-12-03

Laisvės g.13

Tel. 8 650 68 045. Rokiškis
• Dirbantį Jumz AL 6. Yra TA iki 
2021 m. Kaina 1500 Eur.  
Tel. 8 623 20 906. Rokiškis
• Ekskavatoriaus Jumz-6 priekinį 
buldozerį (skydą) ir kėlimo gervę 
(kraną) pakabinamą ant hidraulio. 
Kaina derinama telefonu.  
Tel. 8 686 49 319.  
Rokiškis
• Traktorinių variklių A-41, A-01 
purkštuvus. Nauji purkštukai, 
sureguliuoti, 6 vienetai. Kaina už 
visus. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Savos gamybos traktoriaus 
priekabą su dokumentais. Kaina 
450 Eur. Tel. 8 625 17 722. 
Kupiškis
• T-150k variklį. Tel. 8 686 91 017. 
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• 14 kanalų skaitmeninį imtuvą 
Homecast. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• Televizorių LG su pulteliu. 54 
cm įstrižainės. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• Televizorių Vido su pulteliu. 
54cm įstrižainės. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• Televizorių ŠILELIS SL 1434 su 
skaitmeniniu imtuvu. Kaina 85 Eur. 
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Pionier televizorių 1.6 plasma . 
Kaina 75 Eur. Tel. 8 607 33 201. 
Rokiškis
• Televizorių Sony, 90 įstrižainės, 
plokščias. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Rasti raktai prie Jaunystės g. 10 
namo. Tel. 8 624 99 482.  
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Mažai naudotą benzininį pjūklą 
Demon 105dB. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 678 04 712. Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Naujus biliardo rutulius. Kaina 15 
Eur. Tel. 8 681 55 002.  
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Mažai naudotą INTEX valtį. 
Kaina 45 Eur. Tel. 8 620 31 902. 
Rokiškis
• 2008 m. Audi A3 Sportback. 
2 l, dyzelis, 103 kW, TA iki 
2021 m. Puikiai atrodantis ir 
smagiai važiuojantis automobilis, 
odinis salonas, juodos lubos, du 
stoglangiai, R16 ratai. Pakeisti 
diržai, tepalai, filtrai. Daug 
privalumų. Kaina 4300 Eur.  
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Pigiai Audi 100 Avant dyzelis, 
1993 m. TA galioja.  
Tel. 8 648 81 102. Rokiškis
• Toyota Avensis 2 l, dyzelis, 2002 

m., juodas. Būklė gera, TA iki 
2020.10. Daugiau informacijos 
telefonu. Kaina 1250 Eur.  
Tel. 8 603 03 994. Rokiškis
• Audi A4 universalą. 1997 m., 
dyzelis, 81 kW. TA iki 2020.02. 
Kaina 680 Eur. Tel. 8 610 65 991. 
Rokiškis
• Toyota Avensis 1998 m., 94 kW, 
2 l. Bezinas. TA iki 2021.09. Yra 
kondicionierius, šildomos sėdynės. 
Daugiau informacijos telefonu.  
Tel. 8 687 53 528. Rokiškis
• Opel Astra 1999 m., 55 kW, 
dyzelis. Nėra TA, galinės arkos 
papuvę, reikia prieš TA sutvarkyti 
stabilizatorių, posūkis mirksi, 
kažkokios problemos su rele. 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 647 32 700. 
Kupiškis
• Seat Toledo 2000 m., salonas, 
važiuoklė saugoti, prižiūrėti, 
geros būklės. Kėbule yra smulkių 
defektų. Dovanoju vasarinių ratų 
komplektą. TA iki 202 1m. Variklis 
1,8 l, benzinas. Kaina 900 Eur.  
Tel. 8 673 73 067. Rokiškis
• Savadarbę priekabą su 
dokumentais. Ilgis 2 m, plotis 1,5 
m. Atidaromi priekinis, galinis 
bortai. Kaina 220 Eur.  
Tel. 8 621 72 973. Rokiškis
• Tvarkingą VW Passat. Yra TA, 
sėdi ir važiuoji. Benzinas. Daugiau 
informacijos telefonu. Kaina 400 

Eur. Tel. 8 677 17 546.  
Rokiškis
• Opel Vectra 2004 m., 2,2 l, 92 
kW, automatinė greičių dėžė, 
juodos spalvos universalas, lieti 
ratlankiai, yra TA.  
Tel. 8 686 85 002. Rokiškis
• Tvarkingą Saab 95. 2005 m., 
ekonomiškas 2,2 l variklis. 
Neseniai atlikta TA. Webasta. 
Kaina 850 Eur. Tel. 8 630 49 922. 
Rokiškis
• VW Sharan 1,9 l, TDI, 96 kW. 
Trauka gera, TA iki 2021.02. 
Kaina derinama prie automobilio. 
Kaina 1850 Eur. Tel. 8 679 82 335. 
Rokiškis
• VW Passat B5 2002 m., 96 kW. 
Galimas keitimas į kitą automobilį 
su defektu. Kaina 1300 Eur.  
Tel. 8 675 58 197. Utena
• Opel Signum. Du rakteliai, 
padangos pakeistos į žiemines, 
pridedu dar vasarinių padangų 
komplektą. Kai kur lubos nedaug 
atšokusios, įplyšus keleivio sėdynė. 
Kaina derinama. Kaina 1000 Eur. 
Tel. 8 609 59 171. Kupiškis
• Tvarkingą Audi A6 1,9 l, 81 
kW. Lietuvoje 3 metus. Šildomos 
sėdynės ir veidrodėliai, elektra 
valdomos sėdynės, stoglangis. 
Važiuoklė naujai perrinkta, tepalai 

prieš dvi savaites keisti, užsiveda 
labai gerai, automobilis labai 
prižiūrėtas. Kaina derinama. Kaina 
2300 Eur. Tel. 8 607 82 945. 
Anykščiai
• VW Passat 1998 m., 1,9 l, TDI, 
81 kW, sedanas, sidabrinis, su 
TA. Variklis dirba kaip laikrodis, 
užsiveda puse raktelio pasukimo, 
trauka labai gera. 4 el. langai, 
kondicionierius, šildomos kėdės, 
borto kompiuteris, R16 ratai, geros 
padangos ir t.t. Kaina 580 Eur.  
Tel. 8 604 01 912. Rokiškis
• Neįgaliojo vežimėlį. Sėdynės 
plotis 34 cm. Tel. 8 687 27 076. 
Rokiškis
• Tvarkingą 2003 m., 92 kW Opel 
Zafira. Parvežtas iš Olandijos, 
Lietuvoje važinėtas vieno 
šeimininko. Spalva žalia.  
Tel. 8 689 76 415. Rokiškis
• VW Golf 1,6 l, benzinas, TA 
galioja iki 2020.07.21. Kaina 410 
Eur. Tel. 8 614 52 651.  
Utena
• Audi A6 1998 m., universalas, 
1,9 l, TDI, 81 kW. Pačiu geriausiu 
varikliu. Sidabrinės spalvos, visa 
nauja priekinė važiuoklė, nauja 
TA. Šildoma juoda oda, 4 el. 
langai, R16 originalūs ratai, geras 
akumuliatorius ir t.t. Kaina 1280 
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04 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 daktar
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 Apgavikai 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 Apgavikai 1
04:50 Kūrybingumo mokykla
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus

05:10 Atsargiai! Merginos
06:10 Televitrina
06:25 Keršytojų komanda
06:55 Žmogus voras
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Prieš srovę 
08:55 Meilės sūkuryje 

10:00 Nuo likimo nepabėgsi
12:00 Atsargiai! Merginos 
13:00 Parduotas gyvenimas
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 Kol nenuėjau miegoti
22:25 Vikinglotto 
23:55 Skubi pagalba 
00:55 Rezidentas 
01:45 Pasitikėjimas 
02:40 Ekstrasensai tiria 
04:05 Skubi pagalba 
04:55 Vieniši tėvai 
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 Tik tu ir aš
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 Krydas. Gimęs kovoti
01:10 Akloji zona 
02:05 Bet kokia kaina

06:10 CSI. Majamis 
07:05 Mano virtuvė 
geriausia 
08:25 Stoties policija 
09:25 Paskutinis faras 
10:25 Daktaras Richteris

11:35 Jūrų pėstininkai 
12:35 Visa menanti 
13:35 Mano virtuvė geriausia 
14:55 Stoties policija 
16:00 Paskutinis faras 
17:00 Info diena
17:30 Gelbėtojai - 112
18:30 CSI. Majamis 
19:30 Jūrų pėstininka
20:30 Oplia!
21:00 Tylos kodeksas
23:05 Požemių ugnis
01:10 Visa menanti 
02:05 Detektyvų istorijos

05:35 „Pone prezidente” 
06:14 TV parduotuvė
06:30 Kryptys LT
07:00 „Moterų daktaras“ 
08:00 Nauja diena
09:00 Sėkmės gylis
10:00 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
11:00 „Prokurorai” 

12:00 TV parduotuvė
12:15 „Pone prezidente” 
12:50 „Gyvybės langelis“ 
14:00 Nauja diena
15:00 „Prokurorai” 
16:00 Reporteris
16:30 Lietuva tiesiogiai
17:00 „Gyvybės langelis“ 
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
01:00 „Gyvybės langelis“ 
02:10 „Pone prezidente” 
02:30 „Prokurorai” 
03:15 Reporteris
03:55 Nauja diena
04:35 Prokurorai
05:00 „Pone prezidente
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05 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 (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 Žmogus voras
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
07:55 Gero vakaro šou
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Nuo likimo nepabėgsi
12:00 Atsargiai! Merginos

13:00 Parduotas gyvenimas
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. Puiki diena 
mirti
23:55 Skubi pagalba
00:55 Makgaiveris 
01:45 Tėvynė 
02:40 APB 
03:30 Skubi pagalba 
04:20 Vieniši tėvai 
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 Tik tu ir aš 
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 Eilinis Džo. Kerštas
00:45 Akloji zona 
01:40 Krydas. Gimęs kovoti
03:50 Alchemija VI. XYZ. Operos 
fantomai
04:20 RETROSPEKTYVA

06:20 CSI. Majamis 
07:15 Mano virtuvė geriausia 
08:35 Stoties policija 
09:35 Paskutinis faras 
10:35 Gelbėtojai - 112 
11:35 Jūrų pėstininkai 

12:35 Visa menanti 
13:35 Mano virtuvė geriausia
14:55 Stoties policija 
16:00 Paskutinis faras 
17:00 Info diena
17:30 Gelbėtojai - 112
18:30 CSI. Majamis 
19:30 Jūrų pėstininkai 
20:30 Oplia!
21:00 Amerikos nindzė. 
Susidorojimas
23:05 Tylos kodeksas
01:05 Visa menanti 
02:00 Detektyvų istorijos

05:35 „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
11:00 Laikykitės ten

12:00 TV parduotuvė
12:15 „Pone prezidente” 
12:50 „Gyvybės langelis“ 
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” 
03:15 Reporteris
03:55 #NeSpaudai
04:35 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
05:35 Viralas
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06 05:10 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:20 Senis 
10:05 Klausimėlis
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
16:35 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 Paguodos kvantas
00:40 Saujelė gyvenimo
02:10 Istorijos detektyvai
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 Žmogus voras
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Farai 
08:55 Legendinės legendos
10:00 Nuo likimo nepabėgsi 

12:00 Atsargiai! Merginos
13:00 Parduotas gyvenimas
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Vienas namuose
21:45 Kapitonas Amerika. Pirmasis 
keršytojas
00:05 Red Bull muilinių lenktynės
00:35 Markas Feltas. Žmogus, 
sugriovęs Baltuosius rūmus
02:35 Kolumbiana 
04:25 Kol nenuėjau miegoti

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 Tik tu ir aš 
14:00 Našlaitės 
15:00 Svajoklė 
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 Galiu rytoj
18:30 Žinios
19:30 KK2 penktadienis
21:00 12 stipriausių
23:35 Misija "Neįmanoma" 3
02:00 Eilinis Džo. Kerštas

06:20 CSI. Majamis 
07:15 Mano virtuvė geriausia 
08:35 Stoties policija 
09:35 Paskutinis faras 
10:35 Gelbėtojai - 112
11:35 Jūrų pėstininkai
12:35 Visa menanti 
13:35 Mano virtuvė geriausia 
14:55 Stoties policija
16:00 Paskutinis faras 

17:00 Info diena
17:30 Gelbėtojai - 112
18:30 CSI. Majamis 
19:30 Amerikietiškos imtynės
21:30 Infiltruotas
00:00 Amerikos nindzė. 
Susidorojimas
02:00 Visa menanti 
02:55 Detektyvų istorijos

05:35 Viralas
06:14 TV parduotuvė
06:30 „Pasaulis iš viršaus“ 
07:00 Laikykitės ten
08:00 #NeSpaudai
09:00 Greiti pietūs
10:00 Mano vieta
10:30 Kryptys LT
11:00 Gyvenimas
12:00 TV parduotuvė
12:15 „Pone prezidente” 
12:50 „Gyvybės langelis“ 

14:00 Skyrybos
15:00 „Prokurorai” 
16:00 Reporteris
16:30 Oponentai
17:00 „Gyvybės langelis“ 
18:00 Reporteris
19:00 „Moterų daktaras“ 
20:00 Reporteris
21:00 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
22:00 Oponentai
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 Oponentai
02:30 „Prokurorai” 
03:15 Reporteris
03:55 Gyvenimas
04:35 Mano vieta
05:00 Kaimo akademija
05:35 Oponentai

Eur. Tel. 8 604 01 912.  
Rokiškis
• Seat Alhambra 1999 m., 1,9 l, 
dyzelis, 81k W, 7 vietų. Kablys, 
TA iki 2020 m. rugpjūčio. Tamsiai 
mėlynas, prižiūrėtas automobilis. 
Kaina 850 Eur. Tel. 8 610 17 625. 
Rokiškis
• Audi 100 1987 m., 1,9 l, dyzelis, 
50 kW. Nesurūdijus, liukas, kablys, 
TA 2 metams, salonas tvarkingas. 
Tel. 8 602 13 688.  
Rokiškis
• Audi 100 C4 1991 m., 2,5 l, TDI, 
TA iki 2020 m. Kablys, sedanas, 
būklė gera, 6 bėgiai. Kaina 450 Eur. 
Tel. 8 602 13 688. Rokiškis
• 2002 m. VW Passat 1,9 l, tdi, 
sedanas. Kaina 1500 Eur.  
Tel. 8 622 95 950. Rokiškis
• Citroen Nemo. Tvarkingas, viskas 
veikia, kaip priklauso. Lietuvoje 
neeksploatuotas 2010 m., 1,4 l, 50 
kW, dyzelinas. Kaina 1999 Eur.  
Tel. 8 698 72 211.  
Rokiškis
• Opel Vectra C 1,9 l, 110 kW. 
Automobilis prižiūrėtas, viskas 
keičiama laiku, prieš 20000 km 
pakeistas sankabos komplektas, 
diržai. Kaina derinama. Kaina 1400 

Eur. Tel. 8 625 12 405.  
Rokiškis
• Tvarkingą VW Passat universalą 
2009 m., 2l, dyzelis. Variklis 
Komon Reill Ruro 5, ratai R16 
su naujomis padangomis. Daug 
privalumų. Kaina 4000 Eur.  
Tel. 8 674 53 910. 
 Kupiškis
• Lancia Lybra 2000 m., 1,9 l, jtd, 
77 kW, universalas. Prižiūrėtas, 
užsiveda puikiai, ekonomiškas, 
LT savininkas vienas. TA iki 2020 
m. spalio mėn. Tel. 8 699 25 139. 
Rokiškis
• Motorolerį Kymco. Nėra jokių 
defektų, tik vienas įbrėžimas. 
Be dokumentų, skubiai, kaina 
derinama. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 627 36 117. Rokiškis
• VW Sharan 1998 m., 1,9 l, tdi, 81 
kW. Baltos spalvos. TA galioja iki 
2021 07 29. Daugiau informacijos 
telefonu. Kaina 850 Eur.  
Tel. 8 615 92 722.  
Rokiškis
• 2001m. Opel Vectra 2 l, 74 kW, 
universalas, dyzelis, TA iki 2020 
m. sausio. Užsiveda, važiuoja. 
Kaina 270 Eur. Tel. 8 614 51 384. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Naują dviračių laikiklį THULE. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 620 31 902. 
Rokiškis
• Dviračių laikiklius. Kaina už 2 
vnt. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 620 31 902. Rokiškis
• Stogo bagažinę. Priedo – metalinė 
stogo bagažinė. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 620 31 902. Rokiškis
• VW Touran originalią 
automagnetolą. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 620 31 902. Rokiškis
• R17 ratlankius 225/45, 5x112, 
centr. skylės diametras – 66,6. Su 
žieminėmis SAILUN padangomis 
(6 mm, 2018 m.) Ratai tvarkingi, 
tiesūs. Kaina 280 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
• Lietus ratlankius R15. Labai 
geros būklės, tinka BMW3. Kaina 
70 Eur. Tel. 8 676 27 899.  
Rokiškis
• Naudotas automobilių dalis: 

kabliai, vairo kolonėlės, kuro 
siurbliai, duslintuvai ir kita. VW 
Passat, VW Golf, Audi A4, Audi 
B4, VW Transporter, Renault 
Master, VW Sharan, Ford Galaxy. 
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• VW Passat B5+ 2000 m., 1,9 l, 
TDI, 85kW, universalą dalimis.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• VW Passat B5 1999 m., 1,6 l, 
benzinas, universalas, kablys.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• Audi A4 1,9 l, TDI, 66 kW, 
sedaną dalimis. Tel. 8 600 54 331. 
Rokiškis
• Ford Galaxy 1998 m., 1,9 l, TDI, 
66 kW, dalimis. Tel. 8 600 54 331. 
Rokiškis
• VW Passat B5 sedaną, 1998 m., 
1,9 l, dyzelis, 81 kW, dalimis.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• VW Golf 3 1998 m., 1,9 l, TD, 
universalą dalimis.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• Lietus ratus su padangomis R16 
5x110. Tinka Opel automobiliams. 
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• VW Passat 1996 m. Galinis tiltas 
su naujomis detalėmis, šarnyrai 
buvo neseniai restauruoti, odinis 
salonas, amortizatoriai visi Sachs, 

stiklai visi sveiki, variklio defektas 
ir kėbulo dugnas sušutęs. Kaina 150 
Eur. Tel. 8 678 10 002.  
Rokiškis
• Naują automagnetolą. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 681 55 002.  
Rokiškis
• Peugeot Partner 2002 m., 2 l, HDI 
greičių dėžę, generatorių, starterį. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 614 60 076. 
Rokiškis
• R16 lengvojo lydinio ratlankius, 
5x112. Tinka daugeliui VW, Audi, 
Škoda, Seat modelių. Gražūs, su 
dangteliais. Su padangomis apie 
4mm. Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 614 63 569. Rokiškis
• VW Passat B5 dalimis. 1,9l, 81 
kW arba 85 kW. Kaina 10 Eur. T 
el. 8 682 58 004. Rokiškis
• Ssangyong Musso Sport 2006 m., 
2,9 l, TD, 88 kW, dalimis. TA iki 
2020.06. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 624 39 429. Rokiškis
• Audi A4 1,9 l, TDI, 66 kW, 1995 
m., dalimis. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 671 51 396. Rokiškis
• 1997 m. Audi A4; 1998 m. VW 
Passat 1,8 l, turbo; 1999 m. VW 
Golf; 1998 m. Audi A3 1,9 l, TDI, 
66 kW; 2003 m. Ford Galaxy 2,3 

l, benzinas. Tel. 8 674 92 644. 
Rokiškis
• 2003 m. Ford Galaxy kablį. Kaina 
45 Eur. Tel. 8 674 92 644.  
Rokiškis
• Automagnetolą. Yra CD, AUX, 
FLAS. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 693 82 442. Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480.  
Rokiškis
• 2004 m. VW Polo 1,2l  benzininį 
variklį. Su viskuo: dėžė, 
kompiuteris, starteriai. Rida 94 000 
km. Kaina 550 Eur.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• 2008 m. Opel Zafira ir 2011 m. 
Opel Astra universalo bagažinės 
uždangą. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• Žiemines dygliuotas padangas 
ROADSTONE WINGUARD 
231, 185, 70 R14, 4 vnt. 2 vnt. su 
ratlankiais, 2 vnt. be ratlankių. 
Kaina 70 Eur. Tel. 8 633 01 255. 
Anykščiai
• Nissan Almera 2003 m., 2,2 l, 
dCi, 82 kW mechaninę pavarų dėžę 
dalimis. Dėžės kodas (RS5F50A). 
Tel. 8 636 00 696.  
Rokiškis
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• Originalų Ford radijo imtuvą. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 630 61 751. 
Rokiškis
• VW Golf 3 visą arba dalimis. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 625 12 405. 
Rokiškis
• Seat Ibiza 200 1m., 1,9 l, tdi, 81 
kW. Tel. 8 612 67 305.  
Zarasai
• VW Passat B5 detales. 1,9 l, tdi, 
81 kW, universalas.  
Tel. 8 685 56 882. Rokiškis
• VW Passat B4 detales, 1,9l, tdi, 
66 kW. Tel. 8 685 56 882.  
Rokiškis
• Pigiai 1995 m. VW Golf 1,9 l, 
SDI dyzelinį variklį su greičių dėže 
ir 1987 m. 1,6 l, dyzelinį variklį. 
Tel. 8 687 49 303. Rokiškis
• Opel Astra 1995 m. dalimis.  
Tel. 8 614 48 752. Rokiškis
• Kuro purkštuką ,tinkantį Ford 
Mondeo 2.0d. Kodas EJDR00301Z 
Delphi. Visiškai restauruotas. 
Atitinka visus parametrus. Analogai 
EJDR00002Z, EJDR00101Z, 
EJDR00001Z, HCR104. Kaina 70 
Eur. Tel. 8 636 00 696.  
Rokiškis
• Kuro purkštuką, tinkantį 
Toyota Avensis, Avensis Verso, 
Previa, Rav4 2.0d. Kodas Denso 
23670-27030. Restauruotas. 
Pakeistas vožtuvas. Atitinka visus 
parametrus. Analogai 23670-27010, 
23670-29015, 23670-29035, 23670-
29036, 095000-015x, 095000-057x. 
Kaina 70 Eur. Tel. 8 636 00 696. 
Rokiškis
• Kuro purkštuką Audi A1, A3, 
A4, A5, A6, Q3, Q5, TT, Seat 
Alhambra, Altea, Ibiza, Leon, 
Škoda Octavia, Superb, Yeti, VW 
Amarok, Caddy, Eos, Golf, Jetta, 
Passat, Scirocco, Sharan, Tiguan, 
Touran. 0445110369. Kaina 90 Eur. 
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Kuro purkštuką, tinkantį 
BMW 525d 120-130kW. Kodas 
0445110212. Tikrintas. Atitinka 
visus parametrus. Analogas 
0986435151. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Kuro purkštuką, tinkantį Fiat, 
Alfa Romeo, Lancia. Kodas 
0445110119. Atitinka visus 
parametrus. Analogai 0445110068, 
0445110088, 0986435083. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 636 00 696.  
Rokiškis
• Kuro purkštukus, tinkančius 
Renault Laguna 2,2d, Espace 2,2d, 
VelSatis 2,2d, Avantime 2,2d. 
Kodas 0445110084. Atitinka visus 
parametrus. Analogai 0986435173. 
Yra 3 vnt. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Kuro purkštukus, tinkančius 
Volvo S60, S80, V70, XC70, 
XC90 2.4d 96-136 kw. Kodas 
0445110078. 2 restauruoti, 
pakeisti Bosch išpurškėjai. Kiti 3 
išplauti, patikrinti. Atitinka visus 
parametrus.  Analogai 0445110077, 
0986435120. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Kuro purkštuką, tinkantį 
BMW 525d. Kodas 0445110048. 
Tikrintas. Atitinka visus 
parametrus. Analogai: 0445110040, 
0986435094. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Kuro purkštuką, tinkantį BMW 
330d, BMW 530d, BMW 730d, 
Land Rover-Range Rover. Kodas 
0445110047. Tikrintas. Atitinka 
visus parametrus. Analogai: 
0445110039, 0445110266, 
0986435017, 098643518, 
098643519, 0986435022. Kaina 40 
Eur. Tel. 8 636 00 696.  
Rokiškis
• Kuro purkštuką, tinkantį 
Mercedes A160 1.7d 44 kW, 55 kW, 
Mercedes A170 1.7d 66 kW, 70 
kW. Kodas 0445110015. Tikrintas. 
Atitinka visus parametrus. Analogai 
0445110003, 0445110004, 
0445110005, 0445110006, 
0445110014, 0445110195, 
0445110196, 0986435005. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 636 00 696.  
Rokiškis
• Toyota Corolla Verso dalimis. 
2006m., 2,2l, D-kat 130kW, rida 
200 000 km. Iš Vokietijos, gerai 

važiuojantis. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 624 39 429. Rokiškis

• Autovežio paslaugos. Vežame 
įvairią techniką ir kitus krovinius 
iki 2,5 t. Tel. 8 689 05 448. 
Rokiškis
• Valome kaminus, krosnių angas, 
atliekame santechnikos ir smulkius 
remonto darbus. Tel. 8 644 41 260. 
Rokiškis

PERKA

• Perku įvairias plokštes, 
mikroschemas, tranzitorius, 
kondensatorius, reles, magnetinius 
paleidėjus, skaičiavimo-matavimo, 
telekomunikacijų techniką, 
kompiuterius, jungtis, kontaktus, 

oscilografus, dažnometrius, 
savirasčius, racijas ir kt. Pasiimu iš 
namų. Tel. 8 606 84 377.  
Rokiškis
• Perku T-16 traktorių.  
Tel. 8 614 69 505. Rokiškis

TRIBŪNA

Streikuoti tampa madinga...

Streikuoti tampa madinga...
Nes tai papračiausias būdas kažką gauti. Kaip mažam vaikui, griūti ant žemės ir trankyti 

kumštukais į žemę. Ar tai blogai, norėti kažko? Ne. Ar suaugusiųjų norų išreiškimas turėtų 
skirtis nuo vaikiškųjų? Taip. Aš ne prieš nuomonės, norų ar poreikių išreiškimą. Aš prieš jų 
reiškimą būdais, kurie kenkia mums, paprastiems piliečiams ir visiškai nepaliečia tų, kuriems 
tie norai pareikšti.

 Pradėkim nuo pradžių, pažiūrėkime į taip garsiai nuskambėjusią traktorių invaziją pa-
prasto piliečio akimis. 11.10 pirmas bandymas išvažiuoti iš kiemo sukant kairėn... ar bent 
vienas streikuotojas stabtelėjo ir išleido? Ar bent vienas susimąstė, kad yra ir kitų, poreikių 
ir pareigų turinčių žmonių? Ne. 12.00 pagaliau nuvažiavus į paskirties tašką, einant per 
pėsčiųjų perėją tenka specialiai lėtinti žingsnį, kad tolėliau esantys vairuotojai galėtų atlikti 
posūkio manevrą į kairę.

 Ar ūkininkams, kurie vairuoja techniką svarbūs kiti žmonės? Ne. 12.15 ant viadukuko, 
pagrindinės miesto arterijos kelkraštyje dešimtys sunkiasvorių mašinų. Ar joms svarbu, kad 
jos trukdo kietiems? Ne. O dar pikčiau darosi skaitant komentarus. " tu jų duoną valgai, kaip 
drįsti burnoti"... Ką? Aš jų duoną valgau? Jie dalina ją nemokamai? Ne. Aš perku jų produk-
ciją. Aš jų pajamų šaltinis. Aš, kurjeris, kuris šiandieną visur vėlavo, autobuso vairuotojas, 
kurį šiandieną keiksnojo dėl grafiko nesilaikymo, senolė, kuri nesulaukė greitosios pagalbos 
automobilio laiku. Mes. Mes jų kasdieninės pajamos. Nori reikšti nuomonę? Reikšk. Nekenk 
kitiems, bandantiems sąžiningai dirbti. Duonos ir Lenkijoje yra, neprapulsim.

  Autoriaus pavardė redakcijai žinoma.
Pasisakiusiojo kalba netaisyta.

„Rokiškio Sirena“ redakcijos nuomonė nebūtinai sutampa su išsakyta nuo-
mone. Skiltyje „Tribūna“ galite pasisakyti visi. 

Savo tekstą siųskite el. paštu reklama@rokiskiosirena.lt arba paprastu paštu 
Nepriklausomybės aikštė 12, Rokiškis

Ieškokite Rokiškio 
prekybos centruose!
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Lapkričio 3-oji, 
antradienis, 
49 savaitė

Iki metų pabaigos liko
28 dienos.

Tarptautinė neįgaliųjų žmonių 
diena

Lietuvos advokatūros diena 
Saulė teka 8.19 val., 
leidžiasi 15.57 val. 

Dienos ilgumas 7.58 val. 
Mėnulis – priešpilnis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Atalija, Audinga, Audingas, 
Gailintas, Ksavera, Ksaveras, 
Ksaverija, Linvyda, Linvydas, 

Linvydė.
Rytoj: Airė, Barbė, Barbora, Barė, 
Bušė, Liutaurė, Liutauras, Nadruvė, 

Nadruvis, Osmundas, Vainota, 
Vainotas, Vainotė.

Poryt:  Eimilas, Eimilė, Eimina, 
Eiminė, Eiminta, Eimintas,, 

Eimintė, Geisvinė, Grata, Gratas, 
Sabas, Svaigaudas.

Dienos citata
„Pavydus žmogus suteikia sau 

nemalonumų tarsi priešui“ 
(Demokritas).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1939 m. į Vokietijos žemę 
krito pirmoji per Antrąjį pasauli-
nį karą bomba. Ją į Helgolandą 
numetė britų bombonešis „Wel-
lington“.

1962 m. JAV prisaikdinta pir-
moji juodaodė teisėja - Čikagos 
municipalinio teismo teisėja 
tapo Edita Sperlok Sampson.

1967 m. Keiptaune Kristianas 
Bernardas atliko pirmąją pasau-
lyje širdies persodinimo opera-
ciją. Pacientas Luisas Vaškanskis 
po operacijos gyveno 18 dienų.

1984 m. dėl techninio gedi-
mo kompanijos „Union Carbi-
de“ pesticidų gamykloje netoli 
Indijos Bopalo miesto išsiveržė 
nuodingos dujos, kuriomis apsi-
nuodijo ir mirė mažiausiai 3 000 
žmonių.

1989 m. susitikę JAV ir Sovie-
tų Sąjungos vadovai Džordžas 
Bušas ir Michailas Gorbačiovas 
pradėjo naują JAV ir SSRS san-
tykių erą.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1656 m. Vilniuje tarp Rusijos 
ir Abiejų Tautų Respublikos su-
daryta paliaubų sutartis.

Post scriptum
Ir geriausia šluota bėdų 

iš namų neiššluos. DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Geros būklės, puošnią suknelę. 
Pirkta nauja, vilkėta tik porą kartų, 

L dydis. Kaina 7 Eur.  
Tel. 8 623 20 459. Rokiškis
• Geros būklės, šiltus batukus 
berniukui. 29 dydis. Kaina 7 Eur. 

Tel. 8 623 20 459. Rokiškis
• Geros būklės moterišką žieminę 
labai šiltą striukę. S dydis. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 623 20 459.  

Rokiškis
• Baltus odinius moteriškus 
sportinius batelius. Vokietija. 38 
dydis. Kaina 37 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Juodus odinius moteriškus 
sportinius batelius lenktu padu. 
Korėja. 40 dydis. Kaina 37 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Juodą moterišką žieminę striukę 
su gobtuvu. XXL dydis. Kaina 65 
Eur. Tel. 8 695 74 290.  
Rokiškis
• Vaikišką kombinezoną. Kailinis, 
rudas/rainas, iki 6 mėnesių 
vaikučiui. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 612 47 934. Rokiškis
• Naują vyrišką Nike žieminę 
striukę, dydis S, gražus modelis, 
galas ilgėja, pirkta Nike 
parduotuvėje. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 626 50 483. Rokiškis
• Žieminę striukę mergaitei. Dydis 
140. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 628 79 685. Rokiškis
• Vaikišką žieminę striukę, 152 cm. 
Tamsiai mėlyna. Kaina 8 Eur.  
Tel. 8 647 15 511. Rokiškis
• Vieną kartą dėvėtą, šiltą žieminę 

striukę, chaki spalvos. Dydį rašo 
4XL, realus dydis bus maždaug 
XXL, 44. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 648 35 808. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Prašome padovanoti baldų, 
išsivežtume patys.  
Tel. 8 648 83 926. Rokiškis
• Gal kas norėtų padovanoti 
ar parduoti už simbolinę kainą 
senas, naudotas, raudonas molines 
pilnavidures plytas. Išsivešiu pats. 
Tel. 8 673 73 067. Rokiškis
• Prašau padovanoti lovytę 
kūdikiui. Tel. 8 692 00 962. 
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Vaikiškas pačiūžas. Dydis 33. 
Kaina 8 Eur. Tel. 8 628 79 685. 
Rokiškis
• Vonelę su gultuku. Kaina 3 Eur. 
Tel. 8 608 79 096. Rokiškis
• Geros būklės lovytę su lingėmis, 
čiužinukas – kokosų, kita pusė 
grikių. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 608 79 096. Rokiškis
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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:
ONA JANAVIČIENĖ 1921.10.26 – 2019.11.16
JANINA UŽKURĖLIENĖ 1931.02.17 – 2019.11.28
Kriaunų seniūnija:
ANTANINA BRAŽIENĖ 1929.04.29 – 2019.11.24

PRO MEMORIA

Ieškokite Rokiškio 
prekybos centruose!

AVINAS. Jau 
savaitės pradžioje 
galima tikėtis po-
kyčių asmeninia-

me gyvenime bei piniginiuo-
se reikaluose. Šią savaitę bus 
apstu progų perspektyviems 
meilės santykiams užmegzti. 
Antradienis – sėkmingiausia 
savaitės diena. Drąsiai pla-
nuokite svarbiausius darbus 
bei susitikimus. Savaitės vi-
durys bus gana nuobodus ir 
pilkas – geriausia susitelkti 
į kasdienius darbus. Geras 
laikas įvaizdžiui atnaujinti, 
išvaizdai puoselėti. Savaitės 
pabaigoje galimos juridinės 
problemos, nesivelkite į jo-
kias avantiūras. 

J A U T I S . 
Džiaugsitės pro-
fesiniais pasieki-
mais bei tvirtais 

asmeniniais santykiais. Itin 
sėkminga savaitė. Drąsiai 
planuokite ateitį ir kurkite 
ambicingus planus. Sulauk-
site stipraus palaikymo, tu-
rėsite patikimą užnugarį, tad 
bus lengva siekti užsibrėžtų 
tikslų. Savaitės pradžio-
je daugiau dėmesio norėsis 
skirti artimų ryšių puose-
lėjimui, tikėtinos smagios 
pažintys. Savaitės viduryje 
palanku kraustytis, tinka pra-
dėti remonto darbus namuo-
se. Savaitės pabaigoje skirki-
te daugiau laiko savianalizei, 
asmeniniam tobulėjimui.

DVYNIAI. Pa-
mirškite visas pra-
eities blogybes ir 
gyvenkite dabar-

timi. Nuolatinis dairymasis 
atgal bei kaltųjų ieškojimas 
tik stabdys, trukdys išnaudo-
ti palankias progas. Ši savai-
tė puikiai tinka naujų darbų, 
svarbių projektų pradžiai, 
taip pat senų idėjų realizavi-
mui. Tikėkite savo jėgomis ir 
imkitės būtinų veiksmų. Pir-
mosiomis savaitės dienomis 
tapsite puikiais strategais, 
gebėsite teisingai pasirink-
ti – drąsiai demonstruokite 
savo iniciatyvą. Seksis tvar-
kant finansinius reikalus, 
pavyks protingai investuoti 
savo pinigus. Savaitės pabai-
goje verčiau susilaikyti nuo 
svarbių sprendimų priėmi-
mo, vengti painių situacijų. 

VĖŽYS. Sa-
vaitės pradžioje 
neplanuokite nie-
ko svarbaus – di-

delė tikimybė, jog planai 
nepasiteisins, o svarbūs susi-
tikimai neįvyks. Verčiau rū-
pintis kasdieniais reikalais, 
dėmesio skirti sveikatos sti-
prinimui. Ties savaitės vidu-
riu visi darbai pajudės. Pui-
kiai seksis kūrybinė veikla, 
pavyks užmegzti kontaktą su 
reikiamais žmonėmis – pri-
statykite savo veiklą ir idė-
jas. Savaitės pabaigoje bus 
daugiau painiavos ir nesusi-
pratimų darbe. Neišvengsite 

Astrologinė prognozė savaitei 
klaidų. Savaitgalį visą dėme-
sį norėsis skirti savo antrajai 
pusei. Palankus laikas ro-
mantiškiems pasimatymams. 

LIŪTAS. Sa-
vaitė bus inten-
syvi ir darbinga. 
Dalykiniai reika-

lai, buities rūpesčiai slėgs 
pečius, reikės viską suspėti. 
Galimi fiziniai ir psichologi-
niai persitempimai, kamuos 
galvos skausmai, nuovargis 
– skirkite laiko poilsiui. Sa-
vaitės pradžia tinkama pre-
zentacijoms, susitarimams 
tvirtinti. Elkitės taktiškai ir 
diplomatiškai. Asmeniniame 
gyvenime galima įtampa. 
Savaitės viduryje palanku 
tvarkyti finansinius reikalus, 
seksis organizuoti bendrą 
biudžetą. Savaitės pabaiga 
bus pati kebliausia – tikėti-
ni nusivylimai, konfliktinės 
situacijos. 

M E R G E L Ė. 
Sėkmingai sprę-
sis dalykinės pro-
blemos, pavyks 

susitarti su reikiamais žmo-
nėmis. Pirmąją savaitės pusę 
domins karjeros sritis, norė-
sis pirmauti, demonstruoti  
profesinius įgūdžius. Geras 
metas dideliems projektams, 
svarbiems darbams pradėti. 
Prireiks nemažai pagalbos 
iš šalies, svarbu palaikyti 
gražius santykius su aplin-
kiniais. Antroji savaitės pusė 
– pasyvesnė. Norėsis atsi-
riboti, pabūti vienumoje. O 
štai savaitgalis bus kupinas 
nuotykių, nuolat atsidursite 
dėmesio centre. 

S VA R S T Y -
KLĖS. Darbo sa-
vaitė bus sėkmin-
ga ir produktyvi. 

Iki pat savaitės vidurio lydės 
sėkmė, lengvai realizuosite 
sumanymus, sulauksite palai-
kymo. Palankus laikas kūry-
biniams projektams vystyti, 
siekti sportinių aukštumų, 
gali pasitvirtinti pelningi san-
doriai. Pasiteisins reklama, 
prezentacijos, vieši pasisaky-
mai. Susidursite su būtinybe 
aiškiai nubrėžti ribas, atvirai 
išsakyti poziciją. Atsiras dau-
giau laiko romantikai – galite 
sulaukti kvietimų į pasima-
tymus, malonių staigmenų 
iš mylimų žmonių. Ir patys 
būsite linkę džiuginti aplinki-
nius, norėsis flirtuoti, žavėti. 

S K O R P I O -
NAS. Intuicija 
padės numatyti 
galimus sunkumus 

ir jiems pasiruošti. Negalima 
skubėti, pavojinga pasiduoti 
impulsams. Tinkamas metas 
saviugdai, dvasiniam tobu-
lėjimui, seksis komandinė 
veikla, palanku įsilieti į nau-
ją kolektyvą. Svarbiausius 
darbus ir susitikimus planuo-
kite antradienį. Pasitikėsite 
savo jėgomis, gebėsite siekti 
tikslų. Galima priimti naujus 

pasiūlymus, keisti darbą, pra-
dėti naują veiklą. Savaitgalį 
spręsite piniginius klausimus, 
galimos netikėtos dovanos.

ŠAULYS. Pir-
mąją savaitės pusę 
daugiausia keblu-
mų kils namuose. 

Nesiseks sutarti su šeimos 
nariais, padaugės buities pro-
blemų, o ir sveikata nedžiu-
gins. Venkite fizinių krūvių, 
kokybiškai ilsėkitės. Labai 
svarbus taps aplinkinių pa-
laikymas, sunkiai pakelsite 
vienatvę. Tinkamas metas da-
lyvauti įvairiuose renginiuo-
se, plėsti pažinčių ratą, ypač 
dalykinėje aplinkoje. Antroji 
savaitės pusė kur kas palan-
kesnė. Ypatingai seksis užsi-
imantiems kūrybine veikla, 
dirbantiems IT sektoriuje. 

OŽIARAGIS. 
Ims nepaprastai 
sektis! Visos pro-
blemos spręsis 

tarsi savaime, sulauksite dos-
nių pasiūlymų. Puikus metas 
ieškantiems naujų profesinių 
perspektyvų, palanku pla-
nuoti tolimas keliones, daly-
kines komandiruotes, plėtoti 
tarptautinius santykius, pro-
jektus. Jei turėjote sveikatos 
problemų,  pasijusite kur kas 
geriau. Svarbu išlikti akty-
viems, drąsiai demonstruoti 
iniciatyvą. 

VA N D E N I S. 
Daugybė palankių 
progų. Pirmąją sa-
vaitės pusę sprę-

sis finansiniai klausimai, gali 
įvykti svarbūs susitarimai. 
Palankus metas teisiniams 
procesams pradėti, galimos 
sėkmingos derybos. Kad ir 
kuo užsiimtumėte, išlikite 
dalykiški ir profesionalūs – 
taip pavyks sudaryti tinkamą 
įvaizdį, pasiekti užsibrėžtų 
tikslų. Palanku investuoti į 
nekilnojamąjį turtą, profesinį 
augimą, gerinti buitį. Savait-
galį netrūks smagaus ben-
dravimo, malonių siurprizų. 
Tinkamas laikas remonto 
darbams, kraustymuisi. 

ŽUVYS. Sa-
vaitė prasidės 
lėtai, bus kupina 
gilių apmąstymų, 

tikėtinos svarbios įžval-
gos. Aplinkybės klostysis 
ne jūsų naudai, tačiau už-
teks ištvermės sunkumams 
pakelti. Savaitės vidurys 
– palankiausias ir produkty-
viausias. Šiuo metu norėsis 
eksperimentuoti su išvaizda, 
išbandyti naujus dalykus, 
nebijosite rodyti iniciatyvos, 
užteks drąsos būtinoms per-
mainoms pradėti. Daugiau 
laiko prireiks skirti pinigi-
nėms problemoms spręsti. 
Savaitės pabaiga - judri ir 
dinamiška, laukia nuotykiai, 
smagios pažintys, išvykos. 
Tačiau bus didesnė traumų, 
avarijų tikimybė – elkitės 
itin sąmoningai.

„Euro 2020“ burtai: mirtininkų grupėje – 
žemyno ir planetos čempionai bei Vokietija

Europos čempionato 
burtai iškart pasėjo mil-
žinišką intrigą prieš kitą 
vasarą vyksiančias Senojo 
žemyno pirmenybes, mat į 
vieną grupę pateko žemy-
no čempionės titulą gin-
sianti Portugalija, pasau-
lio čempionė Prancūzija ir 
galingoji Vokietija.

Trys futbolo gigantės nu-
tūpė F grupėje. Prie jų ten 
prisijungs atkrintamąjį etapą 
laimėjusi komanda.

Pirmosios Europos čem-
pionato rungtynės bus su-
žaistos Romoje tarp Italijos 
ir Turkijos ekipų.

A grupė:
   Turkija
    Italija
    Velsas
    Šveicarija
B grupė:
    Danija

    Suomija
    Belgija
    Rusija
C grupė:
    Nyderlandai
    Ukraina
    Austrija
   Atkrintamųjų nugalėtojai 

(D)
D grupė:
    Anglija
    Kroatija
    Atkrintamųjų laimėtojai 

(C)
    Čekija
E grupė:
    Ispanija
    Švedija
    Lenkija
    Atkrintamųjų nugalėto-

jai (B)
F grupė:
    Portugalija
    Prancūzija
    Vokietija
    Atkrintamųjų nugalėto-

jai (A)

16-asis Europos futbo-
lo čempionatas kitų metų 
birželio 12 – liepos 12 die-
nomis pirmą kartą bus žai-
džiamas net 12-oje Senojo 
žemyno stadionų.

Turnyro kovas priims 
Baku (Azerbaidžanas), Ko-
penhaga (Danija), Londo-
nas (Anglija), Miunchenas 
(Vokietija), Budapeštas 
(Vengrija), Roma (Italija), 
Amsterdamas (Nyderlan-
dai), Dublinas (Airija), Bu-
kareštas (Rumunija), Sankt 
Peterburgas (Rusija), Glaz-
gas (Škotija) ir Bilbao (Is-
panija).

Abu pusfinaliai ir finalas 
vyks Vemblio stadione Lon-
done.

Visos šeimininkų teisę 
turėsiančios rinktinės savų 
sirgalių akivaizdoje sužais 
bent dvi, o kai kurios – visas 
tris grupių etapo rungtynes.

BNS inform.

Napoleono batai parduoti Paryžiaus aukcione už 117 tūkst. eurų
Prancūzijos impera-

toriaus Napoleono batai, 
kuriuos jis avėjo per savo 
galutinę tremtį Šv. Elenos 
saloje, buvo parduoti Pary-
žiaus aukcione už 117 tūkst. 
eurų – daugiau nei dukart 
daugiau už pradinę kainą.

40 dydžio batus vienam 
skulptoriui, kūrusiam Bona-
parte'o statulą, vaizduojančią 
jį sėdintį ant arklio, perdavė 
generolas Henri Gatienas Ber-
trand'as, ištremtas kartu su 
savo imperatoriumi į atokią 
salą pietinėje Atlanto dalyje, 
prancūzams 1815 metais pra-
laimėjus Vaterlo mūšį, sakė 
aukciono organizatoriai.

Ekspertai prognozavo, kad 
ši batų pora turėtų būti par-

duota už 50–80 tūkst. eurų, 
tačiau Druo aukcionų rūmuo-
se vykusių varžytinių dalyviai 
buvo labai aktyvūs.

Napoleonas turėjo didelę 
Monmartre veikusios batsiu-
vių gildijos „Jacques“ paga-
mintą avalynės kolekciją, ku-
rią jis atsivežė iš Paryžiaus.

Britų propagandistai savo 
karikatūrose dažnai vaizduo-
davo iš Korsikos kilusį isto-
rinį veikėją kaip autoritarinį 
neūžaugą, nors jo 1,69 m ūgis 
iš tikrųjų buvo didesnis už tų 
laikų vidutinį.

Skulptoriaus Carlo Maro-
chetti sūnus padovanojo batus 
prancūzų politikui Paului Le 
Roux, dirbusiam ministru Bo-
naparte'o sūnėno Napoleono 
III įkurtoje Antrojoje impe-

rijoje.Nuo to laiko batus sau-
gojo P. Le Roux šeima, nurodė 
aukcionų namai „Binoche & 
Giquello“. Generolas H. G. 
Bertrand'as sugrįžo į Prancū-
ziją po savo mylimo lyderio 
mirties 1821 metais.

Daugelis prancūzų iki šiol 
įtaria, kad Napoleoną kalinę 
britai imperatorių nunuodijo.

Kai kurie istorikai įsitikinę, 
kad jis buvo lėtai nuodijamas 
arsenu, kuriuo jį slapta duoda-
vo grafas Charles'is de Motho-
lonas, artimiausias jo draugas 
tremties saloje. 

Jie mano, kad prancūzų ro-
jalistai šantažavo grafą po to, 
kai sučiupo jį vagiantį pinigus, 
ir liepė įberti nuodų Napoleo-
nui į vyną.

BNS inform.
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GARSO TECHNIKA

Orų prognozė gruodžio 3-5 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Gruodžio 3 d. Naktį -2

Dieną 0
V, 
4-9 m/s

Gruodžio 4 d. Naktį -1
Dieną 5

V,
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Gruodžio 5 d. Naktį 2
Dieną 4

PV, 
7-15 m/s
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ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

Įsiutęs šefas savo 
darbuotojams:

– Tai, kad jūs darbe 
miegat, aš žinau. Bet 
užsivilkt pižamą – to jau per 
daug!

***
Teismas. Prokuroras rėžia 

kalbą:
– Teisiamasis įvykdė 

nusikaltimą - kaip reta drasų, 
sumanų ir išradingą!

Kaltinamasis:

***
– O tokio viruso dar 

nemačiau, – pasakė IT 
specialistas, pamatęs prie 
kompiuterio sėdinčią uošvienę.

***
Kalbasi žvejai:
– Ar šiltus daiktus pasiėmei?
– Taip, tris butelius.

***
Vestuvių metinės. Žmona 

giriasi svečiams:
– Didžiausias mūsų 

pasiekimas, žinoma, mūsų 
vaikai!

Vyras prideda:
– Ir aš dar perdažiau 

svetainę!
***

Vyras žmonai:
– Neklausyk tų piktų kalbų! 

Tu tikrai pati gražiausia. Savo 
svorio kategorijoje.

***
Skelbimas universiteto 

skelbimų lentoje prieš sesiją: 
„Surink tris skolas ir galėsi 
dalyvauti šauktinių loterijoje!“

***
Kalbasi sutuoktiniai. Vyras:
– Atsimeni, mes žadėjome 

spręsti visas problemas kartu?
Žmona:
– Atsimenu.
– Tai dabar ateik ir padėk 

spręsti Petriuko matematikos 
namų darbus.

***
Skelbimas zoologijos sode: 

„Gerbiamos beždžionės (matyt, 
jūs greičiau suprasite) neimkite 

nieko, ką duoda lankytojai“.
***

Kalbasi du suvalkiečiai:
– Girdėjai, kad Petras tapo 

aktyviu gyvūnų teisių gynėju!
– Protingas žmogus. Ko tik 

nepadarys, kad nereiktų pirkti 
kailinių žmonai.

***
Klausimas ekstrasensui:
– Jei juoda katė perėjo kelią 

ir grįžo atgal, kaip tai suprasti: 
ar pavojus nebegresia, ar jis 
padvigubėjo?

***
– Atleiskite, pone, o kas 

ten prie durų guli?
– Mūsų šuo.
– Atleiskite, nepagalvojau. 

Aš į jį kojas nusivaliau.
***

Tikras katinas privalo 
atlikti tris dalykus: pagauti 
pelę, nudraskyti tapetus ir 
pridirbti į šlepetes.

***
Piktas juodas katinas tris 

valandas sankryžoje stabdė 
eismą.

***
Suvalkietis renka grybus. 

Visus iš eilės. Draugas 
klausia:

– Kodėl tu juos imi? Juk 
gali nusinuodyti?

– Nesijaudink, aš ne sau. 
Parduosiu.

***
Žinote, kaip atsirado varinė 

viela? Ogi du suvalkiečiai 
nepasidalino vieno euro cento.

– Be reikalo taip giriate – 
vis tiek neprisipažinsiu.

***
Pas naująjį rusą atvyko 

delegacija iš Kinijos. Tas 
juos pasikviečia į biurą ir 
praeidamas sako sekretorei:

– Maša, padaryk šitiems 
trims siauraakiams kvailiams 
kavos.

Vienas jų kukliai:
– Dviems kvailiams. O aš – 

vertėjas...

***
Kalbasi dvi draugės:
– Tave vyras kada nors 

užtiko lovoje su nepažįstamu 
vyru?

– Niekada. Visi buvo jo 
pažįstami...

***
Didelis ūkis pakvietė derliui 

nuimti pagalbą: būsimuosius 
mokesčių inspektorius. Liko 
labai patenkinti: po grūdelį 
nuo žemės surinko. Pagalvojo, 

kad pavasarį pravers pagalba 
ir javus sėjant. Šįsyk 
nepasisekė: būsimieji mokesčių 
inspektoriai  net pasėtus grūdus 
iš po žemės iškasė.

***
– Petrai, ką tu žmonai per 

Kalėdas dovanosi?
– Kailinius.
– Dosnus tu. O ką ji tau 

dovanos?
– Kaip visada: dar vienerius 

geriausius savo gyvenimo 
metus.

***
Skelbimas: IT ekstrasensas 

nuims prakeiksmą nuo jūsų 
nešiojamojo kompiuterio, 
grąžins mylimąjį internetą, 
ir išvys piktus pranešimų 
demonus nuo monitoriaus.

***
Teisiamasis klausia teisėjo:
– Kodėl, kai jūs skaitysit 

nuosprendį, turėsiu stovėt?
– Pasinaudokite proga. Nes 

ilgam sėsite.
***

Kalėjimo valgykla. Kalinys 
dalija maistą:

– Jūs vietoje valgysit, ar 
išsinešit?

***
Jei laikrodį su gegute 

apsuksite į sieną, turėsite 
laikrodį su geniuku.

***
– Daktare, sergu gripu. Ką 

patarsite?
– Laikytis nuo manęs 

atokiau.

AUGALAI

• Ekologiškai augintas maistines 
bulves Jelly (dželi). Lygios, be 
akučių, gera skusti, ypač tinka 
cepelinams. Atvešiu.  
Tel. 8 652 80 328. 
 Rokiškis
• Bulves Vineta, Laura ir  įvairius 
grūdus. Didesnį kiekį galiu 

pristatyti nuolat.  
Tel. 8 615 78 695. Rokiškis

BALDAI

• Vaikišką komplektą. Lova, stalas, 
spinta. Kaina sutartinė. Išsivežti 
patiems . Tel. 8 624 03 354. 
Rokiškis
• Geros būklės stiklinį staliuką. 
Kaina 70 Eur. Tel. 8 675 04 645. 

Rokiškis
• Naują akrilo vonią. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 617 35 437. Rokiškis
• Metalines lovas. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 617 35 437. Rokiškis
• Staliuką - stalviršis ąžuolo, kojos 
Zinger siuvimo mašinos.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Naudotą dvigulę lovą. Plotis 1,60 
m, ilgis 2 m. Kaina 70 Eur.  

Tel. 8 678 27 164. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Naują dulkių siurblį robotą. Kaina 
80 Eur. Tel. 8 621 51 352.  
Rokiškis
• Siuvimo mašiną ČAIKA 134. 
Kaina 85 Eur. Tel. 8 695 74 290. 
Rokiškis
• Veikiantį, neblogai išlaikytą 
bešerkšnį šaldytuvą su šaldikliu. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 648 31 363. 
Kupiškis
• Šaldiklį Snaigė. Pandėlys. Kaina 
60 Eur. Tel. 8 683 27 149.  
Rokiškis
• Šaldytuvą Beko. Pandėlys. Kaina 
60 Eur. Tel. 8 683 27 149.  
Rokiškis
• Veikiančią Beko skalbimo 
mašiną. Tel. 8 614 19 157.  
Rokiškis
• Džiovyklę Electrolux. Naudota, 
geros būklės. Talpa 4,5kg.  
Tel. 8 687 27 076. Rokiškis

• Automatinę skalbimo mašiną 
Siemens, 5 kg. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 683 27 149. Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanojama kalytė. 1 metų ir 
4 mėnesių. Tel. 8 628 94 182. 
Rokiškis
• Banguotą, raudonos spalvos 
šiferį. Didieji lapai. Kiekis apie 
100 kv. m. Dovanoju sveikus lapus 
kartu su visomis mažesnėmis lapo 
dalimis. Tel. 8 655 09 001.  
Rokiškis
• Dovanoju pianiną Belarus. Veikia 
tik keli klavišai. Duokiškis.  
Tel. 8 689 10 010. Rokiškis
• Dovanojame 1,5 metų kalytę. 
Nesterilizuota, nečipuota. Protinga, 
tik be galo judri. Atiduosime 
žmonėms, kuriems namuose 
reikia draugės, kad neberištų prie 
grandinės. Pilna meilės žmogui, 
kuris skiria jai dėmesio, todėl tikrai 
atsidėkos meile. Tel. 8 614 14 159. 

Rokiškis
• Dovanojam dvi mažas mielas 
kalytes 3 mėn. Tel. 8 620 63 092. 
Rokiškis

• Kontrolerį. Stovi nenaudojamas, 
gerai išlaikytas, mažai naudotas 
namuose, pirktas naujas. Parduodu 
su dėže ir laidu. Viskas buvo, kai 
pirkau. Defektų nėra, viskas idealu. 
Galimas siuntimas arba iš rankų į 
rankas kaina šiek tiek derinama. 
Kaina 210 Eur. Tel. 8 655 12 035. 
Rokiškis
• Radiotechniką S-50B su 
stiprintuvu. Skamba puikiai, 
stiprintuvą galima prisiderint pagal 
norą. Yra dar S-30 už 25 Eur. Kaina 
80 Eur. Tel. 8 693 04 817.  
Zarasai
• Dideles, puikiai skambančias 
kolonėles su stiprintuvu. Yra ir 
daugiau stiprintuvų, resiverių. 
Kaina 130 Eur. Tel. 8 693 04 817. 
Zarasai


