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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

Vizitas Harbine – šiuolaikinio miesto koncepcija, 
platus verslo požiūris ir neeilinė galimybė menininkams

4-5 p.
Pilietiško verslininko iniciatyva – elektromobilių įkrovimo stotelė

Verslininkas Vilmantas Petrušonis demonstravo, kaip veikia naujoji stotelė.                                                                                          L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Žaliosios lentelės grįžta. 
Išskyrus vieną
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Kriaunų seniūnijos miškuose pavasaris – žydi žibutės

Dalinamės skaitytojos atsiųsta nuotrauka. Rokiškio rajone, Kriaunų seniūnijos miškuose pavasaris –vietoje sniego 
pusnių žydi žibutės.
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Pilietiško verslininko iniciatyva – 
elektromobilių įkrovimo stotelė

Pačiame Rokiškio cen-
tre, aikštelėje Respublikos 
gatvėje išdygo nematytas 
agregatas. Tai elektromobi-
lių įkrovimo stotelė, kurioje 
vairuotojai vienu metu galės 
energijos atsargas pildyti 
dviems automobiliams. Ši 
stotelė – verslininko Vilman-
to Petrušonio iniciatyva. 
Pašnekovas neslepia: įren-
ginys, bent jau kelerių metų 
perspektyvoje, jokio pelno 
neatneš. Greičiau jau nuos-
tolius. Tačiau ji – pastanga 
kurti kitokį, modernų Ro-
kiškį.

Kontrastinga aplinka
Moderni stotelė įrengta 

pačioje miesto širdyje: Res-
publikos gatvės aikštelėje,  
kur anksčiau buvo turgelis. 
Įrenginys, nors ir nedidelis, 
matomas iš toli. Ir modeniu, 
tamsoje šviečiančiu krovimo 
įrenginiu, ir dailiai sutvarkyta 
aplinka. Ši modernybė ryškiai 
kontrastuoja su aplinka: kai-
mynystėje apdegusiu mediniu 
namuku, išgriuvusia daržine, 
apsilaupiusiais namais, į aikš-
telę žvelgiančiais išdužusiais 
langais.

V. Petrušonis neslepia: jis, 
kaip ir daugelis rokiškėnų, 
savo miestą norėtų matyti ne 
tokį. O modernų, gražų, pa-
trauklų, atvirą inovacijoms. O 
ši aikštelė – asmeninis vers-
lininko indėlis į tokį, ateities 
Rokiškį. „Apie elektromobi-
lių įkrovimo stoteles rajono 
valdžia jau keletą metų kal-
bėjo. Va ėmėme ir pastatė-
me“, – sako V. Petrušonis. Jis 
neslėpė: kadangi aikštelė yra 
miesto istorinėje dalyje, todėl 
ir reikalavimai jos įrengimui 
buvo didesni, nei būtų kitose 
miesto vietose.

Investicija pelno neneš,
tačiau jau yra planų
modernizacijai
Kiek kainavo tokia mo-

derni aikštelė? Verslininkas 
atviras – įskaitant sklypo 
tvarkymo darbus ir kitas prie-
mones, stotelės savikaina yra 
maždaug 20 tūkst. Eur. Viena 
kilovatvalandė automobiliui 
šioje aikštelėje kainuos tiek 
pat, kiek ir kitose tokio tipo 
stotelėse – 25 cnt.

Kalbų apie bent kažkokį 
investicijos atsipirkimą, ką 

jau kalbėti apie pelną, nėra. 
Stotelės potencialius klien-
tus Rokiškyje, pašnekovo 
žiniomis, ant vienos rankos 
galima suskaičiuoti. „Rajo-
ne yra šeši elektromobiliai, 
trys jų – mano“, – juokavo 
V. Petrušonis. Kada gi atsi-
pirks investicijos? Pašneko-
vas atviras – toks klausimas 
nekeliamas. Vien tik elektros 
galios mokestis, mokamas 
kas mėnesį, vargu ar bus pa-
dengtas iš to, ką už paslaugą 
sumokės elektromobilių vai-
ruotojai.

Aikštelė, pašnekovo ma-
nymu, reikalinga ne tiek 
vietos vairuotojams: jie turi 
kur įkrauti savuosius auto-
mobilius, o atvykstantiems 
svečiams. Kurie gali sau ra-
miausiai palikti automobilį 
patogioje vietoje miesto cen-
tre, ir kol jo energijos atsar-
gos pildomos, pasivaikščioti 
po centrą, aplankyti bažny-
čią, muziejų, parduotuves, iš-
gerti kavos kavinėje. Ir žmo-
nių, kurie į Rokiškį atvažiuos 
elektromobiliais, ateityje tik 
daugės.

Naujoji aikštelė – viduti-
nio įkrovimo greičio. Tačiau 
ir šioje jau galima įkrauti kad 
ir garsiosios Teslos akumulia-
torius. Tiesa, Rokiškyje Teslų 
dar niekas neturi, bet atva-
žiuojančių jomis iš kitų miestų 
gali būti.

Be to, aikštelę V. Petrušo-
nis rengė su perspektyva atei-
čiai: ją bus galima moderni-
zuoti, įrengti greito įkrovimo 
aikštelę.

Kaip veikia aikštelė?
Modernioji aikštelė pradės 

veikti maždaug už poros die-
nų. Joje jau ir dabar galima 
krauti automobilius, tačiau, 
prieš siūlydamas paslaugą, 
V. Petrušonis nori sutvarkyti 
visus formalumus: pakabinti 
informacinius ženklus, su-
tvarkyti kitas smulkmenas. Jis 
pademonstravo, kaip veikia ši 
aikštelė.

Pirmiausia, ką turi kiekvie-
nas elektromobilio vairuoto-
jas: įkrovimui skirtas laidas, 
ir speciali programėlė, skirta 
krauti automobiliui stotelė-
se. Taigi, aktyvuoti krovimo 
paslaugą galima dviem bū-
dais: specialiu raktu, arba 
minėta mobiliąja aplikacija: 
stotelėje yra specialus tam 
skirtas kodas. Tada tereikia 
tik prijungti automobilio laidą 

prie stotelės ir palikti mašiną 
krautis.

Rokiškyje tai pirmoji vieša 
automobilių įkrovimo stotelė. 
Jų žemėlapyje rodoma, kad 
Rokiškyje papildyti elektro-
mobilio energijos atsargas 
galima dviejose vietose: šioje 
aikštelėje bei Pramonės gatvė-
je esančiame įrenginyje. Nedi-
delė įkrovimo stotelė taip pat 
yra ir Ilzenberge.

„Rokiškio Sirena“ primena, 
kad verslininkas V. Petrušonis 
yra ne vienos gražios ir pras-
mingos iniciatyvos bendraau-
torius. Kartu su kolegomis iš 
parasparnių klubo „Puga“ jis 
miestiečius džiugina įspūdin-
gais pasirodymais valstybinių 
švenčių, Obelinės proga, bei 
kitomis idėjomis.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Į amžino poilsio vietą Kalneliškio kapinėse 
palydėjome kuopelės narę RAGNYTĘ 
RINKEVIČIENĘ-PUŠINAITYTĘ. Ji gimė 
1931 m. Šakių rajone darbščių ūkininkų šeimoje. 
Baigusi Žemės ūkio akademijos miškininkystės 
fakultetą buvo paskirta Rokiškio urėdijos 
darbuotoja, o vyras Albinas Rinkevičius baigęs 
tą pačią akademiją su inžinieriaus diplomu 
buvo paskirtas Rokiškio žemės ūkio technika 
vadovu. Velionė buvo komandiruota į Laibgalių 
gyvenvietės statybą, kur su architektu Artūru 
Kavaliausku statė ir apželdino gyvenvietę. Tai be 
galo buvo darbšti, reikli sąžininga, mylinti savo 
darbą ir žmones, inteligentų šeima. Užaugino 
2 sūnus a.a. Rimantą ir Aidą. Abu baigė Žemės 
ūkio akademiją. Rimantas įgijo tėvo specialybę, 
Aidas – motinos, ir dirba Pandėlio girininkijos 
girininku.

Priimkite mielas Aidai su žmona Egle mūsų 
užuojautą, stiprybės marčiai Audronei ir anūkėms 
Rūtai ir Aušrai. Ačiū Rokiškio ligoninės 5-ojo 
aukšto personalui už velionės priežiūrą.

Kuopelės nariai Viktoras Deksnys, 
Bronė Petrulienė, Boleslovas Savickas, 

Aldona Šlikienė, Vytautas Šlikas 

PRO MEMORIA

Kvietimas Rokiškio 
rajono verslininkams!

Rokiškio rajono savivaldybė kviečia rajono versli-
ninkus dalyvauti tarptautiniame ekonomikos foru-
me „Lietuvos regionų ir Kazachstano ekonominio 
bendradarbiavimo plėtra“. Renginys vyks kovo 2-5 
d. Almatoje, Kazachstane.

Forume planuoja dalyvauti didžiausių Kazachsta-
no investicinių fondų, bankų bei įmonių vadovai.

Kviečiame nepraleisti progos pristatyti savo 
įmones, veiklą, produkciją Kazachstano investuo-
tojams.

Apie sprendimą dalyvauti prašome pranešti iki 
sausio 21 d.

Dėl papildomos informacijos 
prašome kreiptis tel. +370 685 66700,

arba j.dascioraite@post.rokiskis.lt

Trečiadienį, sausio 15-ąją, vyko rajono Saugaus eismo 
komisijos posėdis. Kaip informavo Rokiškio miesto se-
niūnas Arūnas Krasauskas, buvo nuspręsta grąžinti prie 
šviesoforų anksčiau buvusias vadinamąsias žaliąsias kor-
teles, išskyrus vieną.

Žalioji kortelė nebus grąžinama Vytauto ir Juodupės ga-
tvių sankryžoje prie Neįgaliųjų draugijos pastato (rokiškė-
nams žinomo kaip senieji gimdymo namai), nuo poliklinikos 
sukant į miesto centrą.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Žaliosios lentelės 
grįžta. Išskyrus vieną

KRIMINALAI
Elektros skydinėje - 
sprogimas
Sausio 13 d., gautas 
pranešimas, kad Taikos 
g., Rokiškyje, priešais 
namą kažkas sprogo 
elektros skydelyje, galimai 
svyla laidai. Atvykę ESO 
darbuotojai nustatė, kad 

sprogo aukštos įtampos 
mova.

Už vairo - neblaivus
Sausio 11 d., 6.43 val. 
Rokiškyje, Laukupio g., 
neblaivus (1,99 prom. 
girtumas) vyras (gim. 1968 
m.) vairavo automobilį 

RENAULT ESPACE.

Padėjo patekti į namus
Sausio 14 d., 14 val. gautas 
pranešimas, kad Pirties g., 
Rokiškyje, giminaitis neati 
daro durų ir neatsako į 
telefono skambučius.
Ugniagesiai rankiniu 

inventoriumi atidarė 
duris ir įleido medikus. 
Gaisrininkai padėjo asmenį 
įnešti į greitosios pagalbos 
automobilį.

Panevėžio VPK ir 
Priešgaisrinės apsaugos ir 

gelbėjimo departamento 
inform.

Mažų miestelių lygoje
namuose žais pandėliečiai

Šeštadienį, spalio 18 d. Rokiškio Kūno kultūros ir sporto 
centre bus žaidžiamos vienerios Mažų miestelių lygos rung-
tynės: 17 val. svečius iš Labūnavos priims Pandėlio krepši-
ninkai.

Kol kas Pandėlys lygos B diviziono B grupėje užima ketvir-
tąją vietą. Sirgaliai kviečiami palaikyti pandėliečių. Kitas šios 
grupės rungtynes Obelių „Entuziastai žais Kavarske. Abi šios 
ekipos kol kas yra grupės lyderės.

„Rokiškio Sirenos“ inform.
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Popierinės institucijos. Gal jau užtenka „pakazūchos“?

Sovietmečiu buvo toks sma-
gus terminas: „pakazūcha“. Nors 
„pakazūcha“ gerokai ankstesnis 
darinys. Prisiminkime garsiuosius 
Potiomkino kaimus carienės ke-
lyje: suramstytus spalvingus vals-
tiečių trobelių fasadus, cerkves su 
žibančiais kupolais. Kortežui pra-
važiavus, dekoracijos buvo skubiai 
ardomos ir vežamos į kitą stotelę 
ilgame kelyje. O iš toli atrodė kles-
tintys kaimai, klestintys valstiečiai, 
savo siauromis nugaromis menkai 
maskuojantys skurdą, purvą, be-
raštystę. 

Butaforinis grožis, butaforinė 
veikla. Sovietmečiu „pakazūcha“ ir 
prirašinėjimas pasiekė iki tol neregė-
tas aukštumas. Mat gražinti tikrovę 
skatino pati santvarka, kuri buvo ku-
riama tam, kad „pasaką padaryti ti-
krove“. Prirašinėti vertė gyvenimas: 
už planų, kad ir pačių idiotiškiausių, 
nevykdymą, laukė ilgalaikė ekskur-
sija pas baltąsias meškas be atgalinio 
bilieto. Tačiau prirašinėjimas turi to-
kią bjaurią ydą: kartą pripeckiojęs, 
jau negali sustoti. Juk nepaaiškinsi, 
kodėl derliai ir primilžiai per metus 
sumažėjo dvigubai ar trigubai. Ten-
ka suktis iš situacijos ir prirašinėti 
toliau.

Tai štai, prirašinėjimo ir „pakazū-
chos“ mąstai ilgainiui virto protu 

nesuvokiamais. Naudodami atvirus 
šaltinius – sovietinę spaudą, Vakarų 
specialistai suskaičiavo, kad kasmet 
bulviasodį europinėje Sovietų sąjun-
gos dalyje baigianti keliomis dieno-
mis anksčiau, jis baigiasi jau... vasarį. 
Žiemos speige bulves kolūkiečių bri-
gados kiša tiesiog į sniegą. Juokinga? 
O realybė buvo bjauri. Jau brandžio-
jo socializmo laikotarpiu viso plani-
nio žemės ūkio varikliu buvo... vals-
tiečio sodybinis sklypelis. Lygiai taip 
pat planinėje „viskuo pertekusioje“, 
o realiai, amžino trūkumo ir deficito 
ekonomikoje, klestėjo prekyba iš po 
skverno, kombinavimas, maskuojan-
tis paprastą ir bjaurų žodį „vogimas“. 
Tokia buvo „pakazūchos“ kaina. 
Kaip manote, ar niekas nieko nema-
tė, nesuprato? Visiems tokia situacija 
buvo gera, patogi ir tiko: vieni segėsi 
medalius už našų darbą ir lagaminė-
liuose tempė rūkytus skilandžius, kiti 
džiaugėsi šiltas vietas išsaugoję, treti 
vilko namo visa, kas neprikalta ir ne-
pririšta. 

Bėda ta, kad „pakazūcha“ nebuvo 
tik žemės ūkio ar pramonės elemen-
tas. Tai tapo mentaliteto, gyveni-
mo būdo neatskiriamu ženklu. Tezė 
„viena galvoju, kita sakau, trečia 
darau“ – pažįstama daugeliui sovie-
tinės santvarkos palikuonių. Ir dabar 
dar tebemokame kainą už sovietinę 
„pakazūchą“ ir gigantomaniją.

Sovietmečiu viskas buvo „priei-
nama“, bet visko trūko. Elementa-
riausių dalykų: vaistų, higienos prie-
monių. Ar dabar kas suvokia, kad 
kremas „Ponds“ po du litus už indelį 
buvo visų sovietinių ponių svajonė? 
Kaip ir lenkiški tamsoje šviečiančių 
spalvų šešėliai, mocherinis megzti-
nis, apelsinai ir mistiniai žirneliai su 
majonezu.

„Pakazūcha“ buvo nemokamas 
būstas. Tik kažkodėl kiekvieno 
homo sovieticus svajonė buvo atski-
ras nuosavas namelis. „Pakazūcha“ 
buvo beveik nemokamas šildymas, 
nemokamas telefono ryšys, nemo-
kama kultūra, skaičuojama pastatais 
ir darbuotojų vienetais kvadratiniam 

kilometrui. Atrodė visko daug, visko 
nemokamai. Kol neatėjo nelemtieji 
1985-ieji. Kai Sovietų sąjunga akis 
į akį susidūrė su skambiu žodžiu 
„bankrotas“. Kai jau teko skolintis iš 
nekenčiamų Vakarų, mainais už de-
mokratines permainas. Atsimenate, 
koks žodis atėjo kartu su Pertvarka? 
Ogi „chorzasčiot“, arba „ūkiskaita“. 
Kitaip sakant, šalis pagaliau pradėjo 
skaičiuoti. Kuo tai baigėsi, prisime-
name. Pas kaimynus iki šiol keiks-
mažodis „lichije 1990-yje“, pašėlę 
1990-ieji (taip kaimynai įvardina 
dešimtmetį nuo 1990 iki 2000 m.). 
Staiga atėjo praregėjimas: karalius 
nuogas, o „pakazūcha“ ir tikrovė ski-
riasi kaip diena nuo nakties.

Tačiau „pakazūcha“ taip lengvai 
pozicijų neužleido. Mat ji, evoliu-
cionavusi į tiesiog darbo imitavimą, 
buvo labai patogi. Sovietinės visuo-
menės gyventojas įstaigų, institucijų 
darbo nekvestionavo. Svarbiausia 
buvo nepatekti į jų akiratį. O de-
mokratinėje visuomenėje instituci-
jos tarnauja žmogui ir visuomenei. 
Žmogus ir visuomenė yra jų efekty-
vumo ir reikalingumo vertintojas. O 
ar įbaugintas sovietinis žmogelis su-
gebėjo tapti ponu ir kontrolieriumi? 

Nuostabieji 1993-1997 m., kai 
visu skaudumu pajutome perėjimą iš 
planinės į kapitalistinę ekonomikos 
sistemą, atskleidė daug įdomybių 
apie lietuviškąjį mentalitetą. Tada, 
kai jaunas Lietuvos verslas žmones 
gąsdino: „už durų stovi eilė“, pačia 
nuostabiausia vieta tapo valdiška tar-
nyba. Joje, kad ir girgždėdamas, vis-
gi veikė šioks toks Darbo kodeksas. 
Ir šitos vietelės, su kad ir nedidele, 
bet garantuota alga, buvo tikra oazė. 
Prisiminkime dar ir sovietinę „voke-
lių ir pakišų“ sistemą, kuri pertvarkų 
laikotarpiu ne vienam drąsesniam 
leido ir antrą algą iš po skverno par-
sinešti. Patys suprantate, kuo tapo 
tarnyba valstybės institucijose... Ne-
sakau, kad kyšius ėmė visi. Nemažai 
tarnautojų jų neėmė. Bijojo. Bijojo 
netekti tos šiltos ramios vietelės su 
skaičiuojamu darbo laiku, reguliariai 

mokamu atlyginimu. Antraip... An-
traip būtų tekę stoti į ilgos eilės prie 
verslo įmonių vartų, galą. 

Ir štai, įsivaizduokite, ateina toks 
drąsuolis, šaukdamas „Eureka! Ra-
dau!“. Ponas verslininkas toks ir 
toks algas vokeliuose moka. Pas tą ir 
tą viršvalandžiai neapskaitomi. Pas 
šitą gamykloje ekologinė katastrofa. 
Ir kas buvo sakoma tokiam akylam 
ir ausylam? „Arba užsičiaupi ir neši 
muilą į savo kabinetą, ir tyli ten, 
pats žinai ką suraukęs, arba daugiau 
čia nedirbsi. Galėsi vėžio uodegos 
5-ojo narelio ligas toliau analizuot, 
akiniuotas botanike“. Viskas aišku? 
O kur dar viešoji opinija, kad val-
džia tik ir taikosi sužlugdyti vargšą 
verslą? Ir ką turėjome, prisimename 
patys... Štai jums ir atsakymas, kaip 
atsiranda „nematomi vamzdžiai“. 
Arba tai, kad 90 proc. darbo sutarčių 
nutraukiama darbuotojo pageidavi-
mu... Kad mūsų šalyje iki šiol nėra 
tokio reiškinio, kaip prastova. Kad 
niekam nepaskausta galvos, kai vie-
nos įmonės pora dešimčių žmonių 
staiga užsimano nemokamų atostogų 
be jokių socialinių garantijų... 

Visuomenė, supratusi, kad iš šitų 
institucijų jokios naudos, seniai į jas 
numojo ranka. Dar baisiau, ji šventai 
įsitikinusi, kad biurokratai yra nie-
kam nereikalingi parazitai, naikinan-
tys mokesčių mokėtojų pinigus. 

Štai per nepilną pusmetį Lietu-
vą sukrėtė dvi ekologinės nelaimės. 
Pražiūrėtos nelaimės. Kaip taip nu-
tiko? Paskaičiuokime. Trisdešimt 
metų žmonės tikėjo, kad yra nebau-
džiami. Kad gaisrai ir ekologinės ka-
tastrofos – tai kažkur Afrikoje. O pas 
mus galima... Kai ką nupirkti, kai ką 
įbauginti. Pas mus trisdešimt metų 
vyko imitacija, „pakazūcha“: nes 
vykdyti realią priežiūros veiklą tie-
siog nebuvo svertų. Ir jų nėra dabar. 
Ir turime rezultatus. Skauda?

Štai puikus nūdienos ženklas ir pa-
vyzdys – mūsų saugumas. Valstybės 
saugumo departamentas kreipiasi į 
politikus, kitaip sakant, į visuomenę 
pagalbos, suteikti tam tikras galias. 

Vykdyti aktyviai veiklai reikia svertų. 
Patys suprantame, kur ir kokioje situa-
cijoje esame. Ir kad saugumo grėsmės 
yra mums ir apie mus. Ir ką girdime? 
Erzelį, kad Lietuva taps nedemokrati-
ne, žvalgybos, saugumo valstybe. Ar 
tai įmanoma laisvoje demokratinėje 
valstybėje? Laisvoje ir demokratinėje 
– neįmanoma. Nes valstybės instucijų 
paskirtis – tarnauti piliečiams. O pi-
liečių – kontroliuoti, kaip veikia šios 
tarnybos. Bet jos turi veikti. 

Mūsų visuomenėje iš principo ne-
tikima visuomenės galia kontroliuo-
ti šią savo instituciją. Ir, kad nebūtų 
pagundos, tada jau mūsų bailiams 
atrodo, kad geriau išvis nesuteikti jai 
priemonių ir resursų veikti. Kas kad 
valstybingumo sąskaita.

Kokia išeitis? Mums reikia ne 
bet kokių institucijų. Mums reikia 
veikiančių. Gal galime vieną kartą 
pasimokyti, kiek kainuoja darbo imi-
tacija? Tai gal galima vieną kartą pa-
galiau sutarti, koks tas saugumas turi 
būti, ir ką jis turi daryti? Ramstyti 
paminklus, teikti ataskaitas, ar veikti 
užtikrinant mūsų valstybės saugu-
mą? Kiekvienas, bent kažkiek besi-
domintis istorija, puikiai žino, kad 
žvalgyba ir kontržvalgyba, slapto-
sios tarnybos – neatsiejama kiekvie-
nos valstybės dalis. Ir kad saugumo 
politika formuojama ne baltomis 
pirštinytėmis. Kiek jos bus pilkos – 
visuomenės sutarimo reikalas. Kiek 
bus veiksmingos mūsų institucijos, 
kurioms išlaikyti skiriame lėšas, irgi 
visuomenės sutarimo reikalas. Ar ir 
toliau kultivuosime „pakazūchosׅ“ 
kultą, ar savo pačių valstybinėms ins-
titucijoms pagaliau suteiksime galias 
ir resursus veikti? Kartu nubrėždami 
ribas, kurių negalima peržengti, ir at-
sakomybę peržengusiems raudonas 
linijas. Tai mes, visuomenė, turime 
dėl to susitarti. O ne priveisti krūvą 
institucijų, be galių, be priemonių ir 
be resursų. Joms palikti pareigą ap-
simesti, kad veikia. Mums –  kad jas 
kontroliuojame. Ir pastatyti dar vieną 
Potiomkino kaimą. Iki pirmos katas-
trofos. 

Prasidėjo „Žalioji savaitė“ Berlyne
Vakar Berlyne prasidėjo 

tarptautinė žemės ūkio, mais-
to produktų ir sodininkystės 
paroda „Žalioji savaitė 2020“, 
kurioje dalyvauja ir savo pro-
duktus pristato 12 Lietuvos 
gamintojų. Tarp jų ir juodupė-
nė Laimutė Sadauskienė, kuri 
specialiai šiai parodai iškepė 
šakotį-milžiną.

Parodoje pristatomi bityno 
„Devyni medūs“ ir mažosios 

bendrijos „Medaus magija“ me-
daus desertai, Radviliškių kaimo 
kepyklos ruginė duona ir šimta-
lapiai, Laimutės Sadauskienės 
įmonės konditerijos gaminiai, 
„Saderos“ limonadai, „Šerno pė-
dos“ mėsos gaminiai, „Piscator“ 
produktai iš lietuviško šamo, 
„Versalos“ desertai iš agurkų, 
„Šušvės midaus“ midus, tauto-
dailininkės Danutės Tikužienės 
gintaro ir žalvario dirbiniai, Lie-
tuvos ūkininkų draugijos narių 

sukurti darbai. Tautinio paveldo 
ženklo kremus demonstruos 
„Evija ir partneriai“, o „Biopro-
duktas“ pristato pluoštinių kana-
pių sėklas, aliejų, baltymus, mil-
tus, arbatas bei kitus produktus.

Į parodą vyksta žemės ūkio 
ministras Andrius Palionis, kuris 
susitiks su Moldovos, Ukrainos, 
Lenkijos, Baltarusijos, Sakartve-
lo ir Baltijos šalių ministrais bei 
Europos Komisijos atstovais.

BNS inform.

Rokiškėnai futbolininkai kol kas ketvirti
Utenos apskrities futbolo 

federacija po trumpos šven-
tinės pertraukos tęsia salės 
futbolo Utenos DSC taurės 
varžybas. Prasidėjo jų an-
trasis ratas. Rokiškėnams 
kol kas sekasi neblogai: jie 
užima ketvirtąją vietą.

Varžybose dalyvauja še-
šios ekipos: Rokiškio futbolo 
klubas bei penkios koman-

dos, atstovaujančios Uteną.
Lyderė yra „Dyve united“, 

turinti 15 taškų, po 13 surinko 
„FK 2000“ ir „FK Jaunimas“. 
Rokiškio futbolo klubas turi 9 
taškus. 

Likę dvi komandos – toli 
nuo lyderių: „FK Rajonas“ 
turi tik tris taškus, o „Draco“ 
– nė vieno.

Rokiškėnų neblogas ir įvar-
čių santykis: įmušė 16, pralei-

do 17-ka.
Pagal varžybų regla-

mentą, komandos sužais du 
ratus, ir daugiausiai taškų 
surinkusios, taps prizininkė-
mis. Rokiškėnai jau sužaidė 
šešerias rungtynes, liko dar 
ketverios. Dar po kartą mū-
siškiai žais ir su varžybų ly-
deriais. 

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.

Atidedamos Sartų žirgų lenktynės
Sartų hipodrome Duseto-

se pirmąjį vasario šeštadienį 
turėjusios vykti respublikinės 
žirgų lenktynės dėl šiltų orų 
atidėtos iki palankesnių orų.

„Sartai 2020“ organizacinis 
komitetas tokį sprendimą priė-
mė atsižvelgęs į orų prognozes, 

kurios, anot šio komiteto pirmi-
ninko, žemės ūkio ministro pata-
rėjo Gedimino Lapuko, pakeitė 
visus planus.

„Esame bejėgiai prieš gam-
tą, matome, kad klimato kaita 
neišvengiamai palietė ir šį pui-
kų, tradicinį renginį.  Realybė 
yra tokia, todėl pirmąjį vasario 

savaitgalį planuotos varžybos 
neįvyks“, – praneša G. Lapukas.

Sausio 31 d. planuojamas 
„Sartai 2020“ organizacinio 
komiteto posėdis, kurio metu 
turėtų būti priimtas sprendimas 
dėl tolesnio šių metų renginio 
likimo.

Organizatorių inform.

Pernai žuvusiųjų gaisruose – mažiausiai per visą nepriklausomybės laikotarpį
Pernai Lietuvoje kilo 

apie 11,5 tūkst. gaisrų, o 
juose žuvo 70 žmonių. Tai 
mažiausias žuvusiųjų skai-
čius per visą nepriklau-
somybės istoriją, skelbia 
Priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo departamentas. 
Mūsų rajone pernai gais-
ruose žuvo du žmonės.

Lyginant su 2018 metais, 
pernai kilusių gaisrų sumažėjo 
2,9 proc, o juose žuvo 16 žmo-
nių mažiau. 

Skaičiuojama, kad daugiau-
sia žuvusiųjų buvo dėl neatsar-
gaus rūkymo ar kito elgesio 
– 38 žmonės. Pasak PAGD 
atstovo Aurimo Gudžiausko, 
toks elgesys dažniausiai susi-

jęs su alkoholio vartojimu.
Miestuose pernai žuvo 27 

gyventojai, o miesteliuose  ir 
kaimo vietovėse beveik pusan-
tro karto daugiau – 43 žmonės. 
Daugiausia žuvusiųjų Vilniaus 
(20) ir Šiaulių (9) apskrityse, 
mažiausiai – Alytaus (3) ir 
Tauragės (2).

BNS inform.
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Verslo misija į Harbiną –
tęstinis vizitas
Bendradarbiavimo ryšiai 

tarp Rokiškio ir Harbino 
miesto užsimezgė dar 2017 
m., kuomet savivaldybės 
tarybos sprendimu buvo pa-
sirašyta bendradarbiavimo 
sutartis. Susitarta vienyti pa-
stangas vardan lygiateisiškos 
ir abipusės naudos, skatinti 
žmogus-žmogui draugiškus 
ryšius bei ekonominį, pre-
kybinį bendradarbiavimą, 
aktyviai palaikyti tarpusa-
vio mainus ir bendradarbia-
vimą ekonomikos, preky-
bos, mokslo ir technologijų, 
kultūros, sporto, sveikatos, 
švietimo, personalo ir kitose 
srityse.

„Šis vizitas  – šio bendra-
darbiavimo tąsa, prasidėjusi 
nuo kultūrinių mainų. Praė-
jusių metų liepos mėn. Har-
binas siuntė meno kolektyvą, 
kuris surengė klasikinės Har-
bino muzikos pasirodymą ir 
su tuo susijusią mainų veiklą 
Rokiškio mieste. Rokiškio 
ligoninė taip pat pasirašė 
susitarimą dėl bendradarbia-
vimo su Harbino ligonine. 
Joje lankėmės ir vizito metu. 
Mums pristatė kinų tradi-
cinę mediciną, išbandėme 
akupunktūros procedūras. 
Pasikalbėjome su direktore, 
kuri nekantriai laukia pra-
dėti pirmuosius žingsnius, 
kad bendravimas tarp įstaigų 
vyktų ne tik popieriuje, bet 
ir prasidėtų realūs darbai“, 
- vizito įspūdžiais dalinosi 
meras ir pridūrė, kad šioje 
situacijoje taip pat yra pasi-
ryžęs tarpininkauti padedant 
ligoninėms komunikuoti. 

Vasarą – tarptautinė
prekybos paroda 
verslo įmonėms
„Vykti į verslo vizitą buvo 

siūlyta ne vienai įmonei 
(AB „Rokiškio sūris“, UAB 
„Duguva“, UAB „Rokiškio 
mėsinė“, UAB „Lašų duo-
na“, UAB „Rokvesta“, UAB 
„Rokiškio aliejinė“, UAB 
„Rokiškio mašinų gamykla“, 
UAB „Lelija“), tačiau, su-
prantama, kad dėl intensy-
vios gamybos procesų ar jau 
numatytų parodų ne visos 
galėjo vykti. Kiekviena vi-
zito diena buvo itin įtempta 
bei griežtai suplanuota. Ne-
trūko seminarų, konferencijų 
ir išvykų aplankant ne vieną 
įmonės didžiuliame pramo-
nės parke, kuriame įsikūrę 
daugiau nei 10 000 tūkst. 
įmonių, gamyklų ir sandėlių, 

Sausio 3-8 dienomis Rokiškio rajono savivaldybės delegacija kartu su Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovais lankėsi Šiaurės Rytų Kinijos Harbino 
mieste. Rokiškio miestą atstovavo rajono meras Ramūnas Godeliauskas, vizitą koordinavo mero patarėja Justina Daščioraitė, kuri tarptautiniame forume pristatė Ro-
kiškį – šiuolaikinį miestą, kuris yra žalumos, vandens, vėjo ir šviesos oazė, visiška priešingybė Harbino miestui, nors ir aktyviai kovojančiam su užterštumu, tačiau ne-
išvengiančiam nuolatinio smogo tiek vasaros, tiek žiemos metu. Kartu su savivaldybės atstovais vyko ir verslo delegacija, kurią sudarė Panevėžio prekybos, pramonės 
ir amatų rūmų prezidentas Sigitas Gailiūnas, AB „Lietkabelis“ eksporto-importo vyr. vadybininkė Kristina Gatavynaitė, UAB „Rokvesta“ vadovas Algirdas Kazinavičius, 
UAB „Toras LT“ direktorius Ramūnas Petronavičius.

tarp kurių yra ir gerai visame 
pasaulyje žinomų įmonių var-
dai. Vizito metu visą surinktą 
informaciją ir kontaktus per-
duosime ir mūsų įmonėms, 
kurioms būtų aktualūs nauji 
tarptautiniai ryšiai ir toli-
mesnio bendradarbiavimo 
galimybės. Taip pat, jei tik 
įmones domina kontaktai bet 
kurioje srityje, esame pasi-
ruošę padėti tarpininkaujant. 
Šių metų liepos mėnesį Har-
bine vyks 31-oji Tarptauti-
nė ekonomikos ir prekybos 
paroda. Šiuo metu laukiame 
detalesnės informacijos apie 
renginį ir tikimės, kad Rokiš-
kis, kaip miestas – partneris 
turės išskirtines galimybes 
parodyti save bei paroda be-
sidominčias verslo įmones“, 
- kalbėjo R. Godeliauskas.

Vizito sėkmė – 
savivaldos ir verslo 

glaudesnis 
bendradarbiavimas
Rajono vadovas džiaugėsi, 

kad kartu vyko ir Panevėžio 
prekybos, pramonės ir amatų 
rūmams (toliau – „Rūmai“) 
priklausančios įmonės ir or-
ganizacijos prezidentas S. 
Gailiūnas. Šių Rūmų veiklos 
zonai priklauso ir Rokiškio 
rajonas. Organizacijos tikslas  
- skatinti prekybos, pramo-
nės, statybos, transporto, ry-
šių, amatų bei kitų verslo bei 
ūkio šakų plėtrą. Taip pat tirti 
ir plėtoti naujas verslo sritis, 
skatinant kurti regione naujas 
verslo sritis bei užsienio pre-
kybą. „Anksčiau bendradar-
biavimas tarp savivaldybės ir 
šios, daugiau nei 200 įmonių 
vienijančios organizacijos 
buvo priblėsęs, tačiau mato-
me, kad glaudesnis bendravi-
mas atveria didesnes galimy-

bes ne tik savivaldai prisidėti 
prie verslo skatinimo, tačiau 
duoda naudos ir verslui, ieš-
kančiam naujų nišų, plėtros 
galimybių ir ryšių užmezgi-
mo“, - kalbėjo R. Godeliaus-
kas.

Pasak S. Gailiūno, tokios 
verslo misijos, kuriose daly-
vauja politikai ir verslo at-
stovai, tik parodo, kad kartu 
galima dirbti bendram labui. 
„Džiaugiuosi, kad Panevėžio 
prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų verslo misijose daly-
vauja vis daugiau politikų. 
Toks bendradarbiavimas tik 
stiprina taip reikalingą ryšį 
tarp verslo ir politikos. Ti-
kiuosi susitikimai su Kinijos 
verslo atstovais peraugs ir dar 
glaudesnį bendradarbiavi-
mą“, – sakė S. Gailiūnas.

Forume – 
apie tvaraus 
miestų vystymosi ateitį
Tarptautiniame forume, 

kuriame dalyvavo daugiau 
nei 20 miestų merai iš įvai-
rių pasaulio šalių, (tarp ku-
rių buvo miestų merai ir iš 
Norvegijos, Suomijos, Slo-
vėnijos, Vokietijos, Ukrainos 
ir kt.) didžiausias akcen-
tas buvo nukreiptas į tvarų, 

šiuolaikinį miesto vystymą, 
atsinaujinančios energetikos 
šaltinius, ekologiją bei viziją, 
kaip miestai mato bendradar-
biavimą ateityje. Didžiuliame 
renginyje buvo pristatytas 
ir Rokiškio miestas bei pa-
grindinės miesto kryptys ir 
vizijos. „Ateityje patrauklūs 
išliks miestai, kurie didžiau-
sią dėmesį skirs tvariam 
vystymuisi, atsinaujinančios 
energetikos šaltiniams, eko-
logiškam gyvenimo būdui. 
Kitaip tariant – tik žalias ir 
„išmanus“ miestas galės iš-
lošti konkurencinėje kovoje 
pritraukiant naujus gyvento-
jus. Oro taršos mažinimas, 
energijos gavyba iš atsinau-
jinančių energijos šaltinių, 
modernus ir išmanus gatvių 
apšvietimas, patogus susisie-
kimas, žaliųjų erdvių kūrimas 
ir visa, kas yra ekologiška ir 
tvaru, nepamirštant integruoti 
naujausių technologijų – tik 
kelios dedamosios, į kurias 
krypsta viso pasaulio akys. 
Kiekviena šalis, nepaisant 
kontinento ir dydžio, susidu-
ria su panašiomis problemo-
mis ir dalinasi savo patirtimi, 
kaip jas spręsti. Ženkime į 
2020-uosius su naujomis, 
globaliomis perspektyvomis 

ir aštresniu požiūriu į tai, kas 
šiuo metu svarbu visiems 
miestams, nepaisant jų dy-
džio ir lokacijos“, - kalbėjo J. 
Daščioraitė.

Verslininkai
į ateities perspektyvas 
žiūri plačiai
Vizito metu iš anksto buvo 

suderintos išvykos į versli-
ninkus dominančias įmones. 
„Norėjome pamatyti ir ap-
lankyti kuo daugiau įmonių, 
todėl dienotvarkė buvo kore-
guojama pagal poreikius. Dėl 
laiko stokos, plieno konstruk-
cijų gamybos atstovai sutiko 
atvykti į viešbutį kartu papi-
etauti, kad nereikėtų važiuoti 
pakankamai didelių atstumų 
iki pramonės zonos“, - pa-
sakojo vizito koordinatorė. 
Delegacija aplankė kabelių, 
saulės kolektorių, plastiko 
granulių, atliekų perdirbimo 
gamybos įmones, susitiko su 
plieno konstrukcijos gamy-
klos vadovais, lankėsi robo-
tikos institute, kurio platfor-
ma jungia pačias įvairiausias 
robotus naudojančias sritis, 
nuo medicinos iki pramonės, 
maisto pramonės tyrimo ins-
titute. 

Į 5 p. 
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Iš 4 p.
„Kabelių gamykloje turėjo-

me galimybę iš arti pamatyti, 
kaip vyksta gamybos procesas, 
kitose – pabuvojome laborato-
rijose, gamybinėse patalpose, 
o svarbiausia, turėjome gali-
mybę dalyvauti ir dalykiniuose 
susitikimuose. Kinijos įmonių 
atstovai noriai dalinosi patir-
timi ir įspūdingais gamybos 
mastais. Mūsų verslininkai 
nestokojo klausimų bei kalbė-
josi apie realias bendradarbia-
vimo galimybes, naujas nišas 
ir produktus. Buvo apsikeis-
ta kontaktais ir tikimasi, kad 
susitikimai ir iš jų parsivežta 
informacija bus sėkmingai pri-
taikyta Lietuvoje. Kinus ypa-
tingai domina maisto pramonė. 
Ypač  - pieno produktai, kurie 
pas juos šiai dienai yra reteny-
bė. Galbūt ateityje sūris Har-
bine bus toks pat populiarus, 
kaip ir ten gaminama lietuviš-
kos kilmės dešra. Manau, kad 
kiekvienas bendradarbiavimas 

prasideda nuo asmeninio kon-
takto. Šie procesai užtrunka. 
Tačiau verslininkai žiūri ne tik 
į tai, kas vyksta dabar, bet nu-
mato keletą žingsnių į priekį. 
Juk viena didžiausių vadovo 
kompetencijų – ryšiai“, - dėstė 
J. Daščioraitė.

„Norėčiau padėkoti Rokiš-
kio rajono merui Ramūnui Go-
deliauskui ir Panevėžio preky-
bos, pramonės ir amatų rūmams 
už išskirtinę galimybę keliauti 
kartu su Rokiškio delegacija į 
Kiniją. Iš tiesų mūsų delegacijai 
buvo parodytas išskirtinis dė-
mesys. Kelionės į Kiniją metu 
turėjome galimybę patys įsiti-
kinti, kad Kinijos rinka tiesiog 
„milžiniška“, todėl buvome 
maloniai nustebinti, kad tokia 
maža valstybė, kaip Lietuva, 
yra žinoma tokioje didelėje ša-
lyje kaip Kinija. Šios, atrodytų, 
itin tolimos šalies atstovai ne tik 
patys ieško galimybių investuo-
ti Lietuvoje, bet ir siūlo mums, 
mažos valstybės atstovams, 

ieškoti galimybių Kinijoje. Ke-
lionės metu aplankėme daug 
įmonių. Jos visos paliko didžiu-
lį įspūdį ir labai sudomino. Man 
aktualiausios - plieno konstruk-
cijų bei saulės kolektorių ga-
mybos įmonės. Vizitai privertė 
susimąstyti, kaip tai galėtume 
pritaikyti ir panaudoti Lietu-
voje. Visos aplankytos įmonės 
ir institutai – tai išskirtinė ga-
limybė asmeniškai užmegzti 
verslo kontaktus Kinijoje. Taip 
pat džiaugiuosi, kad dalykiš-
kus santykius užmezgėme ir su 
Harbino valdžios atstovais. Ma-
nau, kad šis vizitas ateityje turės 
naudos ne tik mums, bet ir visai 
Lietuvai. Tuo pačiu turėjome 
galimybę susipažinti su Kinijos 
kultūra, išvydome dar neregė-
tus ir įspūdingus vaizdus, turė-
jome unikalią galimybę daly-
vauti 36-ajame Tarptautiniame 
ledo ir sniego festivalyje. Taigi 
manau, kad kelionė į Kiniją su 
Rokiškio rajono savivaldybės 
atstovais buvo pilna naujų poty-

rių, pažinčių ir galimybių pasi-
semti naujų verslo idėjų, kurias, 
tikiuosi pavyks netolimoje atei-
tyje pritaikyti ir plėtojant verslą 
Lietuvoje“, - kelionės įspū-
džiais dalinosi UAB „Toras LT“ 
direktorius R. Petronavičius.

Bendradarbiavimo 
pradžia  – nuo kultūros
Rokiškio delegacija buvo 

pakviesta į susitikimą su 
vienu privačios galerijos sa-
vininku, kuris ne tik įsileido 
apžiūrėti privačią galeriją, ta-
čiau tuo pačiu buvo aptartos 
galimybės mūsų krašto meni-
ninkams ten gyventi ir tapyti. 
„Tai galerija – dirbtuvės, kur 
menininkai atvažiuoja ir ne-
trukdomai kuria“, - įspūdžiais 
dalinosi meras.

Paskutiniąją, tačiau ne ma-
žiau produktyvią vizito dieną 
dar spėta apsilankyti ir Har-
bino miesto savivaldybėje, 
kurioje dirba apie 4000 tūkst. 
žmonių. Vizito metu buvo 

kalbėta apie šių metų rugpjū-
čio mėn. Harbine vyksiantį 
tarptautinį muzikos festivalį, 
kuriame preliminariais duo-
menimis planuoja dalyvauti 
daugiau nei 30 meno kolek-
tyvų iš įvairių pasaulio šalių. 
„Neretai tarptautinis bendra-
darbiavimas prasideda nuo 
kultūros srities. Prieš keletą 
mėnesių pasirašėme susita-
rimo memorandumą dėl kul-
tūrinių mainų ir bendradar-
biavimo. Šią vasarą Rokiškio 
jungtinis moterų ansamblis 
(koncertmeisterė Giedra Mar-
kevičienė) planuoja dalyvauti 
šiame grandioziniame rengi-
nyje. Ansamblis planuoja pa-
sirodyti su programa „Gyve-
nimo ratas“. Norime lietuvių 
tautos kultūrą pristatyti per 
muziką, originalius tekstus ir 
vizualųjį meną. Lietuvių tau-
ta iš prigimties yra muzikali 
ir daininga. Dainuodami lie-
tuviai ir linksminasi, ir liūdi, 
todėl iki šių dienų lietuvių 

liaudies dainos yra puikus 
kultūros pažinimo šaltinis. 
Muzikoje paprasto žmogaus 
kasdienybę atspindi meilės, 
šeimos, darbo tematika. Ypa-
tingą dėmesį lietuvių tauta 
skiria gamtai, aukština mišką, 
žemę, saulę. Šie reiškiniai, 
kaip ir jautrus lietuvio santy-
kis su gyvūnais, perteikiami 
per muziką. Programoje klau-
sytojas pajus spalvingą lietu-
viškos dainos transformaci-
ją  - nuo aranžuotos lietuvių 
liaudies dainos iki šiuolai-
kinių kompozitorių kūrinių. 
Planuojama, kad lietuvišką-
jį gyvenimo būdą pristatys 
kūrybinių tekstų, kanklių ir 
lietuviškos gamtos vaizdų 
dermė. 40-ies minučių gyvo 
garso koncerto metu, bus 
galima pamatyti gražiausius 
mūsų krašto ir visos Lietuvos 
vaizdus“, - pasakojo rajono 
vadovas R. Godeliauskas.

Rajono savivaldybės 
inform.
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Atliekame visus įmanomus 
kraujo tyrimus

PASLAUGOS

• 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
• Pjauname pavojingai augančius 
medžius, genime, smulkiname 
šakas, karpome gyvatvores. Valome 
miškus, tvarkome pakrantes.  
Tel. 8 644 41 260. Rokiškis
• Valome kaminus, krosnių angas, 
atliekame santechnikos ir smulkius 
remonto darbus. Tel. 8 644 41 260. 
Rokiškis
• Transporto paslaugos. Pervežame, 
pakrauname, iškrauname, 
sunešame. Tel. 8 685 20 329. 
Rokiškis
• Įmonių steigimas, buhalterinės 
paslaugos. UAB ROKVESTA plius. 
Tel. 8 606 12 984. Rokiškis

PAŽINTYS

PERKA

• Pirksime 3 arba 4 kambarių butą 

Kavoliškyje. Tel. 8 629 13 120. 
Rokiškis

NUOMA

• Šeima ieško išsinuomoti 2-3 
kambarių butą. Tel. 8 621 22 329. 
Rokiškis
• Ieškau erdvaus buto ilgalaikei 
nuomai, 1-2 kambarių, Rokiškyje. 
Tel. 8 673 95 249. Rokiškis
• Tvarkinga, dirbanti šeima skubiai 
ieško 2 kambarių buto nuomai. Gali 
buti su daliniais patogumais.  
Tel. 8 603 52 196. Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti butą.  
Tel. 8 629 88 995. Rokiškis
• Išnuomojamas 1 kambario butas 
Rokiškyje, Jaunystės g. Yra dalis 
baldų. Depozitas 150 Eur.  
Tel. 8 605 70 336. Rokiškis
• Išsinuomuočiau 1 kambario butą 
Rokiškyje. Tel. 8 671 20 755. 
Rokiškis

BALDAI

• Metalo tinklo nenaudotas lovas. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 617 35 437. 
Rokiškis
• Pakabinamą veidrodį mediniais 
rėmais (110x55). Tel. 8 619 11 054.  
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Laisvės g.13 Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje (Taikos g. 
19) organizuojami nemokami skaitmeninio raštin-
gumo mokymai įgyvendinant projektą „Prisijungusi 
Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skai-
tmeninė bendruomenė“. Užsiėmimų temos: kaip 
sukurti interneto svetainę ar tinklaraštį, kaip saugiai 
naršyti internete bei atpažinti saugias svetaines ir kt. 

Mokymai vyks  sausio 22 – 23 d. 
nuo 10 iki 13.15 val.

Registracija telefonu: 8 458 52793 
arba bibliotekoje.

Rokiškis
• Naują, dar neišpakuotą vonios 
kriauklę su spintele (balta). Kaina 
30 Eur. Tel. 8 676 86 802.  
Rokiškis
• Miegamojo komplektą. Galima jo 
dalis pirkti ir atskirai.  
Tel. 8 685 21 400.  
Rokiškis
• Virtuvės baldus. Tik virtuvės 
baldai 400 Eur. Ilgoji konstrukcijos 
dalis 313 cm, galimybė sumažint 
10 cm (303 cm). Trumpoji dalis 
143 cm. Įmontuota įranga 450 Eur. 
(indaplovė, praustuvas, garintuvas, 
orkaitė, indukcinė kaitlentė) . 
Kaina 400 Eur. Tel. 8 610 44 246. 
Rokiškis
• Mažai naudotą dvivietį fotelį. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 682 58 696. 
Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• 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 42 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Juodus odinius moteriškus 
sportinius batelius lenktu padu. 
Korėja. 40 dydis. Kaina 42 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Lengvus ir patogius Lacoste 
laisvalaikio batelius. Kaina 8 Eur. 
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis
• Kelnes, kobinezonus slidinėjimui 
ir važinėjimui keturračiais. Ūgis 
190 cm. Dydis 50-54. Kaina 5-15 
Eur. Tel. 8 611 27 116.  
Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo pas ūkininką su 
apgyvendinimu. Tel. 8 608 42 783. 
Rokiškis
• Vyras ieško bet kokio darbo. 
Galiu dirbti ir pagalbinius darbus, 
darbo nebijau. Tel. 8 699 28 563. 
Rokiškis
• Moteris ieško darbo.  
Tel. 8 627 00 610. Rokiškis
• Ieškau darbo, turiu R1, R2, SZ 
traktorininko teises. Negeriantis, 
36 m., vairuoju. Tel. 8 628 98 127. 
Rokiškis

• Ieškau darbo, esu 27 metų 
vaikinas, galiu dirbti įvairų darbą. 
Tel. 8 648 49 430. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Ieškau žmogaus galinčio 
užsandarinti duris. Kaina sutartinė. 

Tel. 8 685 73 763. Rokiškis
• Siūlo darbą šaltkalviui 
remontininkui: krovininio 
transporto remontą.  
Tel. 8 687 33 067. Rokiškis
• UAB siūlo darbą vilkiko 
miškavežio vairuotojui.  
Tel. 8 687 33 067. Rokiškis
• Ramundas GM,UAB siūlo 
darbą buhalteriui (-ei). Darbo 
pobūdis: pirminių apskaitos 
dokumentų suvedimas, produkcijos 
pajamavimas, pardavimo sąskaitų 
išrašymas. Darbo užmokestis: 
980 Eur neatskaičius mokesčių. 
Gyvenimo aprašymą prašome siųsti 
info@ramundas.lt.  
Tel. 8 612 26 202. Rokiškis
• Įmonei UAB Daivida reikalingi 
darbuotojai - sandėlininkai ir 
kuteruotojas. Darbas fizinis, 

pamaininiu grafiku. Kaina 600 Eur. 
Tel. 8 686 94 750. Rokiškis

• Triušius. Tel. 8 678 03 831. 
Rokiškis

KITA

• Medžio tekinimo stakles.  
Tel. 8 655 08 291. Rokiškis
• Seifą. Aukštis 85 cm, plotis 50 
cm, gylis 40 cm. Buvo naudotas 
ginklams. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 622 06 975. Rokiškis
• Sausas malkas kūrenimui, vežu 
mašinine priekabėle po 2 m. 

Daugiau informacijos telefonu.  
Tel. 8 602 87 040. Rokiškis
• Vėjarodę raganą. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 674 32 521. Rokiškis
• Metalinį seifą. Kaina 85 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Medsukį. Pandėlys.  
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis
• Sausas malkas, mažais kiekiais, 
atvežu. Tel. 8 621 51 320.  
Rokiškis
• Kaune pagamintą suvirinimo 
aparatą (kempą). Tel. 8 698 80 915. 
Rokiškis
• 0,5 l ir 0,7 l stiklainius po 50 vnt. 
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• PVC langų, durų gamybos įrangą, 
galimi kiti pasiūlymai.  
Tel. 8 625 50 918. Rokiškis
• Arklinį vežimą mediniais ratais. 
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Lagamino formos talpą ir 15 l 
talpos statinaitę. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
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18 05:10 Ponių rojus 4.

06:00 Himnas
06:05 Daiktų istorijos. 
07:00 Klausimėlis. 
07:20 Šaunusis penketukas 
dinozaurų slėnyje.
09:00 Labas rytas, 
Lietuva
12:00 Metų laikų kaita.
12:55 Naledi. Pasakojimas 
apie drambliukę.
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 „Pabandom iš naujo!“ 2020. 
23:10 Dėdė Bakas.
00:50 Tikroji padėtis.
02:55 Auksinė komanda.
03:55 Langas į valdžią. 
04:20 Šaunusis penketukas 
dinozaurų slėnyje

6:30 Ančiukų istorijos 
07:00 Transformeriai. Kibernetinė 
Visata 
07:30 Aladinas 
08:00 Ilgo plauko istorija 
08:30 Virtuvės istorijos 
09:00 Gardu Gardu 
10:00 Tėvų darželis 
10:30 Būk sveikas! 
11:00 Penkių žvaigždučių 
būstas 
11:30 Mano pinigai 
12:00 Jūrų dinozaurai 

12:50 Titanikas
16:45 Ekstrasensų mūšis 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Uošvių nepasirinksi 
21:00 Milijardierių klubas
23:05 Sugyventi su Džounsais
01:10 Karas už beždžionių 
planetą 
03:40 Atsargiai! Merginos.

06:50 Tomo ir Džerio 
nuotykiai
07:15 Zigis ir Ryklys 
07:40 Šaunusis Skūbis-Dū 
08:05 Neramūs ir triukšmingi 
08:35 Tomo ir Džerio 
nuotykiai 
09:05 Beprotiškos melodijos 
09:30 Peliuko Gambos 
nuotykiai
11:25 Gaisrinės šuo

13:40 Staiga trisdešimties
15:40 Skola tėtušiui
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Kempiniukas Plačiakelnis 2
21:20 Nevykėliai po 
priedanga 2
23:35 Griaustinis tropikuose
01:35 Viskas prarasta

06:30 Varom! 
07:30 Muchtaro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas 
08:30 Varom! 
09:00 Sveikatos kodas
09:30 Sveikatos kodas 
televitrina
10:05 Varom! 
10:40 Gyvenimas. Pirmieji 
žingsniai 
11:40 Negyvenamose salose su 

Beru Grilsu 
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. 
Rytas - Neptūnas
19:30 Muzikinė kaukė
22:00 Šarvuotis
23:45 Demonas viduje

06:00 „Pone prezidente” 
06:25 „Neprijaukinti“ 
06:50 „Pasaulio turgūs“ 
07:19 Programa
07:20 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje“ 
08:30 Nauja diena

09:00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
09:30 Krepšinio pasaulyje 
10:00 Vantos lapas. 
10:30 „Brangioji, aš 
perskambinsiu”
12:00 „Detektyvas Linlis“.
14:00 Gyvenimas
15:00 Laikykitės ten
16:00 Žinios
16:30 Kryptys LT
17:00 Skyrybos
18:00 Žinios
18:30 Vyrų šešėlyje 
00:00 „Tu esi mano“ 
01:00 „Šelesto bylos
03:00 „Neprijaukinti“ 
03:30 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
04:10 Gyvenimas
04:50 Kryptys LT
05:10 Krepšinio pasaulyje 
05:30 Skyrybos
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21 05:10 Ponių rojus 4 
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:15 Įstatymas ir tvarka 
10.
10:00 Miuncheno 
kriminalinė policija.
10:45 Komisaras Reksas.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Stilius. 
13:00 Klauskite daktaro. 
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:30 Klausimėlis. 
16:45 Ponių rojus 4.
17:30 Žinios. 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 (Ne)emigrantai. 
20:30 Panorama
21:30 Nacionalinė 

ekspedicija. 
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Apgavikai 2.
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 2.
04:50 Kūrybingumo mokykla. 
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus 4

05:15 Atsargiai! Merginos 
06:25 Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai 
06:55 Elena iš Avaloro 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Visi mes žmonės 

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 
19:22 TV3 sportas
19:30 Prieš srovę
20:30 Moterys meluoja geriau 
21:00 TV3 vakaro žinios 
22:00 Nesuvokiama
00:05 Skubi pagalba 
01:05 Makgaiveris 
01:55 X failai 
02:45 Tironas 
03:35 Skubi pagalba 
04:25 Ką mes veikiame 
šešėliuose 
04:50 Atsargiai! Merginos 

06:25 Mano gyvenimo
šviesa 

07:25 Tomo ir Džerio nuotykiai 
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris 
09:45 Rozenheimo policija 
10:45 Monikai reikia meilės 
11:15 Atsargiai - giminės! 
11:50 Būrėja 
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 Monikai reikia meilės 
21:30 Žinios
22:30 Spąstai
00:20 Akloji zona 
01:10 Žavusis žudikas Tedas Bandis

06:35 CSI. Majamis 
07:30 Mano virtuvė geriausia 
08:40 Stoties policija 
09:40 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 Kursas į katastrofą
22:50 Projektas "Monstras"
00:20 Karo vilkai. Likvidatoriai V
01:15 Įstatymas ir tvarka.

06:20 Nauja diena
06:29 Programa
06:30 Kaimo akademija
07:00 „Tu esi mano“ 
08:00 Nauja diena
09:00 Puikūs pralaimėjimai
10:00 „Pavojingi jausmai” 

11:00 „Gyvybės langelis“ 
12:10 TV parduotuvė
12:25 „Pone prezidente”
13:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
14:00 Nauja diena
15:00 „Pavojingi jausmai” 
16:00 Reporteris
16:30 Lietuva tiesiogiai
17:00 „Gyvybės langelis“ 
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19:30 Delfi dėmesio centre
20:00 Reporteris
21:00 „Pone prezidente” 
21:30 Oponentai
22:30 Reporteris
23:30 Lietuva tiesiogiai. 
00:00 „Pavojingi jausmai”
01:00 Laikykitės ten 
02:00 Nauja diena
02:40 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03:25 „Pone prezidente” 
03:45 „Gyvybės langelis“ 
04:35 Oponentai
05:15 „Pone prezidente” 
05:35 „Vieno nusikaltimo istorija“
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20

06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:15 Įstatymas ir tvarka 
10 
10:00 Miuncheno 
kriminalinė policija.
10:45 Komisaras Reksas.
11:30 Kas ir kodėl? TV 
žaidimas.
12:00 Beatos virtuvė. 
13:00 Klauskite daktaro. 
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:30 Klausimėlis. 
16:45 Ponių rojus 4.
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 4

06:00 Sveikatos medis 
06:25 Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai 
06:55 Elena iš Avaloro 
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 20
19:30 Visi mes žmonės.
20:30 Moterys meluoja geriau 
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Kobra 
23:00 Antropoidas
01:25 Makgaiveris 
02:10 X failai 
03:05 Tironas 
03:55 Kobra 11 
04:45 Atsargiai! Merginos 

06:25 Mano gyvenimo 
šviesa 
07:25 Tomo ir Džerio 
nuotykiai 
07:50 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
09:45 Rozenheimo policija 
10:45 Gyvūnų pasaulis

11:15 Atsargiai - giminės! 
11:50 Būrėja 
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 Monikai reikia meilės 
21:30 Žinios
22:30 Žavusis žudikas Tedas 
Bandis
00:45 Akloji zona 
01:35 "Kolibrio" projektas

06:30 CSI. Majamis
07:25 Mano virtuvė 
geriausia 
08:30 Stoties policija 
09:30 Paskutinis faras 
10:25 Gelbėtojai - 112 
11:25 Nusikaltimų tyrėjai 

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 Projektas "Monstras"
22:40 Šarvuotis
00:25 Karo vilkai. 
Likvidatoriai V
01:20 Narkotikų prekeiviai 
02:20 Gyvi numirėliai 
03:20 Įstatymas ir tvarka.

06:10 Nauja diena
06:29 Programa
06:30 Krepšinio pasaulyje 
07:00 Šiandien kimba
08:00 „24/7“. 
09:00 Apie tave

10:00 „Pavojingi jausmai” 
11:00 „Gyvybės langelis“ 
12:10 TV parduotuvė
12:25 „Pone prezidente”
13:00 „Vieno nusikaltimo istorija“
14:00 Nauja diena
15:00 „Pavojingi jausmai” 
16:00 Reporteris
17:00 „Gyvybės langelis“ 
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19:30 Delfi dėmesio centre
20:00 Reporteris
21:00 „Pone prezidente” 
21:30 Laikykitės ten 
22:30 Reporteris
23:30 Delfi dėmesio centre. 
00:00 „Pavojingi jausmai” 
01:00 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
02:00 Nauja diena
02:40 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03:25 „Pone prezidente” 
03:45 „Gyvybės langelis“ 
04:35 Laikykitės ten 
05:15 „Pone prezidente”
05:35 „Vieno nusikaltimo istorija“
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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 Brolių Grimų 
pasakos. Narsus 
siuvėjas.
10:00 Gustavo 
enciklopedija.
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio 
vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Septyni pasauliai, 
viena planeta
12:55 Amerika iš paukščio 
skrydžio. Pasakojimai 
apie vandenis
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 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“. 
21:30 Bloga mergaitė. 
22:30 Teresės nuodėmė.
00:20 Gimtadienio noras.
01:50 Septyni pasauliai, 
viena planeta.
02:40 Amerika iš paukščio 
skrydžio. Pasakojimai apie 
vandenis.
03:30 Tėčio reikalai.
03:55 Šventadienio mintys. 
04:20 Dėdė Bakas.

07:00 Transformeriai. 
Kibernetinė Visata 
07:30 Aladinas 
07:55 Ilgo plauko istorija 

08:30 Svajonių ūkis 
09:00 La Maistas 
10:00 Pasaulis pagal 
moteris 
11:00 Svajonių sodai 
12:00 Žvaigždė prieš blogio 
jėgas
13:50 Išdykėlis Danstonas
15:40 Mylinčios širdys
17:25 Įrodytas nekaltumas 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Auklė
21:20 Drakono kardas
23:30 Toras. Tamsos pasaulis
01:40 Sugyventi su Džounsais

06:55 Tomo ir Džerio 
nuotykiai
07:20 Zigis ir Ryklys
07:45 Šaunusis Skūbis-Dū
08:10 Neramūs ir triukšmingi 
08:35 Tomo ir Džerio 
nuotykiai 
09:00 Sveikatos namai
09:55 Elfai

11:25 Šaolinio futbolas
13:10 Auksinis berniukas
15:00 Tūkstančiai mylių 
iki tavęs
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Lietuvos balsas
22:05 Kolibrio" projektas
00:20 Snoudenas
02:45 Nevykėliai po 
priedanga 2

06:30 Galiūnai. 
Pasaulio taurė. Kaunas 
07:30 Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas  
08:30 Tauro ragas 
09:00 Galiūnai. Mačas 
Lietuva-Latvija. 
Skuodas 
10:05 Varom! 
10:40 Nepaprastos 
žmogaus galimybės 
11:40 Negyvenamose salose 
su Beru Grilsu 

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. CBet - Pieno 
žvaigždės 
19:30 Fantomas prieš Skotland 
Jardą 
21:35 Narkotikų prekeiviai 
22:45 Gyvi numirėliai 
23:55 Svetimas 
01:35 Demonas viduje 

06:10 Nauja diena
06:35 „Neprijaukinti“ 
06:55 „Kitoks pokalbis su 
D.Žeimyte“. 
07:19 Programa
07:20 „Gluchariovas“ 
08:30 Kaimo akademija
09:00 „Pone prezidente” 

10:00 Šiandien kimba
11:00 Kryptys LT
11:30 Krepšinio pasaulyje 
12:00 „Šelesto bylos” 
14:00 Kitoks pokalbis
 su Edvardu Žičkumi
15:00 Laikykitės ten
16:00 Žinios
16:30 „24/7“.
17:30 Nauja diena
18:00 Žinios
18:30 Vyrų šešėlyje 
19:00 „Tu esi mano“ 
20:00 Žinios
20:30 Oponentai
21:30 „24/7“. 
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. 
00:00 „Tu esi mano“ 
01:00 „Detektyvas Linlis“. 
03:00 „Neprijaukinti“ 
03:30 „24/7“. 
04:10 Kitoks pokalbis
 su Edvardu Žičkumi
04:50 „Pasaulio turgūs“ 
05:10 Kaimo akademija
05:30 Oponentai

• Skaldytas sausas malkas (beržas 
ir alksnis). Atvežu. Kaina 130 Eur. 
Tel. 8 624 90 330.  
Rokiškis
• Šiaudus rulonais, galiu atvežti. 
Tel. 8 671 89 551.  
Rokiškis

• Sausas malkas. Atvežu.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Naujus elektrinius dantų 
šepetukus. Siunčiu. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 678 66 028.  
Rokiškis
• Naujus įvairius klausos aparatus. 

Siunčiu. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujus čekiškus elektrinius 
prietaisus nuo kurmių, pelių, 
žiurkių, blakių, vorų ir kt. Siunčiu. 
Kaina 12 Eur. Tel. 8 678 66 028. 
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Telefoną Huawei P9 Lite. 
Skilimas naudotis netrukdo. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 622 75 006.  
Rokiškis

• Huawei U8815. Veikia puikiai, 
plačiau telefonu. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
• Naudotus senus mobiliuosius 
telefonus. Tel. 8 683 27 149. 
Rokiškis
• Huawei Y6 2015m. telefoną. 

Kaina 50 Eur. Tel. 8 621 75 943. 
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Labai geroje vietoje, pigiai 
sodybą, Panemunėlio gelž. st.  
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Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• 2 kambarių butą Jaunystės g. 8, 
Rokiškyje. 50kv.m, mūrinis namas, langai plastikiniai, svetainėje medinis, sutvarkytas, įstiklintas 

balkonas. Bute lieka didelė 
įmontuojama spinta, virtuvinės 
spintelės. Tvarkinga laiptinė. 5 
aukštas, butas šiltas. Kaina 22500 

Eur. Tel. 8 600 98 909.  
Rokiškis
• 80 a sklypą prie Sartų. Ribojasi su 
ežeru. Kaina galutinė. Kaina 14000 
Eur. Tel. 8 679 25 978.  
Rokiškis
• Garažą prie autobusų stoties, 
priešais garažų bendrijos 
pirmininkės garažą, yra kamera 
filmuojanti nuolat. Pakeistas stogas, 
sausas tvarkingas garažas, pietinė 
pusė. Kaina 4500 Eur.  
Tel. 8 612 40 336. Rokiškis

• Gerą surenkamą metalinį garažą 
6x3 m. Galiu atvežti į vietą, 
surinkti. Kaina 530 Eur.  
Tel. 8 687 73 343. Ukmergė
• 2 kambarių butą Rokiškyje. 4 
aukštas, mūrinis namas, Jaunystės 
g. Tvarkingas. Kaina  galutinė. 
Kaina 42800 Eur.  
Tel. 8 604 74 515. Rokiškis
• Sodybą Steponių k. Posodybinis 
sklypas 0,82 a, yra tvenkinys. 
Geras susisiekimas, iki Rokiškio 
miesto 5 km. Yra galimybė šalia 
įsigyti apie 1ha žemės.  
Tel. 8 620 15 919. Rokiškis
• Garažą Rokiškyje, Panevėžio 
gatvėje. Tel. 8 650 86 851.  
Rokiškis
• 2 kambarių butą Rokiškyje, 
Panevėžio g. 20. 4 aukštas, butas 
ne kampinis. Reikalingas remontas. 
Kaina 26000 Eur.  
Tel. 8 655 30 550. Rokiškis
• Net šešis žemės ūkio ir miškų 
ūkio paskirties sklypus netoli 
Zarasų. Galima įsigyti visus ar 
kiekvieną atskirai. Kaina 10000 
Eur. Tel. 8 678 59 793.  
Zarasai
• 0,1471 ha namų valdos žemės 
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Sausio 17-oji, 
penktadienis, 

3 savaitė
Iki metų pabaigos liko

349 dienos
Saulė teka 8.33 val., 
leidžiasi 16.25val. 

Dienos ilgumas 7.52 val. 
Mėnulis – delčia.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Beatričė, Dovainas, Dovainė, 
Dovas, Dovė, Kalnė, Kalnius, 

Leonilė, Tariotas, Tariotė.
Rytoj: Gedgaudas, Jogailė, Jolita, 

Liberta, Priscilė, Priska, Radys, 
Radmantas, Radmantė, Radmina, 

Radminas.
Poryt:   Gedvilė, Kanutas, 

Marijus, Marina, Marius, Morta, 
Raivedys.

Dienos citata
„Išmintingas ne tas, 

kuris daug žino, o tas, 
kurio žinios naudingos“ 

(Eschilas).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1706 m. gimė JAV valstybės 
veikėjas ir mokslininkas Ben-
žaminas Franklinas, vadovavęs 
amerikiečių kolonijų kovoms už 
nepriklausomybę nuo Didžiosios 
Britanijos, kūręs Nepriklausomybės 
deklaraciją bei JAV Konstituciją.

1732 m. gimė paskutinis ne-
priklausomos Lenkijos karalius 
ir Lietuvos didysis kunigaikštis 
Stanislovas I, arba Stanislovas 
Leščinskis.

1991 m. Persijos įlankoje JAV 
vadovaujami sąjungininkai pradė-
jo operaciją „Audra dykumoje“ - 
ugnis iš karo lėktuvų ir laivų trenkė 
į Irako kariuomenės pozicijas.

2005 m. Pekine mirė buvęs 
Kinijos partijos vadovas Džao 
Dzijanis, kuris 1989 metais už 
pasipriešinimą jėga išvaiky-
ti demokratijos judėjimą buvo 
pašalintas iš posto. 85 metų re-
formatorius po skerdynių 1989-
ųjų birželio 4-ąją gyveno namų 
arešto sąlygomis. Daugiau kaip 
15 metų jis nesirodė viešumoje.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1415 m. popiežius Jonas 
XXIII anuliavo Kryžiuočių ordinui 
anksčiau suteiktas teises valdyti 
užkariautas Lietuvos žemes.

1991 m. Seimas priėmė Sa-
vanoriškosios krašto apsaugos 
tarnybos įstatymą.

Post scriptum
Darbas – geriausias 

vaistas

sklypą Aukštaičių g., Kupiškio 
mieste. Sklypas yra gražioje 
vietoje. Į sklypą suformuotas 
įvažiavimas. Prie sklypo yra 
vandentiekio, kanalizacijos ir 
elektros tiekimo tinklai. Kaina 
15999 Eur. Tel. 8 605 48 032. 
Kupiškis
• Itin ramioje vietoje, medžių 
apsuptyje Zarinkiškių  k., Obelių 
sen., Rokiškio r. tvirtą sodybą su 70 
a sklypu. Sodyba medinė, apmūryta 
su mansarda. Priklauso ūkiniai 
pastatai: garažas, rūsys, pirtis, 
malkinė, du tvartai, sandėlys, lauko 
virtuvė. Kaina 27999 Eur.  
Tel. 8 678 59 793. Rokiškis
• Gyvenamąjį namą su 0,2335 
ha žemės sklypu. Už 0,745 km 
tyvuliuoja Obelių ežeras. Namas 
rąstinis, statytas 1933 m. Bendras 
plotas 50,82 kv. m. Šildymas 
krosninis. Vandentiekis vietinis. 
Yra elektra. Lauko tualetas. Yra 
sodas. Kaina 6999 Eur.  
Tel. 8 605 32 452. Rokiškis
• Juodupėje, Tekstilininkų g., 2 
kambarių butą su rūsiu. Bendras 
buto plotas 45,24 kv. m. Butas 
yra trečiame iš penkių aukštų.  
Įstiklintas balkonas plastikiniai 
langai, šarvo durys. Reikalingas 
remontas. Kaina 7500 Eur.  
Tel. 8 605 32 452. Rokiškis
• Juodupėje, Liepų g., 2 kambarių 
butą su rūsiu. Bendras buto plotas 
49,56 kv. m. Namas mūrinis, 
statytas 1990 m. Butas yra 4 aukšte 
iš 5, su įstiklintu balkonu. Buto 
langai plastikiniai. Yra sandėliukas. 
Įdėtos šarvo durys. Butui priklauso 
2 rūsiai. Kaina 7500 Eur.  
Tel. 8 605 48 032. Rokiškis
• Juodupėje, Pergalės g., 2 
kambarių butą su rūsiu. Bendras 
buto plotas 42,19 kv. m. Butas 
yra antrame aukšte iš penkių. Yra 
balkonas. Langai plastikiniai, 
balkonas įstiklintas. Rūsys 3,03 kv. 
m. Butas parduodamas be baldų. 
Bendras vonios ir WC kambarys. 
Kaina 7500 Eur. Tel. 8 602 84 794. 
Rokiškis
• Jaukiame Juodupės miestelyje, 
Liepų g., 2 kambarių butą su 
rūsiu. Bendras buto plotas 50,28 
kv. m. Namas mūrinis, statytas 
1990 m. Butas yra pirmame aukšte 
iš penkių. Yra balkonas. Langai 
mediniai, balkonas nestiklintas. 
Rūsys 3,65 kv. m. Kaina 7500 Eur. 
Tel. 8 605 32 452. Rokiškis
• Šalia Bajorų gyvenvietės 
tvarkingą 2 kambarių butą su rūsiu. 
Yra galimybė naudotis žemės 
sklypu, garažu, malkine. Butas yra 
antrąjame aukšte iš dviejų. Bendras 
buto plotas 49,82 kv. m, krosninis 
šildymas, vietinis vandentiekis ir 
kanalizacija. Kaina 30500 Eur.  
Tel. 8 601 39 374. Rokiškis
• 2 kambarių butą Pandėlio 
miestelyje, Rokiškio r., Širvio 
g. Butas su rūsiu ir sandėliuku. 
Bendras buto plotas 46,64 kv. m. 
Atskiri tualeto ir vonios kambariai. 
Yra didelis, įstiklintas balkonas, 
plastikiniai langai. Kaina 7500 Eur. 
Tel. 8 678 59 793. Rokiškis
• Erdvų ir šiltą 2 kambarių butą P. 
Mažylio g., Kupiškyje. Bendras 
buto plotas yra 45,90kv.m, kurį 
sudaro 2 kambariai, atskiri 
vonios ir WC kambariai, virtuvė, 
sandėliukas ir koridorius. Butas 
yra patogiame 1 aukšte, priklauso 
rūsys. Kaina 16500 Eur.  
Tel. 8 602 84 794. Kupiškis
• 2 kambarių butą Gedimino 
g., Kupiškyje. Aplink gausu 
apsipirkimo bei paslaugų tiekimo 
vietų. Butas yra 5 namo aukšte, 
gyvenamosios (butų) paskirties. 
Bendras buto plotas 43,91 kv. m, du 
šviesūs ir šilti kambariai (16,92 kv. 
m, ir 12, 22kv.  m). Kaina 14500 
Eur. Tel. 8 605 48 032.  
Kupiškis
• 2 kambarių butą Kupiškyje, 
mediniame name. Namas statytas 
1876 m., mūrinis, jame 4 butai. 
Bendras buto plotas 63,13 kv. 
m. Aukštos lubos. Priklauso 2 
kambariai: 19,96 kv. m ir 16,56 kv. 
m, erdvi virtuvė 12,82 kv.m. Butui 
priklauso rūsys bei dalis ūkinių 

pastatų. Kaina 11500 Eur.  
Tel. 8 602 84 794. Kupiškis
• 350 m Nemunėlio upės pakrantės. 
Per sklypą eina 380 V elektros 
linija. Neblogas privažiavimas. 
Sklypo plotas iš viso – 7,09 ha: apie 
1 ha – 40 m. brandus alksnynas. 
~1 ha – 40 m. brandus alksnynas, 
3,5 ha pušies jaunuolynas (15 m.). 
Sutartinė kaina. Tel. 8 614 12 752. 
Rokiškis
• 20a sklypus Jakšto ir Janulionio 
gatvėse. Visos komunikacijos. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• Išnuomojamos arba parduodamos 
komercinės patalpos Rokiškio 
mikrorajone. Visa informacija 
telefonu. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• Garažą Rokiškyje, Pagojėje.  
Tel. 8 611 43 443. Rokiškis
• Mūrinį namą Paberžių k., 
Kupiškio raj. (3 km. iki miesto). 
0,21 ha. Yra daug ūkinių pastatų. 
Tel. 8 650 38 040. Kupiškis
• 1 kambario butą Aukštaičių g. 
Trečiasis aukštas, plytinis namas, 
didelis balkonas. Kaina 20000 Eur. 
Tel. 8 617 15 069. Rokiškis
• 1 kambario butą Vilties g.  Plotas 
37 kv. m, antras aukštas, plytinis 
namas, didelis balkonas. Kaina 
20500 Eur. Tel. 8 617 15 069. 
Rokiškis
• Įvairių dydžių namų valdos 
sklypus už miškų urėdijos. Graži 
vieta, geras susisiekimas, šalia yra 
autobusų stotelė. Tel. 8 657 75 999. 
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Už simbolinę kainą lėlytes. 
Pakankamai gerai išlaikytos. Kaina 
5 Eur. Tel. 8 621 95 444.  
Rokiškis
• Vardinį, naują čiulptuko laikiklį 
berniukui vardu Titas. Kaina 4 Eur. 
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis
• Gultuką-pastatomą kėdutę Fisher 
Price Ątogražų miškų draugai. 
Spalvinga ir patvari. Tvirtai 
pastatoma, yra saugos diržiukai. 
Nuimamas lankas su žaisliukais, 
medžiagą galima skalbti. Neužima 
daug vietos. Vaikutis joje gali 
sėdėti, žaisti, miegoti. Kaina 17 
Eur. Tel. 8 615 16 534.  
Rokiškis
• Elegantišką kostiumėlį 
berniukui. Jį sudaro: liemenytė, 
kelnytės, varlytė, batukai. Dveji 
balti baltinukai: vieni ilgomis 
rankovėmis, kiti trumpomis 
rankovėmis. Dvi baltos kepurytės. 
Kostiumėlis dėvėtas vieną kartą.  
Kostiumėlio dydis 74-80. Kaina 12 
Eur. Tel. 8 615 16 534.  
Rokiškis
• Kostiumėlį berniukui: šviesi 
smėlinė ir juoda liemenės, juodos 
kelnytės, juodi batukai ir juodas 
kaklaraištis. Batukų dydis 19/20. 
Kostiumėlio dydis  68-74. Kaina 7 
Eur. Tel. 8 615 16 534.  
Rokiškis
• Elegantišką kostiumėlį 
berniukui. Jį sudaro: bodžiukas, 
petnešos, varlytė, kelnytės ir 
švarkelis. Kostiumėlis dėvėtas 
tris kartus. Švarkelis dėvėtas 
vieną kartą.  Kostiumėlis tinka 
įvairioms progoms: krikštynoms, 
gimtadieniams ir taip įvairioms 
šventėms. Kaina 18 Eur.  
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis
• Tris kartus naudotą Avent 
pientraukį su indeliais. Kaina 15 
Eur. Tel. 8 615 16 534.  
Rokiškis
• Šiltą, žieminį džemperiuką 
- megztuką. Viduje - švelnus, 
minkštas, šiltas kailiukas. Tinka 
tiek berniukui, tiek mergaitei. 
Dydis - 92. Kaina 4 Eur.  
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis
• Šiltą, storą, žieminį megztuką 
berniukui. Dydis - 92. Kaina 3 Eur. 
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis
• Šiltą, žieminę kepurytę berniukui. 
Dydis - universalus. Kaina 3 Eur. 
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis
• Šiltą, žieminę liemenę berniukui. 
Dydis 98. Kaina 4 Eur.  
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis
• Šiltas, žiemines, vilnones 

pirštinytes berniukui. Kaina 3 Eur. 
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis
• Žaislinį stovelį ir pakabinamą 
žaislą, skleidžiantį garsus. Tinka 
tiek berniukui tiek mergaitei. Kaina 
7 Eur. Tel. 8 615 16 534.  
Rokiškis
• Supimosi arkliuką berniukui. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 615 16 534. 
Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Gal kas galite padovanoti 
šaldytuvą, dvigulę lovą neįgaliam 
žmogui. Taip pat trijų durų spintą, 
skaitmeninį televizijos imtuvą.  
Rokiškio raj. Tel. 8 668 37 727. 
Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Pamestas FORD raktelis. Buvo 
su žiedeliu ir dar vienu raktu. Už 
pagalbą bus atlyginta.  
Tel. 8 627 77 015. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Naujus ir nedaug naudotus 
pjūklus iš Švedijos. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
• Polikarbonato šiltnamius. 4, 6, 
8 metrų, pagaminti Baltarusijos 
gamybos. Pristatysiu į jūsų namus. 
Tel. 8 656 29 205. Visaginas
• Labai mažai naudotą, 
profesionalų pjūklą Stihl, 3,4 kW. 
Kaina ne galutinė. Kaina 300 Eur. 
Tel. 8 684 20 231. Kupiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Dvivietę nekiaurą valtį-baidarę. 
Pridėsiu dar kitą su defektu. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 686 37 924.  
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Plytelių pjaustymo staklytes. 
Kaina 32 Eur. Tel. 8 621 51 352. 
Rokiškis
• Lentas. Tel. 8 614 32 843. 
Rokiškis
• Kokybiškus balkono langus, 
Schuco profilis, 70 mm pločio, šiek 
tiek tamsinti. Ilgis 379 cm, aukštis 
259 cm Papildomas tel.  
+370 687 91 742. Kaina 500 Eur. 
Tel. 8 629 15 101. Rokiškis
• Naują smėliavimo aparatą iš 
Vokietijos. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
• 2 naudotus plastikinius langus: 
1,7x1,3 m; 1,5x1,25 m.  
Tel. 8 656 76 207. Rokiškis
• Suvirinimo aparatą 
(neinvertorinis) Schweissgerat 
SB160C. Kaina 109 Eur.  
Tel. 8 606 62 566. Rokiškis
• Įvairią pjautą statybinę medieną. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Mitsubishi Colt 2009 m. 
Lietuvoje neeksploatuotas. 1,3 l, 
benzinas. Ekonomiškas miesto 
automobiliukas. Geros žieminės 
padangos. Kaina 1950 Eur.  
Tel. 8 692 23 719. Rokiškis
• 2011 m. Opel Corsa. Lietuvoje 
neeksploatuotas. 1,3l , dyzelis, 
labai ekonomiškas. Rida 91 000 
km. Serviso knygelė. Daugiau 
informacijos telefonu. Kaina 3900 
Eur. Tel. 8 692 23 719.  
Rokiškis

• Opel Meriva. Lietuvoje 
neeksploatuotas. 2005 m., 1,6 l, 
benzinas. Žieminės padangos.  
Tel. 8 625 57 857. Rokiškis
• Lietuvoje neeksploatuotą 
automobilį Škoda Fabia. Iš 
Vokietijos. 2008 m., 1,4 l. 
Benzininis variklis - ekonomiškas! 
Be rūdžių! Apynaujos žieminės 
padangos. Galima atlikti techninę 
apžiūrą. Kaina 3100 Eur.  
Tel. 8 692 23 719. Rokiškis
• Moterišką dviratį. Dideli ratai, 
bagažinė priekyje ir gale, kojiniai 
stabdžiai, šviesos, spyna, 3 bėgiai. 
Kaina 90 Eur. Tel. 8 674 32 521. 
Rokiškis
• Mercedes Benz A200 2005 m., 2l, 
dyzelis, Lietuvoje metus. Naujos 
padangos, akumuliatorius, pakeisti 
tepalai bei filtrai. Kaina 1550 Eur. 
Tel. 8 608 52 658. Anykščiai
• Naują valtį. Tel. 8 625 04 387. 
Rokiškis
• Motociklą Aprilia SR 50 su 
dokumentais ir TA. Užsiveda, 
važiuoja. Išsamiau telefonu. 
Kaina 350 Eur. Tel. 8 626 54 474. 
Rokiškis
• Puikų miesto automobiliuką 
Mercedes-Benz A170.  Dyzelis, 
2001 m., 1,7 l, 66 kW. TA iki 
2020.10.20.  Pakeista nemažai 
dalių. Kaina derinama. Kaina 600 
Eur. Tel. 8 648 49 295.  
Rokiškis
• Audi A3 2 l, TDI, 2005 m., 
103kW, pusę metų Lietuvoje, TA 
iki 2021.09.11. Automobilis iš 
Italijos, be rūdžių. Ekonomiškas, 
trauka gera. Kaina 2500 Eur.  
Tel. 8 608 74 671. Rokiškis
• Tvarkingą automobilį Hyundai 
Santafe 2006.10. Visa informacija 
telefonu. Kaina 4500 Eur.  
Tel. 8 688 20 398. Rokiškis
• VW Golf 3 automobilį, 1,9 
l variklis, 66 kW, turi rūdelių, 
užsiveda ir važiuoja gerai. Kaina 
derinama vietoje. Kaina 400 Eur. 
Tel. 8 621 38 860. Kupiškis
• Labai mažai naudotą, triratį 
elektrinį vežimėlį neįgaliąjam. 
Kaina 450 Eur. Tel. 8 607 33 201. 
Rokiškis
• VW Passat 1,9 l, TDI, 81 kW. 
Kėbulo trūkumai, TA iki 2020.12. 
Kaina 500 Eur. Tel. 8 647 90 501. 
Kupiškis
• Keturratį ATV 110CC. Yra 
pirkimo dokumentai. Vienas 
bėgis į priekį, kitas atgal. Naujos 
padangos. Amortizatorius, 
starterinis, plastikai neskilę, 
nesulūžę. Trauka labai gera. Vaikui 
iki 12 metų, max svoris 100 kg. 
Kaina 270 Eur. Tel. 8 684 20 231. 
Kupiškis
• Ford Fiesta 1,4 l, Tdci. 
Ekonomiškas automobilis, rida 
186000 km. Yra vasariniai lieti 
ratai. Kaina 770 Eur.  
Tel. 8 612 21 760. Rokiškis
• 2004 m. VW Polo. Sedanas, 
1,4 l, 55 kW, benzinas. Vienas 
šeimininkas, iš Vokietijos, 
tvarkingas. Rida 144000 km. 
Kaina 1250 Eur. Tel. 8 612 81 356. 
Rokiškis
• Audi A6 2002 m., universalas, 
1,9 l, TDI, 81 kW, pačiu geriausiu 
varikliu. Juoda spalva, klimato 
kontrolė, pilnas borto kompiuteris, 
parkavimo davikliai. Būklė ideali, 
viskas sutvarkyta, važiuoklė, diržai 
nauji, sėdi ir važiuoji. Kaina 2590 
Eur. Tel. 8 604 01 912.  
Rokiškis
• Lietuvoje neeksploatuotą, labai 
geros būklės, su nauja 2 metų TA, 
VW Passat 2008 m., 2 l, 4WD su 
geruoju varikliu 103 kW. Faktiškai 
pilniausia komplektacija: 4 el. 
langai, klimato kontrolė, multi 
vairas, Webasta, užsilenkiantys 
šildomi veidrodžiai ir t.t. Kaina 
3650 Eur. Tel. 8 604 01 912. 
Rokiškis
• Tvarkingą VW Passat B5 plius 
su patikimu varikliu 1,9 l, 96 kW, 
užsiveda, važiuoja gerai. Kaina 
1250 Eur. Tel. 8 677 31 580.  
Rokiškis
• Subaru Impera universalą 2003 
m., 1,6 l, 70 kW. Benzinas, 4/4 
varomi, yra kablys. Kaina 1250 

Eur. Tel. 8 685 75 884.  
Rokiškis
• Toyota Yaris 1 l, benzinas, 50 kW, 
1999-11-30. TA iki 2020.08. Geros 
žieminės padangos + lieti vasariniai 
ratai su padangomis. Kaina 500 
Eur. Tel. 8 682 42 137.  
Rokiškis
• VW Sharan, geros būklės, 
nesurūdijęs, nesubraižytas 
automobilis. Neseniai pakeisti 
diržai. Smulkesnė informacija 
telefonu. Tel. 8 620 78 483. 
Rokiškis
• VW Passat B5 1998 m., 82 kW 
+ čipuotas. Elektriniai langai, 
kablys, geros žieminės padangos. 
Tvarkingas salonas. Tikra rida. TA 
iki 2021.12. Kaina 1250 Eur.  
Tel. 8 678 27 196. Rokiškis
• Įvairius dviračius, yra rusiškas. 
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Priekabą žoliapjovei-traktoriukui, 
motoblokui, automobiliui.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Opel Zafira 2 l, 74 kW, be TA. 
Kaina 450 Eur. Tel. 8 622 06 975. 
Rokiškis
• VW Golf Plius 2008 m., 1,9 l, 
dyzelis. VW Golf 2007 m., 1,9 l, 
dyzelis, hečbekas, 5 durys. Opel 
Astra 2006 m., universalas, 1,9 l, 
dyzelis. Opel Astra universalas, 
2004 m., 2 l, dyzelis, iš Vokietijos. 
VW Bora 1,9 l, dyzelis, 2001 
m., sedanas. Tel. 8 699 19 182. 
Rokiškis
• Audi A4 B6 universalą. 2,5 l, 
120kW, TA iki 2020.06.. Kaina 
1850 Eur. Tel. 8 641 59 884. 
Rokiškis
• Priekabą Zubrionok. Be TA, 
dokumentai tvarkingi. Kaina 150 
Eur. Tel. 8 612 48 499.  
Kupiškis
• VW Sharan 1999 m., 1,9 l, TDI, 7 
vietų. El. langai ir veidrodėliai. Yra 
draudimas. TA iki 2021 m. Dovanų 
pridedame dvi galines sėdynes 
ir veidrodėlį. Kaina negalutinė. 
Papildomas tel. +37045831279. 
Kaina 700 Eur. Tel. 8 623 10 770. 
Rokiškis
• Toyota Auris 2013 m., 1,4 l, 
dyzelis, 66 kW. Kaina 6000 Eur. 
Tel. 8 652 63 591. Rokiškis
• VW Passat B4. Universalas, yra 
kablys. Kaina derinama. Kaina 400 
Eur. Tel. 8 630 61 751.  
Rokiškis
• Opel automobilį. 2 l, 60 kW, 
važiuojantis, pakeisti tepalai, filtrai, 
TA iki 2021.01.18. Kaina 450 Eur. 
Tel. 8 628 98 127. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• 2002 m. VW Passat dalimis.  
Tel. 8 655 08 291. Rokiškis
• 2002 m. Opel Astra dalimis. 2 l, 
74 kW. Tel. 8 655 08 291.  
Rokiškis
• 2000 m. VW Golf 4 variklį 1,9 l, 
TDI. Tel. 8 655 08 291.  
Rokiškis
• Opel Omega, Opel Vectra dalis. 
Tel. 8 603 87 554. Rokiškis
• Automobilio dujų įrangą. Viskas 
yra. Tel. 8 603 87 554.  
Rokiškis
• Audi B4 Avant 1,9 l, 66 kW 
dalimis. Tel. 8 603 87 554.  
Rokiškis
• VW Passat B5, B5+ daiktadėžę 
(bardačioką). Tvarkingas.  
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• 1998 m. Audi A3 1,9 l, TDI, 66 
kW  dalimis. Tel. 8 674 92 644. 
Rokiškis
• 1999 m. VW Golf 1,9 l, TDI, 66 
kW. Tel. 8 674 92 644.  
Rokiškis
• R17 ratlankius 5/112. Tinka 
Audi, Volkswagen, Seat, Škoda. 
Kaina 140 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Kuro purkštuką. tinkantį BMW 
525d, 120 kW. Kodas 0445110048. 
Tikrintas. Atitinka visus 
parametrus. Analogai: 0445110040, 
0986435094. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Kuro purkštuką ,tinkantį BMW 
330d, 135 kW, BMW 530d, 135 
kW, 142 kW, BMW 730d, 135 
kW, 142 kW, Land Rover-Range 



 2020-01-1711 psl.

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

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

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

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimą

PARODOS:
Viešojoje bibliotekoje
Pedagogui, vertėjui, visuomenininkui Juozui Butėnui“ – 100, Informacijos ir 

kraštotyros skyriuje.
Aušros Povilavičiūtės kūrybinių darbų paroda, Skaitytojų skyriuje.
Rimvydo Pupelio tapybos darbų paroda, Galerijoje „Autografas“.
Fotomenininko Kęstučio Svėrio Naujosios Romuvos bičiulių paroda, skirta 

„Naujosios Romuvos" 25-čiui, Industrinėje kūrybinėje palėpėje.
Rokiškio lopšelio/darželio „Varpelis“  Menų studijos ir darbuotojų (vadovė Nijolė 

Adamonienė) kūrybinių darbų paroda „Žiemos inkliuzijos“, Edukacijų salėje.
Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje
Spaudinių paroda „Seniai, labai seniai...“, skirta vokiečių kalbininko 

tautosakininko, pasakininko Jakobo Grimo 235-osioms gimimo metinėms.
„Renkame 2019 metų knygą“.
Brolių Sauliaus ir Pauliaus Pavarotnikų foto nuotraukų ir piešinių paroda 

„Realybė ir fantastika“.

RENGINIAI
Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje
Sausio 17 d. 14 val. - kūrybinių darbelių studijos „Naminukai“ 

užsiėmimai.
Sausio 17 d. 15 val.  –  „Interaktyvūs užsiėmimai“: Interaktyvaus stalo 

ir Xbox One žaidimai, užsiėmimai su 3D spausdintuvu, Interaktyvioje 
edukacinėje erdvėje.

Sausio 21-22 d. 16 val.  –  kūrybiniai užsiėmimai, skirti Lego 
konstruktorių ir robotikos rinkinių pristatymui ir konstravimui, Edukacijų 
klasėje.

Sausio 23 d. 10 -13 val.  –  skaitymo gurmanų ketvirtadienis.

Rover 130 kW. 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. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Žiemines dygliuotas padangas 
ROADSTONE WINGUARD 
231, 185, 70 R14, 4 vnt., trumpai 
naudotos. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 633 01 255. Anykščiai
• SuperMaz V8 Turbo variklį 
dalimis. Tel. 8 682 77 421. 
Kupiškis
• Dvi 1999 m. Ford Galaxy 
sėdynes. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• Naują Sony magnetolą Škoda 
Octavia automobiliui. Kaina 55 
Eur. Tel. 8 685 21 400.  
Rokiškis
• 2003 m. VW Golf 4 sankabos 
komplektą. Kaina 55 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
• 2004 m. VW Polo 1,2 l 
benzininį variklį. Su viskuo: dėžė, 
kompiuteris, starteriai. Rida 94 000 
km. Kaina 550 Eur. 
 Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• 2004 m. VW Polo galinius stop 
žibintus. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• VW Bora (dyzelis) generatorių. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• Automagnetolą Sony. AUX, USB, 
CD. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 698 72 751. Rokiškis
• Renault Espace 2,1 l, TDI ir 2,2 l, 
benzinas/dujos. Ford Mondeo 1,8 l, 
TD, Opel Kadett.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• GAZ-53, 51 padangas, dalis.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Ratus Audi B3, VW Sharan, 
Ford Galaxy, VW Passat, Peugeot, 
Renault ir lengvųjų automobilių 
priekaboms. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Visureigio ratus su apynaujomis 
padangomis 245/70 R16. Kaina 160 
Eur. Tel. 8 622 06 975.  
Rokiškis
• 225 70 R16 6/139 ratlankius su 
padangomis. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• R17 ratlankius 225/45, 5x112, 
centr. skylės diametras – 66,6. Su 
žieminėmis SAILUN padangomis 
(6 mm, 2018 m.) Ratai tvarkingi, 
tiesūs. Kaina 260 Eur.  
Tel. 8 620 31 902. Rokiškis
• Naują dviračių laikiklį THULE. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 620 31 902. 
Rokiškis
• Naudotas Semperit R14 175/65 
žiemines padangas, 4 vnt., 
protektorius – 4 mm. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 620 31 902. Rokiškis
• VW Touran originalią 
automagnetolą. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 620 31 902. Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480.  
Rokiškis
• Vasarines Sailun padangas su 
skardiniais ratlankiais. 195/65/15. 5 
skylių. 2017 m. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 678 81 317. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Veikiantį ritininį presą Forschritt 
454. Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 622 06 975. Rokiškis
• Akėčias, mažąsias ir didžiąsias, 
dujų balionus, zid variklį.  
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Traktorių T-16. Važiuojantis, su 
dokumentais. Kaina 700 Eur.  
Tel. 8 625 17 722. Kupiškis

• Rusišką rotacinę šienapjovę. 
Kaina 450 Eur. Tel. 8 625 17 722. 
Kupiškis
• Priekabą 1PTS2. Gamyklinė, 
verčiama, su dokumentais. Kaina 
750 Eur. Tel. 8 625 17 722. 

Kupiškis
• Nenaudotą traktoriaus DT kuro 
baką. Kaina 105 Eur.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• T-40 AM. Viskas veikia, nauja el. 
instaliacija. Galiiu atvežti. Dusetos. 
Kaina 1550 Eur. Tel. 8 699 55 273. 
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Televizorių ŠILELIS SL 1434 su 
skaitmeniniu imtuvu. Kaina 85 Eur. 
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Televizorių LG, 54 cm įstrižainės. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 684 15 152. 
Rokiškis

Skelbiami 2020 m. karo prievolininkų 
sąrašai: 18-23 m. jaunuoliai kviečiami 
pasitikrinti, ar pateko tarp šauktinių

Jau galima sužinoti, kas  bus 
kviečiami atlikti karo prievolę  šiais 
metais –  paskelbti  2020 m. karo 
prievolininkų sąrašai. Jie skelbiami  
šioje interneto svetainėje https://
sauktiniai.karys.lt. Prie kiekvienos 
karo prievolininko pavardės bus 
nurodytas tikslus terminas,  iki kada 
reikia susisiekti su paskirtu regioni-
niu karo prievolės ir komplektavi-
mo padaliniu.  Šaukiamųjų sąrašai 
bus atnaujinami kiekvieną savaitę.

Į 2020 metų karo prievolininkų 
(šauktinių) sąrašus yra įtraukti 38427 
jaunuoliai, kuriems 18–23 m. (įskai-
tytinai). Iš jų į tarnybą įvairiuose 
Lietuvos kariuomenės daliniuose bus 
pašaukti 3828 karo prievolininkai.

Nuo šiemet  į sąrašus taip pat yra 
įtraukiami ir aukštųjų mokyklų studen-
tai, tačiau jiems tarnyba yra automatiš-
kai atidedama kaip ir anksčiau.  Patekę 
į šauktinių sąrašą  studentai turės  ap-
sisprendimo laisvę ir pasirinkti vieną 
iš trijų variantų:  sustabdyti studijas ir 
atlikti 9 mėnesių nuolatinę privalomą-
ją pradinę karo tarnybą,  nenutraukus 
studijų pasirinkti  jaunesniųjų karinin-
kų vadų mokymus (3 metus, mokymai 
vyksta savaitgaliais) arba studijuoti ir 
tarnauti Krašto apsaugos savanorių pa-
jėgose (3 metus). Nepasirinkus nei vie-
no iš šių būdų, tarnyba studentams bus 
atidėta.  Studentams dėl to papildomai 
kreiptis į regioninius karo prievolės ir 
komplektavimo skyrius ir poskyrius 
nereikia. Tiems karo prievolininkams, 
kuriems dėl studijų aukštojoje moky-
kloje bus atidėta tarnyba, šaukimas bus 
pratęsiamas iki jiems sukaks 26 metai 
– bet ne ilgiau nei vienerius metus po 
studijų baigimo. Pabaigę studijas jau-
nuoliai  į šaukiamųjų sąrašus galės pa-
tekti tik vieną kartą.  

Į sąrašus patekusiems karo prie-
volininkams šaukimo nurodymai 
paštu nebus siunčiami. Visa karo 
prievolininkui aktuali informacija 
pateikta internete adresu www.karys.
lt. Ją taip pat karo prievolininkai ga-
lės sužinoti paskambinę nemokamu 
telefonu 8 800 12340, atvykę arba 
paskambinę į regioninius karo prie-
volės ir komplektavimo skyrius ir 
poskyrius www.karys.lt/bendrauki-
me/musu-kontaktai/14. Karo prievo-
lininkams už nurodymų nevykdymą 
gali būti taikoma administracinė arba 

baudžiamoji atsakomybė. Pagal 
Karo prievolės įstatymą, į sąrašus 
galėjo patekti ir tie jaunuoliai, ku-
rie iki sąrašų sudarymo bus pateikę 
prašymus savo noru atlikti nuolatinę 
privalomąją pradinę karo tarnybą, 
tačiau jiems ir toliau galios visos su 
savanoriškumu susijusios skatinimo 
priemonės – tarnybos vietos ir laiko 
pasirinkimo galimybė bei didesnės 
socialinės garantijos. Karo prievolės 
ir komplektavimo tarnyba primena, 
kad sudarius ir paskelbus karo prievo-
lininkų sąrašus, į juos nepatekę vaiki-
nai ir merginos nuo 18 iki 38 metų ir 
toliau gali teikti prašymus savo noru 
atlikti nuolatinę privalomąją pradinę 
karo tarnybą. Jie galės pasirinkti nori-
mą tarnybos vietą, tarnybos pradžios 
datą ir gauti 30 proc. didesnes kaupia-
mąsias išmokas. Pirmumo prašymus 
galės teikti ir patekusieji į šaukiamųjų 
sąrašus. Į jų pageidaujamas tarnybos 
vietas bus stengiamasi atsižvelgti, o 
kaupiamosios išmokos jiems bus di-
desnės 15 procentų.

Karo prievolininkų patogumui, 
regioniniai karo prievolės ir kom-
plektavimo skyriai ir poskyriai dirba 
pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 
08.00 iki 18.00 val., o penktadie-
niais  – nuo 08.00 iki 16.45 valan-
dos. Visų regioninių karo prievolės 
ir komplektavimo skyrių ir poskyrių 
kontaktus galima rasti interneto sve-
tainėje: http://www.karys.lt/kontak-
tai.html. Taip pat visą informaciją 
apie tarnybą Lietuvos kariuomenėje 
galite gauti paskambinę nemokama 
konsultavimo linija 8 800 12340.

Nuolatinės privalomosios pra-
dinės karo tarnybos kariai tarnybą 
atliks 19-oje kariuomenės dalinių. 
Dalis karių tarnybą pradės Didžiojo 
Lietuvos etmono Jonušo Radvilos 
mokomajame pulke Rukloje, kur per 
pirmuosius du tarnybos mėnesius iš-
eis bazinį karinį rengimą, o likusius 
septynis mėnesius tarnaus priskir-
tame dalinyje ir atliks kolektyvinį 
rengimą. Pirmieji 2020 m. šaukimo 
nuolatinės privalomosios pradinės 
karo tarnybos kariai tarnybą pradės 
kovo viduryje, paskutinieji – lapkri-
čio pabaigoje. Rugpjūčio, rugsėjo ir 
spalio mėnesiais bus didžiausia šau-
kimo banga, per kurią į įvairius dali-
nius atvyks per 2700 karių.

KAM inform.

Lietuvos oro erdvėje skrydžių skaičius pernai augo 1,2 proc.
 Lietuvos oro erdvėje per-

nai aptarnauta 269,2 tūkst. 
skrydžių – 1,23 proc. dau-
giau nei 2018 metais. 

Tranzitiniai skrydžiai suda-
rė 76 proc. arba 204,3 tūkst. – 
jų skaičius, palyginti su 2018 
metais, augo 1,1 proc., prane-
šė oro navigacijos paslaugas 

teikianti valstybės įmonė „Oro 
navigacija“. Vilniaus oro uos-
te 2019 metais aptarnauta 47,5 
tūkst. kilusių ir besileidusių 
lėktuvų (0,5 proc. daugiau nei 
užpernai), Kauno – 9,9 tūkst. 
(4,5 proc. daugiau), Šiaulių – 
5,6 tūkst. (11,2 proc. daugiau), 
Palangos – 4,6 tūkst. lėktuvų 
(2,5 proc. daugiau).

Praėjusiais metais iš Lietu-
vos dažniausiai buvo skrenda-
ma į Londoną, Rygą, Varšuvą, 
Kopenhagą ir Maskvą.

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

Lietuvos antidopingo agentūra suspendavo 
keturis trenerius ir du sunkiaatlečius

Po Klaipėdos apylinkės 
teismo sprendimo Lietuvos 
antidopingo agentūra su-
spendavo keturis trenerius 
ir du sportininkus.

„Informuojame, kad nuo 
2020.01.15 yra suspenduoti 
sunkiosios atletikos federa-

cijos prezidentas ir treneris 
Bronislovas Vyšniauskas, sun-
kiosios atletikos treneris Ra-
mūnas Vyšniauskas ir dviračių 
sporto treneriai Antanas Jaki-
mavičius ir Solveiga Baleišy-
tė. Suspenduoti remiantis Pa-
saulinio antidopingo kodekso 
2.6 punktu dėl draudžiamų 

medžiagų turėjimo.
Taip pat jau yra suspenduo-

ti sunkiosios atletikos sporti-
ninkai Žygimantas Stanulis ir 
Irmantas Kačinskas už drau-
džiamojo metodo naudojimą“, 
– rašoma Lietuvos antidopin-
go agentūros puslapyje.

BNS inform.

www.rokiskiosirena.lt



Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Sausio 17 d. Naktį 3

Dieną 4
P, 
3-8 m/s

Sausio 18 d. Naktį 1
Dieną 4

P,
5-10 m/s

Sausio 19 d. Naktį 1
Dieną 3

V, 
1-5 m/s

Sausio 20 d. Naktį -1
Dieną 2

P,
1-5 m/s
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Suvalkietis Petras eina 
išpažinties:

– Kai žmona išvažiavo 
į ligoninę, aš nusidėjau su 
kaimyno žmona.

Kunigas:
– Kelis kartus?
Petras:
– Šiaip tai aš čia 

išpažinties, o ne girtis atėjau.
***

– Nuo ko prasideda 
tėvynė?

– Nuo bagažo patikros.
***

Grįžta girtas suvalkietis 

Skambutis į televizijos 
laidą apie mediciną:

– Gerbiamieji, mano 
vardas Marytė. Amžius – 
45 metai. Dirbu buhaltere. 
Kažkaip pastaruoju metu 
atmintis streikuoja. Ką 
patartumėte?

– Sveiki, Maryte. Mes jau 
paskambinome jūsų rajono 
mokesčių inspekcijai. Dabar 
jūsų atmintis bus triskart 
geresnė.

***
Degė kaimo parduotuvė. Ir 

niekas neskubėjo jos gesinti. 
Visi laukė, kada gi sudegs... 
TAS SĄSIUVINĖLIS.

***
Teisiamas už žmogžudystę 

sistemų administratorius. 
Teisėjas klausia, kodėl jis 
užmušė praeivį.

Kaltinamasis:
– Įsivaizduokit, pirma 

diena darbe po atostogų. 
Iš serverio visas aštuonias 
valandas tryniau šiukles, 
tipo, ar jūs nenorite paskolos, 
ar jums nereikia vaistų 
potencijai. Išeinu į gatvę, 
išlenda šitas ir klausia: „Ar 
nenorėtumėt pigiai nusipirkti 
tikro aukso grandinėlę?“

***
Naujasis rusas užsuko į 

gyvūnų prieglaudą:
– Duokit kalbančią 

papūgą!
– Kalbančių neturim.
– Viską turiu, o va pakalbėt 

iš širdies nėra su kuo.
Gyvūnų prieglaudos 

darbuotojai liepė ateiti 
po valandos.Per tą laiką 
perdažė pelėdą.

Po savaitės į prieglaudos 
kiemą įvažiuoja keli 
vilkikai, prigrūsti maisto 
gyvūnėliams. Paskui juos 
įvažiuoja ir naujasis rusas 
savo bentliu. Apsikabina 
vadovą ir su ašaromis 
pasakoja:

– Draugeliai, kaip aš jums 
dėkingas už tą paukštelį!

– Jis ką, prakalbo?
– Ne. Bet kaip klauso. 

Dieve, kaip jis klauso...
***

Restoranas. Meniu. Žirnių 
sriuba „Atspėk melodiją“.

***
– Kaip greitai ataušinti 

arbatą?
– Įsijungti internetą.

***
Į automobilių servisą ateina 

išsipusčiusi dama ir sako:
– Duokit man kuo 

garsesnį pypsiuką!
– Kam jums, ponia?
– Stabdžiai neveikia.

***
Naktis, pasienietis su 

šunimi tikrina ruožą. Kažkas 
sušlama krūmuose.

– Ei Sargi, eik, patikrink, 
kas ten.

– Tu ką, jei tau reikia, 
pats ir eik. O aš ir iš čia 
aploti galiu.

Orų prognozė sausio 17-20 d.

Petras namo. Žmona barasi, 
kad pinigus pragėrė.

– Cit, nerėkauk. Aš ne savo 
pragėriau.

– O kieno?!
– Kaimyno. Tuos, kuriuos 

jis mums malkoms pirkti 
paskolino.

***
Padavėjas ruošia stalą 

banketui. Jis stato prie stalo 
kėdes dviejų metrų viena nuo 
kitos atstumu. Pasibaisėjęs 
virtuvės šefas klausia:

– Kodėl tokie dideli tarpai?
– O todėl, kad pas mus 

švęs vietinio žvejų klubo 
nariai. Kad vienas kitam 
į nosį neužvažiuotų, kai 
pernykščiais laimikiais girsis.

***
Vietinis verslininkas 

klausia miestelio gyventojų:
– Kokia mūsų dešra jums 

įsiminė labiausiai?
– Sugedusi, – pasigirdo 

balsas iš salės galo.
***

Keista, kad po frazės 
„Trūksta žodžių!“ žmogaus 
jau nebeužčiaupti.

***

Važiuoja  maršrutinis 
mikroautobusiukas. Prieš jį 
staiga stabdo automobilis. 
Vairuotojas iki dugno 
spaudžia stabdžius ir keikiasi:

– Aš ką tik monetas pagal 
nominalą išrūšiavau.

***
Amerikiečių žvalgybos 

mokykla. Vyksta egzaminas. 
Tema: žvalgybinė veikla 
Rusijoje. Vienas kursantas 
pašnibždomis klausia kito:

– Tu kartais neprisimeni, 
kurioje frazės „alaus nėra“ 
vietoje rašomas artikelis 
„blia“.

***
Ateina mokesčių 

inspektorius į mažą 
Suvalkijos bažnytėlę. Duris 
jam atidaro seneliukas 
kunigas. Mokesčių 
inspektorius klausia:

– Ar jūsų parapijoje yra 
toks verslininkas Petraitis. 
Naudotais automobiliais 
prekiauja.

– Tikrai taip, yra toks. 
Padorus parapijietis, tikras 
suvalkietis. Daugiau dviejų 
eurų neaukoja.

– O pas mus mokesčių 
deklaracijoje jis įrašė, kad 
šiai bažnyčiai paaukojo 20 
tūkst. eurų. Kaip suprantu, jų 
negavote?

– Nesijaudinkite, sūnau 
mano, rytoj garantuotai 
gausiu.

***

Jau dirbame!
Kauno g., 7 Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Naują ilgo virimo puodą. Kaina 
30 Eur. Tel. 8 621 51 352.  
Rokiškis
• Naują karšto oro puodą. Kaina 28 

Eur. Tel. 8 621 51 352.  
Rokiškis
• Geros būklės, nedidelį, patogų 
šaldytuvą Firstline. Kaina 35 Eur. 
Tel. 8 648 32 701.  
Rokiškis

• Dujų balionus. Tel. 8 614 19 157. 
Rokiškis
• Geros būklės daugiafunkcinį 
garinį prietaisą už 80 Eur. 
Daugiafunkcinį puodą už 20 Eur. 
Tel. 8 678 24 692.  

Rokiškis
• Indaplovę. Viskas veikia labai 
gerai, nėra apatinio stalčiaus. 
Rokiškis, Utena. Galiu atvežti už 
papildomą mokestį. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 694 12 079.  
Rokiškis
• Mažai naudotą elekroninį 
drėgmės surinkiklį.  
Tel. 8 688 20 398. Rokiškis
• Elektrinę siuvimo mašiną ČAIKA 
134. Kaina 85 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Naudotą dujų balioną. Kaina 25 
Eur. Tel. 8 685 21 400.  
Rokiškis
• Vokišką automatinę skalbimo 
mašiną Schlosser. Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 605 25 460.  
Rokiškis
• Elektrinę viryklę su griliumi ir 
ventiliatoriumi, vokiška.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Šaldiklį - dėžę. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 699 61 320. Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanoju labai didelę šakų krūvą. 
Tel. 8 615 10 050. Rokiškis
• Dovanoju labai mielą kalytę, 
gaudo peles geriau už katiną.  
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis
• Dovanojame sargų kiemsargi 
šunį. Galima rinktis.  
Tel. 8 624 54 217. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Nešiojamąjį kompiuterį Fujitsu 
Siemens. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 683 27 149. Rokiškis
• Monitorių, 54 cm įstižainės. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 684 15 152. 
Rokiškis
• Nešiojamąjį kompiuterį Fujitsu 
Siemens. Baterija nelaiko. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 625 67 440.  
Rokiškis

• Sertifikuotas, ekologiškai 
užaugintas valgomąsias bulves. 
Nemokamas pristatymas į namus 
Rokiškio mieste ir rajone.  
Tel. 8 684 14 283. Rokiškis
• Ekologiškai užaugintas 
valgomąsias bulves Melody. 
Maišas 30 kg- 7,5 Eur. Rokiškyje 
pristatymas nemokamas.  
Tel. 8 674 22 216. Rokiškis
• Įvairių veislių valgomąsias 
bulves. Galiu atvežti.  

Tel. 8 601 26 960. Rokiškis
• Ką tik išspaustą sėmenų, migdolų, 
kanapių aliejų. Tel. 8 600 88 496. 
Rokiškis
• Miežius. 50 kg maišas - 7 Eur. 
Yra apie 2 tonas. Tel. 8 618 71 775. 
Rokiškis
• Ekologišką medų, galiu atvežti. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis


