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UAB „ROKIŠKIO 
AUTOBUSŲ PARKAS”

UAB „Rokiškio autobusų parkas“ teritorijoje išnuomoja-
mos vietos automobilių stovėjimui. 

UAB Rokiškio autobusų parko autobusais gabenamos 
siuntos į daugumą Lietuvos miestų.

Autobusų nuomos paslaugos.
Informacija tel. 52982 arba www.rokiskioap.lt

Laikraščio
prenumerata 
2020-iesiems!
Tel. +370 666 76777

Iš įtariamųjų paimti vogti daiktai – 
atpažinkite savuosius

2 p.

Mažų miestelių lygoje –
„Entuziastų“ išlikimo kova

2 p.

Apie aplinkosaugą aktualiai: 
apie kiekvieno spintos turinį ir jo kainą

Apie tvarią madą rokiškėnams pasakojo modelis Laura Aleks.                                                                                                                  L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.
3 p.

Globėjų susitikimas 
prie kvepiančių meduolių

4 p.
Naujoji muzikos mokyklos direktorė: apie Dievo vedimą, 
muziką ir sparnus užauginusią aplinką

Vilma Steputaitienė (stovi antra iš kairės) su Kamajų  parapijos ansambliu po šv. Mišių Arkikatedroje.                                                      Asmeninio archyvo nuotr.

2 p.
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Iš įtariamųjų paimti vogti daiktai – 
atpažinkite savuosius

Panevėžio apskrities 
vyriausiojo policijos ko-
misariato Rokiškio rajono 
policijos komisariato parei-
gūnai gruodžio mėnesį ope-
ratyviai ištyrė Rokiškyje 
bei Pandėlyje įvykdytas va-
gystes, nustatė įtariamuo-
sius dėl nusikalstamų veikų 
pagal Lietuvos Respubli-
kos Baudžiamojo kodekso 
178 str. („Vagystė“). Šiuo 
metu komisariate įtarimai 
pareikšti dviems įtariamie-
siems dėl 7 ikiteisminių ty-
rimų.

Rokiškyje bei Pandėlyje 
vagystės buvo vykdomos iš 
gyventojų namų, ūkinių pas-
tatų, garažų. Atliekant ikiteis-
minio tyrimo veiksmus buvo 
surasta didžioji dalis pavogtų 
daiktų, paimta įvairių daik-
tų, kaip įtariama, nusikals-
tamu būdu įgytų (pavogtų), 

dėl kurių, galimai nesikreipė 
nukentėjusieji. Paimta: žve-
jybos įrankių, dėžių su įran-
kiais, papuošalų, kosmetikos 
bei kitų įvairių daiktų.

Jei atpažinote nuotraukoje 
savo daiktus, galite kreiptis į 
Rokiškio rajono policijos ko-
misariatą, adresu Pramonės 
g. 9, Rokiškis, tel. Nr. 8 700 
62603, 8 700 62627.

Bendradarbiaudami su 
policija ir kaimynais galėsite 
sukurti saugią aplinką, įreng-
tos vaizdo stebėjimo kame-
ros, kitos apsaugos priemo-
nės, padės stiprinti Jūsų turto 
apsaugą. Pastebėjus įtarti-
nus asmenis, automobilius 
besisukiojančius apie Jūsų 
namus, ūkinius pastatus, 
sodybą, nebukite abejingi, 
skambinkite 112.

Panevėžio apskrities 
vyriausiojo policijos 
komisariato inform.

Tėvo ir sūnaus išgertuvės baigėsi muštynėmis
Gruodžio 10 d., 22 val. 

policijos pareigūnai vyko į 
Rokiškio r., Juodupės sen.

Ten namuose, žodinio konf-
likto metu neblaivus (1,60 
prom. girtumas) vyras (gim. 

1999 m.) smurtavo prieš ne-
blaivų (2,15 prom. girtumas) 
tėvą (gim. 1960 m.).

Panevėžio apskrities 
vyriausiojo policijos 
komisariato inform.

Gruodžio 10 d., 10.26 
val. moteris (gim. 1945 m.) 
gyvenanti Rokiškio r., pra-
nešė, kad 10 val. Rokiškio 
r., Pandėlio sen., Stanikūnų 
k., išdaužtas, negyvenamos 
sodybos, namo vieno lango 
stiklas ir ūkinio pastato vie-
no lango stiklas.

Iš ūkinio pastato niekas ne-

Vogtais daiktais džiaugėsi neilgai
dingo. Iš gyvenamojo namo 
kambario pavogtas DVD gro-
tuvas LG su keturiomis garso 
kolonėlėmis LG. Nuostolis 
– 300 eurų. Įtariamasis (gim. 
1983 m.) gyvenantis Rokiškio 
r. sulaikytas.

Panevėžio apskrities 
vyriausiojo policijos 
komisariato inform.

Vagys įsisuko į automobilį
Gruodžio 9 d., 16 val. vy-

ras (gim. 1976 m.) gyvenantis 
Rokiškyje, pranešė, kad 11 
val., Rokiškyje, K. Donelaičio 
g., vagys įsibrovė į automobilį 
VW TRANSPORTER.

Pavogtas motorinis pjūklas 
„Stihl MS 362“, 100 l dyzeli-

nio kuro, 25 litrai hidraulinio 
tepalo, „Nike“ sportinės kel-
nės ir sportiniai marškinėliai, 
popierinis indelis tabako. 
Nuostolis – 966 Eurai.

Panevėžio apskrities 
vyriausiojo policijos 
komisariato inform.

Mažų miestelių lygoje – „Entuziastų“ išlikimo kova
Šį savaitgalį į mūsų ra-

joną vėl grįžta Mažų mies-
telių lygos dvikovos. Šeš-
tadienį, gruodžio 14 d., 11 
val. Panemunėlio „Fazė“ 
susitiks su Pandėlio eki-
pa. O 13 val. Obelių „En-
tuziastų“ išlikimo lygos A 
divizione kova. Mūsiškių 
varžovais bus Krinčino 
(Kupiškio r.) „Aukštaitijos 
mediena“. Susitikimai vyks 
Rokiškio kūno kultūros ir 
sporto centre. Numatomos 
šių rungtynių tiesioginės 
transliacijos „Rokiškio Si-
renos“ facebook paskyroje. 

Kaip sakė Mažų mieste-
lių lygos vadovas Martynas 

Karaliūnas, obeliečiams ir 
krinčiniečiams šios rungtynės 
lemiamos –  tik jas laimėjusi 
komanda liks A divizione. 

A diviziono grupės Šiaurės 
ketverte labai ryškūs lyderiai. 
Visoms komandoms sužaidus 
po penkiarias rungtynes, Bai-
sogalos „Auridana“ ir Parovė-
jos „Agaras“ turi po keturias 
pergales. O štai „Entuziastai“ 
ir „Aukštaitijos mediena“ 
šventė tik po vieną pergalę. 
Tarpusavio rungtynės lems, 
kuri komanda užims turnyri-
nėje lentelėje trečiąją vietą. 

„Rokiškio Sirena“ prime-
na, kad vienintelę pergalę 
„Entuziastai“ iškovojo namie, 
po atkaklios kovos 75:73 įvei-

kę Baisogalos „Auridaną“. 
Krinčiniečiai pirmajame rate 
vienintelę pergalę iškovojo 
įveikę mūsiškius.

O štai Pandėlio situacija 
kiek geresnė: likus antrojo 
rato paskutinėms rungtynėms 
ji turi dvi pergales. Ji tarpusa-
vio dvikovoje įveikė Panemu-
nėlio „Fazę“, o po to namuose 
– Vabalninko „MB Ingauda“. 
Dabar „MB Ingauda“ turny-
rinėje lentelėje žengia antra, 
tačiau jei ji patirtų nesėkmę, 
o pandėliečiai įveiktų „Fazę“, 
abi komandos būtų pasiekę po 
tris pergales iš šešių galimų. 

Kaip teigiama lygos tin-
klalapyje www.mml.lt, po 
pirmojo etapo, Į atkrintamą-

sias varžybas savo divizio-
nuose nepatekusios koman-
dos sezoną pratęs žemesnio 
diviziono atkrintamosiose, 
kitaip sakant prasčiausiai 
pasirodžiusios A diviziono 
komandos pratęs kovas B 
diviziono antrajame etape, o 
blogiausios B diviziono ko-
mandos suformuos naują C 
divizioną ir ten pratęs savo 
sezoną. Visuose divizionuo-
se varžybos baigsis finalinio 
ketverto turnyrais, kuriuose 
ir paaiškės stipriausios ko-
mandos. Iš viso bus apdo-
vanota net 12 įvairaus lygio 
komandų. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Bendruomenių metais – lengvatos bendruomenėms
2020-ieji rajone paskelbti 

Bendruomenių metais. Ra-
jono vadovų susitikime su 
bendruomenių pirmininkais 
buvo iškelta problema dėl 
bendruomenių panaudos 
sutartimi valdomų patalpų 
komunalinių paslaugų mo-
kesčių. 

Rokiškio rajono savivaldy-
bės taryba pritarė sprendimui 
atleisti bendruomenes, turin-
čias asociacijos statusą, nuo 
panaudos ar nuomos pagrin-
dais perduoto savivaldybės 
turto nuomos eksploatavimo 
ir kitų su turto išlaikymu susi-

jusių mokesčių: komunalinių 
paslaugų, šilumos, elektros 
energijos ir vandens. Vientin-
telė sąlyga, kad turtas nebūtų 
naudojamas ūkinei – komerci-
nei veiklai vykdyti.

Taip pat ketinama susitikti 
su bendruomenių pirmininkais 
ir aptarti konkrečius bendruo-
menių poreikius ir lūkesčius: 
nuo prisidėjimo organizuo-
jant bendruomenių šventes iki 
mokymų, seminarų, išvykų į 
kitas bendruomenes pasisemti 
gerosios patirties, kuriant so-
cialinius verslus.
Rajono savivaldybės inform., 

V. Stumbrio nuotr.

Pavogė brangią traktoriaus įrangą
Vagys įžūliai įsisuko į 

mūsų rajono ūkininko kie-
mą.

Gruodžio 11 d., 13.34 val. 
Rokiškio rajono gyventojas 
(gim. 1965 m.) pranešė, kad 
13.30 val. gyvenamo namo 
kieme, nuo jo traktoriaus 

„John Deere“, pavogta na-
vigacinės sistemos įranga, 
GPS imtuvas „SF3000“ ir 
valdymo monitorius „COM-
MAND CENTER 4“. 

Nuostolis – 6000 eurų.
Panevėžio apskrities 
vyriausiojo policijos 
komisariato inform.

Naujoji muzikos mokyklos direktorė: 
apie Dievo vedimą, muziką ir sparnus užauginusią aplinką

Vilma Steputaitienė – 
žmogus, kurį drąsiai galima 
vadinti Kamajų bendruo-
menės ir parapijos vienu 
kertinių akmenų. Talentinga 
vargonininkė, mylima tiky-
bos ir etikos mokytoja, ne-
tradicinių renginių organi-
zatorė... Ji neslepia: Dievas 
veda į kitą veiklą: iš jaukių 
Kamajų į Rokiškio Rudolfo 
Lymano muzikos mokyklą. 
Kurios direktoriaus kon-
kursą ji laimėjo gruodžio 
10-ąją.

Kamajiškiams, saliečiams, 
duokiškėnams bei visiems, be-
sidomintiems rajono religiniu 
gyvenimu V. Steputaitienės 
pristatinėti nereikia. Kad mažos 
parapijos – ne nuosprendis, o 
galimybės kurti ir burti, ji įrodė 
savo darbais. Kad ir tradicine 
tapusi rajono parapijų chorų šv. 
Cecilijos šventė. Kuri savo kelią 
pradėjo būtent Kamajuose. Ir V. 
Steputaitienė yra jos siela.

Jos talentas atsiskleidžia ir 
Kamajų Antano Strazdo gim-
nazijos erdvėse. Kur prieš porą 
metų surengta rajono dekanato 
jaunimo šventė atskleidė, kad 
tikėjimas gali ir turi būti patrau-
klus jaunimui. Kur šiemet spalį 

ir lapkritį vyko intelektualinį pa-
rapijų ir bendruomenių potenci-
alą sutraukę Pirmadieniai su šv. 
Raštu. 

Pašnekovė neslėpė: ji yra gi-
liai tikintis žmogus ir savo gy-
venimo kelyje įžvelgia Dievo 
vedimą, jo dovanojamą sėkmę, 
skiriamus iššūkius. Ir vykti į 
Vilnių, laikyti egzaminų, buvo 
ir dvejonių, ir nedrąsos, ir tikėji-
mo... Ir sėkmę egzamine, leidu-
sią pretenduoti į ugdymo įstaigų 
vadovo postą, ji laiko ženklu ir 
paskatinimu imtis veiklos.

Šiuo metu mūsų ir aplin-
kiniuose rajonuose netrūksta 
laisvų švietimo įstaigų vadovų 
vietų. Tad rinktis galima iš ma-

žiausiai poros gimnazijų, kelių 
mokyklų. Tačiau širdis vedė ten, 
kur yra pašaukimas – muzika...

V. Steputaitienė atvira: ryžtis 
pretenduoti į Rudolfo Lymano 
muzikos mokyklos direktoriaus 
pareigas ir paskatino ta aplinka, 
kuri augina jai sparnus. Tad ir 
dirbdama Rokiškyje ji nesakys 
Kamajų, Salų, Duokiškio para-
pijoms sudie... 

Pašnekovė nustebinta: jau 
porą dienų netyla gausybė nuo-
širdžių sveikinimų. Netgi iš tų 
žmonių, kurių palaikymo nesi-
tikėjo. V. Steputaitienė atvira: 
ji neturi jokio politinio užnuga-
rio. Tad, nors ir konkurse buvo 
vienintelė kandidatė, dalyvauti 

jame buvo ir nedrąsu, ir nelen-
gva. Bet viskas pavyko.

Padėtis Rudolfo Lyma-
no muzikos mokykloje nėra 
paprasta: jos laukia reforma, 
tiksliau, jungtuvės su Rokiškio 
choreografijos mokykla. Pašne-
kovė įsitikinusi, kad sprendimas 
jungti dvi įstaigas yra pamatuo-
tas ir bus sėkmingas.

V. Steputaitienė neslėpė: ir 
darbas Kamajų A. Strazdo gim-
nazijoje jai buvo mielas. Dėl 
nuoširdaus, smagaus bendra-
vimo su moksleiviais. Kada ji 
paliks Kamajų A. Strazdo gim-
naziją? „Kaip suprantu, dabar 
reikia laukti tam tikrų pažymų iš 
valstybės institucijų. Rajono ta-
ryba sausio pabaigoje vyksian-
čiame posėdyje turėtų spręsti, ar 
skirti mane direktore. O vasario 
pradžioje pradėsiu darbą“, – 
sakė V. Steputaitienė.

Tačiau ji tiek toli į priekį pla-
nuoti neskuba. Kaip kiekvieną 
sekmadienį jos balsas ir muzika 
skambės Kamajų krašto parapi-
jų bažnyčiose. Laukia pamokos 
ir miestelio jaunimo rengimo 
Sutvirtinimo sakramentui dar-
bai, artėjančių šv. Kalėdų lauki-
mas... 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Kviečia Maltiečių sriuba
Rytoj, gruodžio 14 d. nuo 

9.30 val. rokiškėnai ir miesto 
svečiai kviečiami į Maltiečių 
sriubos akciją, kuri rengia-
ma Nepriklausomybės aikš-
tėje, prie kalėdinės eglutės. 

Ten įrengtoje palapinėje už 
auką bus galima pasivaišin-

ti gardžia sriuba. Maltiečių 
sriubos akcijos metu surink-
tos lėšos bus skirtos vieni-
šiems senyviems žmonėms, 
kurių maitinimu ir lankymu 
rūpinasi Maltos ordino pagal-
bos tarnyba. 

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.
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Apie aplinkosaugą aktualiai: apie kiekvieno spintos turinį ir jo kainą
Į Rokiškio Juozo Keliuo-

čio viešąją biblioteką ra-
jono visuomenę pakvietęs 
TrashSitis baigiamasis ren-
ginys „Aplinkai draugiškas 
gyvenimas – misija įmano-
ma“ buvo įdomus keliais 
aspektais: ragina aktualiau 
peržvelgti savo spintos tu-
rinį, atsakingiau planuoti 
pirkinius, saugoti gamtą. Ne 
mažiau įdomu ir tai, kokiais 
keliais ateinama į aplinko-
sauginę veiklą iš kardinaliai 
priešingos – greitosios ma-
dos – sferos. 

Norėjo sužinoti daugiau
Pakalbėti apie aplinkosau-

gines problemas jau kelintąjį 
kartą kviečia Rokiškio jau-
nimo organizacijų sąjungos 
(RJOS) „Apvalus stalas“. Jų 
vykdomo projekto „Trashsi-
tis“ (liet. šiukšlių miestas), 
finansuojamo Europos jauni-
mo solidarumo korpuso pro-
gramos, dėka buvo sureng-
ta „Zero Waste“ vakarienė, 
žavusis projekto simbolis 
brokolis ir jo bičiuliai apie 
gamtosaugą kalbėjo Rokiš-
kio miesto šventės metu, taip 
pat kūrybinių dirbtuvių dėka 
Juozo Tumo-Vaižganto gim-
nazijos „Romuvos“ padali-
nyje atsirado pačių rankomis 
sukurtos šiukšliadėžės. Ir dar 
daug smagių patirčių atnešė 
šis projektas.

O renginio viešojoje bibli-
otekoje metu buvo kalbama 
apie daug aktualių dalykų. 
Antai savivaldybės jaunimo 
reikalų kuratorius Gediminas 
Kriovė, pasipuošęs projekto 
simbolika padabintais marški-
nėliais, akcentavo išliekamąją 
projekto vertę: jis palietė daug 
rajono žmonių. Matydami 
projekto iniciatorių aktyvias 
veiklas socialiniuose tinkluo-
se, pozityvių idėjų sklaidą, 
aplinkosauga susidomėjo ne-
mažai žmonių.

Buvo pristatyti gausūs 
projekto renginiai. Projektu 
jaunieji rokiškėnai susidomė-
jo jaunimo mainų Vokietijoje 
metu, kurių tema kaip tik ir 
buvo ekologija. „Supratome, 
kad daug ko nežinome, bet 
norime pasigilinti“, – sakė 
jaunieji projekto rengėjai. Jie 
neslėpė, kad projekto ren-
gimas buvo sudėtingas, nes 
trūko žinių apie aplinkosau-
gą. Visgi rokiškėnų paruoštas 
projektas sudomino Europos 
jaunimo solidarumo korpuso 
programos atstovus, ir projek-
to veikloms finansuoti buvo 
skirta 6888 Eur.

Apkeliavo rajoną
Pirmasis projekto rengi-

nys suorganizuotas Pandėlio 
gimnazijoje. Balandžio 5-6 
d. prasidėjo projektui skir-
ti mokymai. O toliau žinias 
jaunuoliai gilino lankydami 
Ilzenbergo dvarą, mokymų 

metu įgytas teorines žinias 
pasitikrino protmūšyje. O 
nemažai praktinių, kasdienia-
me gyvenime praversiančių 
įgūdžių įgijo ruošdami „Zero 
Waste“ vakarienę – vakarienę 
be atliekų. Tokios kulinarijos 
paslapčių jie sėmėsi iš lekto-
riaus, virtuvės šefo.

„Romuvos“ padalinio 
moksleiviai kartu su techno-
logijų mokytoju pagamino 
specialias šiukšliadėžes, ku-
rios jau netrukus bus padėtos 
mokyklos teritorijoje.

Gegužės 18 d. jaunimas 
įrodė, kad aplinkosauga – tai 
ne tik smagūs seminarai, iš-
vykos, bet ir sunkus juodas 
darbas. Tiesiogine prasme 
sunkus: akcijos „Go clean“ 
metu šešios komandos surin-
ko... 60 tūkst. litrų šiukšių. Jie 
iš pagrindų sutvarkė apleistą 
ir šiukšliną Rokiškio miesto 
teritoriją, jaunimo tarpe žino-
mą kodiniu pavadinimu „Ka-
takombosׅ“.

Vasaros stovykloje „Stop 
It“ Antalieptės vienuolyne 
Rokiškio jaunimas savanoria-
vo respublikiniame festivalyje 
„Zero Waste“, dalyvavo nakti-
niame žygyje basomis.

Rokiškio miesto šventės 
metu jaunimas įrengė pala-
pinę, rengė užsiėmimus vai-
kams, iš antrinių žaliavų darė 
žibintus. Apie aplinkosaugą 
šventės dalyviams pasakojo 
mielas personažas brokoliu-
kas, sulaukęs didelio dėmesio 
ir pasisekimo.

Lapkričio – gruodžio san-
dūroje vykusiuose mokymuo-
se jaunimas išbandė praktinius 
įgūdžius, ugdė kūrybiškumą.

Apie madą praktiškai
Mažai kas žino, tačiau an-

troje vietoje po naftos pramo-
nės, teršiant gamtą žengia ma-
dos industrija. Apie jos kelius 
ir klystkelius pasakojo studi-
jos tvarios mados konsultantė, 
studijos TEXTALE įkūrėja 
Viktorija Nausėdė ir modelis, 
edukatorė Laura Aleks.

Pašnekovės kalbėjo apie 
tai, kad, skaičiuojant drabužio 
kelią nuo medvilnės lauko iki 
sąvartyno, kuriame jis sudūla, 
mados industrija yra antroji 
teršėja po naftos pramonės. 
Arba, geriausiu atveju, tą an-
trąją vietą dalinasi su žemės 
ūkio veikla.

Situacija sudėtinga. Plika 
akimi matomi teršimo mąstai 
trečiojo pasaulio šalyse: pagal 
upių ir dirvožemio spalvą ten 
galima nesunkiai atspėti kas-
met vyraujančią mados pasau-
lyje spalvinę gamą. O Maroke 
pagaminta greitosios mados 
suknelė apkeliauja pusę pa-
saulio: nuo medvilnės augini-
mo, audinio audimo, dažymo, 
sukirpimo, pasiuvimo. Be to, 
net trečdalis greitosios mados 
produktų apskritai nė nepasie-
kia parduotuvių prekystalių: 
jie būna nurašomi į nuostolius 
ir utilizuojami. 

Apie vartojimo mąstus liu-
dija ir tai, kad greitosios mados 
industrija kasmet auga 5 proc., 
joje dirba kas šeštas žmogus. 
Įdomu ir tai, kad vidutinis vie-
no nešiojamo drabužio laikas 
yra... vos 7-8 kartai. O trečda-
lis spintos turinio apskritai yra 
nenešiojamas. Kasmet pasau-
lyje susidaro 53 mln. t teksti-
lės atliekų. Kiekvienas euro-

pietis vidutiniškai per metus 
išmeta 12,5 kg drabužių. O 
Jungtinės karalystės gyven-
tojai – dukart daugiau: 25-40 
kg. 70 proc. tekstilės degina-
ma, vos 1-2 proc. perdirbama, 
o kiek mažiau nei 30 proc. pa-
naudojama pakartotinai. Lie-
tuviai kasmet išmeta maždaug 
5,8 kg tekstilės atliekų. Dar 
apie 2 kg išmetamų drabužių 
sudaro dėvėtų rūbų parduotu-
vių asortimentas. Lektorė siū-
lė ir jauniesiems rokiškėnams 
įrengti specialias dėžes teksti-
lei, organizuoti mainų dienas.

Išeičių siūloma visokių: 
nuo „augančių“ specialaus di-
zaino drabužių, iki kokybiško 
bazinio garderobo formavi-
mo. Taip pat ir mainų turgelių, 
mainų švenčių, kuriose galima 
apsikeisti drabužiais ir taip at-
naujinti savo spintos turinį.

Netgi ilgalaikis drabužio 
nešiojimas kelia tam tikrų 
gamtosauginių problemų: kie-
kvieno skalbimo metu kartu 
su vandeniu į nuotekas iške-
liauja ir gausios mikroplastiko 
dalelės, kurios galop patenka į 
pasaulinį vandenyną ir tampa 
plastiko sriuba. Mat tokių da-
lelių nesulaiko niekas. Siūly-
mai: skalbti žemoje tempera-
tūroje, išvirkščius drabužius, 
ir tik tada, kai to skalbimo 
išties reikia.

Pažintis su gamtosauga...
nuo bjaurios šiukšlės
Modelis L. Aleks pasida-

lino savo kelio iš greitosios 
mados pasaulio į priešingą 
barikadų pusę – lėtąją madą 
bei aplinkosaugą. Lektorė 
daugiau nei dešimtmetį buvo 

žinomų pasaulio mados žen-
klų veidu. Ji neslėpė: vykusi 
nuotrauka yra ta, kuri padeda 
parduoti produktą. Taigi, ji ir 
buvo toji priemonė, padėda-
vusi didinti garsių firmų par-
davimus.

Viena mėgstamiausių Lau-
ros poilsio vietų įtemptame 
modelio gyvenime, buvo 
Balio sala. Garsėjanti savo 
turizmo industrija, nuosta-
biais paplūdimiais, akinan-
čio žydrumo vandeniu. Ten 
lektorė surado širdžiai mielą 
užsiėmimą: džiaugtis van-
denyno bangomis skriedama 
banglente. 

Džiaugsmas truko tol, kol 
kartą užsukusi pas draugus 
paviešėti Balyje, ir vande-
nyne pagavusi bangą, staiga 
atsidūrė tarsi šiukšlyne. Dar 
bjauriau: išplaukusi pastebėjo, 
kad ją puošia šlykštus „akse-
suarasׅ“: panaudotas higieninis 
tamponas. Tai buvo lūžio taš-
kas. Ir dabar L. Aleks įsijungė 
į kovotojų už švaresnį pasaulį 
gretas, tapo jų veidu.

Panaudoja įdomiai 
ir išradingai
L. Aleks neslėpė, kad lė-

tosios mados barjerus ji ėmė 
laužyti gerokai anksčiau už 
Vilniaus mados grietinėlę. 
Tai dabar didžioji jos dalis 
vintažinių drabužių ieško dė-
vėtų drabužių parduotuvėse, 
to neslepia, kai kurie influen-
seriai netgi didžiuojasi tuo. 
O L. Aleks įdomių vienetinių 
drabužių tokiose parduotuvė-
se ieškojo dar tuomet, kai lan-
kytis jose buvo stigma. „Ypač, 
jei tu mokaisi prestižinėje 

gimnazijoje Vilniaus centreׅ“, 
– sakė ji. 

Dabar gi socialiai atsakin-
go verslo įmonė TEXTALE 
ieško netradicinių būdų, kaip 
panaudoti Lietuvoje atsiran-
dančias tekstilės atliekas. 
Nenupirktos užuolaidos tam-
pa puikiais daugkartiniais 
dovanų maišeliais, minkštų-
jų baldų gobeleno atraižos 
– smagiais žaisliukais au-
gintiniams. Drabužių detalės 
– virtuvinėmis pirštinėmis ir 
puodkelėmis.

Apie tokių grožių gamy-
bos subtilybes pašnekovės 
pasakojo ir renginio daly-
viams. L. Aleks neslėpė: dau-
giausia vilčių ji sieja su jau-
nimu. Pakeitę savo įpročius, 
tapę lėtosios mados sekėjais, 
jie keis ir savo aplinką, tėvų, 
draugų įpročius. 

Paklausta apie techninius 
problemų sprendimus, pa-
vyzdžiui, kaip rūbas atgai-
vinamas antram gyvenimui, 
kad ir pirštinės, padėkliuko, 
puodkelės pavidalu, kaip ša-
linamos dėmės, nešiojimo žy-
mės, pašnekovė aiškino, kad 
maišeliams, padėkliukams 
siūti panaudojamos geriau-
sios drabužio dalys. Tačiau 
ir likusios neišmetamos. Jos 
tampa puikia žaliava kad ir 
augintinių žaisliukams ga-
minti. O mokslininkai, kaip 
tikimasi, jau per artimiausius 
kelerius metus ras pigių ir 
efektyvių būdų audinius per-
dirbti taip, kad ši technologija 
būtų ir pigi, ir nekenksminga 
gamtai. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Pranešėjai akivaizdžiai parodė, kiek šiukšlių jaunieji rokiškėnai surinko vietovėje, vadinamoje „Katakombomis“.

Ekologijos klausimai domino įvairaus amžiaus rokiškėnus.

Bet kokiam dydžiui skirto drabužio pavyzdį demonstravo lektorė Viktorija 
Nausėdė.

Modelis Laura Aleks demonstravo, ką galima sukurti iš tekstilės atliekų.
L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.
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STATYBINĖ ĮRANGA

• Gerai veikiantį Makita suktuką. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 626 63 158. 
Rokiškis
• Lentas. Tel. 8 614 32 843. 
Rokiškis
• Liepos rąstus. Tel. 8 662 27 088. 
Rokiškis
• Šamotines plytas.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Naujus ketaus radiatorius.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• 5 kub.m storasienę cisterną.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Pjautą medieną.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Medinius langus 120x85 2 

vnt., 117x78 2 vnt. Geros būklės, 
darinėjami, abiejų stiklų. Kaina už 
visus 60E ur. Tel. 8 624 39 429. 
Rokiškis
• Įvairią pjautą statybinę medieną. 
Tel. 8 610 06 145. Rokiškis

www.rokiskiosirena.lt
qNaujienos
qSkelbimai
q Video ir fotogalerijos

RASTA\PAMESTA

• Pamestas rūsio raktas su 
pakabuku burbulu.  
Tel. 8 683 57 352.  
Rokiškis

Užs. 0903

Rokiškio rajono savivaldybė infor-
muoja, kad dėl programinių (vidutinių 
rinkos verčių) neatitikimų

daliai valstybinės žemės nuomininkų mokestis 
už 2018 ir 2019 metų valstybinės žemės nuomą 
yra perskaičiuojamas. Asmenys, kuriems mokestis 
bus perskaičiuotas, gaus asmeninius pranešimus 
su patikslintomis deklaracijomis bei pranešimu 
apie permokų susigrąžinimo tvarką.

Taip pat primename, kad lapkričio 15 d. baigėsi 
terminas susimokėti valstybinės žemės nuomos 
mokestį ir yra priskaičiuojami delspinigiai. Pra-
šome mokesčio nesumokėjusius nuomininkus 
suskubti susimokėti valstybinės žemės nuomos 
mokestį.

VALSTYBINĖS ŽEMĖS 
NUOMININKAMS

Artėjant taip laukiamam kalėdiniam 
laikotarpiui, Rokiškio autobusų parkas 
kviečia Jus gruodžio 14 d. vykti į Latvijos 
sostinę Rygą, aplankyti nuostabios, cina-
monu ir imbierais kvepiančios, šventinės 
mugės.

Iš Rokiškio išvyksite 11 val., iš Rygos išvykti planuo-
jama 19 val. Kelionės kaina 10 Eurų. Registracija tele-
fonu: 8-458-52982

Kelionė bus organizuojama užsiregistravus ne ma-
žiau kaip 30 asmenų.

Kitąmet – konferencija dėl Krošinskių pilaitės
Vasarį ir kovą tiesioginių 

mero rinkimų vienu prie-
žodžių tapo Krošinskių pi-
laitės gaivinimo planai: jos 
tvarkymo planus kaip vieną 
svarbiausių rajono proble-
mų debatuose nuolat akcen-
tavo vienas kandidatų. Šis 
įdomus, istorinis pastatas 
yra, švelniai tariant, prastos 
būklės. Ir rajono savivaldy-
bė kitąmet inicijuos konfe-

renciją  dėl šio pastato pers-
pektyvų.

„Rokiškio Sirena“ primena, 
kad pilaitė priklauso Rokiš-
kio krašto muziejui. Čia kele-
tą metų rengti archeologiniai 
kasinėjimai, skirti tirti pačią 
ankstyviausią Rokiškio istori-
ją. Ir jie davė vertingų radinių.

Kita vertus, pastatas yra 
prastos būklės, ir, kaip kons-

tatavo rajono meras Ramū-
nas Godeliauskas, rajono 
savivaldybė savo lėšomis jo 
sutvarkyti negali. Todėl bus 
ieškoma kitų šaltinių pilaitės 
tvarkymui. Kaip rajono sa-
vivaldybės tinklalapyje teigė 
meras R. Godeliauskas, mero 
potvarkiu sudariau darbo 
grupę, kuriai pavedžiau se-
kančiais metais suorganizuoti 
konferenciją tema: „Rokiškio 

dvaro sodybos alaus daryklos 
(Krošinskių pilaitės) pritai-
kymo idėjos". Konferencijoje 
dalyvaus ir savo įžvalgas iš-
dėstys istorikai, archeologai, 
paveldosaugininkai, architek-
tai“. Darbo grupei vadovauja 
Rokiškio krašto muziejaus 
Istorijos skyriaus vedėjas Gie-
drius Kujelis.

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.

Uteniškiai ir rokiškėnai varžosi 
dėl DSC taurės

Utenos apskrities fut-
bolo federacijai priklau-
sančios komandos pradėjo 
salės futbolo varžybas dėl 
DSC taurės. Dėl jos varžosi 
penkios Utenos komandos 
ir rokiškėnai.

Varžybų sistema paprasta: 
visos komandos tarpusavyje 
sužais po dvejas rungtynes. 
Daugiausiai taškų surinkusi 

komanda taps turnyro nu-
galėtoja. Kol kas rokiškė-
nams sekasi neblogai: jie 
sužaidė dvejas rungtynes ir 
turi 3 taškus. Mūsiškiai nu-
sileido seniems varžovams 
„FK 2003“ 2:5 ir įveikė 2:1 
„FK Rajonas“. Kol kas ro-
kiškėnai turnyrinėje lente-
lėje ketvirti.

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.

Globėjų susitikimas prie kvepiančių meduolių
Globėjas – nepaprasta 

pareiga. Priimti į šeimą ir 
širdį kitos šeimos mažy-
lį ar paauglį, suteikti jam 
galimybes augti saugioje 
aplinkoje – užduotis ne iš 
lengvųjų. Darbų, iššūkių, 
rūpesčių sūkuryje ir globė-
jams reikia galimybės bent 
valandėlei kitai atsikvėpti, 
nutolti nuo kasdienybės, 
pasidžiaugti, pabendrau-
ti. Tokią galimybę pasiūlė 
Vaiko teisių apsaugos sky-
riaus (VTAS) specialistai, 
pakvietę Advento popietę 
praleisti kuriant vieną ar-
tėjančių švenčių simbolių – 
kalėdinius meduolius.

Vadovaujami šefės
Susitikimas vyko jaukioje 

Rokiškio technologijos, verslo 
ir žemės ūkio mokyklos virėjų 
klasėje. Belaukiant visų jos 
dalyvių akivaizdu, kad šeimos 
gyvena savo globotinių ritmu. 
Antai šauni panemunėliečių 
šeimyna į Rokiškį atvyko ge-
rokai anksčiau, nei numatyta: 
nes tokios transporto gali-
mybės. Kita šeima atsivežė 
dviem vaikučiais mažiau, nei 
planuota: sunku mažuosius 
popietei pažadinti iš saldaus 
miego darželyje. Paaugliai, 
kaip ir dera jaunimui, iš karto 
nubrėžė griežtas ribas: jūs jau 
kaip norit, bet meduolių jie 
nekeps. Ir... tapo pačiais entu-
ziastingiausiais jų kepėjais ir 
puošėjais.

Susitikimas svarbus vi-
siems: kartu ir biologiniai, ir 
globojami Rokiškio rajono 
šeimų vaikai. Jaudinanti aki-
mirka: nuo darbų sugrubusia 
ranka meduolių pabarstukus 
tiesia senelis: nors jis pats ne 
kulinaras, tačiau solidarumo 
vardan verta išbandyti naują, 
neįprastą veiklą.

Po trumpos VTAS pata-
rėja Rokiškio rajone Gitanos 
Černiauskienės sveikinimo 
kalbos komandos kibo į darbą 
jaukioje, erdvioje mokyklos 
virtuvėje.

Virtuvės šefės Santos Jur-
gelytės paruošti namų darbai: 
ne tik meduolių receptas, bet 
ir pavyzdžiai, kaip juos dailiai 
papuošti. 

Pasiskirstę į keturias ko-
mandas, šventės dalyviai 
skubėjo sverti cukrų, miltus, 
medų, lydyti margariną. Ma-

žieji gi nagrinėjo spalvingas 
maistinių glajų, pabarstukų 
tūteles, laukdami, kada gi bus 
galima pagaliau piešti raštus 
ant garuojančių skanėstų.

Įsitraukė ir vaikai, 
ir seneliai
O jaunimas, kurie iš pra-

džių aiškiai sakė meduolių 
nekepsiantys, buvo patys di-
džiausi entuziastai. Nuo vienų 

svarstyklių prie kitų su miltų, 
margarino, cukraus dubenė-
liais. Kad tik pavyktų ska-
nėstai. O kur dar juvelyrinis 
darbas nutaikyti glajui kiauši-
nio baltymo ir cukraus pudros 
proporcijas. 

Mažieji gi smaginosi rink-
damiesi gražiausias iš gausy-
bės meduolių formelių, rūpes-
tingai jas spausdami formavo 
meduolius. Virtuvė buvo pilna 

šurmulio ir džiaugsmo. O ke-
lią į šventę aiškiai rodė toli 
sklindantis meduolių kvapas. 

Šefė S. Jurgelytė patarė: 
prieš šaunant į orkaitę padary-
ti skylutes meduoliuose: taip 
juos bus galima pakabinti ant 
eglutės.

Nori bendrauti
šeimomis
Darbų sūkuryje globėjai 

atviri: norisi dažniau susitikti, 
pabendrauti, pasidalinti patir-
timi. „Kai lankėme globėjų 
kursus, viena smagiausių jų 
dalių kaip tik ir buvo tarpu-
savio bendravimas. Dabar gi 
kažkaip vis rečiau besusitin-
kame“, – prisipažino viena 
šventės dalyvių.

Su kita, gausią globotinių 
šeimą turinčia, kalbėjomės apie 
tai, ką reiškia būti globėja. Ji 
neslepia: nelengva pelnyti vai-
ko pasitikėjimą. Ypač jei jis iš 
tikrosios savo šeimos buvo pa-
imtas net keturis kartus. Kaskart 
su nuoširdžiu, bet sunkiai įgy-
vendinamu pažadu pasitaisyti. 
Ką reiškia pamatyti televizijos 
laidą, kurioje globotinio mama 
aiškina, kaip ji pasitaisys, kaip 
atsiims savo mažylį. Kaip jis 
laukia ir tiki mama, bet pasi-
taisymo laikotarpis kaip neatei-
na, taip neateina. Kaip skaudu 
būna, kai globotinio mama tele-
fonu žeria priekaištus. Ir kai ji, 
į susigrąžiniusi vaiką, paskam-
bina ir nuoširdžiai padėkoja už 
viską, ką globėjų šeima suteikė 
jos vaikui. 

Gražiausia, pasak globėjų, 
matyti, kaip skleidžiasi vaikų 
talentai, charakterio ypatybės, 
kaip auga pasitikėjimas savi-
mi ir aplinka.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Vasario 1-ąją - tradicinės žirgų lenktynės 
„Sartai 2020“

Respublikinės ristūnų žirgų 
lenktynės „Sartai 2020“ ir nacio-
nalinį paveldą bei etnines verty-
bes propaguojanti žiemos šventė, 
kurią tradiciškai organizuoja Že-

mės ūkio ministerija kartu su Za-
rasų rajono savivaldybe, laikantis 
tradicijų Dusetose bus surengta 
pirmąjį antrojo mėnesio šeštadie-
nį, 2020 m. vasario 1-ąją.
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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. 0894

DOVANOJA

• Dovanoju spintą, pasiimti 
Laibgaliuose. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• Dovanoju geros būklės vonios 
kriauklę su stovu.  
Tel. 8 673 56 283. Rokiškis
• Dovanoju dujinę viryklę Beko. 
Naudota, 4 skylių. Skambinti tel. 
8-675 13886. Tel. 8 674 31 252. 
Rokiškis
• Atiduodu daug moteriškų 
drabužių už saldainių dėžutę.  
Tel. 8 680 28 858. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Beveik naujus batelius, juodos 
spalvos, su kulniuku, 36 dydis. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 621 95 444. 
Rokiškis
• Vaikiškus, tamsiai pilkus 
veltinius. Padelis 18 c m. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 657 44 181.  
Rokiškis
• Moteriškus, trumpus, zomšinius, 
rudeninius batus. 40 dydis. Kaina 6 
Eur. Tel. 8 657 44 181.  
Rokiškis
• Demisezoninius, juodus, ilgus, 
moteriškus zomšinius batus. 40 
dydis, ilgis iki kelių. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Moterišką pašiltintą paltą. 46 
dydis, šviesiai violetinis. Kaina 25 
Eur. Tel. 8 657 44 181.  
Rokiškis
• Naują flanelinį audinį. 5 m. 
Melsvas, kita pusė su piešinukais. 
Kaina 12 Eur. Tel. 8 657 44 181. 
Rokiškis
• Moterišką striukę. Vidutinio ilgio, 
su gaubtu, 46 dydis. Kaina 5 Eur. 
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Naują džinsinį audinį. Ilgis 1,30 
m, plotis 1,60 m. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Moterišką striukę su gobtuvu. 46 
dydis, rusva. Kaina 7 Eur.  
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Baltą vilnonį vyrišką megztuką. 
48 dydis. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Naują vyrišką pūkinę striukę. 
Melsva, 52 dydis. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Moterišką švarką. Tamsiai 
margas, 48 dydis. Kaina 8 Eur.  
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Medicininio aukso žiedus. 18 ir 
22 dydžio, nauji. Kaina 6 Eur.  
Tel. 8 673 38 271. Rokiškis
• Naujus aulinukus mergaitei. 
Dydis 23. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 621 52 675. Rokiškis
• Nebrangiai vilnones kojines.  
Tel. 8 626 78 665. Rokiškis
• Šiltas, močiutės megztas pirštines. 

Visas ilgis 27-28 cm, nuo viršaus 
iki piršto 15-16 cm. Kaina 7 Eur. 
Tel. 8 652 48 583. Rokiškis
• 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
• Juodą moterišką žieminę striukę 
su gobtuvu. XXL dydis. Kaina 65 
Eur. Tel. 8 695 74 290.  
Rokiškis
• Baltus odinius moteriškus 
sportinius batelius. Vokietija. 38 
dydis. Kaina 37 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Juodous odinius moteriškus 
sportinius batelius lenktu padu. 
Korėja. 40 dydis. Kaina 37 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Žalmargę telyčaitę. Atvesta 
gruodžio 1 dieną.  
Tel. 8 614 22 922. Rokiškis
• 7 mėn. telyčaitę.  
Tel. 8 622 64 751. Rokiškis
• Triušius. Tel. 8 678 03 831. 
Rokiškis
• Papūgą nimfą. 4 mėn. patinėlis. 
Kaina 22 Eur. Tel. 8 615 36 382. 
Rokiškis
• 3 avis, lietuvių juodagalves. 
Stambios, didelės. Kaina 110 Eur. 
Tel. 8 626 61 092. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Vyras ieško darbo.  
Tel. 8 672 86 131. Rokiškis
• Ieškau vairuotojo darbo. Turiu B 
kategorijos vairuotojo pažymėjimą. 
Siūlyti įvairius variantus.  
Tel. 8 696 77 393. Rokiškis
• 20 m. mergina ieško darbo 
Rokiškyje. Tel. 8 646 25 385. 
Rokiškis
• Skubiai ieškau bet kokio darbo. 
Laukiu skambučių.  
Tel. 8 645 84 278. Rokiškis
• Skubiai ieškau darbo, turiu 
vairuotojo pažymėjimą ir 
traktorininko TR1, TR2 SZ 
kategorijų pažymėjimą.  
Tel. 8 629 61 619. Rokiškis
• Moteris ieško barmenės, virėjos 
ar valytojos darbo.  
Tel. 8 650 97 726. Rokiškis
• Ieškau bet kokio darbo. Turiu 
šiek tiek patirties statybose bei 
stogų dengime, neblogai suprantu 
kompiuterinę techniką, turiu 

vairuotojo pažymėjimą. Domina 
įvairūs variantai. Tel. 8 692 14 225. 
Rokiškis
• 30 metų vaikinas ieško darbo. 
Turiu traktorininko teises. Galiu 
dirbti daug ką. Tel. 8 696 48 695. 
Rokiškis
• Ieško darbo, skaldo malkas.  
Tel. 8 645 79 543. Rokiškis
• Vyras ieško darbo.  
Tel. 8 605 68 135. Rokiškis
• Galiu prižiūrėti senyvo amžiaus 
žmogų arba slaugyti ligonį.  
Tel. 8 626 90 489. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Ieškau, kas gali padaryti iš 
uosinių lentų stalą ir du suolus, 
lentos yra 5 cm storio.  
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis
• Siūlo darbą miškavežio 
vairuotojui, šaltkalviui-
remontininkui, darbui krovinine 
technika. Tel. 8 687 33 067. 
Rokiškis
• Ramundas GM, UAB reikalingas 
(-a) vilkiko vairuotojas (-a). 
Darbo vieta - Obeliai, Rokiškio 
raj. Reikiaturėti CE kategoriją, 

vairuotojo kortelę ir EU95 kodą. 
Darbo užmokestis, neatskaičius 
mokesčių, 840 Eur.  
Tel. 8 612 26 202. Rokiškis
• Įmonei UAB Daivida reikalingas 
kuteruotojas. Apmokome darbo 
vietoje. Tel. 8 686 94 750.  
Rokiškis
• Reikalingi du profesionalūs staliai 
ir vienas plytelių klojėjas. Darbas 
Osle, Norvegijoje. Atlyginimas 
3000 Eur/mėn. Patirtis 7-10 metų. 
Mokėti anglų kalbą. Susidomejus 
siųsti CV - gyvenimo aprašymą 
info@frognerconstruction.no  arba 
skambinti 004746370105. Kaina 
3000 Eur. Tel. 8 463 70 105. 
Vilnius
• Ieškome senio besmegenio 
dovanėlėms išdalinti gruodžio 13-
24 d. Tel. 8 650 86 833.  
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Mobilų telefoną LG K40. Naujas, 
su draudimu dviems metams. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 605 25 460. 
Rokiškis
• Huawei Honor 8 4 - 32GB. Veikia 

puikiai, ekranas ir galas kaip nauji. 
4GB RAM, 32GB vidinė atmintis. 
Pilnas komplektas. Dovanų ekrano 
grūdintas stiklas. Baterija laiko 
vieną dieną. Kaina galutinė, atsakau 
į sms. Kaina 65 Eur.  
Tel. 8 647 88 088. Rokiškis
• Labai geros būklės mobilųjį 
telefoną iPhone 6 16GB. Jokių 
subraižymų. Spalva auksinė. 
Dėžutė. Dėkliukas. Domina 
keitimas. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 647 55 957. Rokiškis
• Naują mobilųjį telefoną LG K40, 
draustas dviems metams. Kaina 200 
Eur. Tel. 8 683 27 149.  
Rokiškis
• Labai galingą telefoną Xiaomi 
Pocophone f1 6/64GB. Būklė 
ideali, kaip naujas, pilnas 
komplektas, garantija 15 mėnesių. 
Dovanų du dėklai. Atsakau į sms. 
Kaina 190 Eur. Tel. 8 647 88 088. 
Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Gal kas dovanoja ar už simbolinę 
kainą atiduoda jūrų kiaulytę.  
Tel. 8 647 73 680. Rokiškis
• Gal kas galėtų padovanoti ar 
simboliškai atiduoti telefoną, 
kuriame veikia Wifi. Vaikui naujo 
nereikia, gali būti skilęs ekranas, 
tiesiog vaikas labai mėgsta muzika 
klausyti ir žiūrėti filmukus. Gali 
neveikti SIM kortelė. Būtume 
labai dėkingi. Tel. 8 692 00 962. 
Rokiškis
• Prašau padovanoti drabužių 3 
metų, 100 cm ūgio berniukui.  

Tel. 8 670 94 076. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Grandininį pjūklą. Profesionalus, 
3kW, idealios būklės. Kaina 150 
Eur. Tel. 8 684 20 231.  
Kupiškis
• Traktoriuką-žoliapjovę. 15.5HP. 
Brigss variklis, labai galingas. 
2 peiliai, abu nauji. Naujas 
akumuliatorius, pusiau automatinė 
greičių dėžė. Galiu keisti į 
keturratį, motociklą, motobloką ar 
savadarbį traktorių. Kaina 750 Eur. 
Tel. 8 684 20 231. Kupiškis
• Naujus pjūklus iš Danijos.  
Tel. 8 621 51 352. Rokiškis

Ieškokite Rokiškio 
prekybos centruose!



6 psl.

Nepriklausomas rajono laikraštis

 2019-12-13

Atliekame visus įmanomus 
kraujo tyrimus

PASLAUGOS

• Foto sienelės nuoma Jūsų šventei! 
Foto sienelės (280x300 cm) 
nuomos kaina vienai parai (24 val.) 
su stovu ir individualiu maketu 

- 150 Eur. Foto sienelės maketas 
individualiai Jums nuo 25 Eur. Tel. 
8 645 51 723. Rokiškis
• Taiso šaldytuvus, šaldiklius, 
automatines skalbimo mašinas. 
Atvyksta į namus.  
Tel. 8 602 52 187. Rokiškis
• Gaminame ir montuojame įvairius 
stiklo gaminius ir konstrukcijas 
(veidrodžius, dušo kabinų stiklus, 
stiklinius turėklus ir kt.).  
Tel. 8 646 42 557. Rokiškis
• MB GIRIUNTA nuomoja 
mini ekskavatorių (3,5 t) su 
operatoriumi. Atlieka visus žemės 
kasimo ir lyginimo darbus: pamatų 
kasimas, šlaitų formavimas, 
gerbūvio darbai. Kasimo kaušai 25-
45-60 cm ir planiravimo (vartomas) 
140 cm. Krovinių pervežimas iki 
4,5 t. Tel. 8 603 77 107.  
Rokiškis
• Benzopjūklu pjaunu malkas. 
Atvykstu ir į kaimus. Kaina 3 Eur/
erdv. m. Tel. 8 675 03 048. 
Rokiškis

PERKA

• Perku Iž Planeta/Jupiter 5. Gali 
būti be variklio ar turėti kitokių 

defektų. Tel. 8 625 43 597. 
Rokiškis
• Perku metalo pjūkliukus, 450 mm 
ilgio. Tel. 8 620 18 132.  
Rokiškis
• Pirksiu tvarkingą garažą J. 
Gruodžio gatvėje.  
Tel. 8 698 37 276. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Sodybą 3 km nuo Rokiškio. Yra 
2,5 ha žemės. Tel. 8 627 08 628. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą Taikos g. 19, 2 
aukšte. Namas renovuotas, ramūs 

kaimynai. Išssamesnė informacija 
telefonu. Tel. 8 610 09 925. 
Rokiškis
• Tvarkingą, erdvų ir šiltą 2 
kambarių butą Kupiškyje, P. 
Mažylio g. Bendras buto plotas 
45,90 kv. m, kurį sudaro du 
kambariai, atskiri vonia bei 
tualetas, virtuvė, sandėliukas ir 
koridorius. Butui priklauso ir rūsys. 
Patogiame 1 aukšte, be balkono. 
Kaina 16500 Eur.  
Tel. 8 601 39 374. Kupiškis
• Erdvų, šiltą 3 kambarių butą 
Vytauto g., Kupiškyje. Butas 52,90 
kv. m. Buto langai plastikiniai. 
Butui priklauso 10,80 kv. m rūsys. 
Kambariai nepereinami. Atskiri 
vonios ir WC kambariai. Kaina 
13500 Eur. Tel. 8 609 63 843. 
Kupiškis
• Tvarkingą, erdvų, šiltą 3 
kambarių butą patogioje Kupiškio 
vietoje, P. Mažylio gatvėje. Bendras 
buto plotas 93.59 kv. m. Bute yra 
du sanitariniai mazgai (vienas WC 
su dušo kabina, kitas WC su vonia). 
Didelis holas su židiniu. Butui 
priklauso rūsys. Kaina 23000 Eur. 
Tel. 8 645 39 075. Kupiškis
• 2 kambarių butus Juodupėje (1, 
2, 3, 4 aukštuose). Kaina 7000 Eur. 
Tel. 8 601 39 374. Rokiškis
• 2 kambarių butą Pandėlyje. Su 
rūsiu ir sandėliuku. Bendras buto 
plotas 46,64 kv. m. Butas yra 
antrąjame mūrinio namo aukšte, 
namas statytas 1975 m. Atskiri 
tualeto ir vonios kambariai. Yra 
didelis, įstiklintas balkonas, 
plastikiniai langai. Kaina 7500 Eur. 
Tel. 8 683 93 746. Rokiškis
• Tvarkingą 2 kambarių butą su 
rūsiu bei ūkiniais pastatais šalia 
Bajorų gyvenvietės. Yra galimybė 
naudotis žemės sklypu, garažu, 
malkine. Bendras buto plotas 49,82 
kv. m, krosninis šildymas, vietinis 
vandentiekis ir kanalizacija. Kaina 
30500 Eur. Tel. 8 645 46 095. 
Rokiškis
• Tvarkingą, erdvų, šiltą 1 
kambario butas su rūsiu 4 aukšte, 
Kupiškyje, Vytauto g. Yra balkonas. 
Vonia ir tualetas vienoje patalpoje. 
Bendras buto plotas yra 31,22 kv. 
m. Kaina 11500 Eur.  
Tel. 8 605 48 032. Kupiškis
• Taisyklingos formos, 0,2406 
ha sklypą Klovinių k., Utenos 
r. Naudojimo būdas vienbučių 
ir dvibučių gyvenamųjų pastatų 
teritorijos. Netoli elektros linija. 
Geras privažiavimas. Graži, rami 
vieta. Iki Utenos centro 4 km. Puiki 
vieta gyvenamojo namo statybai. 
Kaina 9000 Eur. Tel. 8 602 84 794. 
Utena

• 0,1471 ha namų valdos žemės 
sklypą Aukštaičių g., Kupiškio 
mieste. Sklypas suformuotas atlikus 
kadastrinius matavimus. Naudojimo 
būdas: mažaaukščių gyvenamųjų 
namų statyba. Sklypas yra gražioje 
vietoje. Suformuotas įvažiavimas į 
sklypą.  Kaina 15999 Eur.  
Tel. 8 678 59 793. Kupiškis
• Autentišką sodybą Vitkuškių 
k., Zarasų r. Priklauso rąstinis 
gyvenamasis namas, ūkio pastatai, 
sodas ir 0,20 ha namų valdos 
žemės sklypas. Bendras plotas 
62,52 kv. m. Iš dviejų pusių sodybą 
supa miškas, iš kitų dviejų pusių 
atsiveria erdvinis peizažas. Kaina 
11000 Eur. Tel. 8 605 32 452. 
Zarasai
• Erdvų ir tvirtą blokinį namą 
Vytauto g., Kupiškyje. Viso kiemo 
plotas 7,81 a. Gyvenamo namo 
plotas net 172,86 kv. m. Name yra 
6 kambariai, didelis rūsys, kuriame 
galima įsirengti pirtį. Įvestos visos 
komunikacijos. Kaina 38000 Eur. 
Tel. 8 605 32 452. Kupiškis
• 1 kambario butą Taikos g., 4 
aukšte. Renovuotas, be skolų, maži 
mokesčiai. Nebrangiai, su baldais. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 648 64 061. 
Rokiškis
• Tvarkingą mūrinį namą Čedasų 
miestelyje su 41 a žemės skypu, 
kuris ribojasi su upe.  Bendras 
gyvenamasis plotas 69,69 kv. m, 
trys kambariai ir virtuvė. Sudėti 
plastikiniai langai. Namą apšildo 
koklinė krosnis. Iki Rokiškio 18 
km. Kaina 9300 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Garažą Panevėžio g. 5 korpusas. 
Kaina 4300 Eur. Tel. 8 687 84 872. 
Rokiškis
• Gyvenamąjį namą su 0,2335 ha 
žemės sklypu Obelių miestelyje, 
Rokiškio raj. Namas rąstinis, 
statytas 1933 m. Bendras plotas 
50.82 kv. m. Šildymas krosninis. 
Vandentiekis vietinis. Yra elektra. 
Lauko tualetas. Yra sodas. Kaina 
6500 Eur. Tel. 8 620 46 281. 
Rokiškis
• 20 a sklypus Jakšto ir Janulionio 
gatvėse. Visos komunikacijos. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• Garažą Ąžuolų g. Metalo durys. 
Rūsys po visu garažu. 6x4 m.  
Tel. 8 617 35 437. Rokiškis
• Garažą prie autobusų stoties.  
Tel. 8 650 86 851. Rokiškis
• Du sklypus Bokšto g. 6 ir Bokšto 
g. 8. Abiejų bendras plotas – 11 a. 
Kaina 2700 Eur. Tel. 8 604 23 594. 
Rokiškis
• Buvusią sodybą. Sklypas 4 km 
iki Ruopiškio kelio, 16,55 ha, iš jų 
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Laisvės g.13

2019.12.30 10 val. Ulytėlės k., Rokiškio k. sen., Rokiš-
kio raj., numatomi žemės sklypo Nr.7347/0009:235 
geodeziniai matavimai. Kviečiame dalyvauti greti-
mo žemės sklypo Nr.7347/0009:244 paveldėtojus. 

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

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

12 ha dirbamos, kita miškas. Kaina 
52000 Eur. Tel. 8 612 85 906. 
Rokiškis
• 16 ha žemės sklypą su mišku 
Vabolių k. Atlikti kadastriniai 
matavimai. Tel. 8 612 96 359. 
Rokiškis
• Labai geroje vietoje, pigiai, namą, 
ūkinius pastatus, pirtį, medinį 
garąžą. 0,28 a žemės, Panemunėlio 
gelž. st. Tel. 8 614 19 157.  
Rokiškis
• Įvairių dydžių namų valdos 
sklypus už miškų urėdijos. Graži 
vieta, geras susisiekimas, šalia yra 
autobusų stotelė. Tel. 8 657 75 999. 
Rokiškis
• Sodybą su namu ir ūkiniais 
pastatais Rokiškio r. sav., 
Pakriaunių k., Jaunystės g. Bendras 
žemės sklypo plotas 0,1944 ha. 
Kaina 1500 Eur. Tel. 8 686 38 100. 
Šiauliai
• Keičiu 80 kv. m namą į 2 arba 3 
kambarių butą su jūsų priemoka. 
Namas Rokiškio mieste, yra 6 a 
žemės. Žemė išpirkta.  
Tel. 8 675 38 370. Rokiškis
• Sodybą nuostabioje vietoje su 1 
ha žemės Rokiškio raj., Kriaunų 
sen., Mičiūnų k. Tel. 8 606 25 534. 
Rokiškis
• 1 kambario butą su rūsiu 
Obeliuose, Dirbtuvių g., 1 aukšte, 
butas tvarkingas, su visais 
patogumais. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 676 47 339. Rokiškis
• Garažą Panevėžio gatvėje.  
Tel. 8 685 63 284. Rokiškis

• Sodybą Steponių k. Sodybinis 
sklypas 0,82 a. Geras 
privažiavimas, yra tvenkinys.  
Tel. 8 620 15 919. Rokiškis
• Namą Obeliuose. Rąstinis, stogas 
- naujai perdengtas, skardinis. 
Bendras plotas 103 kv .m. Vietinis 
centrinis šildymas kietuoju kuru. 
Ūkinis pastatas, jame lauko virtuvė, 
garažas, 2 sandėliukai. Kieme yra 
šulinys, 13 a sklypas, sodas. Kaina 
13000 Eur. Tel. 8 610 64 077. 
Rokiškis

NUOMA

• Išsinuomočiau žemės ūkio 
paskirties sklypus Rokiškio rajone. 
Domina įvairūs variantai.  
Tel. 8 622 69 546. Rokiškis
• Šeima ieško išsinuomoti 2-3 
kambarių butą. Gali būti ir su 
daliniais patogumais.  

Tel. 8 603 52 196. Rokiškis
• Ieškome nuomai apleisto žemės 
sklypo, gali būti ir krūmai, 
susitvarkysime patys.  
Tel. 8 650 97 726. Rokiškis
• Išnuomojamas tvarkingas 2 
kambarių butas Rokiškyje.  
Tel. 8 684 61 094. Rokiškis
• Išnuomojamas 2 kambarių butas 
su daliniais patogumais.  
Tel. 8 695 88 243. Rokiškis
• Išnuomojamos 32 kv. m 
patalpos komercinei veiklai, 
Nepriklausomybės aikštėje, šalia 
Norfos parduotuvės.  
Tel. 8 686 42 481. Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti garažą 
Obeliuose ilgesniam laikotarpiui. 
Domina visokie variantai.  
Tel. 8 622 69 514. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Priekabą-tralą. Dvigubi ratai, 

tinka darbui miške ar rulonams 
vežti. Kainą paderinsime. Riba 
Kupiškio ir Rokiškio rajonai. 
Kaina 320 Eur. Tel. 8 695 29 133. 
Rokiškis
• 2001 m. VW Passat. TA iki 
2020.09. 74 kW, 1,9 l, dyzelis. 
Spalva mėlyna. Universalas. 
Tvarkingas automobilis. Sėdi ir 
važiuoji. Kaina 1300 Eur.  
Tel. 8 616 03 734. Rokiškis
• 2002 m. Škoda Fabia 1,4 l, 
benzinas, automatinė greičių dėžė, 
TA iki 2021.06.09. Reikia variklio 
remonto. Visi kiti agregatai dirba 
puikiai. Yra nemažai privalumų. 
Daugiau informacijos telefonu.  
Tel. 8 618 65 371.  
Rokiškis
• Opel Zafira 2002 m., 2 l, dyzelis. 
TA iki 2021.06. Kaina 1100 Eur. 
Tel. 8 679 05 801. Rokiškis
• Audi 80 Avant 1993 m., 1,9 l, 66 
kW, TDI. TA iki 2021.10.12. Yra 
privalumų. Kaina 499 Eur.  
Tel. 8 625 67 440. Rokiškis
• Opel Vectra 1995 m., 1,8 l, 66 

kW. Yra galiojanti techninė apžiūra. 
Kaina 400 Eur. Tel. 8 651 22 918. 
Rokiškis
• Tvarkingą VW Passat B5+ 1,9l, 
96 kW, trauka gera, nauji priekiniai 
diskai, kablys. 2002 m. TA iki 
2021.09.09. Kaina 1350 Eur.  
Tel. 8 621 99 872. Rokiškis
• Hyundai Getz 1,5 l, 65 kW, 
dyzelis. Rida originali, 49000 km. 
Automobilis idealios būklės, jokių 
rūdžių, naujos padangos. Kam 
reiks, bus atlikta TA 2 metams. 
Automobilis – keturių durų. Kaina 
1900 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Tvarkingą VW Passat 1998 
m., 1,9 l, TDI, 81 kW. Viskas 
sutvarkyta, kėbulas gražus, salonas 
taip pat. TA iki 2020.06.10. 4 el. 
langai, kondicionierius, borto 
kompiuteris, šildomos sėdynės, 3 
stipinų vairas, M+S padangos, 3 
raktai. Kaina 720 Eur.  
Tel. 8 604 01 912. Rokiškis
• VW Transporter. 2,4 l, 9 sėdimos 
vietos su vairuotoju. TA ką tik 
atlikta. Geros žieminės padangos. 
Kaina 900 Eur. Tel. 8 620 36 439. 
Rokiškis
• Mercedes Benz 1991 m. E300 3 
l, dyzelis, automatinė greičių dėžė, 
83 kW. Variklis geras, kėbule yra 

rūdelių, dugnas geras. TA nėbera. 
Kaina 750 Eur. Tel. 8 615 65 652. 
Rokiškis
• Pigiai Audi 100 Avant 199 3m. 
Tel. 8 648 81 102.  
Rokiškis
• Opel Vectra. Dyzelis, yra TA. 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 606 72 753. 
Anykščiai
• Audi A4 B5 1996 m., TA iki 
2020.11.13. Labai geros būklės 
ir kėbulas, ir važiuoklė. Buvo 
keista važiuoklė nuo kaladėlių, iki 
amortizatorių bei variklio tepalo, 
diržų ir įtempėjų. Važinejo moteris, 
bet nuspirko kitą. Kaina 500 Eur. 
Tel. 8 643 27 691.  
Rokiškis
• Opel Vectra 2004 m., 2,2 l, 92 
kW, automatinė greičių dėžė, 
juodos spalvos universalas, lieti 
ratlankiai, yra TA. Kaina 720 Eur. 
Tel. 8 686 85 002. Rokiškis
• Audi A6 C4 2,5 l, 103 kW, 1994 
m., TA iki 2021.08.28. Nerodo 
kuro lygio, nešildo salono, kėbulas 
nesupuvęs. Kaina 550 Eur.  
Tel. 8 622 09 566.  
Rokiškis
• Ford Transit, 6 vietų, su priekaba 
(kuzavu). Su TA, 1996 m., dyzelis, 
2,4 l. Kaina 2200 Eur.  
Tel. 8 647 32 700. Kupiškis
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15 06:00 Himnas
06:05 Nacionalinė 
ekspedicija
07:00 Šventadienio 
mintys
07:30 Klausimėlis
08:00 Tėčio reikalai
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite
09:00 Spragtukas ir pelių 
karalius
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 Pasaulio gamtos 
stebuklai 2
12:55 Serengetis
13:45 Puaro
15:30 Žinios
15:45 Istorijos detektyvai
16:30 Gyvenk 

be skolų
17:30 Žinios. 
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Maltiečių sriuba. 2019. 
Šventinis paramos 
koncertas
23:10 Gyvenimas pagal jį
00:50 Artistas
02:30 Serengetis
03:20 Tėčio reikalai
03:45 Šventadienio mintys
04:15 Viena diena

05:45 Televitrina 
07:00 Transformeriai. Kibernetinė 
Visata 
07:30 Aladinas
08:00 Ančiukų istorijos
08:30 Svajonių ūkis 
09:00 La Maistas 
10:00 Pasaulis pagal moteris 
11:00 Svajonių sodai 

12:00 Aristokatės
13:40 Daktaras Dolitlis
15:20 Šokis hip-hopo ritmu
17:30 Visi mes žmonės
18:30 TV3 žinios
19:30 X Faktorius
22:30 Žudiko asmens
 sargybinis
00:50 Geležinis žmogus
02:55 Prarastasis miestas

06:50 Tomo ir Džerio šou 
07:15 Zigis ir Ryklys 
07:40 Šaunusis Skūbis-Dū 
08:05 Ponas Bynas 
08:35 Tomo ir Džerio 
nuotykiai
09:00 Sveikatos namai
09:55 Megamaindas
11:45 Svečiai palėpėje
13:25 Kaip pavogti nuotaką
15:30 Išmesk mamą 
iš traukinio
17:20 Teleloto

18:30 Žinios
19:30 Lietuvos balsas. 
Senjorai
22:05 Šaulys
00:25 Jūrų pėstininkai
02:35 Tamsos riterio 
sugrįžimas

06:30 Lietuvos galiūnų čempionato 
etapas. Alytus
07:30 Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas 
08:30 Tauro ragas
09:00 Baltijos galiūnų čempionatas. 
Radviliškis
10:05 Varom! 
10:35 Laukinė karalystė 
11:40 Lemtinga diena
12:45 Džeimio ir Džimio 
kulinarinės dvikovos 
13:45 Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai
14:45 Muchtaro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas 

15:45 Nusikaltimų tyrėjai 
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Žalgiris - Šiauliai
19:30 Žandaras pramogauja
21:35 Narkotikų prekeiviai 
22:45 Gyvi numirėliai
23:45 Mirtinoji
01:35 Mutantų pasaulis

05:30 Krepšinio pasaulyje
06:20 „Pasaulis iš viršaus“ 
06:40 „Kitoks pokalbis su D. 
Žeimyte“
07:04 TV parduotuvė
07:20 „Gluchariovas“ 
08:30 Kaimo akademija
09:00 Mano vieta
09:30 Nauja diena
10:00 Šiandien kimba
11:00 Kryptys LT
11:30 Krepšinio pasaulyje 
12:00 „Pagrindinis įtariamasis. 
Tenison“
14:00 Kitoks pokalbis 

su Edvardu Žičkumi
15:00 Skyrybos
16:00 Žinios
16:30 „24/7“
17:30 Oponentai
18:00 Žinios
18:30 „TV Europa pristato. 
Vyrų šešėlyje”. 
Birutė Mažeikaitė-
Ramanauskienė
19:00 „Moterų daktaras“ 
20:00 Žinios
20:30 #NeSpaudai
21:30 „24/7“
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai
00:00 „Moterų daktaras“ 
01:00 „Detektyvas Linlis“ 
03:00 „Pasaulis iš viršaus“ 
03:20 Oponentai
03:40 „24/7“
04:20 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
05:00 Mano vieta
05:30 Kaimo akademija
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17 06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
09:20 Senis
10:25 Miuncheno 
kriminalinė policija
11:10 Komisaras Reksas
12:00 Stilius
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 (Ne)emigrantai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Nacionalinė 
ekspedicija
22:30 Dviračio žinios
23:00 Apgavikai 1

23:45 Komisaras Reksas
00:30 Tėčio reikalai
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Istorijos detektyvai
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

05:25 Atsargiai! Merginos 
06:10 Televitrina 3
06:25 Keršytojų komanda
06:55 Žmogus voras
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
07:55 Namas
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 LTeam apdovanojimai
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Taksi 5
00:05 Skubi pagalba
01:05 Makgaiveris
01:55 Tėvynė
02:50 APB
03:45 Skubi pagalba
04:30 Vieniši tėvai
05:20 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 Nuo... Iki... 
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 Bus visko
21:00 "Rimti reikalai 2"
21:30 Žinios
22:30 Ūsuotasis ponas Mordekajus
00:40 "Akloji zona"
01:35 Žalioji širšė

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 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius
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 Galiu rytoj
21:00 Žmogus šešėlis
22:55 Taiklus šūvis
01:00 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius
01:55 Detektyvų istorijos

06.14 TV parduotuvė
06.30 Kaimo akademija
07.00 „Moterų daktaras“
08.00 Nauja diena
09.00 Puikūs pralaimėjimai
10.00 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
11.00 „Prokurorai” 
12.00 TV parduotuvė
12.15 Viralas
12.50 „Gyvybės langelis“ 

14.00 Nauja diena
15.00 „24/7“
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 Laikykitės ten.  
Pokalbiai
22.00 „Pone prezidente”
22.30 Reporteris
23.30 Delfi dėmesio centre
00.00 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
01.00 „Gyvybės langelis“ 
02.10 „Pone prezidente”
02.30 „Prokurorai”
03.30 Reporteris
04.10 Nauja diena
04.50 Viralas
05.10 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
05.50 „Pone prezidente”
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16 06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:20 Senis
10:25 Miuncheno 
kriminalinė policija
11:10 Komisaras Reksas
12:00 Beatos virtuvė
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 Vartotojų kontrolė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios

23:00 Tikrasis genijus
23:45 Komisaras Reksas
00:30 Klausimėlis
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Savaitė
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 Tikrasis genijus
04:50 Kūrybingumo mokykla
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus

06:00 Sveikatos medis 
06:10 Televitrina 3
06:25 Keršytojų komanda.
06:55 Žmogus voras 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis.
07:55 La Maistas 
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 Namas 
20:30 Moterys meluoja geriau
21:00 TV3 vakaro žinios 
22:00 Kobra 11 
23:00 Apiplėšimas uragano 
akyje
01:10 Makgaiveris
02:00 Tėvynė
02:50 APB
03:40 Kobra 11
04:35 Vieniši tėvai
05:25 Atsargiai! Merginos 

06:00 "Mano gyvenimo šviesa"
07:30 "Tomo ir Džerio 
šou"  
07:55 "Volkeris, Teksaso 
reindžeris"

09:55 Gyvūnų pasaulis 
10:25 "Rozenheimo policija"
11:25 KK2 penktadienis 
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 Nuo... Iki...
21:00 "Rimti reikalai 2"
21:30 Žinios
22:28 Telefoninė loterija 1634
22:30 Žalioji širšė
00:50 "Akloji zona" 
01:45 Šaulys

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

10:25 Gelbėtojai - 112
11:25 Nusikaltimų tyrėjai
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 Galiu rytoj
21:00 Taiklus šūvis
23:10 Nakties įkaitas
01:35 Narkotikų prekeiviai
02:40 Gyvi numirėliai
03:30 Visa menanti

06.14 TV parduotuvė
06.30 Krepšinio pasaulyje
07.00 Šiandien kimba
08.00 „24/7“
09.00 Apie tave
10.00 Gyvenimas

11.00 „Prokurorai” 
12.00 TV parduotuvė
12.15 Mano vieta
12.50 „Gyvybės langelis“
14.00 Nauja diena
15.00 Laikykitės ten. Pokalbiai
16.00 Reporteris
17.00 „Gyvybės langelis“
18.00 Lietuvos politikos forumas
19.30 Delfi dėmesio centre
20.00 Reporteris
21.00 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
22.00 „Pone prezidente”
22.30 Reporteris
23.30 Delfi dėmesio centre
00.00 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
01.00 „Gyvybės langelis“ 
02.10 „Pone prezidente” 
02.30 „Prokurorai”
03.30 Reporteris
04.10 Nauja diena
04.50 Oponentai
05.10 Gyvenimas
05.50 „Pone prezidente“

ŠE
ŠT

A
D

IE
N

IS
 1

2.
14 05:10 Ponių rojus

06:00 Himnas
06:05 Daiktų istorijos
07:00 Klausimėlis
07:15 Noelio cirkas
09:00 Labas rytas, 
Lietuva
12:00 Operacija 
„Šimpanziukai“
12:55 Neįtikėtinos gyvūnų 
draugystės 4
13:50 Džesika Flečer 10
15:30 Žinios. 
15:45 Sveikinimų 
koncertas
17:30 Žinios. 
18:00 Langas į valdžią
18:30 Vakaras su Edita
19:30 Stilius
20:30 Panorama
21:00 Šok su žvaigžde
23:10 Viena diena
01:00 Operacija „Skyfall“

03:20 Trys skrybėlės
04:05 Kūrybingumo mokykla
04:15 Noelio cirkas

05:35 Atsargiai! Merginos
06:15 Televitrina
06:30 Ančiukų istorijos
07:00 Transformeriai. Kibernetinė 
Visata
07:30 Aladinas
08:00 Ančiukų istorijos
08:30 Virtuvės istorijos
09:00 Gardu Gardu
10:00 Būk sveikas!
10:30 Penkių žvaigždučių 
būstas
11:00 Mano pinigai 
11:30 Džiunglių knyga
13:00 Netikras princas
14:55 Sugalvok norą
16:45 Ekstrasensų mūšis
18:30 TV3 žinios
19:30 Uošvių nepasirinksi
21:00 Prarastasis miestas Z

23:55 Ankstyvas paleidimas
01:40 Žemiau 6. Kalno stebuklas
03:25 Makgaiveris
04:10 APB
05:00 Atsargiai! Merginos
05:45 Televitrina

06:30 Tomo ir Džerio šou 
06:55 Zigis ir Ryklys 
07:20 Šaunusis Skūbis-Dū 
07:50 Ponas Bynas
08:20 Tomo ir Džerio nuotykiai 
08:50 Beprotiškos melodijos 
09:15 Sniego mūšis
11:00 Transformeriai
13:55 Laikrodžių stabdytojai
15:45 Paskutinis jaunikio 
išbandymas
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Kaip Aladinas žmoną 
gelbėjo
21:25 Tamsos riterio 
sugrįžimas

00:45 Diktatorius
02:15 Išvadavimo planas

06:00 Galiu rytoj 
07:30 Muchtaro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas 
08:30 Galiu rytoj 
09:00 Sveikatos kodas
09:30 Sveikatos kodas
 televitrina
10:05 Varom! 
10:35 Laukinė karalystė 
11:40 Lemtinga diena 
12:45 Džeimio ir Džimio 
kulinarinės dvikovos 
13:45 Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai 
14:45 Muchtaro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas 
15:45 Nusikaltimų tyrėjai 
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Juventus - Neptūnas
19:30 Muzikinė kaukė
22:05 Nakties įkaitas

00:30 Mutantų pasaulis

05:35 Oponentai
06:10 „Pasaulis iš viršaus“ 
06:35 „Pasaulio turgūs“ 
07:04 TV parduotuvė
07:20 „TV Europa pristato. 
Vyrų šešėlyje“. 
Barbora Umiastauskaitė-
Žagarietė
07:55 „TV Europa pristato. 
Vyrų šešėlyje“. 
Birutė Mažeikaitė-
Ramanauskienė
08:30 Nauja diena
09:00 Bušido ringas.
 Tarptautinis turnyras „BUSHIDO 
KOK 2019"
09:30 Krepšinio pasaulyje
10:00 Vantos lapas
10:30 „Pone prezidente” 
12:00 „Detektyvas Linlis“ 
14:00 Gyvenimas
15:00 Laikykitės ten su Andriumi 

Tapinu
16:00 Žinios
16:30 Kryptys LT
17:00 Laikykitės ten
18:00 Žinios
18:30 „TV Europa pristato. 
Vyrų šešėlyje”. Barbora 
Umiastauskaitė-Žagarietė
19:00 „Moterų daktaras“
20:00 Žinios
20:30 Oponentai
21:00 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
22:00 Neprijaukinti 1
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai
00:00 „Moterų daktaras“ 
01:00 „Pagrindinis įtariamasis“ 
03:00 „Pasaulis iš viršaus“ 
03:20 Viralas
03:40 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
04:20 Gyvenimas
05:00 Kryptys LT
05:30 Krepšinio pasaulyje

• Skubiai ir nebrangiai Mercedes A 
200. 2005 m., 2 l, 103 kW. dyzelis, 
yra TA, draudimas. Techniškai 
tvarkingas, lieti ratai, juodas.  
Tel. 8 675 38 370.  

Rokiškis
• VW Passat Variant 1997-98 m., 
vyšninės spalvos, 1,9 l, TA iki 2021 
m. 11 mėn. Kaina 1100 Eur.  
Tel. 8 614 61 229.  

Rokiškis
• W Golf 3. 1,9 l, 81 kW. Kaina 320 
Eur. Tel. 8 630 61 751.  
Rokiškis
• Renault Megane Scenic 1998 m., 

TA iki 2021.12.16, dyzelinas.  
Tel. 8 655 16 412. Rokiškis
• 1988 m. automobilį Audi 80 
(bulka). 1,8 l, 66 kW, benzinas. 
Liukas, kablys, tvarkinga. TA 

2021.06. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 678 04 712. Rokiškis
• Priekabą su tentu. Matmenys: 
ilgis 3,5 m, plotis 1,5 m. Būklė 
gera, yra atsarginis ratas. Kaina 

derinama. Kaina 750 Eur.  
Tel. 8 677 06 447. Rokiškis
• VW Golf 2001 m., 1,9 l, tdi, 66 
kW. Kaina 690 Eur.  
Tel. 8 612 67 305. Zarasai
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TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Lietus ratlankius su M/S 
padangomis R15 195/65. Centrinė 
skylė 57.1, tarpai 112x5.  Tinka 
Audi, VW. Padangų likutis 4-5 mm. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 621 75 943. 
Rokiškis
• 2003 m. VW Passat priekinį 
stiklą. Tel. 8 655 08 291.  
Rokiškis
• Ford Galaxy, VW Sharan, Seat 
Alhambra priekinį šildomą stiklą. 
Tel. 8 655 08 291. Rokiškis
• VW Passat B5 dalimis. 1,9 l, 81 
kW arba 85 kW.  

Tel. 8 682 58 004. Zarasai
• 1998 m. Renault Espace 2,2 l, 
dyzelis; 1999 m. VW Golf 1,9 l, tdi, 
66 kW; 1998 m. Audi A3 1,9 l, tdi; 
1997 m. Audi A4 1,8 l, benzinas, 
turbo 110 kW; 1998 m. VW Passat 
1,8 l, benzinas, 110 kW.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• 2000m. Opel Astra žibintus, 
greičių dėžę, sankabą, granatas, 
dinamą, starterį, pr. sparnus ir kt. 
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• R15 lietus ratus su neblogomis 
padangomis. Ratai tiesūs, nevirinti, 
buvo ant VW Passat B5. Tinka 
Audi, VW Sharan, Alhambra, 

Galaxy, Mercedes. Kaina 85 Eur. 
Tel. 8 615 65 652. Rokiškis
• Opel Zafira galinį dangtį. 
 Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Renault Grand Espace 2,2l, DCI, 
2001 m., visą arba dalimis.  
Tel. 8 655 16 412. Rokiškis
• Sunkvežimio (vilkiko) liftą 
Cargolift. Kaina 600 Eur.  
Tel. 8 647 32 700. Kupiškis
• R17 lietus ratus su M+S 
padangomis 245/45/17. 99 VXL 
protektoriaus gylis 7 mm. Buvo 
uždeti ant Audi A6. Kaina 250 Eur. 
Tel. 8 677 98 710. Rokiškis
• 195/65 R15 ratus. Buvo Audi 80 

B4, geros būklės, 30 Eur/vnt.  
Tel. 8 683 45 996. Rokiškis
• R19 ratlankius 5/114 . Kaina 200 
Eur. Tel. 8 685 75 884.  
Rokiškis
• VW Passat B4 bagažinės uždangą 
(storkę). Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 678 10 002. Rokiškis
• Naują dviračių laikiklį THULE. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 620 31 902. 
Rokiškis
• Stogo bagažinę. Priedo – metalinė 
stogo bagažinė. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 620 31 902. Rokiškis
• 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 už 4 
vnt. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 620 31 902. Rokiškis
• Padangas Nokian Hakapelita C3 9 
mm, 215x65 16C dygliuotos, skylė 
panašiai 6,5 cm. Kaina 140 Eur. 
Tel. 8 617 14 940. Rokiškis
• Renault Espace III dalis. Pavarų 
dežę, priekinį stiklą, starterį, 
generatorių, visas kėbulo dalis, 
sėdynės, lempas. Yra daugiau 
visokių dalių, skambink/rašykit kas 
domina. Kainos sutartinės.  
Tel. 8 647 47 306. Rokiškis
• Automobilinę magnetolą 
Blaupunk Queens mp56 USB.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Renault Espace R16 skardinius 
ratlankius. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 647 47 306. Rokiškis
• R16 lengvojo lydinio ratlankius, 
5x112. Tinka daugeliui VW, Audi, 
Škoda, Seat modelių. Gražūs, su 
dangteliais. Su padangomis apie 4 
mm. Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 614 63 569. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Pigiai televizoriu Vido.  
Tel. 8 627 00 610. Rokiškis
• Televizorių Vido, 54 cm 
įstrižainės. Su pulteliu.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Televizorių ŠILELIS SL 1434 su 
skaitmeniniu imtuvu. Kaina 85 Eur. 
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Kultivatorių T25. Skambinti po 
17 val. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 600 02 697. Rokiškis
• Savadarbį traktorių su T-16 
varikliu. Kaina 800 Eur.  

Tel. 8 687 19 763. Rokiškis
• DT-75. Nauji vikšrai. Kaina 2500 
Eur. Tel. 8 628 56 657.  
Rokiškis
• Perdirbu vilkikų ratus 19.5 - 2ts4 
su padanga - 15 0Eur. Vienas 22.5 - 
Gaz, Zil priekaboms.  
Tel. 8 687 25 201. Rokiškis
• Malūną. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 609 76 754. Rokiškis
• Geros būklės statinę ant ratų. 400 
l. Galima kabinti prie traktoriaus ir 
automobilio. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 630 53 487. Rokiškis
• Kombainiuką Sampo 360 su 
dokumentais ir TA. Kederis 2,5 m, 
tvarkingas. Kaina 2300 Eur.  
Tel. 8 626 61 092. Rokiškis
• T-40 AM priekinį tiltą, variklį (už 
300 Eur), dokumentus. T-40 variklį 
dalimis. Tel. 8 607 48 852.  
Utena
• Traktoriu T-25 be variklio arba 
galima dalimis. Kaina 700 Eur.  
Tel. 8 607 48 852. Utena

KITA

• Binzel suvirinimo rankovę. 5 
m, 400AM. Galimybė prijungti 
aušintuvą. Šarvas ir antgaliai – 
nauji. Kaina 85 Eur.  
Tel. 8 624 39 429. Rokiškis
• Impulsinį, firminį suvirinimo 
aparatą. Virina ir 4 mm elektrodu. 
Mažai naudotas, mokėta 300 Eur. 
Tel. 8 684 20 231. Kupiškis

• Pilkus, pusiau vilnonius siūlus. 1 
kg. Kaina 6 Eur. Tel. 8 657 44 181. 
Rokiškis
• Lapuočio malkas. Kaina 130 Eur. 
Tel. 8 624 90 330. Rokiškis
• Kviečius, miežius. Miltus. 
Nemokamas pristatymas į sutartą 
vietą. Tel. 8 683 50 716.  
Rokiškis
• Tris buitinius dujų balionus. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 612 94 783. 
Rokiškis
• Kaladėles kūrenimui. 12 metrų 
- 150 Eur. Lapuočio kaladėlės - 
beržas, juodalksnis. Su atvežimu. 
Kupiškio raj. Tel. 8 647 32 700. 
Kupiškis
• Metalo statines, 200 l talpos. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 617 35 437. 
Rokiškis
• Sauskelnes suaugusiems. Viename 
pake 28 vnt. M dydis, kaina 7 Eur. 
Vienkartines kelnaites. Viename 
pake 14 vnt., M dydis, kaina 6 Eur. 
Tel. 8 652 48 583. Rokiškis
• Karcher 595. Žarnos ilgis 10 m. 
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Sauskelnes. Tel. 8 679 66 923. 
Rokiškis
• Metalinį seifą. Kaina 105 Eur. 
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Kviečius, miežius. Miltus. 
Nemokamas pristatymas visame 
Rokiškio rajone. Tel. 8 684 14 283. 
Rokiškis
• Storesnes metalines statines 
kurui. Tel. 8 615 55 734. 
Rokiškis
• 200 l metalinę statinę. Buvo 
naudojama dyzelinui laikyti. Kaina 
15 Eur. Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis
• Porą valandų naudotą glaisto 
šlifavimo mašiną Zirafa KD1542. 
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Gruodžio 13-oji, 
penktadienis, 

50 savaitė
Iki metų pabaigos liko

18 dienų.
Šviesos diena, Šv. Liucija

Saulė teka 8.32 val., 
leidžiasi 15.52 val. 

Dienos ilgumas 7.20 val. 
Mėnulis – pilnatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Eiviltė, Kastautas, Kastautė, 

Kastė, Kastytis, Liucė, Liucija, 
Lucė, Lucija, Otilija.

Rytoj: Alfreda, Alfredas, Augeda, 
Augedas, Augenė, Augenis, 
Fredas, Kintibutas, Kintrimas, 
Kintrimė, Kintvilas, Kintvilė, 

Tarvainas, Tarvainė.
Poryt:  Celsas, Čiovyda, 

Čiovydas, Gaudas, Gaudencija, 
Gaudenis, Gaudė, Justas, 

Kristijonas, Lybartas, Lybartė, 
Lygauda, Lygaudas.

Dienos citata
„Būti žmogumi – tai savo 

laimės negrįsti kitų nelaime“ 
(F. Dostojevskis).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1642 m. olandų keliautojas 
Abel Tasman atrado Naująją Ze-
landiją. Keletas jo palydovų per 
išsilaipinimą į krantą žuvo, nes 
vietos gyventojai maoriai pagal-
vojo, kad džiaugsmingi trimitų 
garsai skelbia apie artėjantį mūšį. 

1884 m. Percy Everitt užpa-
tentavo pirmąją monetų svėri-
mo mašiną.

1937 m. japonų armija Kini-
joje užgrobė Nankino miestą. 
Per šešias savaites čia japonai 
surengė vienas baisiausių An-
trojo pasaulinio karo skerdynių 
ir nužudė apie 200 tūkst. kinų.

1981 m. siekdama susido-
roti su „Solidarumo“ profsą-
junga Lenkijos vyriausybė ša-
lyje įvedė karinę padėtį.

2003 m. JAV kariai duobėje 
po žeme netoli Irako miesto 
Tikrito rado buvusį Irako prezi-
dentą Saddam Hussein.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1830 m. įsisiūbavus sukilimui 
Lenkijoje, caras paskelbė karinę 
padėtį Vilniaus ir kitose pasienio 
gubernijose.

1925 m. Kaune atidaryta M. 
K. Čiurlionio galerija.

Post scriptum
Jūros neperbrisi, 
kalno neperkasi.

Reguliuojamas disko sukimosi 
greitis, pailginama rankena, yra 
trikampė galvutė kampams šlifuoti. 
Galingą statybinį dulkių siurblį, 
nerūdijanti talpa. Parduodama kartu 
arba atskirai. Kaina 260 Eur.  
Tel. 8 686 91 017. Rokiškis
• Storą, aliuminį, 4 gyslų kabelį. 
Tel. 8 686 91 017.  
Rokiškis
• Įstrižą sniego valymo skydą. 
T-150K gerą variklį, visą arba 
dalimis. Bulvių kombaino E-686 
važiuoklę, galima pasidaryti tralą. 
Tel. 8 686 91 017.  
Rokiškis
• Lininius siūlus. Papildomas tel. 
(8-458) 33172 . Tel. 8 688 73 516. 
Rokiškis

• Ramundas GM parduoda 
kokybiškus, be žievės, medienos 
pjuvenų RUF tipo briketus. 
Supakuota ant padėklo. Svoris 
960 kg. 1 padėklo kaina 122Eur. 
Atsiimti: Miškininkų 10, Rokiškis. 
Už papildomą mokestį galime 
pristatyti pirkėjui. Papildomas tel. 
861006480. Tel. 8 656 20 131. 
Rokiškis
• Beržo, juodalksnio malkas 
apipjautomis kaladėlėmis. Plotis 
15-32 cm, ilgis 16-25 cm. Nereikia 
skaldyti, lengva sandėliuoti. Be 
žievės, puvinio. 22 Eur/1 kv.m. iš 
Obelių k. Pristatome už papildomą 
mokestį. Daugiau informacijos 
https://goo.gl/h1qCvF.  
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Dell Inspiron 3521. Idealios 
būklės. HDD 500GB, spartesni 
USB 3.0. Baterija laiko 2-3 val. Su 
originaliu krovikliu. Kaina galutinė, 
atsakau į sms. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 647 88 088. Rokiškis
• Mažai naudotą planšetinį 
kompiuterį Asus Zenpad 0.8. 
Galutinę kainą galime derinti. 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 604 91 575. 
Rokiškis
• Mobilų maršrutizatorių Huawei 
Wifi E5573 MBPS 150. Mažai 
naudotas. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 611 31 647. Rokiškis
• Stalinį kompiuterį, Windows7. 

Su monitoriumi. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• Monitorių Samsung 19 colių.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Nešiojamą kompiuterį. 2 
branduolių, 4 RAM, Windows7. 
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Ekologiškai užaugintas 
valgomąsias bulves. Nemokamas 
pristatymas į sutartą vietą.  
Tel. 8 683 50 716. Rokiškis
• Obuolių sūrius. Tel. 8 652 82 907. 
Rokiškis
• Natūraliais pašarais šertų mėsinių 
kalakutų skerdieną. Parduodame 
visą paukštį arba skeliame pusiau. 
Galime atvežti. Tel. 8 625 50 844. 
Rokiškis
• Jauno avinuko mėsą.  
Tel. 8 630 53 487. Rokiškis
• Įvairių veislių valgomąsias 
bulves. Atvežu. Tel. 8 601 26 960. 
Rokiškis
• Fasuotą medų po 3 Eur/kg.  
Tel. 8 458 33 083. Rokiškis
• Sertifikuotas, ekologiškai 
užaugintas valgomąsias bulves. 

Nemokamas ir greitas pristatymas 
visame Rokiškio mieste ir rajone. 
Tel. 8 684 14 283. Rokiškis
• Kaimiškai augintų kalakutų 
skerdieną. Kaina 5 Eur/kg.  
Tel. 8 679 92 522. Rokiškis
• Triušieną. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 624 01 986. Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Pianiną Lirika. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 674 22 239. Rokiškis
• Pianiną Nocturnas ir kėdutę. 
Kaina 130 Eur. Tel. 8 618 82 253. 
Rokiškis
• Geros būklės pianiną Belarus. 
Kaina derinama . Kaina 120 Eur. 
Tel. 8 682 18 893.  
Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Treniruoklius už simbolinę kainą . 
Tel. 8 621 51 352. Rokiškis
• Pačiūžas berniukui. Bauer, 36 
dydis, juodos. Ir mergaitei - 37 
dydis, baltos. Mažai avėtos. Kaina 
15 Eur. Tel. 8 686 94 691.  
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

Ieškokite Rokiškio 
prekybos centruose!

PARODOS:
Viešojoje bibliotekoje
„Pirmąjį Rokiškio liaudies teatro režisierių Vytautą Vajegą prisimenant“ 

(100-osioms gimimo metinėms);
Knygų paroda „Ant Kalėdų laukimo slenksčio“;
Aušros Povilavičiūtės kūrybinių darbų paroda.
Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje
Spaudinių paroda „Kūryba prasideda nuo minties“, skirta rašytojos 

Kristinos Gudonytės 70- osioms gimimo metinėms.
Paroda „Kalėdinė pasaka Tau“.
„Renkame 2019 metų knygą vaikams“.
RENGINIAI
Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje
Gruodžio 13 d. 14 val. - kūrybinių darbelių studijos ”Naminukai“ 

užsiėmimai.
Gruodžio 16 d. 14 val. – Pepės pamokėlės.
Gruodžio 19 d. 10- 13 val.  – skaitymo gurmanų ketvirtadienis.
Taip pat norime informuoti, jog prasidėjo devintoji akcija 

„Knygų Kalėdos“, kuriai startą davė ją inicijavusi Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė. „Knygų Kalėdos“ po visą Lietuvą skleidžia žinią – 
dovanokime knygas bibliotekoms ir vaikų dienos centrams, o vieni 
kitiems – džiaugsmą ir šilumą. Naujų knygų, kaip kasmet, laukia 
Rokiškio J. Keliuočio viešoji biblioteka ir jos filialai rajono miestuose, 
kaimuose ir miesteliuose.

PRO MEMORIA
Rokiškio kaimiškoji seniūnija:
JONAS JUODELIS 1951.11.26 – 2019.12.05
Panemunėlio seniūnija:
ARTŪRAS SAVICKAS 1962.12.09 – 2019.12.02

Nepotizmo rizika: 
Rokiškio rajono savivaldybėje
dirbančių giminaičių skaičius didėja

Šalies savivaldybių admi-
nistracijose mažėjant kartu 
dirbančių giminaičių, su-
menko ir nepotizmo rizika, 
teigia tyrimą atlikusi Speci-
aliųjų tyrimų tarnyba.

STT trečiadienį pranešė, 
jog lyginant lapkritį atlikto 
tyrimo 60-yje savivaldybių 
rezultatus su ankstesniais, va-
sario duomenimis, nepotizmo 
rizikos intensyvumo rodiklis 
sumažėjo 0,7 proc. punkto ir 
siekia 16,9 procento.

Šis rodiklis žymi, kokia 
dalis nuo visų savivaldybės 
darbuotojų yra susijusi gimi-
nystės ryšiais, yra susituokę ar 
turi bendrų vaikų.

Didžiausias nepotizmo 
rizikos intensyvumas nusta-
tytas Pagėgiuose (34 proc.), 
Šalčinininkų rajone (27 proc.) 
ir Šakių rajone (26 proc.), ma-
žiausias – Šilalės, Pakruojo 
rajonuose ir Birštone (po sep-
tynis procentus). Visose šiose 

savivaldybėse rizika, lyginant 
su vasariu, mažėjo arba iš es-
mės nesikeitė.

Iš viso giminaičių dalis su-
mažėjo 34 savivaldybių admi-
nistracijose, padidėjo – 25, 
nepasikeitė – 1 savivaldybės 
administracijoje.

Tarnyba nurodo, kad labiau-
siai, t.y. beveik dešimtadaliu 
nepotizmo rizikos intensyvu-
mas sumažėjo Šilalės rajone, 
penkiais procentiniais punktais 
– Neringos ir Kėdainių rajono 
savivaldybių administracijose. 
Labiausiai, t.y. po daugiau nei 
tris procentinius punktus, rizi-
ka augo Akmenės ir Rokiškio 
rajono savivaldybėse.

STT Strateginės analizės 
skyriaus viršininkė dr. Marga-
rita Švedkauskienė pabrėžia, 
kad pats giminystės ryšys ins-
titucijoje, kuomet giminaičiai 
nėra susiję tiesioginio paval-
dumo ryšiais, nėra problema.

„Tačiau kuo didesnis nep-
otizmo rizikos intensyvumas, 

tuo labiau didėja tikimybė 
naudotis tarnybine padėtimi 
giminių įdarbinimui, paaukš-
tinimui pareigose, atlyginimo 
didinimui, darbo sąlygų geri-
nimui ir panašiai“, – sako M. 
Švedkauskienė.

Anot jos, tyrimu siekia-
ma, kad sprendimus priiman-
tys asmenys, savivaldybių 
administracijų vadovai būtų 
informuoti apie galimas nep-
otizmo rizikas jų institucijose 
bei „skirtų deramą dėmesį jų 
valdymui“.

Nepotizmu laikomas reiš-
kinys, kai tarnybinė padėtis 
naudojama giminėms prote-
guoti, t.y. jų įdarbinimui, pa-
aukštinimui pareigose, atlygi-
nimo didinimui, darbo sąlygų 
gerinimui.

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

Miškininkai įspėjo, kokią staigmeną paruošė 
nelegaliems eglučių kirtėjams

Kol daugelis gyventojų eglu-
tės ieško prekybos centuose, 
medelynuose ir specialiai tam 
skirtose prekybos vietose, kiti vis 
dar išdrįsta medelį savavališkai 
nusikirsti miške. Miškininkams 
tai itin įtemptas metas, nes prieš 
Kalėdas suaktyvėja sąmoningai 
gamtai kenkti išdrįstančių gy-
ventojų. Tiesa, išsisukti nuo bau-
dų pavyksta retam, nes nuolat 
vyksta reidai, kurių tikslas – su-
stabdyti neteisėtus miško mede-
lių kirtimus.

VĮ Valstybinių miškų urėdijos 
Miško apsaugos skyriaus vado-
vas Marius Ivanauskas patikina: 
„Šiemet, kaip ir kiekvienais metais 
prieš šventes, bus organizuojami 
reidai, kurių tikslas – mažinti ne-
teisėtų kirtimų skaičių. Reiduose 
tradiciškai dalyvauja miškininkai, 
aplinkosaugininkai ir policijos at-
stovai. Prie to nemažai prisideda 
ir savivaldybių darbuotojai, kurie 
tikrina prekybos Kalėdų eglutėmis 
vietas.“

Miško apsaugos specialistai 
sako, kad visuomenėje vis dar ga-
jus mitas, kad miške elgiuosi kaip 
savo kieme. Visgi, pamažu didėja 
žmonių sąmoningumas gamtos 
apsaugos klausimais, o pažeidėjus 
stabdo ir baudos, ir gėdos jausmas.

„Jaunoji karta, vertinant eko-
loginiu ir gamtosauginiu požiūriu, 
yra daug sąmoningesnė. Žinoma, 
vis dar pasitaiko pavienių pažeidi-
mų, kai žmonės vietoj to, kad nu-
sipirktų Kalėdų eglutę arba šaką, 
eina į mišką ir nusikerta jauną 
medelį, nevertindami, kokią žalą 
daro miško ekosistemai. Džiugu, 
kad jau nebepasitaiko tokių atvejų, 
kokių būdavo prieš 15–20 metų, 
kai miškininkai po švenčių ras-
davo ištisus plotus plynai iškirstų 

miško želdinių, kurie pakliūdavo į 
prekybos vietas. Taip seniau buvo 
organizuojama nelegali prekyba 
Kalėdų eglutėmis“, – pasakoja M. 
Ivanauskas.

Neteisėti Kalėdų eglučių kirti-
mai tapo retu pažeidimu. Per se-
zoną nubaudžiama iki dešimties 
pažeidėjų. Daugiausiai į gamto-
saugininkų rankas pernai metais 
pakliuvo prie didžiųjų Lietuvos 
miestų miškuose žaliaskarės ieš-
kojusių pažeidėjų. Privačių miškų 
savininkai savo miške eglutę gali 
nusikirsti be leidimų. Tiesa, jie turi 
nepamiršti, kad gali būti patikrinti 
miškininkų ar aplinkosaugininkų, 
todėl svarbu su savimi turėti miško 
nuosavybės dokumentus.

Pasak VĮ VMU Miško apsau-
gos skyriaus vadovo, žala, sava-
vališkai miške nukirtus eglę, yra 
įvairiapusė. Baudos už nelegalų 
eglučių kirtimą, pasak Valstybinių 
miškų urėdijos specialistų, nėra 
mažos, todėl, ir pažeidėjų, su kir-
viu bei pjūklu keliaujančių į mišką, 
vis mažėja. Šiuo metu bauda už 
neteisėtai nukirstą Kalėdų eglutę 
siekia iki kelių dešimčių eurų (nuo 
14 iki 30 eurų). Pažeidėjui papildo-
mai tenka atlyginti gamtai padarytą 
žalą. Taip pat – valdytojui ar miško 
savininkui kompensuoti nukirstos 
eglutės kainą. Susidaro išties ne-
maža suma, ir tokiu būdu „įsigyta“ 
Kalėdų eglutė kainuos išties daug.

Kiekvienas Valstybinių miškų 
urėdijos regioninis padalinys rei-
dus vykdo dar gerokai iki praside-
dant šventėms. Tikslios reidų vie-
tos nėra nurodomos. Šiais metais 
bus vykdomi ir bendri miškininkų, 
aplinkosaugininkų reidai kartu su 
policija.

Valstybinių miškų urėdijos 
miškininkai rekomenduoja ir 
skatina gyventojus namus puošti 

specialiai Kalėdoms užaugintais 
medeliais, taip mažinant gamtai 
daromą žalą, o dar geriau – rinktis 
eglių šakas. Prie šio gamtosaugi-
nio požiūrio plėtros kasmet prisi-
deda Valstybinių miškų urėdija, 
per akcijas dalindama eglės šakas 
už dyką.

Pasak M. Ivanausko, laukiant 
Kalėdų ir puošiant savo namus, 
reikia vadovautis mažesnės žalos 
gamtai darymo principu: „Jei gali 
nekirsti – nekirsk arba nepirk nu-
kirstos, jei gali apsieiti be eglutės 
vazone – papuošk savo kambaryje 
gražia eglės šaka“.

VĮ VMU Miško apsaugos 
skyriaus vadovas patikino, kad 
šiemet, kaip ir kiekvienais metais, 
miškininkai Kalėdų eglutėmis 
prekiaus kiekviename šalies regio-
niniame padalinyje. Netrukus pre-
kybos vietų sąrašas bus paskelbtas 
įmonės internetiniame puslapyje 
www.vivmu.lt. Šiemet paprasto-
sios eglutės iš miško, priklausomai 
nuo rūšies ir dydžio (nuo 0,5 m iki 
4 m ir aukštesnės), kainuos nuo 2 
iki 35 eurų, užaugintos plantacijo-
se – nuo 5 iki 40 eurų. Plantacijose 
užaugintų sidabrinių eglučių kaina 
bus nuo 10 iki 100 eurų. Eglučių 
vazonuose kaina, priklausomai 
nuo dydžio ir rūšies, svyruos nuo 
8 iki 80 eurų.

Pasak specialistų, nors tokių, 
kurie bando „sutaupyti“ gamtos 
sąskaita vis mažėja, tačiau tai nėra 
visiškai išnykęs reiškinys. Miš-
kininkų bei aplinkosaugininkų 
darbą palengvinti gali ir piliečiai, 
informuojantys apie pastebėtus 
pažeidimus. Tai galima padary-
ti elektroniniu paštu, kreipiantis 
į Valstybinę miškų tarnybą arba 
Valstybinių miškų urėdiją (apsau-
ga@vmu.lt).

Delfi.lt inform.

Vyriausybė pakėlė įkainį advokatams už antrinės teisinės pagalbos teikimą
Vyriausybė atsižvelgė į 

advokatų pretenzijas dėl 
per mažo atlyginimo už 
valstybės garantuojamą 
teisinę pagalbą ir valandi-
nį įkainį pakėlė nuo 13 iki 
16 eurų.

Ttaip pat patikslintos pa-
čios mokėjimo taisyklės, 
advokatų kelionės išlaidų 

apmokėjimo tvarka.
„Lietuvoje pagal suderintą 

vartotojų kainų indeksą ap-
skaičiuota 2018 metų vidutinė 
metinė infliacija sudarė 2,5 
proc., todėl yra poreikis didin-
ti užmokesčio bazinį dydį“, – 
nurodoma sprendime.

Tarp advokatų reikalaujamų 
pokyčių – mažinti tenkančių 
bylų skaičių, didinti finansa-

vimą, atlikti administravimo 
sistemos pokyčius ir mažinti 
dokumentų, kuriuos turi pil-
dyti advokatai, skaičių.

E. Jankevičius BNS sakė, 
kad bendras finansavimas 
valstybės garantuojamai tei-
sinei pagalbai kitąmet didės 
iki 5,3 mln. eurų. Šiais me-
tais jis siekė 3,8 mln. eurų.

BNS inform.

Lietuvos oro erdvėje skrydžių skaičius augo 1 proc. iki 250 tūkst.
Lietuvos oro erdvėje per 

vienuolika šių metų mėnesių 
aptarnauta 249,7 tūkst. skry-
džių – 1,2 proc. daugiau nei tuo 
pačiu metu pernai.

Daugiau nei tris ketvirtada-
lius (76 proc.) visų skrydžių su-
darė tranzitiniai (189,7 tūkst.) 

– 1,2 proc. daugiau nei pernai, 
pranešė oro navigacijos paslau-
gas teikianti valstybės įmonė 
„Oro navigacija“.

Per Lietuvą šiemet daugiau-
sia skista į Rusiją (44,2 tūkst. 
skrydžių), Vokietiją (29,2 tūkst. 
skrydžių), Suomiją (14,4 tūkst. 
skrydžių), Latviją (13,9 tūkst. 

skrydžių) bei Kiniją (7,8 tūkst. 
skrydžių). Iš Lietuvos daugiau-
sia skrista į Jungtinę Karalystę 
(3,2 tūkst. skrydžių), Latviją 
(2,8 tūkst. skrydžių), Vokietiją 
(2,5 tūkst. skrydžių), Lenkiją 
(2,4 tūkst. skrydžių) bei Daniją 
(1,8 tūkst. skrydžių).

BNS inform.



Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Gruodžio 13 d. Naktį 2

Dieną 4
PR, 
5-10 m/s

Gruodžio 14 d. Naktį 3
Dieną 6

PR,
6-12 m/s

Gruodžio 15 d. Naktį 3
Dieną 4

PV, 
7-15 m/s

Gruodžio 16 d. Naktį 1
Dieną 5

P,
4-9 m/s
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Vienas medžiotojas užeina 
pas kitą medžiotoją į svečius. 
Žiūri, ant sienos kabo didžiulis 
šerno kailis. Svečias klausia:

– Kiek kartų į šerną šovei?
– Dešimt.
– O kiek pataikei?
– Ne karto.
–Tai nuo ko jis kojas pakratė?
– Iš juoko.

***
Naujasis rusas bankrutavo 

ir įsidarbino pašte. Kiti naujieji 
rusai jo klausinėja:

– Ką tu ten veiki?
– Aš?! Vokus spauduoju.

šią monetą į spiritą. Kaip manote, 
ar ji ištirps?

– Žinoma, kad ne!
– Teisingai, o kodėl?
– Jei ji galėtų ištirpti, tai jūs ten 

jos nedėtumėte!
***

Eina dvi blondinės su kirvuku 
mišku. Eina valandą, kitą. 
Pavargo, sušalo. Viena sako:

– Žinai ką, padružke? Kertam 
pirmą pasitaikiusią eglutę. Kad ir 
nepapuoštą.

***
Gyvenimas kaip mechanikos 

vadovėlis: tai turi suktis, tai 
neišsisuksi.

***
Autobusų parko radinių 

skyriuje:
– Atleiskite, ar neradote vakar 

paliktos autobuse dėžės degtinės?
– Degtinės neradome. 

Radome tą, kuris ją rado.
***

– Tėti tėti, o kur auga mangai?
– Mangolijoj turbūt.

***
– Ar tu nesigaili ištekėjusi?
– Ar aš tau ne žmogus?! 

Aišku, kad gaila vargšelio.
***

Žmogelis trečią ryto iškvietė 
gydytoją. Tas atvyko, ir rimtu 
veidu sako:

– Pakvieskite kuo skubiau 
savo vaikus, anūkus ir notarą. 
Skubiai!

Kai žmogelis sukviečia visus, 
jis drebančiu balsu klausia:

– Daktare, aš mirsiu?

– Dar ko! Tiesiog aš nenoriu 
būti vieninteliu kvailiu, kuris per 
jus nemiega.

***
Miršta senas mafijozas. Prie 

lovos susirinkusi visa šeima. Jis 
sako:

– Aš palieku jums viską, ką 
uždirbau sąžiningu darbu. 

Vyresnysis sūnus:
– Tėve, bet testamente įrašyta 

tik pistoletas, sena slidininko 
kaukė ir juodas lagaminėlis.

Mirštantysis:
– Aš gi sakiau: visa, kas 

uždirbta sąžiningu darbu.
***

Kapinės. Užrašas ant 
paminklo: „Mieloji, nevaikščiok 
taip dažnai. Nors čia leisk man 
pailsėti“.

***
Pokalbis:
– Už ką sėdi?
– Portretus piešiau.
– Kokius dar portretus?!
– Va tokį Frankliną, 

pavyzdžiui.
***
Blogai buvo Adomui: jo 

žmona negalėjo išeiti pas mamą!
***

Blondinė nesutiko 
policininkui atiduoti vairuotojo  
pažymėjimo.

– Tai dovana! – šaukė ji.
***

Suvalkiečių šeima pietauja. 
Mama:

– Petriuk, tu gi ne šuo. 
Atiduok tėtukui kaulą.

Orų prognozė gruodžio 13-16 d.

– Taigi čia labai nuobodus 
darbas!

– Pats tu nuobodus! Juk data 
kiekvieną dieną keičiasi!

***
– Petrai, kodėl pavėlavai į 

darbą?
– Per vėlai išėjau iš namų.
– O anksčiau negalėjai išeiti?
– Negalėjau. Jau buvo per vėlu 

išeiti anksčiau.
***

Naujasis rusas kartą atvažiuoja 
į Paryžių. Vaikščiodamas po 
nuostabų miestą prieina prie 
prancūzo ir, mostelėjęs link 

Eifelio bokšto, ironiškai sako:
– Tai ką, lochai, naftos taip ir 

neradot?!
***

Mama klausia Marytės:
– Kaip matai su naujaisiais 

akiniais?
- Gerai, tėte...

***
Vyras su žmona ruošiasi eiti 

į miestą, o kelias į jį eina per 
mišką. Vyras rengiasi, kaklaraištį 
pasiriša. Staiga į kambarį įbėga 
susijaudinusi žmona ir pradeda 
šaukti:

– Alkanas lokys miške suėdė 

du žmones!
Vyras ramiai lyg nieko nebūtų 

girdėjęs:
– Na, ko čia stovi? Eik, 

ruoškis.
Žmona:
– Aš niekur neisiu – bijau!
Vyras taip pat ramiai:
– Sakiau tau, kad eitum 

ruoštis. Ir paskubėk.
– Gal tu proto netekai? Juk 

sakiau, kad miške alkanas lokys 
du žmones suėdė! – bando jį 
perkalbėti žmona.

Vyras:
– Kvaiša, ruoškis greičiau, kol 

lokys dar sotus!
***

Parduotuvėje vyriškis 
nedrąsiai užkalbina nepažįstamą 
moterį:

– Atsiprašau, kad užduosiu 
tokį keistą klausimą... Sakykite, 
į kokį parduotuvės skyrių jūs 
eitumėte, jei turėtumėte 1000 
dolerių?

– Žinoma kad į kosmetikos!
– Ačiū jums! Bėgu ieškoti 

žmonos!
***

Grįžta vyras iš žvejybos 
tuščiomis, nedrąsiai stovi prie 
slenksčio ir klausia:

– Katinas namie?
Žmona atsako:
– Eik drąsiai, aš jam kilkių 

nupirkau!
***

Suvalkiečių mokykloje vyksta 
chemijos pamoka:

– Mokiniai, matote, aš dedu 

BALDAI

• Minkštą kampą. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 621 52 675. Rokiškis
• Rankų darbo, uosiu puoštą 
komodą. Kaina 30 Eur.  

Tel. 8 610 10 341. Rokiškis
• Rankų darbo komodą. Kaina 30 
Eur. Tel. 8 610 10 341.  
Rokiškis
• 3 dalių veidrodį su staliuku ir 
spintele smulkmenoms. Kaina 20 

Eur. Tel. 8 610 10 341.  
Rokiškis
• Nenaudotas metalines lovas. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 617 35 437. 
Rokiškis
• Už simbolinę kainą atiduodu 

sekciją. Geros būklės. 1,95 m 
aukštis, ilgis 3 m. Išsivežti patiems. 
Tel. 8 636 41 089. Rokiškis
• Prieškambario baldus. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 614 19 157.  
Rokiškis
• Didelį veidrodį mediniais rėmais. 

Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• Spintą. Kaina gali būti derinama. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 695 65 040. 
Rokiškis
• Vonios baldų komplektą. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 611 34 820.  
Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Naują dujinį ir elektrinį šildytuvą. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 621 51 352. 
Rokiškis
• Integruojamą, gerai veikiančią 
indaplovę Miele. Tel. 8 610 91 018. 
Rokiškis
• Šaldytuvą su šaldikliu 
(170x55x60). Geros būklės, mažai 
naudotas. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 602 52 187. Rokiškis
• Labai geros būklės, veikiančią 
Beko skalbimo mašiną.  
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Elektrinę siuvimo mašiną ČAIKA 
134. Kaina 85 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Naudotą lovytę, pakeista viena 
lentutė. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 670 21 793.  
Rokiškis


