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Trispalvę Nepriklausomybės aikštėje kėlė kariai savanoriai. Kuodiškių kaime pagerbtas signataro Vlado Mirono atminimas.

Už dienos šviesą išvydusius Rokiškio istorijos klodus mero Ramūno 
Godeliausko padėka dekanui Eimantui Novikui.

Taip pasipuošė viena sodyba Panemunyje.

6 p.

Vasario 16-ąją jūžintiškiai šventė su kariais

6 p.

Vasario 16-oji: vienas seniausių rajone turnyrų, 
atgaivintos tradicijos ir dėkota rajonui nusipelniusiems žmonėms

Jauniausias rajono talentas – Mantas Valainis. L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

3 p.

Žirafa 
didelė, 
jai geriau 
matyt

Valentino dieną –
originalus
šviesoforas

Juodupė – mažoji Lietuvos kultūros sostinė

2 p.
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Juodupė – mažoji Lietuvos kultūros sostinė

Vasario 15-ąją Juodupė ofi-
cialiai iškėlė mažosios Lietuvos 
kultūros sostinės vėliavą. Griau-
dėdama būgnais ir dūdomis, nu-
žygiavo iškilminga eisena. Prisi-
minta Juodupės istorija, kultūra, 
ateities viltys. Daug gražių žo-
džių jai pasakyta ir palinkėta, 
daug planų ir idėjų surinkta. Be-
lieka tik jas įgyvendinti ir metus 
džiaugtis vienos iš dešimties ma-
žųjų šalies kultūros sostinių titu-
lu. Na, ir, žinoma, šiek tiek per-
rašyti savo istoriją – kraštiečio 
atradimo dėka miestelis gerokai 
„paseno“.

Juodupė šiai šventei pasiren-
gė ir pasipuošė: prie įvažiavimo į 
miestelį pastatytas stulpas ir iškelta 
miestelio vėliava. O naująjį fabriko 
kontoros pastatą papuošė milžiniš-
ka trispalvė. Ji atrodo išties įspūdin-
gai. Ne mažiau įspūdingą trispalvę, 
lydimi jungtinio Biržų ir Pasvalio 
kultūros centrų dūdų orkestro at-
nešė nuo Juodupės gimnazijos į 
pagrindinę miestelio aikštę, įspū-
dingos eisenos dalyviai. Joje – ir 
Juodupės moksleiviai, kurie šiai ei-
senai specialiai pagamino gausybę 
trispalvių vėliavėlių, ir Juodupės, 
Onuškio, Didsodės bendruomenių 
žmonės, Juodupės verslininkai, ir 
tiesiog gausybė žmonių, mylinčių 
šį miestelį. Įspūdingai eisenai at-
keliavus į aikštę, nuskambėjo ša-

lies himnas ir Juodupės jaunieji bei 
vyresnieji šauliai iškėlė Lietuvos, 
Juodupės bei Šaulių sąjungos vė-
liavas. Vienas vėliavos stiebas liko 
tuščias, tačiau neilgam...

Po to gausus susirinkusiųjų būrys 
buvo pakviestas į Kultūros namų 
salę. Erdvi ir didelė, tądien ji buvo 
gerokai per ankšta visiems norintie-
siems pasidžiaugti Juodupės švente. 
Jautrų ir įspūdingą miestelio isto-
rijos pristatymą parodė Juodupės 
gimnazistai, vadovaujami mokyto-
jos Rimos Šimėnienės. Jame tilpo 
viskas: ir įspūdinga šio krašto gam-
ta, ir paprasta, šilta, žmonių akimis 
papasakota nevadovėlinė istorija. 

Ši neatsiejama nuo Juodupės fa-
briko. Daug kartų keitusio šeiminin-
kus ir vardus, bet buvusio Juodupės 
ekonomikos, kultūros centru ir aši-
mi. Deja, jau trejetą dešimtmečių 
audinių fabriko perspektyvos nėra 
šviesios: prieš pat kultūros sostinės 
atidarymo šventę miestelio žmonės 
sužinojo, kad fabrikui vėl paskelbta 
bankroto procedūra. Tačiau ne tik 
liūdnais dalykais gyvena Juodupė. 

Ji pelnytai didžiuojasi savo kraš-
to dabartimi ir istorija. O ją šiek 
tiek teks perrašyti. Mat Juodupės 
pavadinimas gerokai senesnis,  nei 
manyta iki šiol. Žodis „Juodupė“ 
pirmą kartą paminėtas 1690 m. pa-
minėtas Onuškio bažnyčios krikštų 
knygoje: kovo 19-ąją iš Aknystės 
krikštyti kūdikį atvežė krikštotė-

vai, kilę iš Juodupės. Tokią džiugią 
žinią kraštiečiams pranešė Alvydas 
Karalius, įmonės Vilniaus planas 
ekonomistas-analitikas. Jis ne tik 
rado tą liudijantį įrašą senoje kny-
goje, bet ir jo kopiją padovanojo 
bendruomenės pirmininkui Zeno-
nui Viduoliui.

Iš Kultūros ministerijos ma-
žosios kultūros sostinės vėliavą 
juodupėnams atvežė Seimo narys 
Robertas Šarknickas, o projekto 
sielai – Linai Meilutei-Datkūnienei 
– angelą įteikė rajono meras Ra-
mūnas Godeliauskas. Nuoširdžiau-
sius linkėjimus įpėdiniams perdavė 
Adomynės, pernai buvusios mažąja 
kultūros sostine, atstovai.

O toliau sekė linksma šventinė 
dalis: Rokiškio choreografijos mo-
kyklos moksleivių, mažųjų Juodupės 

gimnazistų bei jungtinio dūdų or-
kestro pasirodymai. Po jų šventė 
persikėlė į miestelio aikštę. Ten, 
degant visų seniūnijos bendruo-
menių uždegtam bendrystės lau-
žui, iškilmingai pakelta Mažosios 
kultūros sostinės vėliava. 

L. Meilutė-Datkūnienė pri-
statė gausius būsimos kultūros 
sostinės renginius: ir Kaziuko 
mugę, ir gegužę planuojamą ralį, 
ir birželį numatomą didelę mies-
telio šventę, ir dar daug įvairiau-
sių renginių. 

Beje, jie prasidėjo gerokai 
anksčiau, nei buvo iškelta kul-
tūros sostinės vėliava: miestelio 
Kultūros centre, bibliotekoje jau 
veikia kraštiečių parodos. 

Visą šventės vaizdo įrašą ga-
lite pamatyti „Rokiškio Sirenos“ 

facebook paskyroje ir tinklalapyje 
www.rokiskiosirena.lt.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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BRYDĖS
Žirafa didelė, jai geriau matyt

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Sovietmečiu buvo tokia linksma 
dainelė, kaip suporuoti du nesu-
derinamus dalykus. Jos priedai-
nis: žirafa didelė, jai geriau matyt 
(žiraf bolšoj, jemu vidnej). Kaip 
sakant, sovietmetis išnyko, o jo 
„paniatkės“ niekaip negali apleisti 
trapios lietuvio sielos.

Vienas didžiųjų sovietmečio dievų 
buvo pastatai. Kuo didesni, tuo ge-
riau. Kas, kad niekam nereikalingi. 
Milžiniškos mokyklos kaimų vidury, 
tokie pat kultūros namai, prakutę ko-
lūkiai statydavosi dar valgyklas-res-
toranus. Sovietmetis išėjo. Mūsų 
šalis apskritai, ir rajonas imtinai jau 
pradeda ristis į visai Europai būdingą 
tendenciją: ten žemės ūkyje užim-
ti yra apie 5 proc. gyventojų. Mūsų 
rajone kaimas jau pamažu pralaimi 
miestui, nors, kol kas dar nežymiai. 
Miestuose (Rokiškis, Pandėlys ir 
Obeliai) gyvena jau daugiau nei pusė 
rajono gyventojų. Kaimo tuštėjimas 
akivaizdus.

Pirmosios tai pajuto dvi instituci-
jos: mokyklos ir parapijos. Pastaro-
sios – gerokai anksčiau. Mat parapija 
yra toks įdomus vienetas: jis save 
išlaikyti turi pats. Skirtingai nei mo-
kyklos, kurios išlaikomos net ir tada, 
kai jose lieka 7 vaikai. Ir skirtingai 
nuo kaimo bendruomenių, jos viso-
kiuose projekčiukuose su Europos 
Sąjungos parama dalyvauti negali. 
Taigi, jos yra visiškai finansiškai 
„nepriklausomos“: kiek sekmadienį 
įdėjai į aukų „kašikėlį“, tiek ir yra. 
Būtent parapija yra tas nepagražintas 
lietuviškojo kaimo lakmuso popierė-
lis: aiškiai rodantis ir žmogiškuosius, 
ir materialinius išteklius, ir Lietuvos 
kaimo ekonominį bei kultūrinį poten-
cialą.

Taigi, skirtingai nei lėtapėdė vals-
tybė su visu jos kultūros, švietimo ir 
kitu aparatu, Bažnyčia optimizavosi 
greitai. Mažųjų bažnytkaimių parapi-
jos tapo aptarnaujamomis. Pabumbė-
ję, pasipiktinę parapijiečiai pamažu 
įprato, kad kunigas į jų bažnytkaimį 

atvažiuoja tik sekmadieniais. Baž-
nyčia aiškiai davė suprasti, kad ats-
kirų kunigų čia niekados nebebus. 
Ir ėmėsi priemonių. Pavyzdžiui, iš-
parduoti tai, ką dar galima parduoti: 
kaimų klebonijas. Jei manote, kad tai 
baisiniausias turtas, turiu jus nuvil-
ti: kaimo gryčia, kad ir kaip skam-
biai vadinama, kad ir kokie kultūros 
šviesuliai joje gyveno, yra tik gryčia 
gluškaimyje ir jokios vertės neturi. 
Šiandien jūs nesunkiai nusipirksite 
namuką bažnytkaimio centre už ko-
kius 1-4 tūkst. Eur, priklausomai nuo 
būklės. Ir savininkai džiaugsis jį iš-
kišę. Juolab, kad tai nenaujas namas, 
ir jau kurį laiką negyvenamas. Taigi, 
Bažnyčia turėjo du variantus: arba 
investuoti ir palaikyti šitų pastatų 
bent patenkinamą būklę, arba neleis-
ti pinigų vėjais ir parduoti tol, kol yra 
perkančių. Kaip suprantate, pelno ar 
pasipelnymo čia nėra jokio, tiesiog 
nebekišami pinigai į beviltišką nieką.

Kaimo apskritai ir parapijų kon-
krečiai situacija tik blogėja ir prie-
laidų jai gerėti bent artimiausius 50 
metų nėra. Lietuvos gyventojų skai-
čius sumažėjo trečdaliu. Ir džiaugs-
mai, kad kažkurį mėnesį grįžusių 
buvo, dovanokit, penkiais daugiau 
nei išvykusių, yra naivi saviapgau-
lė. Tokio smetoninio ar sovietinio 
kaimo, kurį mes kalame vargšams 
mokinukams per lietuvių literatūros 
pamokas, seniai nebėra ir niekada 
nebebus. Reali kaimo situacija yra 
tokia: mano mamos tėviškė, kurio-
je turime sodybą, yra gana nemažas 
kaimas, priklausantis Skapiškio pa-
rapijai. Ir ne koks gluškaimis vidury 
neįžengiamų miškų. Tai štai, pernai 
rudenį, užsukęs kasmetinio parapi-
jiečių lankymo, kunigas mūsų kai-
me užėjo lygiai į dvi gryčias: mūsų 
ir kaimyno seneliuko. Daugiau nėr 
kur. Ir tai jau pažanga, nes prieš porą 
metų tame kaime jo apskritai nepriė-
mė: mes ten dar negyvenom, o senu-
kas, kiek žinau, buvo ligoninėje.

Apie parapijų finansus kunigai 
kalba be užuolankų. Dvasininko 
esminis uždarbis yra aukotojų šv. 
Mišios: laidotuvių, metinių, ke-
turnedėlių ir t.t.. Pastebėjote, nėra 
Santuokų ir Krikštų. Ir tai ne klaida. 
Esmė tame, kad kaimiškose parapi-
jose tokių santuokų reta. Ir mieste jų 
ne daugiau. Kai prieš trejus metus 
spalį mes tuokėmės, buvome ketu-
riasdešimtoji ir paskutinioji 2016 m. 
sutuokta pora Rokiškio šv. apaštalo 
evangelisto Mato bažnyčioje. Kaimų 
parapijose Santuokos būna skaičiuo-
jamos vienos rankos pirštais per ke-
lerius metus. Atitinkami ir Krikštai. 
Per konferenciją, skirtą vienos baž-
nyčios jubiliejui, kunigas atvirai pa-
teikė statistiką: šv. Mišios aukotojų 
intencijomis laikomos vidutiniškai 
kas trečią dieną. Apie tai, kokios 

būna aukos, pasiskaitykite didžiųjų 
dienraščių komentarų skiltyje apie 
kunigus-plėšikus. Kai tūlas kartą per 
penkerius metus į bažnyčią užsukęs 
parapijonis, paaukojęs 50 Eur, para-
šo griaudų laišką apie tai, kad Bažny-
čiai terūpi tik komercija, kad tik aukų 
kunigai tereikalauja. Ir va prieš pen-
kiasdešimt metų buvo koks diedeliu-
kas-kunigiukas, kuris visus krikštijo 
ir tuokė už dyką. Ir norisi pridurti, 
kad maitinosi jis, tikriausiai iš Šven-
tosios Dvasios. Deja, šiandieniniam 
kunigui „motina maksimaׅ“ dykai 
maisto neduoda, ir degalinėje kuras 
važinėti po tas pačias aptarnaujamas 
parapijas su kunigo pažymėjimu už 
dyką nepilamas. O sekmadienį aukų 
krepšeliuose aukos būna garsios (ta 
prasme, kad garsiai dzingsi metali-
niai eurai ir dvieuriai). Nesakysiu, 
kokios bažnyčios, vieno sekmadie-
nio aukų rinkliavos rezultatai buvo...  
8 Eur. O mes komentaruose dar te-
besvaigstame apie turtais pertekusius 
dvasininkus, važinėjančius teslomis. 
Dovanokit, pažįstu ne vieną kunigą, 
bet teslų nemačiau. Tik tokius pat 
skardinius parūdijusius kibirėlius, 
kaip ir pas daugumą parapijonių. O 
juk mes kalbame apie žmones, ku-
rie turi vieną geriausių išsilavinimų 
mūsų šalyje, kuriems taikomi aukšti 
moralės standartai, viso gyvenimo 
įsipareigojimai atsisakyti tokių da-
lykų, kaip savo šeima. Reikalaujam 
daug, o ką duodame mainais?

Kaip suprantate, situacija nedžiu-
ginanti. Bažnyčia optimizuojasi, kur 
beįmanydama. Tačiau yra viena sri-
tis, kurią optimizacija aplenkia šonu. 
Ir ne dėl to, kad Bažnyčios hierar-
chams trūktų sveiko proto. Jie pui-
kiai supranta, kad remontuoti kaimų 
bažnyčias, kuriose sekmadienį yra 
po keturias-aštuonias bobutes (ir tai 
vasarą, ir tai tik artimiausius kelerius 
metus), yra beviltiška. Tačiau pasta-
tas yra, juo reikia rūpintis, kad bent 
ant galvos kam neužgriūtų. Ir dar yra 
ne viena institucija, skirta prižiūrėti, 
kad visi tinkamai melstųsi ir adoruo-
tų pastatus. Maža to, egzaltuotoms 
ponioms megztais sijonais iš Vil-
niaus stiklinių kubelių atrodo, kad 
kiekviena kaimo bažnyčia, kiekvie-
nas jos apmusijęs langelis, kiekvie-
nas kreivas medinis šventasis yra 
neginčijama kultūros vertybė. Kad 
ta vertybė, t.y. pati bažnyčia, stovi 
tokios būklės, kad, dovanokit, gerai 
vištai rimčiau pasikapsčius, nuvirstų 
ant šono, ponių iš Vilniaus nekaso. 
Jos gi tos žirafos, kurioms iš toli ir 
aukštai geriau matyt. Tiesiog prikal-
ti kelias lentas, padažyti – griežtai 
draudžiama. Vertybės niokojimas. 
Reikia projekto, storo segtuvo tyri-
mų ir leidimų. Nors „nedaeina“, kad 
parapija, kelis metus sėdėjusi „ant 
bado dietos“ sugebėjo sutaupyt 7 

tūkst. Eur. Kol ji sutaupys dar kelis 
ar keliolika tūkstančių projektui ir 
tyrimams (nekalbu apie patį remon-
tą) praeis... kokie 125 metai. Gauna-
si įdomus paradoksas: parapija turi 
šiek tiek pinigų, bet neturi remonto 
projekto ir tyrimų, arba turi remon-
to projektą ir tyrimus, bet neturi pi-
nigų dažams. Tyrimai labai svarbūs 
visuomenei: ji turi žinoti, kuo anks-
čiau buvo numaliavota ta apšepusi 
daržinė su bokšteliu, išdidžiai pavel-
du vadinama. Galiu atsakyti, kuo ji 
buvo numaliavota, ir būsiu teisingai 
atspėjusi bent jau tris viršutinius 
dažų sluoksnius: numaliavota ji buvo 
tokiais dažais, kokius kolūkio pirmi-
ninkas nusuko nuo kolūkio kontoros 
dažymo. Ir parapijonims nuoširdžiai 
dzin, kokios spalvos ji kitada buvo: 
ruda, žalia ar violetinė su rožiniais 
taškučiais. Žinoma, tokiuose šede-
vruose, kaip Rokiškio bažnyčia, po-
lichrominis tyrimas ne tik pateisina-
mas, bet ir išties turi prasmę. Bet čia 
gi ne tas atvejis.

Apskritai, susidaro įspūdis, kad 
visi iki šiol tik tyčia niokoja ar kė-
sinasi suniokoti tą nelemtą paveldą. 
Kai žmonės jį statė, nebuvo žirafų 
iš sostinės, kontroliavusių langelių 
aukštį ir plotį. Ir ką, išėjo kaip išėjo, 
pagal turimus išteklius. Lygiai ir so-
vietmečiu žmonės tvarkė šventoves 
„iš po skverno“, kaip galėdami. Be 
jokios priežiūros. Nes jas remontuoti 
buvo tiesiog draudžiama. Gauti me-
džiagų padėdavo „nepuolimo sutar-
tis“ su vietos kolūkio pirmininku, 
ir medžiagos, kurias kažkas nuko-
munizdindavo ir parduodavo iš po 
skverno ir už keturgubą kainą. Nes 
nebuvo kitos išeities.

Dabar medžiagų ir technologi-
jų yra. Bet kiek galima surinkti re-
montui iš tų kelių babyčių, kurioms 
jau dabar per 70? Ir kam reikalinga 
investuoti dešimtis ar šimtus tūks-
tančių į seną pastatą, kai parapijos 
reikmėms už pusę tiek galima pasi-
statyti mažą salytę, kurioje vasarą 
būtų maloniai vėsu, o žiemą – šilta? 
Kur kunigui nereiktų laikyti šv. Mi-
šių su kailiniais ir pirštinėmis. Kur 
būtų moderni ir ekonomiška šildy-
mo sistema, o vietoj senų suklypusių 
klauptų – patogios kėdutės.

Tik bėda, kad šito žirafos ilgais 
kaklais nesuvokia. Joms iš Vilniaus 
dangoraižių geriau matyt. Užtat ir 
turim, ką turim. Pasiskaičiuokim, 
protingieji kurmiai, kokios būklės 
tas paveldas? Kaip atrodo Onuškio 
bažnyčia? O juk originalios staty-
bos. Kad Kamajų bažnyčia – perpus 
perlūžusi. Kad reikia tvarkyti stogą, 
pamatus, sienas. O ne bokštus statyt. 
Kokios būklės Obelių, Kriaunų baž-
nyčios? Toliau vardinti?

Jei paveldosaugininkai reikalau-
ja saugoti ir ne remontuoti, o res-

tauruoti kiekvieną kaimo bažnyčią, 
tai gal jie ir pinigų tam skiria? Aha, 
kaipgis. Kaip pas mus sakoma, duo-
da, ir paviję dar prideda. Aš supran-
tu, kad iš bažnyčių remonto gyvena 
daugelis: projektuotojai, tyrėjai, 
restauratoriai, sertifikuotos įmonės. 
Aš suprantu, kad restauruoti seną 
sukiužusį „vertingą“ langelį yra ke-
lis šimtus kartų brangiau, nei paga-
minti panašų naują: visi nori turėti 
darbo ir uždirbti. Bet, dovanokit, 
ne keturių kaimo babyčių sąskaita. 
Kaimo parapijos niekada nesurinks 
šitiems dalykams lėšų. Baikim iš jų 
tyčiotis. Pripažinkim, kad su tokiais 
valstybės reikalavimais ir su tokia 
parama, eilės esminiam kapitaliniam 
remontui nebesulauks ne tik kaimo 
babytės, bet ir absoliuti dauguma 
paveldu paskelbtų bažnyčių, ypač 
medinių. Tokiais tempais jomis be-
sirūpindami, už dešimties kitos metų 
turėsime puikią paveldinių sutręšu-
sių lentų krūvą. Tai gal leiskim para-
pijai už išvargtus kelis tūkstantėlius 
pasitvarkyti, pasidažyti pagal išgales 
savo šventovę. Kol ji dar stovi. Ir 
neapsigaudinėkim savęs, kad po šitų 
babyčių ji dar bus kam reikalinga. 
Nebus. Nei kaip šventovė, nei kaip 
muziejus, nei kaip kultūros salė, nei 
jau tuo labiau, kaip kažkos paveldas. 
Nes paveldėtojų nebebus. Ji reikalin-
ga dabar, kad ir keliems žmonėms. Ir 
ne Vilniaus mezginiuotų-akiniuotų 
ponių išmanymo ir „rūpesčio“, o šitų 
babyčių kuklių aukų ir titaniškų dva-
sininkų pastangų dėka tos bažnyčios 
šiandien dar stovi. Kiek jos stovės, 
kitas klausimas. Tik į jį žirafos ilgais 
kaklais neatsakys. Nes žiūri jos ne į 
tą pusę.

Kokia išeitis? Paprasta, kaip 
eurocentas. Vadovautis šiek tiek 
perfrazuota taisykle: jei neturi kuo 
bažnyčiai padėti, tai būk toks malo-
nus, bent pats nesipink po kojomis 
norintiems ją sutvarkyti. Kitaip sa-
kant, jei kažkas mano, kad viena ar 
kita bažnyčia yra kultūros paveldas, 
tai tas kažkas ir turi rūpintis jo iš-
saugojimu. Remontu, restauracija, 
o ne pažadais ir gąsdinimais. Ki-
taip sakant, nebūti šuniu ant šieno: 
nei pats daro, nei kitiems leidžia. 
Kaip yra dabar. O jei pinigų tokiems 
darbams nėra ir artimiausius šimtą 
metų tikrai nebus, tai labai griežtai 
ir atsakingai persižiūrėti paveldo 
sąrašą ir iš jo išbraukti viską, ko ar-
timiausiu metu nežadama tvarkyti. 
Ir saugoti dekanate ne aštuonias ar 
dešimt bažnyčių, o vieną ar dvi. Bet 
saugoti jas darbais: prisiimti pareigą 
investuoti į jų būklę ir priežiūrą, res-
tauruoti jas. O likusias leisti tvarkyti 
jų šeimininkams: parapijoms ir kle-
bonams. Ir patikėkite, jie tikrai ne-
nudažys bažnyčios violetine spalva 
su raudonais taškeliais.

Kavoliškyje apvogtas garažas, 
nuostoliai tūkstantiniai

Vasario 14 d., 9.37 val. gautas pra-
nešimas, kad Rokiškio r., Kavoliškio 
k., išlaužus duris, įsibrauta į garažą.

Vagys padarė tūkstantinę žalą: 
pavogtas traktoriukas-žoliapjovė, tri-
meris, vandens batutas, 2 dviračiai, 4 

vnt. automobilio ratų, elektrinis grąž-
tas ir kiti darbo įrankiai. 

Nuostolis - 5850 Eur.
Panevėžio apskrities 
vyriausiojo policijos 
komisariato inform.

Vairuotojas įpūtė 2,40 promilės
Neramios dienos neblaiviems 

rarjono vairuotojams. Jų gretas 
sparčiai retina policijos reidai.

Vasario 17 d., 00.23 val., Rokiš-
kio mieste, Gedimino g. neblaivus 

vyras (gim. 1989 m.) vairavo auto-
mobilį „VW PASSAT“. Vairuotojui 
nustatytas 2.40 promilės girtumas.

Panevėžio apskrities 
vyriausiojo policijos 
komisariato inform.

Ieškokite
prekybos centruose!
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Vasario 16-oji: vienas seniausių rajone turnyrų, 
atgaivintos tradicijos ir dėkota rajonui nusipelniusiems žmonėms

Vasario 16-oji rajone buvo gausi įvairiausiais renginiais: sporto varžybomis, koncertais, minėjimais. Vienas ilgiausių tradicijų rajone turintis Nepriklausomybės salės 
futbolo turnyras jau 27-ąjį kartą kvietė žaisti rajono komandas. Nepamirštas ir Vasario 16-osios signataras Vladas Mironas, ir nepriklausomybės kovose žuvę kariai. 
Šiemet atgaivinta graži tradicija: jaunuosius rajono talentus išvysti ne tik trumpoje šventinėje programoje, bet ir Kultūros centro scenoje. Šventinius renginius vainikavo 
iškilmingas vakaras, kuriame rajono meras dėkojo mūsų bendruomenių, įmonių, įstaigų nusipelniusiems žmonėms.

28-ieji Nepriklausomybės taurės salės futbolo turnyro nugalėtojai – 
komanda „Viltis“.

Pagarba laisvai valstybei ir jos žmonėms.

Atminimo renginys Kuodiškių kaime, Vasario 16-osios akto signataro Vlado Mirono tėviškėje. Šiemet bus minimos 
jo 140-osios gimimo metinės.

Atminimo renginys Kuodiškių kaime, Vasario 16-osios akto signataro Vlado Mirono tėviškėje. Vėliavą iškilmingai 
įnešė Pandėlio jaunieji šauliai.

Minėjo nuo 
vasario 14-osios
Kadangi Vasario 16-osios 

renginių rajone sąrašas labai 
gausus, sunku buvo juos su-
talpinti į vieną ar dvi dienas. 
Todėl Valstybės atkūrimo 
diena pradėta minėti jau vasa-
rio 14-ąją. Tadien tradiciškai 
buvo pagerbti laisvės kovose 
su bolševikais 1919-20 m. 
žuvę Lietuvos kariai, palai-
doti Latvijoje, Červonkos ka-
pinėse.

Tądien startavo ir tradici-
nis, jau 29-asis salės futbolo 
turnyras. Tai vienas ilgiausias 
tradicijas turinčių sporto ren-
ginių mūsų rajone. Pirmą kar-
tą jis komandas į tuometinę 
Kavoliškio pagrindinės mo-
kyklos salę sukvietė dar toli-
mais 1992-aisiais. Šis turny-
ras buvo lakmuso popierėlis, 
atspindėjęs ir šalies, ir rajono 
futbolo raidą. Komandų skai-
čius kito, nuo labai skaitlingo 
būrio pirmaisiais metais, iki 
4-5, kito formatas. Tarp šio 
turnyro žaidėjų – įvairiausio 
amžiaus, patirties, profesi-
jų žmonės: nuo ledo ritulio 
žaidėjų, iki pedagogų, net-
gi kunigų. Nuo 2009 m. šio 
gražaus turnyro namais tapo 
Rokiškio Juozo Tumo-Vaiž-
ganto gimnazijos „Romuvos“ 
padalinys. O kasmetė turnyro 
istorija, statistika kruopščiai 
renkama ir saugoma jo pra-
dininko, futbolo entuziasto 
Antano Tigrūdžio užrašuose. 
Ne išimtis ir šie metai. Šie-
met į „Romuvos“ salę žaisti 
susirinko penkios koman-
dos: „FC Tornado“, „Viltis“, 
„Pogrindis“, „Fortūna“, „Ka-
voliškis“. Dviejų dienų var-
žybose sėkmė finale lydėjo 
„Vilties“ futbolininkus: gerai 
žinomus rajono žaidėjus. Jie 
vasario 15-ąją į viršų kėlė nu-
galėtojų taurę.

Šventė 
Vlado Mirono gimtinėje
Rokiškėnams Vasario 

16-oji nėra tiesiog raudonai 
pažymėta diena kalendoriu-
je. Tai mūsų rajono istorija. 
Mūsų kraštas gali didžiuo-
tis, kad ant garsiojo Vasario 
16-osios akto yra ir mūsų 
kraštiečio, kilusio iš Panemu-
nio krašto, kunigo Vlado Mi-
rono vardas.

Tad į gražų šventinį minė-
jimą jo tėviškėje – Kuodiš-
kių kaime, prie paminklinio 
akmens buvo prisimintas ne 
tik jo atminimas, bet ir tar-
pukario Lietuvos istorija. 
Šv. Mišias už Vl. Mironą, už 
valstybę ir jos žmones auko-

jo Pandėlio, Panemunio ir 
Skapiškio klebonas Alber-
tas Kasperavičius. Po jų visi 
suko į Panemunio pašonėje 
įsikūrusį Kuodiškių kaimą. 
Dabar jo faktiškai nebelikę: 
vieniša sodyba tarp laukų ir 
miškų, vingiuojantis kaimo 
keliukas, vedantis į nedidelę 
aikštelę, paženklintą pamin-
kliniu akmeniu ir specialiu 
granitiniu žymeniu. Tad no-
rintieji pagerbti signataro at-
minimą vos tilpo nedidelėje 
erdvėje. Renginį vedė Pane-
munio bibliotekininkė Elena 
Baronienė. Miestelio ben-
druomenės žmonės trispalvė-

mis širdelėmis papuošė aplin-
ką, tokias pat širdeles paruošė 
ir renginio dalyviams. Prie 
paminklinio akmens nuaidė-
jo Krašto apsaugos savanorių 
pajėgų Vyčio apygardos 5-os-
ios rinktinės 506-osios pėsti-
ninkų kuopos karių iškilmin-
ga salvė, skambėjo Skapiškio 
ansamblio dainos, Rokiškio 
krašto muziejaus specialistų 
Ievos Marijos Černiauskai-
tės bei Giedriaus Kujelio 
pranešimai apie tai, kokia 
buvo tarpukario Lietuva, jos 
politikai. Antai, mūsų krašto 
atstovai sudarė 4 proc. Stei-
giamojo seimo narių. Tačiau 

mūsų kraštas šaliai davė 1918 
m. Nepriklausomybės akto 
signatarą bei du ministrus 
pirmininkus: Antaną Tumėną 
bei Juozą Tūbelį. Po renginio 
žmonės neskubėjo skirstytis: 
jie vaišinosi čia pat išvirta ar-
bata, bendravo. 

Nepamiršti ir 
1949 m. signatarai
Vasario 16-oji – ypatinga 

diena ir dėl dar vienos dekla-
racijos, kuri gimė juodžiau-
sią valandą: 1949 m., kai 
jau gęso laisvės kovos, kai 
Lietuvą nusiaubė trėmimai, 
teroras, kai šalies gyvenimą 
iš esmės pakeitė kolektyvi-
zacija. Lietuvos laisvės kovų 
sąjūdžio Taryba pasirašė 
aktą, kuriame buvo nustaty-
tos tolesnės laisvos Lietuvos 
valstybės gairės. Joje Lietu-
va – demokratinė valstybė, 
o Suverenitetas priklauso 
tautai. Visi šalies gyventojai 

lygiateisiai. O vienu svar-
biausių valstybės uždavinių 
keliama socialinė globa. Tarp 
deklaracijos 8 signatarų – net 
du mūsų krašto žmonės: Le-
onardas Grigonis-Užpalis ir 
Vytautas Gužas-Kardas. Jie 
po mirties paskelbti Rokiškio 
garbės piliečiais. Jų atmini-
mas Vasario 16-ąją pagerbtas 
Kazliškyje ir Sėlynėje.

Trumpa, 
bet prasminga šventė
Vasario 16-osios dienos 

minėjimas Rokiškyje prasi-
dėjo šv. Mišiomis Šv. apaš-
talo evangelisto Mato baž-
nyčioje. Parapija paruošė 
ypatingą staigmeną: švento-
vės kolonos buvo apšviestos 
trispalvės spalvomis. Po šv. 
Mišių šventiniai renginiai 
persikraustė į Nepriklauso-
mybės aikštę. Čia rikiavosi 
gausėjančios Rokiškio jau-
nųjų šaulių pajėgos. Šauliai 

šventei pasirengė iš peties: 
tik ne kalbomis ar eilėraš-
čiais, o rimtu darbu: šventės 
išvakarėse jaunimas kartu su 
kariais savanoriais dalyvavo 
žygyje. Tradiciniai šventės 
dalyviai – ir jaunieji skautai. 
Nepaisant žvarboko oro, ren-
ginyje buvo gausu jaunimo, 
šeimų su mažyliais. O ir ren-
ginio programa buvo pritai-
kyta jaunimui: be ilgų svei-
kinimo kalbų ir literatūrinių 
įžangų. Užtat su linksmomis 
dainomis, kurias atliko Redos 
Kazlauskienės vadovaujami 
Rokiškio Rudolfo Lymano 
muzikos mokyklos jaunieji 
choristai. Tradiciškai Vasa-
rio 16-ąją trispalvę Nepri-
klausomybės aikštėje iškėlė 
šiandieniniai rajono gynėjai – 
506-osios pėstininkų kuopos 
kariai savanoriai. Nuaidėjo ir 
tradicinė, rokiškėnų labai lau-
kiama salvė. 

Į 5 p.
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Vasario 16-oji: vienas seniausių rajone turnyrų, 
atgaivintos tradicijos ir dėkota rajonui nusipelniusiems žmonėms

Rajono meras Ramūnas Godeliauskas apie rajono ateitį kalbėjo greta jaunųjų rokiškėnų.
Koncerte – ansamblis „Re Do“ laukiantis filmavimo Dainų dainelės 
tiesioginėje transliacijoje.

Įspūdingo solistės Miglės Pivoriūnaitės pasirodymo akimirka.

Choreografijos mokyklos kolektyvo „Fiesta“ pasirodymo akimirka.
Gausiausia apdovanotųjų grupė – „Rokiškis – Lietuvos kultūros sostinė“ organizacinė komanda.

L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Pagerbti tų, kurie iškovojo laisvę, žengė kariai savanoriai ir jaunieji šauliai.

Iš 4 p.
Po to kariai, šauliai, skau-

tai, istorijos entuziastai sku-
bėjo į Rokiškio senąsias 
kapines. Pagerbti žmogaus, 
1919 m. sausio 1 d. Vilniaus 
Gedimino pilies bokšte kėlu-
sio trispalvę vėliavą, atmini-
mo. Tas žmogus – rokiškėnas 
Petras Gužas. Įdomu, kad jam 
teko garbė trispalvę Gedimi-
no pilies bokšte kelti triskart: 
1919 m., 1920 m. ir 1939 m., 
Lietuvai atgavus Vilnių. 

Nepamiršti liko ir 1919 
m. žuvę rokiškėnai kariai sa-
vanoriai, palaidoti senosiose 
kapinėse. Jų atminimui nuai-
dėjo šiandieninių jų įpėdinių 
– 506-osios pėstininkų kuo-
pos karių savanorių – salvė. 
Moksleiviai uždegė žvakutes. 

Atgaivinta tradicija
O netrukus – naujas ren-

ginys. Kultūros centre at-
gaivinta prieš gerą penkmetį 
buvusi tradicija pagerbti ir 
pasidžiaugti Rokiškio jau-
naisiais talentais. Antrojo 
aukšto foje surengta geriau-
sių jų dailės darbų paroda. O 
didžiojoje salėje – įspūdingas 
koncertas. Tik štai dar žiūro-

vai nespėjo susidomėti nau-
jove: jei tradiciniame Žiemos 
koncerte prireikia jau ne tik 
papildomų kėdžių, bet ir pa-
pildomų koncertų, tai šįkart 
jaunųjų rokiškėnų talentais 
grožėjosi maždaug pusė di-
džiosios salės žiūrovų. O 
pasidžiaugti tikrai yra kuo: 
į sceną vienas po kito žengė 
tituluoti tarptautinių ir Lie-
tuvos konkursų laureatai bei 
diplomantai. Talentu žibėjo 
jaunoji smuikininkė Flora 
Kemundrytė, pastaruoju metu 
šluojanti įvairiausių konkur-
sų nugalėtojos titulus. Į seną 
žengė tarptautinių konkur-
sų laimėtoja Neda Junokai-
tė,  kanklininkių ansamblis, 
Dainų dainelėje pasirodymo 
tiesioginiame eteryje lau-
kiančios „Re Do“ ansamblio 
dainininkės. Eufonija grojo 
Danielius Speičys, trombonu 
– Dovydas Kundrotas. Talen-
tu žavėjo mažoji smuikininkė 
Karina Varnaitė. O štai mažą-
jį solistą Mantą Valainį į sce-
ną atvedė renginio vedėjai. 
Ir po sėkmingo pasirodymo 
jaunasis talentas „davė pen-
kis“ renginio vedėjui. Ka-
majiškė Rimantė Mičelytė 

atliko grupės „Baltos varnos“ 
dainą „Aukštaitija“. Po to į 
sceną žengė Obelių gimnazi-
jos ansamblis „Domino“ bei 
solistas Tadas Muraška, Juo-
dupės gimnazijos ansamblis, 
„Pandėlio balsiukų“ studijos 
solistė Gabija Dovydėnaitė, 
fortepijono duetas Titas Ga-
brielius Makšimas ir Paulius 
Buidovas. „Pandėlio balsiu-
kų“ studijos giesmė priminė 
šio kolektyvo pelnytus titulus 
sakralinės muzikos konkur-
suose. Nepamiršti buvo ir 
Rokiškio choreografijos mo-
kyklos kolektyvai „Fiesta“ ir 
„Nemunėlis“.

Padėkos vakaras: 
dėmesys apdovanotiesiems 
ir kodėl rokiškėnai 
vos neišvertė
 Kauno savivaldybės 
valdininko iš posto
Išskirtinė šventės nau-

jovė – rajono mero padėkų 
vakaras. Jo formatas pasi-
rinktas ganėtinai sėkmingai. 
Itin gausus apdovanotųjų 
būrys suskirstytas į grupes, 
taip rajonui nusipelniusiems 
žmonėms suteikiant daugiau 
dėmesio ir pagarbos. Iškil-

mingumo suteikė ir scenoje 
nutiestas raudonas kilimas, ir 
pagalbininkai, besirūpinan-
tys gėlių teikimu. Tai, kad 
buvo apsieita be ilgų kalbų, 
taip pat vienas svarbesnių šio 
renginio privalumų. Solidaus 
iškilmingumo nuotaiką sce-
noje kūrė styginių kvartetas 
„Archi quartet“ bei solistai 
Miglė Pivoriūnaitė ir Jonas 
Sakalauskas.

Apdovanojimų leitmoty-
vas, kaip sakė meras Ramū-
nas Godeliauskas, yra tai, kad 
pagerbtieji žmonės padarė 
daugiau, nei jiems priklausė 
už algą ar dėl pareigos.Tarp 
apdovanotųjų: ir žinomi ra-
jono kultūros, meno žmonės, 
ir tylūs bendruomenių, para-
pijų kertiniai ramsčiai. Ap-
dovanojimuose atspindėtos 
esminės rajono kultūrinio, 
visuomeninio gyvenimo ten-
dencijos bei praėjusiųjų metų 
atradimai, tokie, kaip Rokiš-
kio miesto istorijos klodai, du 
amžius paslėpti po Rokiškio 
šv. apaštalo evangelisto Mato 
bažnyčios grindimis, kultūri-
nio gyvenimo piku tapę Kla-

sikinės muzikos ir vargonų 
festivaliai. 

Pati didžiausia apdova-
notųjų grupė – „Rokiškis – 
Lietuvos kultūros sostinė“ 
rengėjų komanda. Rokiškio 
kultūros patriarchu vadina-
mas pirmasis šios grupės 
lyderis – Petras Blaževičius 
kalbėjo apie tai, kokį drą-
sų iššūkį priėmė Rokiškis, 
ir kad mūsiškių pergalė vos 
nekainavo Kauno miesto sa-
vivaldybės Kultūros skyriaus 
vadovui posto. 

Nepriklausomybės taurės 
salės futbolo turnyro finalo 
rungtynių, minėjimo Vl. Mi-
rono tėviškėje, Valstybinės 
vėliavos pakėlimo iškilmių 
Nepriklausomybės aikštėje 
bei kritusių už laisvę paminė-
jimo, jaunųjų rajono talentų 
koncerto ir rajono mero pa-
dėkos vakaro vaizdo įrašai 
– „Rokiškio Sienos“ facebo-
ok paskyroje bei tinklalapyje 
www.rokiskiosirena.lt.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Vasario 16-ąją jūžintiškiai šventė su kariais

Vasario 14-ąją į Jūžintų 
skverą prie seniūnijos rin-
kosi miestelio gyventojai, 
pasipuošę ne tik Valenti-
no dienos širdelėmis, bet ir 
trispalvėmis vėliavėlėmis. 
Tiems, kas jų neturėjo, 
dosniai dalino Jūžintų J. 
Otto-Širvydo pagrindinės 
mokyklos moksleiviai. Šven-
tėje dalyvavo ir jūžintiškių 
bičiuliai – Krašto apsau-
gos savanorių pajėgų Vyčio 
apygardos 5-osios rinktinės 
506-osios pėstininkų kuopos 
kariai savanoriai. Jie ne tik 
surengė ginklų parodą, Lie-
tuvos, Jūžintų krašto ir jo 
žmonių bei ateities garbei 
iššovė tris salves, bet ir ap-
dovanojo savo bendražygius 
– jūžintiškius, talkinusius 
kariuomenei įvairių praty-
bų metu.

Vaiko delniukas 
prie širdies
Švęsti Vasario 16-osios į 

skverą prie Jūžintų seniūnijos 
susirinko daug jūžintiškių. Ir 
patys mažiausieji, ir jų tėve-
liai, ir senoliai, kuriems, kad 
būtų patogiau, iš seniūnijos 
buvo atnešta kėdžių. Bene 

gausiausios renginio dalyvių 
pajėgos atžygiavo nuo Jūžintų 
J. Otto-Širvydo pagrindinės 
mokyklos pusės. Būtent jau-
nieji jūžintiškiai su seniūnijos 
kultūros specialistėmis paren-
gė trumpą, bet gražią ir įsime-
nančią programą. Jos vinimi 
tapo, žinoma, Lietuvos him-
nas. Skambėjęs ne iš įrašo, o 
atliktas gyvai Jūžintų vaikų. 
Jiems ši akimirka labai svarbi: 
ir tie, kurie stovėjo prie mikro-
fonų, ir tie, kurie šventę stebė-
jo atokiau, „Tautišką giesmę“ 
giedojo pridėję delnus prie 
širdies. Jauniesiems jūžintiš-
kiams pasiruošti šiai svarbiai 
užduočiai padėjo mokytojas 
Jonas Kepenis. 

Po himno šventės svečiai 
– Krašto apsaugos savano-
rių pajėgų Vyčio apygardos 
5-osios rinktinės 506-osios 
pėstininkų kuopos kariai sa-
vanoriai – iššovė tris salves: 
viena skirta Lietuvai, antra – 
Jūžintų kraštui ir jo žmonėms, 
o trečioji – ateičiai. Jaunimui 
atmintyje liks ne tik šios sal-
vės, bet jas primins ir šovinių 
gilzės: vyko varžytuvės, kam 
teks laimė pirmam rasti vieną 
iš devynių gilzių.

Sveikinimo žodžiai: 
apie bendrumą
Jūžintų seniūnas Vytautas 

Stakys savo sveikinimo kalbo-
je svarstė: „Šiandien stovėda-
mas mąstau apie savo tėvynę, 
apie mūsų tėvų, senelių gyve-
nimus, likimus ir jų stiprybę, 
mąstau apie narsiai kovojusius 
ir žuvusius partizanus, ištrem-
tus ir iš ten negrįžusius mūsų 
kraštiečius. Mąstau apie seniū-
nijos žmones, apie savo vaikus 
ir jų ateitį. Kas mes šiandien, 
kaip tauta, kaip savo valstybės 
piliečiai? Kaip ir kam šiandien 
kalbėti? Kai ta Lietuva jau iš-
sivaikščiojo ir nė nepamatėme, 
kur ir kada taip staigiai nutiko. 
Su kuo kalbėti, kaip pasakyti 
apie laisvės kvėpsnį? Pamestas 
svarbus Vilniaus dokumentas, 
pamesta Lietuva, paskendu-
si Ispanijos platybėse, Airijos 
statybų aikštelėse, Norvegijos 
pakrantėse gaudanti žuvį“, – 
kalbėjo seniūnas. 

Rajono meras Ramūnas 
Godeliauskas akcentavo: „Tu-
rime puikią galimybę sustoti 
ir apmąstyti nuveiktus darbus, 
kaip ir ką darome vardan Lie-
tuvos, turime ne tik imti, bet ir 
duoti, turime dalintis. Dalintis 

pagarba, gerais darbais, dėme-
siu ne tik valstybei, bet ir vieni 
kitiems“.

Jūžintų kraštas – 
laisvės kovų liudininkas.
Krašto apsaugos savano-

rių pajėgų Vyčio apygardos 
5-osios rinktinės 506-osios 
pėstininkų kuopos grandinis 
Mantas Griškevičius kalbėjo 
apie tai, kad kova dėl valstybės 
truko dvejus metus, į kovą sto-
jo kariai savanoriai. Jie kovojo 
net su trimis priešais: bermon-
tininkais, bolševikais, vėliau 
– lenkais. Jūžintų kraštas taip 
pat pažino laisvės kovų skonį: 
nuo čia iki pat Dusetų driekė-
si fronto su bolševikais linija. 
Dėka karių savanorių pasiau-
kojimo ir vietinių gyventojų 
paramos, ta kova buvo laimėta. 

M. Griškevičius pabrėžė: 
po šimto metų į Jūžintų kraštą 
vėl grįžo kariai savanoriai. Tik 
šįkart su kitokia misija: per-
nai šis kraštas tapo 506-osios 
pėstininkų kuopos pratybų ir 
mokymų vieta. Mokymų, kaip 
ginti šį kraštą, vieta. Nuo pat 
ankstyvo pavasario iki vėlaus 

rudens šio krašto miškuose 
aidėjo šūviai, keliais ir keliu-
kais judėjo karinis transpor-
tas, buvo rengiamos pasalos, 
vykdomos įvairios užduotys. 
Kariai juto šio krašto žmonių 
pagarbą ir palaikymą. Todėl 
ir šis buvimas su jūžintiškiais 
–  padėka ir pagarba už paro-
dytą svetingumą bei pagalbą. 
Iškilmingai pagerbti šio kraš-
to žmonės, daugiausia padėję 
kariams. „Mums svarbu ži-
noti, kad esame ne vieni. Kad 
tik susitelkime ir vienybėje 
esame stiprūsׅׅ“, – taip rašo-
ma apdovanotiesiems skirtoje 
Vyčio apygardos 5-osios rink-
tinės padėkoje. Simboliška, 
kad apdovanotaisiais tapo dvi 
jūžintiškių Malevičių šeimos 
kartos. Už nuoširdų bendra-
darbiavimą padėkos įteiktos 
Rimai ir Gintautui Malevi-
čiams bei Viktorijai ir Tomui 
Malevičiams. „Didžiuokitės, 
Jūžintai, kad tokius žmones 
turiteׅ“, – sakė Mantas Griške-
vičius. Padėka pagerbti ir Re-
ginai bei Jonas Stočkai. Atsi-
imdamas padėką, ponas Jonas 
linkėjo kariams gerai tarnauti 

savo kraštui ir jo žmonėms. 
Padėka teko ir kariams. 

Rajono savivaldybės admi-
nistracijos direktorius Andrius 
Burnickas įteikė kuopai savi-
valdybės ir seniūnijos padėką.

Netrūko dėmesio
O po to – metas koncertui. 

Ir ginklų parodai. Jaunimas 
mokėsi išsidažyti veidą cha-
ki spalvos maskuojamosiais 
dažais. Daugiausiai žinantys 
apie Lietuvos kariuomenę, 
buvo apdovanoti vertingais 
kariuomenės prizais. Ir maži, 
ir dideli pabandė pakelti ir au-
tomatą, ir granatsvaidį, norėjo 
įsiamžinti su savo krašto gy-
nėjais. O lauko virtuvėlėje jau 
pupsėjo gardi košė, kvepėjo 
arbata. Žmonės džiaugėsi gar-
džiomis vaišėmis, bendravo 
su kariais ir tarpusavyje. 

Kalbinti žmonės neslė-
pė, kad šventė jiems smagi ir 
įdomi. O kareiviška košė pa-
tiko netgi jauniesiems jūžin-
tiškiams, kurie namuose nėra 
košių gerbėjai.  

Lina DŪDAITĖ_
KRALIKIENĖ

Valentino dieną – originalus šviesoforas

Rokiškio Kauno ir Laisvės gatvių sankryžoje šviesoforas eismo dalyvius pasitiko kiek neįprastai- raudonos spalvos 
signalas buvo įrėmintas širdele.                                                                                                            D. Stočkuvienės nuotr.

Lietuvos miškuose pernai surinkta 700 tonų atliekų
Lietuvos miškuose per-

nai surinkta 700 tonų 
atliekų, joms išvežti prirei-
kė 300 sunkvežimių,  skel-
bia Aplinkos ministerija.

Valstybinių miškų urėdi-
jos duomenimis, 100 tonų 
šių atliekų – netinkamos 
naudoti automobilių pa-
dangos, jų miškuose ypač 
padaugėja per padangų kei-
timo sezonus – pavasarį ir 
rudenį. 

Šis skaičius rodo, kad se-
nomis padangomis pamiš-

kėse nusikratė apie 3 tūkst. 
automobilių savininkų

Jeigu nebūtų surenkamos, 
padangos, urėdijos duomeni-
mis, miškuose irtų 120 metų, 
per tą laiką joms dūlant iš-
siskirtų sveikatai pavojingų 
cheminių medžiagų.

Ne mažiau rūpesčių ke-
lia ir miškuose išverčiamos 
buitinės ir stambių gabaritų 
atliekos. 

Miško pakraščiuose, prie 
magistralinių kelių ir miestų 
teritorijose, žmonės išmeta 
šaldytuvų, televizorių, taip 

pat buities rakandų, staty-
binių, automobilių atliekų, 
drabužių.

Vien pernai Valstybinių 
miškų urėdijos Kazlų Rū-
dos regioninio padalinio 
darbuotojai miškuose su-
rinko apie 65 tonas įvairių 
atliekų, Nemenčinės – per 
70 tonų, Trakų – 55 tonas, 
Švenčionėlių ir Šakių – po 
60 tonų.

Visoms miškuose ras-
toms atliekoms išvežti pri-
reikė 300 sunkvežimių.

BNS inform.
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PASLAUGOS

Nepriklausomas rajono laikraštis

LAISVALAIKIS

 2020-02-18

Laisvės g.13

2020.02.28 10  val. Raikėnų k., Pandėlio sen., Ro-
kiškio raj., numatomi žemės sklypo Nr.7307/0002:98 
geodeziniai matavimai. Kviečiame dalyvauti greti-
mo žemės sklypo Nr.7307/0002:153 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.

• Demontavimo darbai, gipso 

plokščių ir OSB montavimas, 
šiltinimas vata, polistireniniu 
putplasčiu. Glaistymas, dažymas, 
tinkavimas, plytelių klijavimas, 
tapetavimas ir skystų tapetų 
dengimas, laminato ir parketo 
klojimas. Tel. 8 679 10 405. 
Rokiškis
• Atlieku vidaus apdailos darbus. 
Santechnikos, gipso darbai, 
dažymas, grindų klojimas 
(parketlentės, laminatas) ir kiti 
statybos darbai. Tel. 8 665 09 282. 
Rokiškis
• Autovežio paslaugos. Vežame 
įvairią techniką ir kitus krovinius 
iki 2,5 t. Tel. 8 689 05 448. 
Rokiškis
• Šiltiname pastatus poliuretano 
putomis už prieinamą kainą. 
Dirbame nauja įranga.  
Tel. 8 626 27 025. Rokiškis
• Šlifuojame seną, naują parketą. 
Senų dažytų grindų restauravimas. 
Parketo klojimas, lakavimas. Laiptų 
šlifavimas. Grindjuosčių dėjimas. 
Dirbame visoje Lietuvoje.  
Tel. 8 699 94 662. Rokiškis
•  Išblaivinimas/kodavimas 
namuose visą parą! Patyręs 
medicinos personalas teikia 
anonimines, kokybiškas ir pigias 
paslaugas: paciento gydymą jo 
namuose po ilgalaikio alkoholio 
vartojimo bei esant sunkiam pagirių 
sindromui. Papildomas tel. +370 
654 53447. Tel. 8 677 63 395. 
Rokiškis
• Genime sodus, smulkiname šakas, 
karpome, formuojame gyvatvores, 
pjauname pavojingai augančius 
medžius. Tel. 8 644 41 260. 
Rokiškis
• Valome kaminus, krosnių angas, 

atliekame santechnikos ir smulkius 
remonto darbus. Tel. 8 644 41 260. 
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Nediduką, 50 kv. m namą 

Šetekšnose. 20 a sklypas. Pradėtas 
remontuoti, sudėti plastikiniai 
langai, tvarkingas stogas. Yra 
ūkinis pastatas, pradėtas statyti 
priestatas. Žemė neišpirkta. 
Nuomos kaina metams 20 Eur. 20 
km iki Rokiškio. Kaina 4300 Eur. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Sodybą 7 km nuo Rokiškio, link 
Žiobiškio, Buteikių kaime. Ūkiniai 
pastatai, rūsys, pirtis, graži aplinka, 
greta geri kaimynai, gali tikti 
vasarnamiui ar mieste dirbančiai 
šeimai, reikalingas remontas. 
Kaina 7000 Eur. Tel. 8 676 46 077. 
Rokiškis
• Pusę namo su 9 a žemės sklypu 
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05:10 Ponių rojus 4
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:15 Įstatymas ir tvarka
10:00 Rinkimai ir LRT. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Vartotojų kontrolė
13:00 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
16:30 Mokslo ekspresas
16:45 Ponių rojus 4
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Gyvenimo spalvos
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Nepažintas meras
22:30 Dviračio žinios
23:00 12 beždžionių 4
23:45 Klausimėlis
00:00 Kelionės namo
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Stilius

02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:05 12 beždžionių 4
04:50 Kūrybingumo mokykla
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus 4

05:10 Tarp mūsų mergaičių
06:25 Keršytojų komanda 
06:55 Elena iš Avaloro
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis 
07:55 Prieš srovę 
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Nuo likimo nepabėgsi
12:00 Tarp mūsų mergaičių
13:00 Parduotas gyvenimas
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Gero vakaro šou

20:30 Prakeikti II 
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Dredas
22:30 Dredas
23:55 Majų baikerių klubas
01:05 Makgaiveris 
02:00 Legendos
02:50 Amerikietiška 
siaubo istorija 
03:45 Majų baikerių klubas
04:45 Naujakuriai 
05:30 Tarp mūsų mergaičių

06:05 Mano gyvenimo 
šviesa
07:35 Ponas Bynas 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
10:00 Rozenheimo policija 
11:00 Paveldėtoja 3 
11:50 Monikai reikia 
meilės 
12:20 Būrėja 
13:30 Tik tu ir aš 
14:30 Našlaitės 
15:30 Laukinis miestas 

16:30 Labas vakaras, 
Lietuva
17:40 Paveldėtoja 3 
18:30 Žinios
19:25 KK2
20:00 Leo ir Bružo nuotykiai 
Madagaskare
21:00 Monikai reikia 
meilės 
21:30 Žinios
22:30 Vyras su krepšiu
00:40 Juodasis sąrašas 
01:30 MS1. Kalėjimo griūtis

07:00 CSI. Majamis 
07:55 Mano virtuvė 
geriausia 
08:55 Stoties policija 
09:55 Paskutinis faras 
10:50 Gelbėtojai - 112 
11:50 Jūrų pėstininkai 
12:50 Nusivylusios namų 
šeimininkės 
13:50 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 Greitojo reagavimo 
būrys 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Reindžeriai
23:05 Deganti žemė
00:50 Nusikaltimų miestas 
01:45 Nusivylusios namų 
šeimininkės

05:40 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
06:00 Kryptys LT
06:30 Nauja diena
07:30 Oponentai
08:30 Sėkmės gylis
09:30 „Tu esi mano“ 
10:30 „Prokuroras“ 
11:30 „Netikėtas teisingumas“ 
12:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
13:30 Nauja diena
14:30 TV parduotuvė

14:45 Antanas nori būti
15:00 „Prokuroras“ 
16:00 Reporteris
16:30 Lietuva tiesiogiai
17:00 „Netikėtas teisingumas“ 
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
19:30 Delfi dėmesio centre
20:00 Reporteris
21:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
21:30 Gyvenimas
22:30 Reporteris
23:30 Lietuva tiesiogiai
00:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu”
00:30 Skyrybos
01:30 Nauja diena
02:10 Lietuva tiesiogiai
02:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03:15 „Prokuroras“ 
04:00 „Netikėtas teisingumas“ 
04:50 Nauja diena
05:00 Gyvenimas
05:40 „Brangioji, aš 
perskambinsiu”
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20 05:10 Ponių rojus

06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:15 Įstatymas ir tvarka
10:00 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:45 Komisaras Reksas
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 (Ne)emigrantai
13:00 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
16:30 Mokslo ekspresas
16:45 Ponių rojus
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Daiktų istorijos
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Pasaulio puodai
22:30 Dviračio žinios
23:00 Nuostabioji draugė
00:00 Komisaras Reksas

00:50 Kūrybingumo mokykla
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Visi kalba
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 Nuostabioji draugė
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus 4

05:10 Naujakuriai 
05:30 Tarp mūsų mergaičių 
06:25 Keršytojų komanda 
06:55 Elena iš Avaloro 
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis 
07:55 Gero vakaro šou 
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Nuo likimo nepabėgsi
12:00 Tarp mūsų mergaičių 
13:00 Parduotas gyvenimas
15:00 Simpsonai 

16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios
19:30 Farai 
20:30 Prakeikti II 
21:00 TV3 vakaro žinios 
22:00 Kikboksininkas
00:00 Majų baikerių klubas 
01:15 Makgaiveris 
02:05 Greislendas 
02:50 Amerikietiška siaubo 
istorija 
03:45 Majų baikerių klubas 
04:50 Naujakuriai
05:35 Tarp mūsų mergaičių

06:05 Mano gyvenimo 
šviesa 
07:35 Ponas Bynas 
08:00 Volkeris, Teksaso
 reindžeris 
10:00 Rozenheimo policija 
11:00 Paveldėtoja 3 
11:50 Monikai reikia meilės 
12:20 Būrėja 

13:30 Tik tu ir aš 
14:30 Našlaitės 
15:30 Laukinis miestas 
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:40 Paveldėtoja 3 
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Valanda su Rūta
21:00 Monikai reikia meilės 
21:30 Žinios
22:30 Pagrobimas
00:25 Juodasis sąrašas
01:15 Vyras su krepšiu
03:05 Alchemija XVII. Niekam 
nežinomas menininkas
03:35 RETROSPEKTYVA

07:00 CSI. Majamis 
07:55 Mano virtuvė 
geriausia 
08:55 Stoties policija 
09:55 Paskutinis faras 
10:50 Gelbėtojai - 112 
11:50 Greitojo reagavimo būrys 
12:50 Nusivylusios namų 

šeimininkės 
13:50 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 Greitojo reagavimo būrys 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Prezidento patikėtinis
22:55 Reindžeriai
00:50 Nusikaltimų miestas 
01:45 Nusivylusios namų 
šeimininkės

05:40 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
06:00 Vantos lapas
06:30 Nauja diena
07:30 Gyvenimas
08:30 Visi savi
09:30 „Gluchariovas“ 
10:30 „Prokuroras“
11:30 „Netikėtas teisingumas“ 
12:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 

13:30 Oponentai
14:30 TV parduotuvė
14:45 Antanas nori būti
15:00 „Prokuroras“ 
16:00 Reporteris
16:30 Lietuva tiesiogiai
17:00 „Netikėtas teisingumas“ 
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo  
istorija“ 
19:30 Delfi dėmesio centre
20:00 Reporteris
21:00 „Pone prezidente” 
21:30 Skyrybos
22:30 Reporteris
23:30 Lietuva tiesiogiai
00:00 „Pone prezidente” 
00:30 Gyvenimas
01:30 Oponentai
02:10 Lietuva tiesiogiai
02:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03:15 „Prokuroras“ 
04:00 „Netikėtas teisingumas“ 
04:50 Nauja diena
05:00 Skyrybos
05:40 „Pone prezidente” 
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21 05:10 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
09:15 Įstatymas ir tvarka
10:00 Miuncheno 
kriminalinė policija 
10:45 Komisaras Reksas 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Gyvenimo spalvos
13:00 Nepažintas meras
14:00 Žinios
16:30 Mokslo ekspresas
16:45 Ponių rojus 
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Visi kalba
19:30 Beatos virtuvė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Auksinis protas
23:00 Purpurinė kalva

01:00 Visą ilgą naktį
02:25 Euromaxx
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Šventadienio mintys
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Beatos virtuvė
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus 4

05:10 Naujakuriai 
05:35 Tarp mūsų mergaičių 
06:25 Keršytojų komanda 
06:55 Elena iš Avaloro 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
07:55 Farai
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Nuo likimo nepabėgsi
12:00 Tarp mūsų mergaičių 
13:00 Parduotas gyvenimas
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios

16:30 TV Pagalba 
17:55 Namų idėja su IKEA 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Ilgo plauko istorija
21:30 EuroBasket Qualifiers 2021 2
23:30 Persekiotoja už objektyvo
01:15 Teta Helena
03:20 Dredas
05:00 Makgaiveris
05:45 Naujakuriai

06:05 Mano gyvenimo šviesa 
07:35 Ponas Bynas 
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris 
10:00 Rozenheimo policija 
11:00 Paveldėtoja 3 
11:50 Monikai reikia meilės 
12:20 Būrėja 
13:30 Tik tu ir aš 
14:30 Našlaitės 
15:30 Laukinis miestas 
16:30 Labas vakaras, Lietuva

17:30 VIDO VIDeO
18:30 Žinios
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Teisingumo lyga
23:20 Akivaizdus ir tikras pavojus
02:00 Pagrobimas

06:45 CSI. Majamis 
07:40 Mano virtuvė geriausia 
08:40 Stoties policija 
09:40 Paskutinis faras 
10:35 Gelbėtojai - 112
11:35 Greitojo reagavimo būrys 
12:30 Nusivylusios namų 
šeimininkės
13:25 Mano virtuvė geriausia 
14:55 Stoties policija 
16:00 Paskutinis faras 
17:00 Info diena
17:30 Gelbėtojai - 112
18:30 CSI. Majamis 
19:30 Amerikietiškos imtynės 

21:30 Trigubas X. Aukštesnis lygis
23:35 Prezidento patikėtinis
01:20 Nusikaltimų miestas 
02:10 Nusivylusios namų 
šeimininkės

05:40 „Pone prezidente” 
06:00 „Pasaulis iš viršaus“ 
06:30 Oponentai
07:30 Skyrybos
08:30 Greiti pietūs
09:30 „Gluchariovas“ 
10:30 „Prokuroras“ 
11:30 „Netikėtas teisingumas“ 
12:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
13:30 Nauja diena
14:00 Kryptys LT
14:30 TV parduotuvė
14:45 Antanas nori būti
15:00 „Prokuroras“ 
16:00 Reporteris
17:00 „Netikėtas teisingumas“ 

18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19:30 Nauja diena
20:00 Reporteris
21:00 „Pone prezidente” 
21:30 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
22:30 Reporteris
23:00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
23:30 Vantos lapas
00:00 „Pone prezidente” 
00:30 Skyrybos
01:30 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
02:10 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
02:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03:15 „Prokuroras“ 
04:00 „Netikėtas teisingumas“ 
04:50 Nauja diena
05:15 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
05:55 „Pone prezidente”

Rokiškyje, Laukupio gatvėje. 
Pakeistas stogas, plastikiniai langai, 
ūkiniai pastatai, galimybė įsivesti 
patogumus, sklypas aptvertas, 
atskiras įėjimas. Kaina derinama. 
Kaina 15000 Eur.  
Tel. 8 662 78 288. Rokiškis
• Garažą Šatrijos g., už buvusio 
DnB banko. Daugiau informacijos 
telefonu. Kaina 2999 Eur.  
Tel. 8 652 62 464. Rokiškis
• 1 kambario butą Rokiškyje, 
Jaunystės g. 9, 3 aukštas, 
reikalingas remontas. Kaina 
galutinė. Kaina 25000 Eur.  
Tel. 8 645 46 340. Rokiškis
• Garažą Ąžuolų g., prie Daividos. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 617 35 437. 
Rokiškis
• Tvarkingą, nedidelį, jaukų namą 
Rokiškyje. 80 kv. m, strategiškai 
patogioje vietoje, šalia centro, 
komfortiškam gyvenimui mieste. 
Pirmame aukšte erdvi svetainė, 
virtuvė, pirtis, vonios kambarys, 
garažas. Antrame aukšte du 
kambariai ir vonios kambarys. 
Kaina 68000 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• 1 kambario butą. 4 aukštas, butas 

tvarkingas, 38 kv. m, didelė virtuvė, 
balkonas. Kaina 22000 Eur.  
Tel. 8 673 61 240. Rokiškis
• 1 kambario butą Vilties 
g., 5 aukšte, 36 kv. m ploto. 
Nauji langai, šarvuotos durys, 
kambariams reikia sienų apdailos, 
grindys - laminatas, vonios 
kambarys išklijuotas plytelėmis. 
Butas nekampinis. Kaina 13900 
Eur. Tel. 8 614 27 316.  
Rokiškis
• 2 kambarių butą be patogumų. 
Tel. 8 688 88 401. Rokiškis
• 4 kambarių butą 3 aukšte, 
Panevėžio g. Naujai išvedžiota 
elektra, santechnika. Grindys 
išlygintos betonuojant. Virtuvė 
sujungta su svetaine, yra tamsus 
kambarėlis, rūsys, 2 balkonai. 
Nedideli mokesčiai, geri kaimynai. 
Su virtuvės baldais ir įranga. Kaina 
38000 Eur. Tel. 8 606 14 823. 
Rokiškis
• 3 kambarių butą Svėdasuose, 
Vaitkūnų k. Butui priklauso 
antrame aukšte 3 kambariai, 
sandėliukas, pirmame aukšte yra 
virtuvė, vonia, rūsys ir sandėliukas. 
Lauke tvartas, garažas-malkinė ir 

lauko sandėliukas. Kaina 2400 Eur. 
Tel. 8 682 58 004. Anykščiai
• Labai geroje vietoje, pigiai, namą, 
ūkinius pastatus, pirtį, medinį 
garąžą. 0,28 a žemės, Panemunėlio 
gelž. st. Tel. 8 614 19 157.  
Rokiškis
• Sodybą vienkiemyje su mišku 
šalia Ragelių gyvenvietės, šalia 
namo yra autentiškas molinis ūkinis 
pastatas, šalia jo dar vienas molinis 
pastatėlis su rūsiu. Yra dūminė 
pirtelė. Žemes plotas aplink namą 
50 a, miško plotas 30 a. Kaina 8500 
Eur. Tel. 8 608 76 087.  
Rokiškis
• 11 a namų valdos sklypą 
Kavoliškyje. Kaina 1300 Eur.  
Tel. 8 608 76 087. Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanojami 4mėn. šuniukai, 
kiemsargiukai. Augs nedideli, 
maždaug iki kelių. Esant reikalui 
galime nuvežti. Tel. 8 686 95 773. 
Rokiškis
• Geriems žmonėms dovanosime 
šunį. Draugiškas, labai sargus.  
Tel. 8 605 35 922. Rokiškis

• Dovanojami šuniukai, gimę 
lapkričio mėn. 3 mergaitės 
ir 1 berniukas. Bus nedideli 
kiemsargiai. Tel. 8 676 95 773. 
Rokiškis
• Atiduodame baldus, išsivežti 
savo transportu. Panemunėlio gelž. 
stotis. Tel. 8 687 13 240.  
Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Triušius. Turime patelių ir 
patinėlių. Tel. 8 678 03 831. 
Rokiškis
• Paršelius auginti.  
Tel. 8 603 55 526.  
Rokiškis
• Ieškome naujų namų 2 mėn. 
šunyčiui. Mielas, bus nedidukas, 
3 spalvų, gyvena lauke, nereiklus 
maistui. Tel. 8 610 66 432.  
Rokiškis
• Akvariumą 120x40x55, 250 l su 
spintele, dangčiu, Eheim išoriniu 
filtru. Yra pabraižymų. Su žuvimis, 
dauguma kurių – suaugę ciklidai. 
Be žuvų, dėl kainos tartis telefonu. 
Kaina 180 Eur. Tel. 8 621 48 959. 
Rokiškis

IEŠKO DARBO

• 38 metų vyras ieško darbo.  
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
• Statybininkas ieško darbo. Gali 
atlikti vidaus ir lauko apdailą.  
Tel. 8 613 17 079. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galėčiau vedžioti 
šunis ar valyti jūsų namus.  
Tel. 8 629 88 995. Rokiškis
• Ieškau darbo, esu be žalingų 
įpročių. Tinka vairuotojo darbas, 
bet siūlyti ir kitus variantus. 
Tel. 8 677 17 546. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Reikalinga moteris slaugyti ligonę 
darbo dienų vakarais, Rokiškyje. 
Tel. 8 611 18 123.  
Rokiškis
• Reikalingas žmogus galintis iš 
medienos pagaminti sandėliuką/
malkinę. Tel. 8 698 78 209. 
Rokiškis
• Siūlo darbą miškavežio 
vairuotojui su manipuliatoriumi ir 
vilkiko miškavežio vairuotojui.  
Tel. 8 687 33 067.  
Rokiškis

KITA
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PERKA

• Elektrinę markizę. Ilgis 6 m, 
plotis 3 m. Paskirtis - terasai, prie 
namo ir taip toliau. Kaina 350 Eur. 
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Juodalksnio malkas. 3 m ilgio, 
vežame miškavežiu. Kaina 18 Eur. 
Tel. 8 620 59 821. Rokiškis
• Naują elektroninį žiebtuvėlį. 
Nereikia dujų, nebaisus vėjas, 
patogu uždegti viryklę, žvakes. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 636 00 696. 
Rokiškis
• 200 l talpos metalo statines. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 617 35 437. 
Rokiškis
• Kviečiai 8 Eur/50 kg, miežiai 7 
Eur/50 kg. Miltai kviečių 9 Eur, 
miežių 8 Eur. Kazliškio sen.  
Tel. 8 615 46 365. Rokiškis
• Šieno ritinius. Laikyti lauke, 30 
vnt. 10 Eur/vnt. Kazliškio sen.  
Tel. 8 623 06 058. Rokiškis
• Tekančio vandens šildytuvą EVP-
2A 220/380V, 10,5 kW. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 628 64 520.  
Rokiškis

• Pakabinamus šviestuvus E-27, 
vienos ir keturių lempučių. Kaina 5 
Eur. Tel. 8 679 95 266.  
Rokiškis
• Pigiai parduodu malkas rąsteliais, 
kaladėmis ir skaldytas. Baltalksnis, 
beržas. Tel. 8 699 03 637.  
Rokiškis
• Pašarinius kviečius. Tinka 
triušiams, žvėrims šerti, malti 
pašarams. Tel. 8 627 34 750. 
Rokiškis
• Sauskelnes suaugusiems Tena. 
Tel. 8 643 05 417. Rokiškis
• Dujų balioną. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 625 81 278. Rokiškis
• Grūdų malūną, yra ir pritaikytas 
indas po apačia (papildomai 5 Eur). 
Kaina 65 Eur. Tel. 8 620 21 782. 
Rokiškis
• Skubiai, pigiai, dujų balionus. 
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Malkas nedideliai kiekiais, 
Rokiškyje ir aplink. Malkos 
smulkios beržo, galime ir skaldytų 
arba kaladėmis. Tel. 8 624 03 416. 
Rokiškis
• 0,5 l ir 0,7 l stiklainius po 50 vnt. 
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Stiklinę, nenaudotą, 3 aukštų 
etažerę desertams. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 614 34 974. Rokiškis
• Avių vilnos, namų audimo 
užtiesalų komplektą. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 628 05 729. 
Rokiškis
• Šieno ritinius. Laikyti lauke, 
Kazliškio sen., 20 vnt. 10 Eur/

vnt. Ieškantys stebuklingų, 
nesitrukdykite. Tel. 8 615 46 365. 
Rokiškis
• MTZ-50 dokumentus, plūgus, 
kultuvatorius ir kt. detales. 
Audi 80 (bulka) 2 vnt. Galingą 
grūdų malūną. Statinę gyvuliams 
girdyti ant ratų. Grėblį vartytuvą 
(rusiškas). Senovines stogo čerpes. 
Tel. 8 625 69 078. Rokiškis
• Uosines kalades. Atvežu.  
Tel. 8 675 59 592. Rokiškis
• Šieną spudulais.  
Tel. 8 686 93 420. Rokiškis
• Rankų darbo pakabukus 
automobiliui. Kaina 8 Eur.  
Tel. 8 614 21 843. Rokiškis

• Superku įvairią žemės ūkio 
techniką: traktorius, kombainus, 
padargus, priekabas, sunkvežimius, 

dokumentus. Domina įvairūs 
variantai. Tel. 8 644 04 409. 
Rokiškis
• Perku Moskvič 403 padangas 
R15. Tel. 8 627 70 583.  
Rokiškis
• Perka eglės sausuolius, 
vėjovartas. Išsikerta, išsiveža, 
atsiskaito iš karto.  
Tel. 8 620 64 968. Rokiškis
• Pirkčiau eglės rąstus, tinkamus 
statybinei medienai.  
Tel. 8 611 54 712. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Xbox 360, 16GB. Geras, 
neatrištas. Kaina 85 Eur.  
Tel. 8 608 49 315. Rokiškis
• Naują interneto maršrutizatorių 
Huawei E5573C. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 640 42 901. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Ekologiškai užaugintas 
valgomąsias bulves. Greitas ir 
nemokamas pristatymas į sutartą 
vietą. Tel. 8 683 50 716.  
Rokiškis
• Pigiai bulves. Augintos be trąšų, 

didelės, skanios. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 610 66 432. Rokiškis
• Valgomąsias bulves, 1 kg /0,25 
Eur. Tel. 8 618 60 292.  
Rokiškis
• Įvairių veislių valgomąsias 
bulves. Galiu atvežti.  
Tel. 8 601 26 960. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Gerai veikiantį telefoną Huawei 
P10 Lite. Yra tik vienas trūkumas - 
skilęs stikliukas. Pridedu dėkliuką. 
Yra ir kroviklis. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 609 08 933. Rokiškis
• Beveik naują (naudotas du 
mėnesius) Huawei P30. Būklė 
ideali. Su krovikliu, ausinėmis ir 
dėklu. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 677 68 828. Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują mobilų 
telefoną iPhone 7 32 GB, spalva 
Rose Gold. Dokumentai, dėžutė, 
dėkliukas. Domina keitimas. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Labai geros būklės mobilų 
telefoną iPhone 6s 16GB. 
Kroviklis, dėkliukai. Kaina 120 
Eur. Tel. 8 687 73 075.  
Rokiškis
• Labai geros būklės mobilų 
telefoną iPhone 5S 16GB. Spalva 
auksinė. Dokumentai. Dėžutė. 
Dėkliukai. Domina keitimas. Kaina 
80 Eur. Tel. 8 687 73 075.  
Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• 100 bosų bajaną. Ypač geros 
būklės. Kaina 299 Eur.  
Tel. 8 656 24 402. Rokiškis

NUOMA

• Išsinuomočiau 2 kambarių butą 
mikrorajone su patogumais.  
Tel. 8 694 17 474.  
Rokiškis
• Išnuomoju tvarkingą 2-jų 
kambarių butą. Tel. 8 676 77 424. 
Rokiškis
• Šeima ieško išsinuomoti 2-3 
kambarių butą mikrorajone.  
Tel. 8 621 22 329. Rokiškis
• Ieškau buto nuomai.  
Tel. 8 629 18 686.  
Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Gal kas turi padovanoti sofą ar 
lovą, kad būtų ne prastos būklės. 
Jūžintai. Tel. 8 620 55 998. 
Rokiškis
• Gal kas nors dovanoja šuniuką? 
Būtų gerai, kad būtumėte iš 
Rokiškio. Tel. 8 607 08 239. 
Rokiškis
• Priimu gruntą sklypui pakelti. 
Jei neturite kur dėti nereikalingo 
grunto (žemė, smėlis, priesmėlis, 
žvyras, priemolis). Už gerą gruntą 
galiu prisidėti prie atvežimo kainos. 
Gruntas reikalingas Rokiškyje.  
Tel. 8 604 85 408.  
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Peg Perego Culla vežimėlį ir 
Primo Viaggio kėdutę. Lopšys 
erdvus ir didelis, ypač tinkamas 
žiemą, kai vaikutis daugiau 
aprengiamas. Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 611 54 712. Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Pamesti du raktai su pakabuku. 
Tel. 8 612 11 521. Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Pačiūžas, Čiaužytos sezoną, dydis 
38. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 600 09 805. Rokiškis
• Labai mažai naudotą echolotą 
Deeper. Pirkau Anglijoje. Yra 
pakrovėjas, dėžutė, dokumentai, 
odinis dėklas. Galiu siųsti paštu 
arba galiu keisti į sausas kapotas 
malkas. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 684 20 231. Kupiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Tvarkingą Dewalt 790 suktuką. 
Kaina 170 Eur. Tel. 8 647 48 056. 
Rokiškis
• Pigiai dujų silikato blokelius 
(62,5x20x25). Tel. 8 655 73 170. 
Rokiškis
• Deewalt pakrovėją. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 603 82 518. Rokiškis
• Trifazį diskinį pjūklą (zeimerį) su 
obliavimo funkcija. Kaina 270 Eur. 
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Storasienį metalinį vamzdį. Storis 
8 mm, skersmuo 630 mm.  
Tel. 8 698 55 357. Rokiškis
• Lentas. Tel. 8 614 32 843. 
Rokiškis
• Plastikinį vandentiekio vamzdį, 
apie 40 m, skersmuo apie 25 
mm. 1 m kaina 0,5 Eur. Elektros 
kabelį, apie 45 m, 5 gyslų, vielutė 
vienguba, nepinta. Skersmuo apie 
1,5 mm, 1 m kaina 1,2 Eur.  
Tel. 8 675 38 370. Rokiškis
• Dvigubo pjovimo lentas, lages, 
OSB-20 mm storio 50 kv. m.  
Tel. 8 698 72 865. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• VW Passat B4. Universalas, 1997 
m., 1,8 l, benzinas/dujos. Prieš TA 
buvo visiškai sutvarkyti stabdžiai, 
TA iki 2020.06. Kėbulas turi 
trūkumų. Kaina 400 Eur.  
Tel. 8 620 31 156. Rokiškis
• Neįgaliojo vežimėlį. Sėdynės 
plotis 34 cm. Tel. 8 687 27 076. 
Rokiškis
• VW Passat B6 HIGLINE 103 kW, 
DSG, 2006 m., iš Vokietijos, metus 
Lietuvoje. Gera komplektacija: 
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Vasario 18-oji, 
antradienis, 

8 savaitė
Iki Naujųjų liko 317 dienų.

Saulė teka 7.37 val., 
leidžiasi 17.30 val. 

Dienos ilgumas 9.53 val. 
Mėnulis – delčia.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Bernadeta, Gendrė, Lengvenis, 
Kamilė, Karigaila, Simeonas.
Rytoj: Butmantas, Butmantė, 
Butmina, Butminė, Butminta, 

Butmintas, Butmintė, Konradas, 
Nida, Šarūnas, Zuzana.

Poryt: Aida, Aidas, Aidis, Eitenė, 
Eitenis, Eitmina, Eitminas, 

Eitvyda, Eitvydas, Leona, Leonas, 
Leonė, Leontina, Leva, Levas, 

Visgintas, Žemyna.

Dienos citata
„Mes su malonumu klausome 

apie mūsų teises, bet 
nemėgstame, kad mums 

primintų mūsų priedermes“ 
(E. Berkas).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1478 m. Londono Taueryje 
nužudytas Klarenso hercogas 
Jurgis, pasmerktas už savo bro-
lio Anglijos karaliaus Eduardo IV 
išdavystę. Išdavikas buvo paskan-
dintas vyno kubile. 

1930 m. amerikiečių astro-
nomas Klaidas Viljamas Tombas 
atrado Plutono planetą.

1932 m. Čekoslovakijoje gimė 
JAV kino režisierius Milošas For-
manas. Jo filmas „Skrydis virš ge-
gutės lizdo“ 1975 metais apdova-
notas penkiais „Oskarais“.

1967 m. mirė JAV fizikas ir 
branduolinės bombos „tėvas“ 
Robertas Openheimeris.

2005 m. Jungtinių Tautų ko-
mitetas priėmė JAV remiamą 
rezoliuciją, uždraudžiančią bet 
kokį žmonių klonavimą, įskaitant 
kamieninių ląstelių klonavimą gy-
dymo tikslais.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1386 m. Lietuvos didysis ku-
nigaikštis Jogaila vedė Lenkijos 
karalaitę Jadvygą.

1780 m. Tolminkiemyje mirė 
poetas, evangelikų liuteronų 
kunigas, lietuvių grožinės lite-
ratūros pradininkas Kristijonas 
Donelaitis.

Post scriptum
Kiaulės akis turėdamas,

 visur įlįsi.

Alcantara salonas, šildomos 
visos sėdynės, parkavimo sistema 
(tiek priekis, tiek galas), bixenon 
adaptive žibintai, 2 ratų komplektai 
žiema ir vasara. Kaina 2750 Eur. 
Tel. 8 611 09 661. Rokiškis
• Patikimą ir gera automobilį 
Ford Mondeo. 2008 m., 2,2 l, tdci. 
Pakeisti diržai, vandens pompa. 
Automobilis prižiūrėtas, remontai 
daryti laiku. Kaina 2900 Eur.  
Tel. 8 682 31 271. Rokiškis
• Mitsubishi Carizma 1,6 l, 
66 kW, benzinas, variklis ir 
sankaba tvarkingi, yra kablys, 
kėbulo defektai. El. langai, geros 
padangos. Papildomas tel. +370 
69529133. TA iki balandžio 
pabaigos. Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 603 48 006. Rokiškis
• Opel Zafira 2005 m., 2,2 l, 92 

kW, dyzelis. TA iki 2020.02.05. 
Kaina 1150 Eur. Tel. 8 674 31 328. 
Rokiškis
• 2002 m. Opel Frontera 2,2 l, 
dyzelis. Kaina 1450 Eur.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• VW Passat 1,9 l, tdi, 1994m., 
66 kW, kablys. Parūdijęs kėbulas, 
dugnas surūdijęs, skilęs priekinis 
stiklas. Amortizatoriai geri, 
rankinis veikia. Užsiveda, važiuoja 
be problemų. TA iki 2020.03.25. 
Kaina 350 Eur. Tel. 8 682 21 458. 
Rokiškis
• 1995 m. VW Golf 3. 1,6 l, 
benzinas, raudonas, nauja TA. 
Kaina 500 Eur. Tel. 8 646 49 930. 
Rokiškis
• Opel Meriva 2005 m., 1,7 l, 
dyzelis, TA iki 2021m. gruodžio. 
Be defektų, prižiūrėtas. Kaina 1500 

Eur. Tel. 8 610 79 195.  
Rokiškis
• VW Golf 2000 m., 1,9 l, TDI, 66 
kW. Su defektu. Kaina galutinė. 
Kaina 490 Eur. Tel. 8 629 45 390. 
Rokiškis
• VW Golf 2, dyzelis. Kaina 300 
Eur. Tel. 8 689 12 726.  
Rokiškis
• Volvo V70 2002 m., 2,4 l, 
dyzelis, 120 kW. TA 2 metams. 
Viskas keista laiku, pilna elektra, 
mutifunkcinis vairas. Kaina 1500 
Eur. Tel. 8 671 65 992.  
Rokiškis
• Motorolerį Baotian. 49cc, 
keturtaktis. Labai tvarkingas, 
mažai važiuotas (tik 2000 km). 
2010 m., TA iki 2020.08. Naujas 
akumuliatorius, plastikai gražūs, 
tvarkingi. Padangos kaip naujos. 

Kaina 400 Eur. Tel. 8 684 20 231. 
Kupiškis
• Rover 45. Važiuojantis, TA 1 
metams, kaina derinama. Kaina 450 
Eur. Tel. 8 628 56 657.  
Rokiškis
• Audi A6 1,9 l, TDI, 81 kW. 
Amžinu, negendančiu varikliu su 
174500 km originalia, patikrinta 
rida! Važiuoja kaip naujas. Graži 
šokoladinė spalva, TA beveik 
dviems metams! Juoda šildoma 
oda, didelis TV su 6 diskų keitikliu, 
4 el. langai ir t.t. Kaina 2950 Eur. 
Tel. 8 604 01 912. Rokiškis
• Renault Scenic 2001 m., 1,9 l, 
dyzelis, TA iki 2021 m. Kaina 380 
Eur. Tel. 8 614 85 961.  
Rokiškis
• 1990 m. Audi 80, 1,8 l, 66 kW, 
benzinas. Automobilis pagal savo 
metus tvarkingas, nesurūdijęs, yra 
galiojanti TA, kablys. Kaina 480 
Eur. Tel. 8 682 60 638.  
Rokiškis
• Dviratį 7-12 m. vaikui, 3 vidinės 
pavaros, vokiškas, tvarkingas. 
Kaina 65 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• Audi 80 B3 1991 m., 1,9 l, 

dyzelinas, TA, tvarkingas. Kaina 
520 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• 1995 m. VW Golf 3. 1,6 l, 
benzinas, raudonas, nauja TA. 
Kaina 500 Eur. Tel. 8 605 25 460. 
Rokiškis
• Audi A4 B5 1997 m., universalas, 
1,9 l, 81 kW, TA 2 metai, 
tvarkingas. Kaina 1050 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Audi 80 B2 1986 m., benzinas-
dujos, TA, tvarkingas. Kaina 520 
Eur. Tel. 8 675 47 620.  
Rokiškis
• Opel Astra universalą. 2005 m., 
1,9 l, 110 kW, dyzelis. Kaina 1450 
Eur. Tel. 8 685 75 884.  
Rokiškis
• Audi A6 quattro 2,4 l, benzinas, 
1998 m., TA iki 2021 m. Kaina 
1450 Eur. Tel. 8 623 20 906.  
Biržai

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Naujas padangas Michelin 215/70 
R15 C. Kaina 30Eur.vnt. Padangų 
raštas skirtingas. Tel. 8 652 63 591. 
Rokiškis
• Naudotus Renault Scenic 
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Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

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

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

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimą

AVINAS. Sa-
vaitės pradžioje 
būkite atsargūs:  
kils painiavos ir 

nesusipratimų, ypač darbo 
aplinkoje. Gali išryškėti anks-
tesnės klaidos, kilti nesusipra-
timų bendravime. Ypač atidžiai 
derėtų tvarkyti svarbius do-
kumentus. Savaitės viduryje 
norėsis siekti profesinių aukš-
tumų, turėsite daug ambicingų 
sumanymų. Stenkitės išlikti 
diplomatiški, siekite savo tiks-
lų taikiais būdais. Įdėtos pa-
stangos duos puikių rezultatų! 
Savaitės pabaigoje  mąstykite 
apie tai, ką norėtumėte pri-
traukti į savo gyvenimą, leiski-
te sau pasvajoti. 

JAUTIS. Di-
desnės problemos 
bei įtampos laukia 
savaitės pabaigoje. 

O štai pradžioje jums seksis – 
aplinkybės dėliosis palankiai, 
turėsite progų sumanymams 
realizuoti. Tikėtinas dažnesnis 
kontaktas su užsieniu, gali-
te sulaukti kvietimų keliauti. 
Savaitės viduryje daugės pai-
niavos ir nesusipratimų darbo 
aplinkoje – įsitikinkite, jog ap-
linkiniai gerai suprato jūsų žo-
džius, po kelis kartus tikrinkite 
informaciją. Rekomenduojama 
susilaikyti nuo didesnių inves-
ticijų – gali išryškėti noras gy-
venti ne pagal kišenę. 

DVYNIAI. Pir-
moji savaitės pusė 
bus itin paini, mažai 
kas priklausys nuo 

jūsų valios. Išryškės finansi-
nės problemos, galimi netikėti 
nuostoliai. Verčiau susilaikyti 
nuo didesnių investicijų. Ne-
tinka tvarkyti reikalus, susiju-
sius su paskolomis, draudimu. 
Ne laikas skolintis ar skolinti 
pinigus – bus sunku objekty-
viai vertinti situaciją, galite 
skaudžiai nudegti. Tikėtina, 
jog būsite priversti veikti slap-
ta, neatskleisdami tikrųjų savo 
motyvų. Savaitės pabaigoje 
nuotaikos giedrės, aplinkybės 
ims dėliotis dėkingesne linkme. 
Tinkamas metas socializacijai, 
kontaktams mezgti. 

VĖŽYS. Bus 
sunkiau valdyti įsi-
siautėjusias emo-
cijas, tai ypač pa-

sakytina apie savaitės pabaigą. 
Pirmąją savaitės pusę reikalai 
tekės sena vaga, tai tinkames-
nis laikas darbų pabaigai. Ne-
vertėtų pradėti naujų projektų 
– stigs energijos, motyvacijos, 
tikėtina, jog susidursite su 
nenumatytomis kliūtimis. Sa-
vaitės viduryje bus daug ben-
dravimo, sulauksite kvietimų 
dalyvauti renginiuose, visuo-
meninėje veikloje. Išlikite so-
cialiai aktyvūs, tačiau atsargiai 
vertinkite šiuo metu užsimez-
gusias pažintis. 

LIŪTAS. Pir-
mąją savaitės pusę 
netrūks buities 
rūpesčių, gali var-

Astrologinė prognozė savaitei 
ginti prastesnė savijauta. Pro-
tingai paskirstykite savo jėgas, 
nešvaistykite energijos antraei-
lėms smulkmenoms. Išryškės 
senos klaidos, kurių taisymas 
gali atimti nemažai laiko. Ties 
savaitės viduriu sugrįš jėgos, 
pakaks ryžto net sudėtingiau-
sioms užduotims atlikti. Pa-
lanku pradėti sportuoti, ieškoti 
naujų aktyvių pomėgių. Seksis 
užsiimantiems kūrybine, vi-
suomenine veikla. Padaugės 
apgavysčių, įvairių nesusipra-
timų – nebūkite pernelyg pati-
klūs, remkitės faktais. 

M E R G E L Ė . 
Savaitės pradžioje 
vyraus melancho-
lija, kapstysitės 

savo vidiniame pasaulyje, 
dairysitės į praeitį. Sunkiai 
seksis objektyviai vertinti 
tiek save, tiek kitus, tad ga-
lite pridaryti nemažai klaidų. 
Venkite grandiozinių suma-
nymų – verčiau užsiimkite 
kasdiene, gerai žinoma vei-
kla, pabaikite pradėtus dar-
bus. Galėsite pasigirti itin 
stipria intuicija – atkreipkite 
dėmesį į savo sapnus, jie gali 
būti labai iškalbingi. Savaitės 
pabaigoje galima prastesnė 
savijauta – tausokite nervų 
sistemą, venkite didelių fizi-
nių krūvių. Savaitgalį laukia 
staigmenos meilės fronte. 

S VA R S T Y -
KLĖS. Pirmąją 
savaitės pusę at-
sipalaiduoti neleis 

buities rūpesčiai, artimiems 
žmonėms gali prireikti jūsų 
pagalbos. Gana avaringas 
laikotarpis – neužsiimkite pa-
šaliniais darbais, būkite itin 
atidūs prie vairo. Dažniau 
ges elektronika, technika, ne 
laikas didesnėms investici-
joms. Tinka atnaujinti namų 
interjerą, imtis ilgai atidėlio-
tų darbų. Savaitės pabaigoje 
apniks azartas – nebijosite 
visko statyti ant kortos. Tikė-
tini nesusipratimai tarpusavio 
santykiuose – gali nuvilti ar-
timas žmogus. 

S K O R P I O -
NAS. Savaitės 
pradžioje gali atsi-
verti naujos pers-

pektyvos. Nereikėtų skubėti 
priimti svarbių sprendimų – ko 
gero dar nežinote visų reikalo 
detalių. Skirkite daugiau lai-
ko apmąstymams, strategijos 
kūrimui. Pavojinga susižavėti 
greitais praturtėjimo būdais – 
teks skaudžiai nusivilti, galimi 
didesni nuostoliai. Produkty-
viausias ir dinamiškiausias bus 
savaitės vidurys – pakaks jėgų 
ir ryžto net sudėtingiausioms 
užduotims atlikti. Palankesnis 
metas darbų pabaigai nei nau-
jų projektų pradžiai. Savaitės 
pabaigoje būsite nusiteikę itin 
romantiškai – netrūks malonių 
akimirkų. 

ŠAULYS. At-
sinaujins seni ne-
susipratimai – teks 

taisyti klaidas. Daugelis pro-
cesų ims strigti, gali nutrūkti 
ankstesni susitarimai. Tinka-
mas metas būtinoms korekci-
joms atlikti, ateities planams 
peržiūrėti. Neskubėkite priimti 
svarbių sprendimų – didelė ti-
kimybė suklysti, įsipainioti į 
kitų rezgamas avantiūras. Bus 
daugiau nesusipratimų meilės 
fronte – sunkiai seksis susitarti 
su artimu žmogumi, gali atsi-
skleisti nemalonios paslaptys. 
Venkite gyventi ne pagal ki-
šenę. Vargu, ar pasiteisins šiuo 
metu atliekamos piniginės in-
vesticijos. 

OŽIARAGIS. 
Netrūks veiksmo 
bei adrenalino – 
tapsite nesustabdo-

mi. Negalima skubėti – kitaip 
neišvengsite apmaudžių klai-
dų. Savaitės pradžioje tinka 
rūpintis sveikata, sportuoti, 
koreguoti turimus įpročius. 
Labai svarbu išlikti aktyviems, 
rasti būdų tikslingai išnaudo-
ti energiją. Savaitės viduryje 
tinka tartis dėl geresnių sąly-
gų, didesnio atlygio, pristatyti 
turimas idėjas. Laukia nemaži 
pasiekimai profesinėje srityje 
– mokėkite išnaudoti palankias 
progas! Paskutinėmis savaitės 
dienomis išaugs nesusipratimų 
kelyje tikimybė – neviršykite 
leistino greičio. 

VA N D E N I S. 
Ypač palankus 
metas ieškantiems 
naujų profesinių 

perspektyvų. Tinkamas metas 
tarptautinių santykių puoselėji-
mui – gali užsimegzti naudingos 
pažintys, ateiti svarbi informaci-
ja. Kiek nepalankesnis laikas 
piniginiams reikalams tvarkyti 
– verčiau susilaikyti nuo dides-
nių investicijų, neprisiimti naujų 
finansinių įsipareigojimų. Sa-
vaitės pabaigoje smarkiai išaugs 
jūsų autoritetas – turėsite pro-
gą sublizgėti reikiamų žmonių 
akyse. Venkite pernelyg didelių 
fizinių bei protinių krūvių, ieš-
kokite kokybiškų atsipalaidavi-
mo būdų. 

ŽUVYS. Pir-
mosiomis savaitės 
dienomis visos 
mintys suksis apie 

darbus ir profesinius pasieki-
mus, netrūks ambicingų su-
manymų. Nereikėtų skubėti 
įgyvendinti idėjas – netrūks 
įvairiausių trukdžių, bus sun-
ku objektyviai vertinti turimas 
galimybes. Savaitės viduryje 
būsite apsupti smagios kom-
panijos, gali užsimegzti nau-
jos pažintys. Tinkamas metas 
socialinei, visuomeninei vei-
klai. Puikiai seksis komandi-
nis darbas. Savaitės pabaiga 
– gana sudėtinga: gali išaiškėti 
gėdingos paslaptys, bus pa-
prasta ilgam susigadinti savo 
gerą vardą. Lengviau pasiduo-
site įvairioms pagundoms, kitų 
žmonių įtakai. Skirkite pakan-
kamai laiko asmeniniam, dva-
siniam tobulėjimui. www.rokiskiosirena.lt

PRO MEMORIA

Pandėlio seniūnija:
ANDRIUS KETVIRTIS 1980.03.07 – 2020.02.05
VALDAS VINKŠNELIS 1970.07.31 – 2020.02.08
AUDRONĖ KIAULĖNIENĖ 1965.08.15 – 2020.02.11
Juodupės seniūnija:
BRONĖ TEBELIŠKIENĖ 1929.05.31 – 2020.02.09
Rokiškio kaimiškoji seniūnija:
IRENA PILIPAVIČIENĖ 1950.11.24 – 2020.02.11

ratlankius R17, 4vnt., yra ir 
naudotos padangos. VW Sharan 
skardinius ratlankius, 2 vnt., R16. 
Tel. 8 698 02 561. Rokiškis
• Nissan Almera 2003 m., 2,2 l, 
dCi, 82 kW mechaninę pavarų dėžę 
dalimis. Dėžės kodas (RS5F50A). 
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Kuro purkštuką, tinkantį 
BMW 525d. Kodas 0445110212. 
Tikrintas. Atitinka visus 
parametrus. Analogas 0986435151. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 636 00 696. 
Rokiškis
• Kuro purkštuką, tinkantį Fiat, 
Alfa Romeo, Lancia. Kodas 
0445110119. Atitinka visus 
parametrus. Analogai 0445110068, 
0445110088, 0986435083. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 636 00 696.  
Rokiškis
• Kuro purkštukus tinkančius Volvo 
S60, S80, V70, XC70, XC90 2,4 
l, dyzelis. Kodas 0445110078. 
Du restauruoti, pakeisti Bosch 
išpurškėjai. Kaina 60Eur. Kiti trys 
išplauti, patikrinti. Atitinka visus 
parametrus. Kaina 40 Eur. Analogai 
0445110077, 0986435120.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Kuro purkštuką, tinkantį BMW 
525d 120kW. Kodas 0445110048. 
Tikrintas. Atitinka visus 
parametrus. Analogai: 0445110040, 
0986435094. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Automagnetolą Grundig. Kaina 
15 Eur. Tel. 8 683 27 149.  
Rokiškis
• Audi 2,5 l, TDI. Važiuojantis, 
dalimis. Tel. 8 627 71 703.  
Rokiškis
• Audi vairą. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Atsarginį BMW ratą. Kaina 35 
Eur. Tel. 8 627 71 703.  
Rokiškis
• Audi A6 C4 2,5l, TDI, dalimis. 
Tel. 8 683 85 278. Utena
• Įvairias automobilio GAZ-53 
dalis. Tel. 8 628 64 520.  
Rokiškis
• Audi 80 B3 dalimis. 2 l, benzinas, 
pilnas įpurškimas, Anykščių raj. 
Tel. 8 602 87 040. Anykščiai
• Lietus ratus R16 su padangomis 
215/55. 5x110, 4 vnt. Tinka Opel 
automobiliams. Kaina 125 Eur.  
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• Gerą, mažai naudotą 
akumuliatorių BOSCH 74Ah 750A. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
• Dalimis 2005 m. VW Touran 2 l, 
dyzelis. Tel. 8 606 14 217.  
Rokiškis

• Navigaciją Goclever. Komplekte 
tik navigacija ir laidas, veikia su 
2 GB mikcrosim. Atsakau į sms. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 608 87 368. 
Rokiškis
• Audi B4 1,9 l, tdi, 66 kW dalimis. 
Tel. 8 603 87 554. Rokiškis
• Audi B4 1,9 l, tdi dalimis.  
Tel. 8 603 87 554. Rokiškis
• Opel Vectra dalis.  
Tel. 8 603 87 554. Rokiškis
• BMW R17 lietus ratus su geromis 
Pirelli padangomis, likutis apie 
6 mm. Matmenys 235/55. Ratų 
būklė labai gera, nenubrozdinti, 
nesuraižyti, tiesūs. Kaina 220 Eur. 
Tel. 8 608 76 087. Rokiškis
• Dalimis 1998 m. Volvo V40 1,9 
l, TD variklį, turbiną, starterį, 
kolonėlę, galinį dangtį, sankabą ir 
kita. Tel. 8 614 87 836.  
Rokiškis
• 4 ratus su žieminėmis 
padangomis, R14. Kaina 15 Eur/
vnt. Tel. 8 675 38 370.  
Rokiškis
• VW Golf 3 universalo kablį. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• R13, R14, R15 ratus su 
padangomis, ratlankius.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• VW Golf 3 1997 m. universalą 
dalimis. Tel. 8 675 47 620.  
Rokiškis
• 1997 m. Audi A3 1,9 l, tdi, 66 
kW. 2000 m. VW Golf 1,9 l, tdi, 66 
kW. Tel. 8 674 92 644.  
Rokiškis
• R14 apynaujas padangas, Kaina 
už visas 40 Eur. Tel. 8 624 81 492. 
Anykščiai
• 4 padangas 175/70 R14 M/S, 
naudotos. Tel. 8 601 84 705. 
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Naudotą video registratorių su 
radaro detektoriumi. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Naują 4K veiksmo kamerą 
Goxtreme Endure Black. Daug 
priedų. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Vide magnetolą LG.  
Tel. 8 683 27 149. Rokiškis
• Skaitmeninį televizijos imtuvą 
Samsung. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Grėblį-vartytuvą Dobilas 3. 
Kaina 650 Eur. Tel. 8 682 28 909. 
Rokiškis

• Traktorių JUMZ 6kl. 
Transportinis. Darbinio veleno 
defektas. Kaina 1700 Eur.  
Tel. 8 682 28 909. Rokiškis
• Sėjamąją TUME. 3 m noraginė. 
Kaina 550 Eur. Tel. 8 630 21 024. 
Zarasai
• Veikiantį T-150 variklį. Kaina 550 
Eur. Tel. 8 650 68 045.  
Rokiškis
• Gerą, veikiantį T-40 variklį. 
Kaina 500 Eur. Tel. 8 650 68 045. 
Rokiškis
• Traktorinių variklių A-41, A-01 
purkštuvus. Nauji purkštukai, 
sureguliuoti, 6 vnt. Kaina už visus 
50 Eur. Tel. 8 636 00 696.  
Rokiškis
• Naują galinę padangą. Pagaminta 
Rusijoje. Tinka T-25, T-16.  
Tel. 8 672 00 966. Rokiškis
• Bulvių beicavimo mašiną 
GOMUTOX. Galingą šachtinį 
ventiliatorių, kita.  
Tel. 8 686 91 017. Rokiškis
• Javų kombainą MF-38 1996 
m., 260 AG, 6 m kederis. Kaina 
sutartinė ir su rimtu pirkėju 
derinama. Kaina 19000 Eur.  
Tel. 8 686 91 017. Rokiškis
• Paleidimo varikliuką PD-10. 
Traktorių paleidimo varikliukų 
starterį . Tel. 8 628 64 520.  
Rokiškis
• Didžiąsias akėčias, 3 vnt. Kaina 
30 Eur. Tel. 8 625 81 278.  
Rokiškis
• Mažąsias akėčias, 3 vnt. Kaina 25 
Eur. Tel. 8 625 81 278.  
Rokiškis
• Labai mažai naudotą grėblį-
vartytuvą. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 680 48 899. Rokiškis
• Srutovežį, 3,2 tonos. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 615 19 401. 
Kupiškis
• Gerą T-150k variklį komplekte, 
nedegina tepalo, pakeisti žiedai. 
Vikšrinio traktoriaus sniego valymo 
skydą. Kaina 600 Eur.  
Tel. 8 686 91 017. Rokiškis
• Traktorinę priekabą BRIAB S2C-
20-75. Nesavivartė, oro pagalvės. 
Telpa virš 20 t kviečių, TA iki 
2021.09. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 686 91 017. Rokiškis
• Plūgą traktorinį, akėčias 
didžiąsias ir mažąsias, variklį 
benzininį (zidukas), visą arklinių 
padargų komplektą.  
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Geros būklės, 3 korpusų lenkišką 
plūgą. Kaina 380 Eur.  
Tel. 8 675 72 055. Rokiškis
• Kitkinį presą New Holland ir arpą. 
Tel. 8 458 75 274. Rokiškis
• Kombainą Klas Konsul, kederis 
3,7 m. Kaina 5000 Eur.  
Tel. 8 615 11 205. Rokiškis
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GARSO TECHNIKA

Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Vasario 18 d. Naktį 2

Dieną 5
PV, 
6-12 m/s

Vasario 19 d. Naktį 2
Dieną 4

PV,
6-12 m/s

Vasario 20 d. Naktį 1
Dieną 4

V, 
2-6 m/s

DIREKTORIUS
Simonas Tuska
info@rokiskiosirena.lt

ŽURNALISTĖ
DIZAINERĖ-MAKETUOTOJA
Lina Dūdaitė-Kralikienė
Tel. 8 672 36 089 
lina@rokiskiosirena.lt

REKLAMOS SKYRIUS
Justina Kazlionka
Tel. 8 666 76 777
reklama@rokiskiosirena.lt
BUHALTERĖ
Ramutė Buckuvienė
Tel. 8 618 08 915

ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

Užtat iš jo išėjo nebloga gelda.
***

Močiutė Barbora gavo 
savo mobiliojo ryšio tiekėjo 
pasiūlymą: „Už 5 Eur per mėnesį 
sužinosite apie jūsų sutuoktinio 
judėjimą“. Bobutė, pasitaisiusi 
skarelę, klausia kaimynės:

– Mes jį prieš 5 metus 
palaidojom. Kur jis, kažin, dabar 
valkiojasi?

***
Skambutis į lavoninę:
– Prieš tris dienas dingo dėdė 

Bronius. Ar jis ne pas jus?
– O kokie jo ypatingi 

bruožai?
– Jis mikčioja.

***
Ligoninėje rytinė apžiūra. Pas 

pacientą ateina vyr. gydytojas 
su kvepalų buteliuku. Ir klausia 
ligonio:

– Ar negalėtumėt jį praryti?
– O kodėl aš jį turėčiau ryti?
– Supraskite, jums jau 

vis tiek. O rytoj – mūsų 
patalogoanatomės gimtadienis. 
Bus jai maloni staigmena.

***
– Kodėl Leninas mauzoliejuje 

guli?
– Savo princo laukia.

***
Stovyklavietėje įvyko 

nelaimė: įkritęs į laužą, smarkai 
apdegė žmogus. Ligoninėje buvo 
padarytos rentgenos nuotraukos. 
Gydytojas sako:

– Branguti, tai kad sumušimų 
ir lūžių daugiau, nei nudegimų. 

Pacientas:
– Jie mane kastuvu gesino.

***
Vaikai mokykloje giriasi:
– Mano tėtės naujas 

Mersedesas.
– O mano tėtė naują 

mobilųjį nusipirko. 
Petriukas iš soc. rizikos 

šeimos:
– O pas mus rūsyje va tokia 

žiurkė!
Vaikai:
– O mes galim pažiūrėt?

***
Velykos. Kaimo bažnyčios 

šventoriuje vaikams išdėlioti 
dažyti kiaušiniai: geltoni, 
raudoni, mėlyni. Iš kunigo 
vištidės išskridęs gaidys kaso 
skiauterę:

– Visgi reiks užmesti povui 
per snapą.

***
Škotas groja dūdmaišiu. Prie 

jo prieina vyrukas ir sako:
– Kam jūs tampote tą 

gyvulėlį. Jei paleistumėt, jis 
nustotų bliauti.

***
Džentelmenas sako poniai:
– Kai tik pakviečiu jus šokti, 

atrodo, kad muzika groja taip 
trumpai...

– Jums neatrodo. Nes 
orkestrui diriguoja mano vyras.

***
– Noriu pašto, bet 

kad šiukšlių nesiųstų. Ką 
patartumėte?

– Užveiskite balandžių.

Vaikystė – kai tavo katinas 
vyresnis už tave.

***
Diskusija biologijos 

laboratorijoje:
– Jaunesnysis laborante 

Petraiti, ką jūs veikėte 
laboratorijoje su trimis 
asistentėmis?

– Nieko.
– O kodėl tada mūsų triušiai 

į jus žiūri su tokia neslepiama 
pagarba?

***
Jei imate kačiuką, tai mažas 

mielas pūkų kamuoliukas bus 
daugiausia pusę metų. O įžūlus 
riebus snukis – mažiausiai 
likusius penkiolika metų.

***
Šeši akli drambliai diskutavo, 

kas yra žmogus. Vienas 
pasisiūlė jį pačiupinėti, kad 
būtų galima išsiaiškinti tiksliau. 
Išvada: žmogus – tai mažas 
paplotėlis. Likę penki drambliai, 
pačiupinėję, sutiko, kad žmogus 
– tai tikriausiai kažkoks blynelis.

***
– Mieloji, tu taip pavargai. 

Pailsėk truputį. Aš šiandien save 
panervinsiu pats.

***
Senas vienuolis meldžiasi:
– Dieve, aš senas doras 

žmogus...
Atsiveria dangus ir pasigirsta 

Dievo balsas:
– Ach taip jau ir doras. O kas 

tą jauną parapijietę vis taikėsi 
gnybtelt?

– Atleisk, Dieve, Šėtonas 
sugundė?

Dievas:
– Ei, Šėtone, tavo darbas?

Balsas iš po žemių:
– Ne mano. Aš šito diedo 

apskirtai nei mačiau nei girdėjau.
Dievas:
– Neblogai tu doras, žmogau, 

melagingai apkaltinti patį 
Šėtoną.

***
Procesija neša karstą į 

kapines. Prašmatni vartų arka, 
ant jos parašyta: Atmenam, 
Mylim, Gedim. Po laidotuvių 
gedėtojai eina pro arką. Jos kitoje 
pusėje parašyta: Atmenam. 
Mylim, Laukiam.

***
Skambutis plaukimo 

treneriui:
– Sveiki, ar galima būtų 

dukrytę užrašyti į sinchroninio 
plaukimo treniruotes?

– Žinoma, galima. Kaip tik 
yra laisva vieta, viena mergaitė 
vakar nuskendo.

***
Gyveno kartą neištikimas 

vyras. Lakstė paskui kiekvieną 
sijoną. Apie jį sakydavo: 
„Kuprotą tik karstas ištiesins“. 
Vyrukas numirė. Po mėnesio 
artimieji nusprendė patikrinti 
patarlę ir naktį atkasė karstą. 
Jame rado raštelį. „Aš pas 
Marytę. Trečioj duobėj iš 
kairės“.

***
Ligoninė. Koridoriuje sėdi 

ir laukia Tėtė Karlas. Išeina 
gydytojas ir sako:

– Nuoširdžiausia užuojauta. 
Buratinas mirė operacijos metu. 

Jau dirbame!
Kauno g., 7 Rokiškis

BALDAI

AUGALAI

• Raudonųjų dobilų sėklą.  
Tel. 8 623 18 913. Rokiškis

• Specialiųjų poreikių lovą su 
mechanine funkcija. Būklė gera, 
su čiužiniu. Tel. 8 611 29 362. 
Rokiškis

• Sekciją. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 621 48 769. Rokiškis
• 2 fotelius, abiejų kaina 40 Eur. 
Tel. 8 614 43 729. Rokiškis
• Svetainės sekcijos komplektą. 
Sekcija sudaryta iš atskirų dalių, 
matmenų teiraukitės telefonu. 
Kaina derinama. Kaina 120 Eur. 
Tel. 8 687 52 549. Rokiškis
• Metalines, nenaudotas lovas. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 617 35 437. 

Rokiškis
• Spintą ir lovas. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• Dvigulį čiužinį. 200x160 cm. 
Keičiamas ir plaunamas užvalkalas. 
Čiužinys spyruoklinis. Geros 
būklės. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 682 31 271. Rokiškis
• Viengulę lovą su patalynės dėže. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 698 02 601. 
Rokiškis

• Geros būklės natūralios odos 
baldų komplektą 2+1+1. Yra 
smulkių defektėlių, bet naudotis 
netrukdo. Po visais baldais yra 
stalčiukai daiktams susidėti. 
Kaina derinama, visa informacija 
telefonu. Kaina 600 Eur.  
Tel. 8 624 01 021. Rokiškis
• Komplektą: TV staliuką, žurnalinį 
staliuką, pakabinamas lentynas. 
Arba viską atskirai Komplekto 
kaina 130 Eur. Tel. 8 686 97 344. 
Rokiškis
• Paveikslą 0,58x0,81 m.  
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Spintą stumdomomis durimis 
235x235 cm. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 685 42 153.  
Rokiškis
• 3 durų spintas su antresolėmis. 
Senesnė 85 Eur, kita 125 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Dvigulę lovą su čiužiniu 160x198 
cm. Kaina 185 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Kėdes, 4 vnt. po 16 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis

• Dviaukštę lovą su čiužiniais, 
90x200 cm. Kaina 185 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Miegamą kampą su dėže 
patalynei. Kaina 168 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Sėdimus fotelius. 2 vnt. po 26 
Eur. Tel. 8 685 42 153.  
Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Šaldiklį Siemens. Naudotas. 
Geros būklės. 6 kamerų.  
Tel. 8 687 27 076. Rokiškis
• Cikloninį dulkių siurblį. Max 
galia 2500 W. Tel. 8 686 91 017. 
Rokiškis
• Naują plautuvę, skersmuo 45cm. 
Kaina 5 Eur. Tel. 8 679 95 266. 
Rokiškis
• Naudotą dujinę viryklę. Kaina 85 
Eur. Tel. 8 612 94 783.  
Rokiškis
• Plaukų kirpimo mašinėlę Phillips 
HC9450/15. Visiškai nauja. 
Neišpakuota. Nenaudota. Mašinėlė 

veikia be laido, yra įkraunama. 
Liečiamas ekranas. Su kiekvienu 
antgaliu galima reguliuoti kerpamo 
plauko ilgį, liečiant ekraną. Kaina 
70 Eur. Tel. 8 694 60 326.  
Rokiškis
• Skalbima mašiną BEKO. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 608 69 969.  
Rokiškis
• Šaldytuvą Samsung, 3 kamerų. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 608 69 969. 
Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Daug įvairių, geros kokybės 
drabužėlių vaikui nuo iki 6mėn. 
Yra daug naujų drabužėlių ir 
batukų berniukui. Iš viso apie 200 
vnt. Atsakau į sms. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 608 87 368. Rokiškis

• Automobilinį CD grotuvą 
Panasonic CQ-C1405N. MP3, 
AUX. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis

Orų prognozė vasario 18-20 d.


