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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.
Išorinė reklama ant keleivinių transporto priemonių.

Informacija tel. 52982 arba www.rokiskioap.lt

Dyzelinių ir benzininių automobilių, 
žemės ūkio ir statybinės 

technikos variklių diagnostika ir taisymas:

www.dyzelita.lt
Panevėžys, S. Kerbedžio g. 19

Mob.tel. (8-698 ) 32447

2 p.

Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras 
šiomis dienomis dirba ekstremaliomis sąlygomis

2 p.

3 p.

Tikintieji kviečiami 
į padėkos šv. Mišias
Kamajuose, Salose 
ir Duokiškyje

Pro kietai sukąstus dantis IV. 
Einamųjų reikalų ekspertai

Varninių šeimos paukščiai mieste jaučiasi 
it prezidentai – neliečiami

2 p.

Rokiškyje vyko pirmasis knygų klubo susitikimas

2 p.

Ieškomas dingęs
Liepos 21 d. rytą iš 

Skemų socialinės glo-
bos namų, esančių  
Skemų k., išėjo ir iki šio 
laiko negrįžo globoti-
nis Marius Jasinskas. 
Iš globos namų išei-
na ne pirmą kartą, gali 
būti Kupiškyje, nes yra 
anksčiau gyvenęs šia-
me mieste. Mobilaus 
telefono su savimi ne-
turėjo.

Požymiai: apie 185 
cm ūgio, liekno kūno 
sudėjimo, šviesių plau-
kų. Apsirengęs mėly-
nais džinsais, baltais 
marškinėliais. Pastebė-
ję minėtą asmenį, pra-
neškite policijai, telefo-
nu 112.

2 p.

Informacinis 
stendas
miesto 
centre 
estetinio
 vaizdo 
nekūrė

www.rokiskiosirena.lt
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Padėka 
Už profesionaliai suteiktą pagalbą, rūpestingą gydymą ir pui-

kią priežiūrą nuoširdžiai dėkoju mane operavusiam Rokiškio 
ligoninės chirurgijos skyriaus gydytojui J. Tubelevičiui, gydžiusiai 
gydytojai J. Jonušaitienei bei visam aptarnaujančiam personalui.

Širdingus padėkos žodžius tariu Pandėlio parapijos klebonui 
Albertui Kasperavičiui ir visiems maldoje linkėjusiems man grei-
čiau pasveikti.

Telaimina Dievas Jūsų prasmingus ir kilnius darbus.
Su pagarba, Bernardas Bagužis

Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras 
šiomis dienomis dirba ekstremaliomis sąlygomis

Dėl liūties pirmadienio 
vakarą, sutrikus Registrų 
centro informacinių sistemų 
veiklai, kai vandeniu buvo 
užpilta serverinė, Rokiškio 
Pirminės asmens sveikatos 
priežiūros centras dirba eks-
tremaliomis sąlygomis. Nors 
daugumos Registrų centro 
tvarkomų sistemų veikla jau 
atstatyta, e.sistema vis dar 
neveikia.

Sutriko e.sistemos veikla
Pasak centro direktorės Dan-

guolės Kondratenkienės, nuo 
antradienio ryto pastebėti sutri-

kimai e.sveikatos sistemoje.
„Negalime pacientams iš-

rašyti elektroninių receptų, 
siuntimų, todėl šiomis dieno-
mis prašome pacientų, esant 
galimybei susilaikyti nuo 
vizito pas gydytojus. Tiems, 
kuriems labai reikia vaistų, 
gydytojai juos išrašo kom-
pensuojamų vaistų pasuose 
arba popierinius receptus. 
Sunkiau tiems, kas jau turi iš-
sirašę elektroninius receptus, 
bet dar nenusipirkę vaistų. To 
padaryti vaistinėse, neveikiant 
duomenų bazėms, nėra gali-
mybės“- susidariusią situaciją 

komentuoja direktorė D.Kon-
dratenkienė. 

Per šį laikotarpį 
padarytą darbą turės 
atlikti du kartus
Direktorė sako, kad po ka-

rantino atlaisvinimo priima 
labai daug pacientų, žymiai 
daugiau nei įprastai. Daug 
žmonių kreipiasi dėl siuntimų, 
vaistų išrašymo.

„Esam dėkingi pacientams 
už supratimą, kad susidariusi 
situacija nuo gydytojų nepri-
klauso. Tokia padėtis dabar 
visoje Lietuvoje. Labai tiki-

mės, jog tai laikinas sutriki-
mas ir jis greit bus ištaisytas. 
Atkūrus e.sistemos darbą, gy-
dytojai turės visą informaciją 
sukelti į duomenų bazę. Tai 
dvigubas darbas. Tuo metu jie 
turės priimti ir naujai užsire-
gistravusius asmenis. Kada 
jiems atlikti papildomą dar-
bą?“ - retoriškai klausia direk-
torė ir priduria, jog truputį ra-
mina tai, kad turi vietinę ESIS 
duomenų bazę, kuri šiuo metu 
gelbsti poliklinikos darbuoto-
jus. Visą kitą informaciją reiks 
suvesti rankiniu būdu.

Enrika PAVILONIENĖ

Tikintieji kviečiami 
į padėkos šv. Mišias

Tikintieji kviečiami į padėkos šv. Mišias už pasibaigusią 
kunigo Andriaus Šukio devynerių metų tarnystę Rokiškio 
dekanate. Šv. Mišios bus aukojamos liepos 26 d. 9.30 val. 
Salų bažnyčioje, 11 val. Duokiškio bažnyčioje (tituliniai šv. 
Onos atlaidai), 15 val. Kamajų bažnyčioje.

Kunigas A. Šukys paskirtas Leliūnų Šv. Juozapo parapijos 
klebonu, Pakalnių Švč. Trejybės ir Burbiškio Švč. Jėzaus Šir-
dies parapijų administratoriumi.

Kamajų šv. Kazimiero parapijos klebonu ir Salų šv. Kry-
žiaus bei Duokiškio šv. Onos parapijų  administratoriumi pa-
skirtas kunigas Egidijus Vijeikis.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Varninių šeimos paukščiai mieste jaučiasi it prezidentai – neliečiami
Kuosos ir kovai – dau-

gelio miestų piktžaizdė. 
Ne išimtis ir Rokiškis. Su-
sisukę lizdus aukštuose 
mikrorajono medžiuose, 
jos nuo anksčiausio ryto 
kelia „koncertus“, dergia, 
nešioja šiukšles. Artėjanti 
pjūtis – joms tikra puota: 
vežamų į grūdų supirkimo 
grūdų, išbirusių iš nesan-
darių priekabų, užteks il-
gam. Naikinti šių paukščių, 
faktiškai, negalima: leisti-
nos priemonės neveikia, o 
šaudyti ar draskyti lizdus – 
draudžiama.

Nuo kuosų kenčia ne tik 
mikrorajono, bet Pagojės, kitų 
privačių kvartalų gyventojai. 
Paukščiai ten nesiveisia, bet 
atskrenda pasivaišinti sodų 
gėrybėmis: vagiliauja vyšnias, 
kriaušes. Netgi šunų dubenė-

lius patikrina.
Ką jau kalbėti apie mikro-

rajoną. Jei kas nesandariai 
uždarė šiukšlių konteinerį, 
šie paukščiai išmėtys šiukš-
les kelių kilometrų spinduliu. 
Prieš porą metų buvo aptikta, 
kad jos net gėlynų mulčiavi-
mui naudotus kankorėžius iš-
kasiojo, į gatvę išmėtė. O jau 
karksėjimas nuo paryčių, ter-
šimas... Kaip su šiais paukš-
čiais kovoti, klausėme rajono 
savivaldybės Architektūros ir 
paveldosaugos skyriaus vy-
riausiojo specialisto Daručio 
Krivo.

„Niekaip. Mūsų rankos 
šiuo klausimu surištos“, – tie-
siai šviesiai sako specialis-
tas. Anksčiau paukščiai buvo 
šaudomi, naikinami jų lizdai. 
Dabar taip elgtis griežtai drau-
džiama. Tiesa, lizdus ardyti 
būtų galima iki kovo mėn. 

Bėda ta, kad kuosos – mies-
to paukščiai. Jos migruoja, 
priklausomai nuo to, ar joms 
pakanka šilumos. Taigi, kovo 
mėnesį vaikyti, baidyti ir liz-
dų ardyti nėra prasmės: šių 
paukščių mieste dar nėra. Vė-
liau, kai paukščiai peri, jų liz-
dų ir kiaušinų naikinti negali-
ma. Taip pat negalima naikinti 
pačių paukščių. „Kuosos, ko-
vai – miesto paukščiai. Jie yra 
protingi ir prisitaikę gyventi 
prie žmonių. Todėl su jais taip 
sunku kovoti. O dabar, galima 
sakyti, efektyvių priemonių, 
kaip juos naikinti, nėra“, – 
atvirai sakė pašnekovas.

Po geros savaitės šių paukš-
čių gatvėse pasirodys dar dau-
giau. Mat prasidėjus pjūčiai, 
Panevėžio, Vilties, Topolių, 
S. Dariaus ir S. Girėno bei ki-
tose gatvėse bus apstu pribirę 
grūdų iš nesandarių priekabų. 

„Nors dauguma ūkininkų veža 
grūdus dengtose priekabose, 
vis tiek įsigudrina pribarstyti. 
Paskaičiavus, kiek grūdų atsi-
duria ant žemės... Tai juk pra-
rasti pinigai. O miesto paukš-
čiams – džiaugsmas“, – sakė 
pašnekovas.

Kaip teigia specialistai, 
paukščius į miestą vilioja iš 
esmės dvi priežastys: maisto 
gausa (šiukšlynai, konteine-
riai ir pan.) ir lengvai prieina-
mos saugios vietos gyventi: 
aukšti medžiai kapinėse, par-
kuose, skveruose. Rokiškyje 
šios vietos daugmaž sutvar-
kytos, tačiau varninių šeimos 
paukščiai įsikuria kolonijomis 
medžiuose tiesiog prie daugi-
abučių. Viename medyje jie 
gali susisukti nuo kelių iki ke-
lių dešimčių lizdų.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Rokiškyje vyko pirmasis knygų klubo susitikimas
Antradienio vakarą kavi-

nėje „Pupelė“ vyko pirmasis 
Rokiškio knygų klubo susiti-
kimas. Į jį susirinko nemaža 
grupė skaitymo entuziastų, 
ieškančių, su kuo galėtų pa-
sidalinti skaitymo malonu-
mais.

Idėjos autorė Vilija Na-
vickienė dalinosi, kaip gimė 
ši graži iniciatyva: „Visad 
mėgau skaityti, o po mokslų 
grįžusi į Rokiškį ėmiau ieš-
koti kokio nors knygų klubo, 
nes nemažai miestų Lietuvoje 
ir užsienyje juos turi. Rokiš-
kyje nieko panašaus neradau, 
todėl su Andriaus Stanio pa-
galba idėja virto pirmu tikru 
knygų mylėtojų susitikimu“, 
- džiaugėsi Vilija.

Susirinkę skaitytojai susi-
pažino vieni su kitais, pasi-
dalino atsineštomis knygomis 
ir autorių rekomendacijomis, 
apsitarė dėl kitų susitikimų 

dažnumo ir paties jų pobū-
džio. 

Susitikimai bus organizuo-
jami kartą per mėnesį, pasku-

tinį  jo ketvirtadienį, sekantis 
- jau liepos 30d. Kadangi klu-
bas sulaukė nemažo žmonių 
susidomėjimo, organizatoriai 

tikisi, jog ši graži idėja Ro-
kiškio mieste liks gyvuoti il-
gam.

Evelina JASIULIONYTĖ

Informacinis stendas
miesto centre estetinio 
vaizdo nekūrė

Rokiškio miesto centre, Ne-
priklausomybės aikštėje, šalia 
„Šiaulių banko“ išmontavus 
skelbimų lentą, atsivėrė pano-
raminis vaizdas į Rokiškio Šv. 
Apaštalo evangelisto Mato baž-
nyčią.

Pasak Rokiškio rajono sa-
vivaldybės administracijos Ar-
chitektūros ir paveldosaugos 
skyriaus vedėjo pavaduotojos In-
gridos Trumpaitės, stendas buvo 
nebefunkcionalus, darkė miesto 
erdvę: „Demontavus stendą atsi-
vėrė aikštė. Tokia skelbimų lenta 
nekūrė estetinio vaizdo“ - sako 
I.Trumpaitė.

Paklausus, ar yra poreikis 
statyti naujas skelbimų lentas, I. 
Trumpaitė sako, kad didžioji dalis 
informacijos persikėlė į internetą, 
socialines erdves, todėl naujos 
skelbimų lentos, vietoje išmon-

tuotos, statyti neketinama.
„Planuojame statyti naujus, 

modernius informacinius sten-
dus Tyzenhauzų alėjoje, šalia 
vandens stotelės ir prie Rokiš-
kio krašto muziejaus vartų. Ten 
bus Ilzenbergo dvaro, Rokiškio 
krašto muziejaus informacija“ 
- teigia pašnekovė. Rajono savi-
valdybės Rokiškio miesto seniū-
nijos seniūno pavaduotojas Egi-
dijus Žaliauskas sako, kad kitos 
skelbimų lentos, esančios miesto 
teritorijoje liks. Išmontuota tik 
buvusi šalia banko.

Paklaustas, kas yra atsakingas 
už tokių stendų priežiūrą ir esteti-
nį vaizdą E. Žaliauskas sako, kad 
besimėtančius ant žemės, nuplėš-
tus skelbimus sutvarko seniūnija, 
tačiau pasibaigus renginiui iška-
bintus skelbimus turėtų nukabinti 
juos uždėję asmenys.

Enrika PAVILONIENĖ

Pramonė Lietuvoje per pirmąjį pusmetį smuko 4,8 proc.
Pramonės produkcijos 

gamyba ir pardavimai Lie-
tuvoje per šešis šių metų 

mėnesius, palyginti su pra-
ėjusių metų sausiu-birželiu, 
palyginamosiomis kainomis 

mažėjo 4,8 proc. iki 10,2 
mlrd. eurų. Nepašalinus 
darbo dienų skaičiaus įtakos, 

metinis pramonės smukimas 
siekia 4,4 proc.

BNS inform.
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BRYDĖS
Pro kietai sukąstus dantis IV. Einamųjų reikalų ekspertai

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Prieš gerą mėnesį rašiau apie 
rajono tarybos pirmuosius veiklos 
metus. Ir bendrąsias tendencijas, 
ir opozicijos galimybes. Ilgai gal-
vojau, ką parašyti apie dabartinę 
poziciją. Prisipažinsiu, ranka ne-
kilo. Turiu nuvilti piktus komenta-
torius, kurie tikėjosi panegirikos. 
Jos nebus. Kaip ir didelės kritikos. 
Mat dabartinė pozicija yra neblo-
gas einamųjų reikalų sprendėjas. 
Tai, kas viduramžių metraščiuose, 
taupant pergamentą, būtų apra-
šyta dviem sakiniais: tais metais 
buvo...

Žinoma, dabartiniai valdantieji už 
savo įvaizdį liaudies akyse turėtų būti 
gerokai dėkingi eksmerui Antanui 
Vagoniui ir buvusios valdančiosios 
koalicijos flagmanams „Tarvydis and 
co“. Mat po kone metų rietenų, ku-
rie kuriuos suės, o po to per rinkimus 
ėmė ir pasibučiavo, bet kokia stabili 
valdžia yra savaime gėris. Ramybės 
ir stabilumo laikas būtų unikali gali-
mybė rajonui susidėlioti prioritetus, 
jei ne keli bet...

Atrodytų, kad per metus priimta 
daug sprendimų. Išspręsta daug pro-
blemų. Jau ir ledo ritulio aikštelė su 
stogu. Ir Obelių „Žaliąją-2“ matyt, 
visgi, pastatys. Ir „komunalininko“ 
šiokios tokios permainos matyti. Ir 
autobusų parko. Ir Kriaunų bei Pane-
munėlio cirkus, išdidžiai mokyklo-
mis vadinamus, pagaliau uždarė. Lyg 
ir gerai būtų. Jei ne bet...

Bet yra tas, kad Kriaunų, Panemu-
nėlio mokyklos turėjo būti uždarytos 
prieš penkerius metus. O šiandien 
metas galvoti apie naują pertvarką. 
Per pusę metų rajone gimė 57 vai-

kai. Gimstamumo bumo, akivaizdu, 
nesulauksime. Jei dauginti matema-
tiškai, tai šiemet galime tikėtis 120 
naujagimių. Imkime patį optimis-
tiškiausią variantą: jie visi liks aug-
ti mūsų rajone. Formuojant klasę, 
moksleivių skaičius dalinamas iš 
dvidešimties. Skaičiuojam, po septy-
nerių metų bus 6 klasės moksleivių. 
Dabar Juozo Tūbelio progimnazijoje 
yra keturios, Senamiesčio progim-
nazijoje – trys klasės. Jau miesto 
mokykloms trūktų vienos klasės. O 
kur, dovanokite, Pandėlio, Kamajų 
Antano Strazdo, Juodupės ir Obelių 
gimnazijos? Aš jau nebekalbu apie 
Jūžintų ir kitas mažesnes mokyklas 
(kas kad paverstas didesnių skyriais. 
Vis tiek reikia išlaikyti ir pastatą, ir 
mokytojus. Taigi, vadinkime daiktus 
savaisiais vardais, yra tik kosmetinė 
reformos imitacija: lyg ir reforma, 
bet realus status quo išlaikymas.). 
Žinant, su kokiais vargais ir diskusi-
jomis buvo uždaryta Kriaunų moky-
kla, akivaizdu, kad švietimo reforma 
bus vilkinama kiek tik įmanoma, to-
liau taškant pinigus ne mokinių ren-
gimui, o pastatų išlaikymui. Gražių, 
suremontuotų pastatų. Vilties, kad 
pasiseks prisigraibyti mokinių iš kitų 
rajonų, turi nebent Pandėlys. Bet kai 
savų nėra, tai ir svetimų neprigrai-
bysi... Vadinasi, kardinaliai reformai 
turi ruoštis jau šios kadencijos rajono 
savivaldybės taryba.

Komunalininko klausimas taip pat 
seniai turėjo būti išspręstas, kaip ir jo 
pirties. Rajono politikai pagaliau turi 
išmokti taisyklę: kad visiems geras, 
reiškia visiems blogas, o ypač sau. 
Taigi, sprendimus, kad ir kokie jie 
nepopuliarūs, reikia priimti laiku. 
Nors kartais tie sprendimai ir skau-
dūs. Ta pati problema ir su autobu-
sų parku. Jis nugyventas taip, kad ir 
reformuot jau nelabai bėra ką. Netgi 
gerais, pelningais laikais, o ne krizės 
akivaizdoje, jį atnaujinti reikia mil-
žiniškų investicijų ir esminių stra-
teginių sprendimų dėl gyventojams 
išties, o ne parašais reikalingų, susi-
siekimo maršrutų.

Kiekvienas šių sprendimų sukėlė 
daug pykčio ir alaso, nes yra gerokai 
pavėluotas ir užtemptas. Ir visi poli-
tikai savo kabinetuose raudonais da-
žais ant sienos turi užsirašyt šventą 
taisyklę: kuo ilgiau vilkinamas pro-
blemos sprendimas, tuo sudėtingiau 

ir brangiau ją išspręsti. Čia, kaip, 
atleiskite, vėžys: nuo vienos ląstelės 
jis ilgainiui išauga į metastazių san-
kaupą, pražudančią visą organizmą.

Ar dabartinė rajono valdžia turi 
resursų tokioms problemos spręsti? 
Bijau būti blogu pranašu. Pusiniai ir 
kompromisiniai sprendimai – ne išei-
tis, kai reikia esminių. O esminiams 
klausimams spręsti reikia ir didelės 
drąsos, ir įžvalgumo, ir strateginio 
mąstymo. Dabartiniai valdantieji tik 
gesina ankstesnių paliktus gaisrus. 
Kurti ir strateguoti savo, kol kas dar 
nėra laiko. O ir drąsos būti šiek tiek 
negeriems bent daliai rajono gyven-
tojų dar gerokai stinga. Artėjama į 
ceintotą: gyventojų skaičiaus spartus 
mažėjimas rodo, kad su esamais re-
sursais išlaikyti to, kas buvo pritai-
kyta kone dukart didesniam (gyven-
tojų skaičiumi) rajonui, nebepavyks. 
Atrodo, kad situacija akivaizdi. Ta-
čiau strateginio mąstymo stoka yra 
didžioji ne tik rajono, bet ir Lietuvos 
politikų bėda.

Rajono meras Ramūnas Godeliaus-
kas yra neblogas meras. Bent jau toks, 
dėl kurio nėra gėda. Šneka nedaug 
(pliusas), apgalvotai (antras pliusas), 
solidus ir ramus. Jo Achilo kulnas – 
komanda, arba užduočių delegavimas.

Pas mus įprasta, kad renginys yra 
vertinamas pagal tai, kiek „kalban-
čių galvų“ jame apsireiškė. Rajono 
vadovai turi išmokti esminę pamo-
ką: jie išrinkti ne juostelėms karpy-
ti. Aišku, matomumas švenčių metu 
duoda savo dividendų. Bet kiekvie-
nas žmogus turi skirti laiko kokybiš-
kam poilsiui, antraip gerokai krenta 
jo darbingumas. Ir laikas, iššvaisto-
mas menkaverčiams renginiams, tai 
laikas pavogtas iš esminių sprendi-
mų rengimo. Tai, atrodytų, akivaiz-
du, bet dabartinė rajono valdžia labai 
mielai lipa ant šio grėblio. Reiktų 
išmokti deleguoti pareigas dalyvauti 
renginiuose patarėjams, skyrių vado-
vams bei specialistams. Antraip liau-
džiai gali kilti pagrįstų įtarimų, kad 
intensyvus lakstymas po šventes ir 
talkas yra tik būdas pasiteisinti, ko-
dėl rimtiems sprendimams nebelie-
ka laiko. Ne rajono vadovų darbas 
medelius miškasodžiuose ir braškes 
bendruomenėms sodinti.

Kita akivaizdi bėda, kuri jau 
šviečia tarp eilučių, būdinga visoms 
jaunoms arba neskaitlingoms po-

litinėms jėgoms: kvalifikuotų ly-
derių trūkumas. Išretėjus judėjimo 
„Vieningi kartu“ pirmojo dešimtuko 
gretoms: Justinai Daščioraitei faktiš-
kai palikus politiką, Tadui Stakėnui 
tapus Kūno kultūros ir sporto cen-
tro direktoriumi, Valerijui Rancevui 
– savivaldybės administracijos di-
rektoriaus pavaduotoju, tai jau ima 
atsiliepti tiek rajono tarybos, tiek 
ir paties judėjimo „Vieningi kartu“ 
veiklai. Pražiūrėta buvo esminis 
momentas: į atsakingas pareigas iš-
ėjusieji vadovai nebeturės tiek lai-
ko, kiek anksčiau, judėjimo raidai, 
o užsiauginti bent jau kiek stipresnę 
(nekalbu apie lygiavertę) pamainą 
lyderiams dar nespėta. Apskritai, 
visos rajono politinės jėgos turi su-
sitaikyti su tuo, kad ši problema bus 
vis skaudesnė. Tai protų nutekėjimo 
iš rajono pasekmė. O tie plika akimi 
matomi rajono visuomenę buriantys 
strategai ir lyderiai arba negali (nes 
yra uniformuoti pareigūnai arba dva-
sininkai), arba nenori (nes turi savo 
verslus, tikslus ir perspektyvas), 
veltis į politiką. Ir aktyvioji, inte-
lektualioji rajono visuomenės dalis, 
nepasitikėdama politinėmis jėgomis, 
telkiasi apie jau plika akimi matomus 
kelis su politika nesusijusius traukos 
centrus.

Kas išlošė koalicijos klausimu, tai 
konservatoriai. Už patyrusių politikų 
– R. Godeliausko, Tado Barausko, V. 
Rancevo pečių jie gali augintis savą-
jį lyderį Andrių Burnicką. Neabejo-
tina, kad jis jau ne taps, o yra bene 
vienintelis realus lyderis, kurį gali 
išauginti šios partijos rajono skyrius. 
Bendrasis konservatorių nuosmukis 
neaplenkė ir Rokiškio. Jo skyriaus 
perspektyvos matomos vien pažvel-
gus į nuotraukas facebooke. Be kelių 
jaunų veidų, tai, deja – jau būtasis 
laikas. Visi kiti lyderiai jau išsėmė 
politinio augimo perspektyvas. Tai-
gi, artimiausius penkerius ar net 
daugiau metų A. Burnickas bus šios 
partijos kandidatas visuose galimuo-
se rinkimuose: nuo mero iki Seimo. 
Jau mero rinkimų kampanija (dar iki 
rinkimų dienos) atskleidė, kad jis kol 
kas tik trečias-ketvirtas pasirinki-
mas. Esminė bėda – patirties stoka. 
Ir dabar tai saugus ir patogus laikas 
užsikamšyti šią spragą, susipažinti 
ne tik su teoriniu, bet ir praktiniu sa-
vivaldybės einamųjų reikalų spren-

dimu. Tai puiki proga augti jaunam 
lyderiui.

Rajono socialdemokratai – be 
abejonės, ryški koalicijos dedamo-
ji. Skaudus jų skilimas praėjusios 
kadencijos metu atsiliepė rinkimų 
rezultatams. Jei nebūtų atskilę A. 
Vagonio šalininkai, dabar socialde-
mokratai ramiai mėgautųsi būdami 
didžiausia koalicijos dedamaja dali-
mi (4 socialdemokratų +3 A. Vago-
nio rinkimų komiteto mandatai). Jų 
stiprybė – gerokai anksčiau padaryti 
esminiai strateginiai sprendimai. Pa-
vyzdžiui, aktyvus dalyvavimas ben-
druomenių kūrime, sėkmingas jaunų 
specialistų darbinės karjeros rengi-
mas (prieš keletą metų buvo akivaiz-
džiai sakoma: nori gero darbo, stok į 
socdemus), jiems dabar leidžia turėti 
didelę įtaką rajono politiniame gyve-
nime, iš pažiūros tam nededant dide-
lių pastangų. Tačiau tik iš pažiūros. 
Realiai, nors rajono taryboje šie po-
litikai yra menkiau matomi, įtaką ir 
įdirbį jie turi didžiulį. Jiems palanki 
ir socioekonominė rajono situacija. 
Praktiškai politinių jėgų potencialas 
priklauso nuo gyventojų pajamų. 
Sunku tikėtis didelės paramos deši-
niosioms jėgoms ten, kur vidutinė 
alga į letenas yra 729 Eur.

Pasakysiu labai žiauriai ir skau-
džiai: pagal pajamas mūsų rajono 
gyventojai yra net ne socialdemokra-
tų ir ne „žalstiečių“ elektoratas. Tai – 
komunistų partijos rinkėjai. Ir tik šių 
žmonių padorumas bei meilė savajai 
šaliai mus saugo nuo didelių nema-
lonumų. Todėl nereikia po kiekvienų 
rinkimų raudoti, kad „rajonas – rau-
donas“. Nes liberalai ir konservato-
riai nepadarė nieko, kad būtų kitaip. 
Ir parodomuoju pastovėjimu prie pa-
minklų toli nebenuvažiuosi.

Taigi, socialdemokratai bent mūsų 
rajone yra visiškai ramūs dėl politi-
nės ateities.

Mažesniesiems koalicijos partne-
riams buvimas valdžioje yra tam ti-
kra galimybė palaikyti savųjų skyrių 
gyvastį. O koalicijai tai yra auksiniai 
balsai.

Kol kas koalicija rami ir stabili, 
bent iki Seimo rinkimų. Priklauso-
mai nuo to, kuris kandidatas laimės 
vienmandatėje rinkimų apygardoje, 
politinių jėgų svoris pačioje koali-
cijoje gali keistis. Tačiau iki tol dar 
lieka maždaug du mėnesiai.

Liepos 31 d., 10 val. rajono savi-
valdybės I aukšto salėje šaukiamas 
Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 
posėdis.

Tarybos posėdžio darbotvarkė skel-
biama interneto svetainėje www.ro-

kiskis.lt (žr. ,,Naujienos“).
Užs. 1074

PRAŠO PADOVANOTI

• Ieškau mergytei drabužėlių, ūgis 
104 cm. Gal kas turi padovanoti?   
Tel. 8 646 59 862. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Vaikišką dviratį. R16 ratais, Drag. 
Yra ir atraminiai ratukai. Kaina 30 
Eur. Tel. 8 607 05 251.  
Rokiškis
• Vežimėlį - skėtuką, Peg Perego. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 656 88 167. 
Rokiškis
• Vežimėlį-sportinuką. Labai 
patogus. Kaina 50 Eur., taip pat 
grojančią vaikštynę. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 646 29 286. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Daugiafunkcinį trimerį. Kaina 70 
Eur. Tel. 8 621 51 352.  
Rokiškis

• Lenkišką trimerį, beveik naujas. 
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• 24 kg svarstį. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 610 49 889. Rokiškis
• Japonišką jachtos variklį. 
Tikrintas, kompresija gera, trūksta 
propelerio. Kaina 149 Eur.  
Tel. 8 626 01 716. Rokiškis
• Naujus žvejybinius tinklus. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 678 66 028.  
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Traktorių JUMZ, 6Kl. 1984 m., su 
kranu. Kaina 1200 Eur. Fiat Ducato 
sunkvežimį (su kuzavu), 1991 m., 
2,5 l, 55 kW, dyzelinas. TA iki metų 
pabaigos. Kaina 750 Eur.  
Tel. 8 607 82 484. Rokiškis
• Priekabą 2PTS4. Su dokumentais 
ir TA. Kaina 1050 Eur.  

Tel. 8 612 56 267. Kupiškis
• T-40 variklį (nenaudotas). Kaina 
1000 Eur. Tel. 8 609 94 107. 
Rokiškis
• T-40. Visą arba dalimis.  
Tel. 8 670 37 379. Rokiškis
• Spaustuvą. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Kultivatorių, stovi nereikalingas. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 602 81 716. 
Rokiškis
• Trąšų barstyklę. Barstyta tik 

grūdai. Beveik nenaudota, ilgai 
stovėjusi garaže. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 602 81 716.  
Rokiškis
• Dvi šienapjoves, sigmentinės, 
viena lenkiška, kita rusiška. Grėblį-
vartytuvą, rusiškas. Tel. 8 616 31 
345. Rokiškis
• Traktoriuką, 13 kW, 18 AG, 
dyzelis, 2 cilindrų. Kaina 1700 Eur. 
Tel. 8 621 55 274.  
Rokiškis
• Didžiasias akėčias, arklinį grėblį. 
Tel. 8 616 18 776. Rokiškis
• Akėčias, didžiąsias ir mažąsias, 
Zid variklį, arklinį grėblį, plūgą 
(dviejų korpusų), dalgį (lenkišką), 
elektros variklį (7,5 kW).  
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Puikiai veikiantį, juodos spalvos 
televizorių LG su valdymo pultu. 
Plokščias ekranas Super slim, 

įstrižainė 54 cm, aukštis 46 cm, 
plotis 60 cm, gylis 35 cm. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 664 20 656. 
Rokiškis
• Televizorių Šilelis su 
skaitmeniniu imtuvu. Kaina 85 Eur. 
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis

www.rokiskiosirena.lt
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Taiklus 
reklamos 
šūvis 
mūsų 
rajone

Kvalifikuotų specialistų komanda, dirbanti moderniausia technika, Laibgaliuose teikia gausybę reklamos paslaugų: nuo vizitinės kortelės iki tento, vėliavos, marškinėlių.

Tai tik keli Pykšt! atliktų darbų pavyzdžiai: termo spaudos technika ruošiami firminiai marškinėliai bei ekipiruotė, lipdukai bei etiketės.

Rokiškio rajono verslo 
įmonės reklamos iššūkius 
gali spręsti daug papras-
čiau. Nebereikia gaišti lai-
ko ieškant didmiesčiuose 
spaustuvių, reklamos agen-
tūrų, jei prireikė vizitinių 
kortelių ar tentų, pakuočių 
ar lipdukų, marškinėlių ar 
įmonės logotipu padabintų 
šalmų, šviesą atspindinčių 
liemenių. Visa tai greitai, 
paprastai ir už priimtiną 
kainą siūlo Laibgaliuose 
įsikūrusi UAB „Pykšt“ ko-
manda.

Tikslas – gražinti 
ir puošti
Apie įmonės veiklą pasa-

kojęs Ovidijus Švedaraus-
kas prisipažino: į Rokiškio 
ir aplinkinių miestelių gat-
ves žvelgiantis profesionalo 
akimis. Miestas ir miesteliai 
kasmet gražėja. Tačiau dar 
yra kur pasitempti: akis bado 
apšiurusios, apsilaupiusios 
įmonių, įstaigų, krautuvėlių 
iškabos. Vėjas, lietus, sau-
lė gerokai pakeitė jų pirminį 
dizainą. Tad kodėl neatsinau-
jinti?

Daugelis verslininkų vis 
dar mano, kad reklamos už-
sakymas yra labai sudėtingas, 
daug žinių ir kūrybiškumo 
reikalaujantis procesas. Rei-
kia ieškoti agentūrų didmies-
čiuose, dizainerių, kursiančių 
maketus. O dar laukti, kol už-
sakymas bus suderintas, atlik-
tas, kol jis iš didmiesčio pa-
sieks įmonę... Tačiau „Pykšt“ 
siūlo keisti šiuos stereotipus. 
Atsinaujinti paprasta: tereikia 
tai patikėti profesionalų ko-
mandai. O ji pasirūpins vis-
kuo: nuo pradinio maketo, iki 
galutinio produkto: iškabos, 
tento, pakuotės. Ir, patikėjus 
darbus profesionalų koman-
dai, bus sutaupyta ir laiko, 
ir lėšų. Tereikės tik džiaugtis 
atsinaujinusiu įmonės įvaiz-
džiu.

Įvaizdis šiandien – ne tik 
vizitinė kortelė. Savoka „fir-
minis stilius“ yra labai plati. 
Tai ir firmos logotipu pa-
žymėti marškinėliai, prekių 
pakuotės, verslo suvenyrai, 
iškabos, vėliavos, tentai, par-
duotuvių interjero ir ekster-
jero puošybos sprendimai. 
Neprofesionalui visa tai pasi-
rinkti yra sudėtinga.

Tačiau „Pykšt“ siūlo paty-
rusios specialistų komandos 
paslaugas: įmonė gali sukurti 
ir visą reklaminio stiliaus pa-
ketą, ir atskirus jo elementus. 

Reaguojama labai lanksčiai. 
Štai šiuo metu įgyvendina-
mas labai įdomus projektas: 
viena šalies bendrovė už dar-
bą sudėtingomis karantino 
sąlygomis sugalvojo origina-
liai padėkoti savo darbuoto-
jams. Ji pageidavo kiekvie-
nam gausaus kolektyvo nariui 
įteikti dovaną specialaus di-
zaino krepšeliuose. Tereikėjo 
tik sugalvoti... O praktiškai 
idėją nuo pačios dovanos už-
sakymo, krepšelių dizaino ir 
gamybos, iki pristatymo su-
organizavo „Pykšt“

Šio kolektyvo kūrybiš-
kumą akivaizdžiai mato 
kiekvienas, kuris keliauja 
apsipirkti į „Lašų duonos“ 
parduotuves: būtent „Pykšt!“ 
atnaujina jų įvaizdį. 

O kur dar gausybė kitokių 
įdomių darbų ir sprendimų. Ir 
visa tai – jau ne kažkokiame 
didmiestyje, o čia pat, Rokiš-
kio rajone, Laibgaliuose. 

Svarbus kiekvienas: 
ir didelis, ir smulkus 
klientas
„Pykšt“ ceche Laibga-

liuose nuolatos verda darbas: 

kol komanda ruošia firminių 
marškinėlių didelę siuntą, 
plačiaformatis spausdintuvas 
jau spausdina didelį reklami-
nį tentą. 

Žiūrint į spėriai dirbančią 
komandą, kyla rajono vers-
lui šiandien toks aktualus 
klausimas: ar sunku buvo 
surasti šiam darbui parengtų 
specialistų Rokiškio rajone? 
O. Švedarauskas atviras: dar 
tik pirmuosius veiklos me-
tus Laibgaliuose baigiančios 
skaičiuoti įmonės komanda 
yra tvirtas profesionalų bran-
duolys, turinti visas šiam dar-
bui reikalingas savybes: ati-
dumą, kruopštumą, atvirumą 
naujovėms.

Jie džiaugiasi įdomiu dar-
bu, lanksčiomis ir patogiomis 
jo sąlygomis bei šiuolaikišku 
požiūriu į darbo organiza-
vimą, jo procesų valdymą, 
kokybės politiką, pasitikėji-
mu ir pagarba grįstus darbo 
santykius. Užtai ir rezultatai 
tokie: iš Laibgalių „Pykšt“ 
produkcija keliauja ne tik po 
Lietuvą, bet ir į tolimiausius 
pasaulio kampelius.

Tačiau su gausybe užsaky-

mų dirbanti įmonė neslepia: 
ji pasirengusi padėti kiekvie-
nam rajono rajono užsako-
vui: nuo kelių plačiaformačiu 
spausdintuvu atspausdintų 
skelbimų ar šimto vizitinių 
kortelių, iki tūkstančių lanks-
tinukų, skrajučių, brošiūrų, 
bukletų, produkcijos etikečių, 
lipdukų, paprastų ar sudėtin-
gesnio dizaino pakuočių.
„Mums svarbus kiekvienas 
klientas, nepriklausomai nuo 
jo užsakymo pobūdžio ir dy-
džio“, – sakė pašnekovas.

Įmonė kuria ir labai šiltus, 
originalius darbus: pavyz-
džiui, personalinius atviru-
kus. Štai viena šeima kasmet 
prieš Kalėdas užsako tokių 
atvirukų su savo nuotrauka. 
Pašnekovas atviras: įmonės 
darbuotojams labai smagu 
kasmet matyti paaugusios 
šios šeimos vaikus. Tad ką 
bekalbėti apie tų žmonių 
draugus, artimuosius...

Šie pavyzdžiai liudija, 
koks platus šiandien rekla-
mos idėjų pasaulis. Ir dau-
geliui verslo įmonių jame 
reikalinga patikima kolegų 
reklamos specialistų pagal-

ba, grįsta ir patirtimi, ir nau-
jų,nestandartinių sprendimų 
paieška. Įmonė „Pykšt“ atvi-
ra benradarbiavimui su kie-
kvienu užsakovu, tačiau ypač 
smagu bendradarbiauti su sa-
vojo krašto įmonėmis, orga-
nizacijomis. Padėti smulkia-
jam verslui žengti pirmuosius 
žingsnius nuo reklaminės 

iškabos ar logotipo idėjos iki 
savo prekės ženklo sklaidos, 
padėti susivokti sudėtingame 
reklamos pasaulyje, pasirink-
ti optimaliausius sprendimus, 
pagal turimą biudžetą ir sie-
kiamus rezultatus, taupyti 
laiką ir lėšas, pasikliaunant 
profesionalų komandos reko-
mendacijomis. 

Vizitinės kortelės
Lankstinukai
Skrajutės
Atvirukai
Kalendoriai
Kvietimai
Bukletai
Brošiūros
Lipdukai 
Lipinios etiketės 
Marškinėliai, 
kepurėlės, 
šviesą atspindinčios
liemenės

info@pykst.lt 
+370 645 51 723
bei kiti drabužiai 
su įmonės logotipu
Pakuotės
Krepšiai
Plakatai
Tentai
Iškabos
Foto sienelės
Vėliavos
Įmonės firminio 
stiliaus kūrimas
Ir kitos reklamos 
bei spaudos 
paslaugos
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Rokiškio rajono savivaldybės admi-
nistracija skelbia atranką Kriaunų se-
niūnijos valytojos pareigoms užimti 
(darbuotojas pagal darbo sutartį (0,5 
pareigybės, D lygis)), mokant minima-
lią mėnesinę algą.

Išsamesnė informacija Rokiškio rajono savival-
dybės interneto svetainėje adresu http://www.ro-
kiskis.lt. 

Rokiškio rajono savivaldybės admi-
nistracija skelbia atranką Kriaunų se-
niūnijos darbininko pareigoms užimti 
(darbuotojas pagal darbo sutartį (1 
pareigybė, C lygis)) pastoviosios dalies 
koeficientas nuo 4,0 iki 4,08 (pareigi-

nės algos baziniais dydžiais, priklausomai nuo pro-
fesinio darbo patirties (metais)). 

Išsamesnė informacija Rokiškio rajono savival-
dybės interneto svetainėje adresu http://www.ro-
kiskis.lt.

Užs. 1073

Užs. 1072

INFORMACIJA TĖVAMS:
Rokiškio rajono savivaldybės pedagoginėje psi-

chologinėje tarnyboje Vaiko Brandumo mokyklai 
testai atliekami tik iki rugpjūčio 28 d. Tėveliai, no-
rintys juos atlikti, rekomenduojant  priešmokykli-
nio ugdymo įstaigų pedagogams  ar asmeniniu 
pageidavimu, prašomi  registruotis: 

tel. 8 458 51234

BALDAI

• Svetainės stalą su šešiomis 
kėdėmis. Mažai naudotas. 

Riešutmedžio. Kaina 360 Eur.  
Tel. 8 607 01 199. Rokiškis
• Dvi dviaukštes lovas, 80x200 cm. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 670 59 890. 
Rokiškis
• Keturių durų spintą. Kaina 65 
Eur. Tel. 8 685 21 400.  
Rokiškis
• Lašo formos veidrodį. Ilgis 92,5 

cm, plotis 69 cm, plačiausioje 
vietoje. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 620 55 975. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Šaldytuvą Snaigė. Dviejų 
kompresorių, tai labai patogu, jei 
nori pajungti vien tik šaldytuvą 
arba vien tik šaldiklį, arba, kad 
veiktų abu kartu. Šaldiklio skyrius 
dviejų stalčių. Šaldytuvo matmenys 
173x60x60 cm. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 615 41 365. Rokiškis
• Suremontuotus, automatinius 
kavos aparatus Jura Impresa, E60, 

E40, taip pat Delonghi Primadonna 
Esam 500. Tel. 8 650 72 350. 
Rokiškis
• Geros būklės šaldiklį ir 
automatinę skalbimo mašiną 
Electrolux (5 kg).  
Tel. 8 673 59 136. Rokiškis
• Šaldytuvą Blomberg, 2 m.  
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis
• Šaldymo dėžę MIDEA. Naudota 
apie metus, dar yra garantija 
vieneriems metams. Matmenys: 
gylis 69 cm, aukštis 85 cm, plotis 
49 cm, ilgis 94 cm, talpa 198 l. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 667 42 988. 

Rokiškis
• Šaldytuvą Electrolux. 1,80 m 
aukščio. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 683 27 149. Rokiškis
• Seną, bet veikiančią skalbimo 
mašiną. Tel. 8 614 19 157.  
Rokiškis
• Elektrinę siuvimo mašiną 
ČAIKA. Kaina 105 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanoju akmenis. Gražių 
formų, tinka gėlynams formuoti. 
Pasiimti patiems. Tel. 8 657 66 540. 
Rokiškis
• Dovanoju žurnalus Stilius.  
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Dovanoju berniuko drabužėlius 
nuo gimimo iki 74 cm ūgio.  
Tel. 8 608 04 155. Rokiškis
• Dovanoju drabužėlius berniukui 
nuo 6 mėnesių iki 2 metų.  
Tel. 8 621 72 771. Rokiškis
• Dovanoju puikiai veikiančią 
skalbimo mašiną Beko. Pasiimti 
patiems. Tel. 8 650 97 483. 
Rokiškis
• Dovanoju naudotus koklius.  
Tel. 8 650 56 794. Rokiškis
• Dovanoju senas, naudotas lentas. 
Tel. 8 650 56 794. Vilnius
• Dovanoju 2,55 ha pievos 
žolę nusišienauti, Panemunėlio 
geležinkelio stotyje, Šetekšnių k., 
Rokiškio raj., nusišienauti.  
Tel. 8 695 74 290. 

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Mylintiems ir ieškantiems 
ištikimo draugo, turime tris 
šuniukus (nykštukiniai pinčeriai, 
3 mėn., paskiepyti, nukirminti). 
Kaina 123 Eur. Tel. 8 608 16 430. 
Rokiškis
• Triušius. Tel. 8 678 03 831. 

Rokiškis
• Metines telyčias po 400 Eur.  
Tel. 8 614 49 982. Kupiškis
• Žąsis, augintas namuose. 2,5 mėn. 
Tel. 8 688 26 049. Rokiškis
• Siamo kačiukus. Savarankiški, 
atsivesti birželio 10 d. Abu tėvai 
Siamo veislės. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 687 19 631. Rokiškis
• Veršingą telyčią, veršiuosis spalio 
mėnesį. Tel. 8 627 08 628.  
Rokiškis
• Veršingą telyčią. Kaina 700 Eur. 
Tel. 8 656 80 743. Rokiškis
• Zaneno ožkas (sausio vados) 
ir naminius triušius, suaugę ir 
mažiukai. Yra ir vienas ožiukas. 
Tel. 8 616 02 268. Rokiškis
• Šarolė veislės 1 mėn. jautuką. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 612 68 933. 
Rokiškis
• Naminius veislinius gaidžius.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Kaimiškai augintų, broilerių vištų 
skerdieną. Kaina 4 Eur.  
Tel. 8 679 92 522. Rokiškis
• Avių šeimynėlę.  
Tel. 8 611 23 619. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo. Dirbau įvairius 
darbus: sandėlininko, virėjo, 
miško pjovėjo iki juostinio 
gaterio operatoriaus. Man 27 m., 
gyvenu Juodupėje. Jei darbas būtų 
Rokiškyje, nuvažiuoti nekiltų 
problemų. Laukiu jūsų įvairių 
pasiūlymų. Tel. 8 684 53 892. 
Rokiškis
• Moteris su patirtimi ieško 
valytojos darbo. Dirbu greitai ir 
sąžiningai. Tinka ir vienadieniai 
darbai. Tel. 8 636 13 688.  
Rokiškis
• Vyras ir moteris ieško darbo. 
Galime ravėti, tvarkyti aplinką.  
Tel. 8 602 21 055. Rokiškis
• 46 metų moteris ieško darbo.  
Tel. 8 622 67 426. Rokiškis
• Ieškau nuotolinio darbo, darbo 
namuose. Taip pat galėčiau 
prižiūrėti vaikus, senyvo amžiaus 
žmones, žmones su negalia (turiu 
patirties) Obeliuose, Rokiškyje. 
Išsamesnė informacija telefonu.  
Tel. 8 626 29 171. Rokiškis
• Trys paaugliai ieško darbo 
Rokiškyje. Įvairaus, fizinio darbo. 
Gali būti ir netoli Rokiškio.  
Tel. 8 601 93 430. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Ieškau, kas gali padaryti gaz  
priekabai antborčius.  
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis
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Vežame žemę, 
gruntą. 

Tel. (8-677) 78512

Žemės kasimo darbai 
mini ekskavatoriumi. 

• Ieškau, kas pagal užsakymą 
padarytų paprastas lauko sūpynes, 
iš savo arba mano medienos. 
Vietovė netoli Laibgalių.  

Tel. 8 625 77 529. 
• Ieškau kas gali pervežti 7 avilius 
su savo transportu. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 636 13 688. Rokiškis
• Ūkininko ūkis ieško patyrusio 
traktorininko- mechanizatoriaus. 
Darbas vakarietiška technika.  
Tel. 8 620 15 919. Rokiškis
• Siūlau darbą žmogui, mokančiam 
atlikti vidaus apdailos darbus.  
Tel. 8 670 65 165. Rokiškis

• Padangų servisas ieško padangų 
montuotojo. Lengvųjų ir krovininių 
transporto priemonių padangų 
montavimas, balansavimas, 
remontas. Reikalavimai: 
atsakingumas, sąžiningumas, noras 
dirbti ir užsidirbti. Privalumai: 
darbo patirtis šioje srityje. 
Apmokome. Kaina 800 Eur.  
Tel. 8 628 12 097. Rokiškis
• Reikalingi pjovėjai ir pagalbiniai 
darbininkai miško darbams.  
Tel. 867250117. Tel. 8 694 44 143. 
Rokiškis
• Siūlome darbą vairuotojui dirbti 
sunkvežimiu MAZ, vežti. grūdus 
Tel. 8 697 59 320. Rokiškis
• Ramundas GM, UAB ieško 

krautuvo vairuotojo (-os) 
gamyboje. Darbo vieta - 
Panemunėlio gel.stotis, Rokiškio 
raj. Darbas pamainomis.  Darbo 
užmokestis nuo 607 Eur iki 964 Eur 
neatskaičius mokesčių.  
Tel. 8 650 29 960. Rokiškis
• Jei jūs pjovėte ir skaldėte malkas, 
praėjusiais metais Parokiškės k., 
tai turiu vėl, prašome susisiekti. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 658 08 599. 
Rokiškis
• Darbui Aukštakalniuose ieškome 
greiferinio krautuvo vairuotojo. 
Reikalavimai: vairuotojo 
pažymėjimo C kategorija arba 
traktorininko SM kategorija. 
Atlyginimas nuo 650 Eur į rankas. 

Tel. 8 626 31 878. Rokiškis
• AB Lytagra Rokiškio filialas 
ieško sandėlininko-konsultanto. 
Darbo pobūdis: prekių priėmimas, 
išdavimas, surinkimas, klientų 
konsultavimas ir aptarnavimas.  
Tel. 8-458-52963. Tel. 8 682 63 
576. Rokiškis
• Ieškau žmogaus, galinčio 
išbetonuoti kapo tvorelę.  
Tel. 8 601 32 841. Rokiškis
• Skubiai reikalinga darbšti, 
sąžininga moteris, sodybos 
priežiūrai (laistyti gėles, pjauti 

žolę, ravėti). Gali būti vairuojanti. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Tel. 8 625 28 988. Rokiškis
• Ieškau žmogaus, kuris apvagotų 
bulves. Tel. 8 605 26 260.  
Rokiškis
• Įmonė siūlo darbą autovežio 
vairuotojui. Darbas Europoje, 
Skandinavijos šalyse. Išsamesnė 
informacija telefonu ar atvykus 
pas darbdavį. Tel. 8 657 75 999. 
Rokiškis
• Reikalingas meistras, pakabinti 
kambario šviestuvą.  
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Tel. 8 620 20 769. Rokiškis
• Ieškomas darbininkas statybos 
darbams. Be žalingų įpročių, 
atsakingas. Darbas Rokiškis-
Rokiškio raj.  
Tel. 8 621 19 606.
• Reikalingas žmogus nudažyti 
nedidelį sodo namelį.  
Tel. 8 672 83 169. Rokiškis
• Ieškoma auklė. Dirbti kas tris 
dienas. Juodupė. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 626 48 854. 

PASLAUGOS
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25 05:05 Šoka Lietuva 

05:15 Seselė Beti 
06:00 Himnas
06:05 Klausimėlis
06:20 Pasaulio puodai
07:15 Heko Fino 
nuotykiai 
09:00 Labas rytas, 
Lietuva
12:00 Rudieji lokiukai 
ir aš 
12:55 Kelionė po 
Mianmarą 
13:50 Džesika Flečer 
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų 
koncertas
17:30 Žinios
18:00 Euromaxx
18:30 Vakaras su Edita
19:30 Stilius
20:30 Panorama

21:00 „Vakarėja" su Martynu 
Starkumi
22:30 Susižadėję penkerius 
metus 
00:30 Drakula. Pradžia 
02:00 Europos kinas. 
Utioja, liepos 22–oji
03:35 Išsaugota istorija
04:00 Šoka Lietuva 
04:15 Heko Fino nuotykiai

05:30 Naujakuriai 
06:30 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:00 Bakuganas. Kovos 
planeta 
07:30 Ilgo plauko istorija 
08:00 Galingasis 6 
08:30 Kitsy 
09:00 Skaniai ir paprastai 
09:30 Maisto kelias 
10:30 Penkių žvaigždučių 
būstas 
11:00 Aštuonkojis Dipas

12:50 Auklė 3
14:35 Pakeliui
16:45 Ekstrasensų mūšis 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Draugiškos krepšinio 
varžybos Estijoje. Lietuva – 
Latvija
21:30 Prarastasis miestas Z
00:10 Ryklių sala
01:55 Komando 
03:30 Dronų karai 
04:55 Naujakuriai

06:40 Stivenas Visata 
07:25 Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas 
07:50 Ogis ir tarakonai 
08:10 Berniukas Blogiukas 
08:35 Tomo ir Džerio šou 
09:00 Neramūs ir triukšmingi 
09:25 Tinginių miestelis 
09:50 Anapus tvoros
11:30 Geras vyrukas

13:25 Riterio žvaigždė
16:10 Paskutinis uošvių 
išbandymas
18:30 Žinios
19:30 Haris Poteris ir mirties 
relikvijos. 2 dalis
22:00 Tėtukas namie
23:55 Seks video
01:35 2012

06:00 Geriausi šuns 
draugai 
07:00 Pričiupom! 
07:30 Juodasis sąrašas
08:30 Pričiupom! 
09:00 Sveikatos kodas
10:00 Geriausi šuns 
draugai 
10:30 Gyvenimas. Pirmieji 
žingsniai 
11:30 Pričiupom! 
12:00 Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi 

13:00 Gordonas Ramzis. Iki 
pragaro ir atgal 
14:00 Pragaro virtuvė 
15:00 Reali mistika 
16:05 Ekstrasensų mūšis 
18:20 Kas žudikas? 
19:30 Jūrų pėstininkai 
20:30 Juodasis sąrašas
21:30 Vienuolis nusileidžia nuo 
kalno
23:50 Panikos kambarys
01:50 Kriminalinė Maskva 
02:35 Apsuptyje 2. Tamsos 
teritorija

06:00 „Pone prezidente” 
07:20 „TV Europa pristato. 
Vyrų šešelyje“ 
07:55 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
09:00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2019"
09:30 Krepšinio pasaulyje 

10:00 Vantos lapas
10:30 Pagaliau savaitgalis
11:00 Skonio reikalas
12:00 „Netiketas teisingumas“ 
14:00 „Merginos iš Ukrainos“ 
16:00 Žinios
16:30 Pinigu karta
17:00 Gyvenimas
18:00 Žinios
18:30 „Šerloko Holmso ir 
daktaro Vatsono nuotykiai. 
Dvidešimtasis amžius 
prasideda“ 
20:00 Žinios
20:30 „Gluchariovas“ 
22:30 Žinios
00:00 Skonio reikalas
01:00 „Netiketas teisingumas“ 
02:50 „Šerloko Holmso ir 
daktaro Vatsono nuotykiai. 
Dvidešimtasis amžius
 prasideda“ 
04:00 „Merginos iš Ukrainos“ 
05:20 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi
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6 06:00 Himnas
06:05 Beatos virtuvė
07:00 Šventadienio mintys
07:30 Klausimėlis
08:00 Į sveikatą! 
08:30 Ryto suktinis
 su Zita Kelmickaite
09:00 Brolių Grimų 
pasakos. Druskos 
princesė 
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 Neatrasti Kolumbijos 
kampeliai
12:50 Puaro
14:30 Laikinosios sostinės 
fenomenas
15:00 Kryžių kalno 
atlaidai
16:35 Dokumentinė 

istorinė laida „Lietuvos 
kolumbai"
17:30 Žinios
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis"
21:30 Astrid Lindgren 
jaunystė
23:35 Nuodėmės užkalbėjimas
01:15 Kino žvaigždžių alėja. 
Mini ir Moskovicas 
03:05 Išsaugota istorija
03:35 Šventadienio mintys
04:00 Susižadėję penkerius 
metus

06:30 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:00 Bakuganas. 
Kovos planeta 
07:30 Ilgo plauko istorija 
08:00 Galingasis 6 
08:30 Kitsy

11:35 Gaisrinės šuo
13:50 Nuogas ginklas 2 1/2. 
Baimės kvapas
15:35 Uždelsta meilė
17:30 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Transformeriai. 
Paskutinis riteris
22:30 Pinigų monstras
00:25 Paskutinės merginos
02:00 Tėtukas namie

06:30 Lietuvos galiūnų 
čempionato etapas. 
Alytus
07:30 Juodasis sąrašas 
08:30 Tauro ragas
09:00 Baltijos galiūnų čempionatas. 
Radviliškis
10:00 Geriausi šuns draugai 
10:30 Nepaprastos žmogaus 
galimybės 
11:30 Pričiupom! 
12:00 Spec. būrys. Išlieka stipriausi 

13:00 Gordonas Ramzis. Iki 
pragaro ir atgal 
14:00 Pragaro virtuvė 
15:00 Reali mistika 
16:05 Ekstrasensų mūšis 
18:20 Kas žudikas? 
19:30 Jūrų pėstininkai 
20:30 Juodasis sąrašas 
21:30 Narkotikų prekeiviai. 
Meksika 
22:40 Sūnus paklydėlis 
23:35 Fargo 
01:30 Vienuolis nusileidžia nuo 
kalno
03:20 Panikos kambary

05:20 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žickumi
06:00 „Gluchariovas“ 
08:00 Pagaliau savaitgalis
08:30 Kaimo akademija
09:00 Kryptys LT
09:30 4 kampai
10:00 Šiandien kimba

11:00 Partizanu keliais
11:30 Krepšinio pasaulyje
12:00 „Netiketas teisingumas“ 
14:00 „Merginos iš Ukrainos“ 
16:00 Žinios
16:30 Kryptys LT
17:00 Dekonstrukcijos su 
Edmundu Jakilaiciu
18:00 Žinios
18:30 „Šerloko Holmso ir daktaro 
Vatsono nuotykiai. Dvidešimtasis 
amžius prasideda“ 
20:00 Žinios
20:30 „Viešnia iš ateities“ 
22:00 Pinigu karta
22:30 Žinios
23:00 Laikykites ten. Pokalbiai
00:00 Dekonstrukcijos su 
Edmundu Jakilaičiu
01:00 „Netikėtas teisingumas“ 
02:50 „Šerloko Holmso ir daktaro 
Vatsono nuotykiai. Dvidešimtasis 
amžius prasideda“ 
04:00 „Merginos iš Ukrainos“ 
05:20 Mažos Mūsų Pergalės
05:30 Šiandien kimba

09:00 Ūkio šefas 
10:00 Pasaulis pagal moteris 
11:00 Žalioji byla
11:30 Keista magija
13:20 Titanikas
17:25 Tai – mes 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Persis Džeksonas. 
Monstrų jūra
21:40 Transporteris 2
23:25 Universalioji korta
01:15 Iksmenai. Pirma klasė
03:30 Prarastasis miestas Z
05:55 Naujakuriai

06:45 Stivenas Visata 
07:30 Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas 
07:55 Ogis ir tarakonai 
08:15 Berniukas Blogiukas 
08:40 Tomo ir Džerio šou 
09:05 Neramūs ir triukšmingi 
09:30 Tinginių miestelis 
09:55 Pramuštgalviai
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:15 Džesika Flečer 
10:00 Miuncheno 
kriminalinė policija 
10:45 Hadsonas ir Reksas 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Stilius
13:00 Įdomiosios atostogos
14:00 Žinios
16:30 Šoka Lietuva
16:45 Seselė Beti 
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? TV 
žaidimas
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Daiktų istorijos
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Nacionalinė 
ekspedicija
22:30 Dviračio žinios
23:00 Kostiumuotieji 
23:45 Čikagos policija 4

00:25 Stop juosta 
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 Kostiumuotieji 
04:50 Dienos tema
05:15 Seselė Beti

05:55 Naujakuriai 
06:25 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai 
06:55 Stičas 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
07:55 Pasaulis pagal 
moteris
09:00 Šviesoforas
10:00 Palaužti sparnai 
12:00 Tikroji žvaigždė 
13:00 Parduotas gyvenimas
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 

16:30 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios
19:30 Viešbutis 
20:30 Blogoms merginoms – 
viskas
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Derybininkas
00:15 Skubi pagalba
01:15 Einšteinas 
02:10 Rezidentas 
03:00 Amerikietiška siaubo 
istorija 
03:50 Skubi pagalba 
04:40 Naujakuriai 
05:30 Einšteinas

06:30 Iš širdies į širdį
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
10:00 Rosenheimo policija
11:00 Kvailiai šėlsta
11:30 Būrėja 
13:30 Turtuolė varguolė
14:30 Našlaitės 
15:30 Laukinis miestas
16:30 Labas vakaras, Lietuva

17:30 Stebuklas
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Turtuolė varguolė
21:00 Nuo... Iki...
21:30 Žinios
22:30 Ateities pasaulis
00:15 Mirtinas ginklas
01:10 Pinigų monstras 
02:45 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
04:15 Rosenheimo policija

06:25 CSI. Majamis
07:25 Mano virtuvė geriausia 
08:35 Sudužusių žibintų gatvės
09:35 Pėdsakas
10:35 Įteisintas faras
11:35 Reali mistika 
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės
13:35 Mano virtuvė geriausia 
14:55 Sudužusių žibintų gatvės
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11

18:30 CSI. Majamis
19:30 Greitojo reagavimo būrys
20:30 Pričiupom! 
21:00 Bėgančios kortos
22:50 Jūrų pėstininkai
00:40 Narkotikų prekeiviai. 
Meksika
01:40 Sūnus paklydėlis
02:25 Kobra 11
03:15 Nusivylusios namų 
šeimininkės
04:00 Visa menanti

05:20 Mažos Mūsų Pergalės
05:30 Šiandien kimba
06:30 Kaimo akademija
07:00 Laikykitės ten
08:00 Pinigų karta
08:30 Pagaliau savaitgalis
09:00 „Pone prezidente”
09:30 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
10:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
11:00 „Reali mistika“ 
12:00 TV parduotuvė
12:15 Tiek žinių

12:30 „Pone prezidente” 
13:00 Partizanų keliais
13:30 Pagaliau savaitgalis
14:00 „Paslaptys“
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 Kaimo akademija
17:00 Laikykitės ten
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19:30 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Paslaptys“ 
22:30 Reporteris
23:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
23:30 Laikykitės ten. Pokalbiai
00:30 „Reali mistika“ 
01:30 „Paslaptys“ 
02:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03:20 Laikykitės ten
04:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
04:25 „Pone prezidente” 
04:45 „Reali mistika“ 
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28 05:15 Seselė Beti 
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
09:15 Džesika Flečer 
10:00 Miuncheno 
kriminalinė policija 
10:45 Hadsonas ir Reksas
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Daiktų istorijos
13:00 Įdomiosios atostogos
14:00 Žinios
16:30 Šoka Lietuva
16:45 Seselė Beti 
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Istorijos perimetrai
19:30 (Ne)emigrantai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Nacionalinė 
ekspedicija
22:30 Dviračio žinios
23:00 Kostiumuotieji 

23:45 Čikagos policija 4 
00:30 Atspindžiai
01:00 LRT radijo žinios
01:05 „Lietuvos kolumbai"
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Istorijos perimetrai
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios
04:05 Kostiumuotieji
04:50 Dienos tema 
05:15 Seselė Beti

05:05 Naujakuriai
05:30 Einšteinas 
06:25 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai 
06:55 Stičas 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
07:55 Viešbutis 
09:00 Šviesoforas 
10:00 Palaužti sparnai 
12:00 Tikroji žvaigždė 
13:00 Parduotas gyvenimas
15:00 Simpsonai 

16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Viešbutis 
20:30 Blogoms merginoms – viskas 
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Pakvaišę dėl Merės
00:25 Skubi pagalba 
01:20 Einšteinas
02:15 Legendos 
03:05 Amerikietiška siaubo istorija 
03:55 Skubi pagalba 
04:45 Naujakuriai 
05:30 Einšteinas

06:30 Iš širdies į širdį
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
10:00 Rosenheimo policija
11:00 Nuo... Iki... 
11:30 Būrėja 
13:30 Turtuolė varguolė 
14:30 Našlaitės
15:30 Laukinis miestas
16:30 Labas vakaras, Lietuva

17:30 Stebuklas
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Turtuolė varguolė 
21:00 Nuo... Iki...
21:30 Žinios
22:30 Snaiperis. Atgimimas 
00:20 Mirtinas ginklas
01:15 Ateities pasaulis 
02:45 Volkeris, Teksaso reindžeris
04:15 Rosenheimo policija

06:25 CSI. Majamis
07:25 Mano virtuvė geriausia
08:35 Sudužusių žibintų gatvės
09:35 Pėdsakas
10:35 Įteisintas faras
11:35 Greitojo reagavimo būrys
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės
13:35 Mano virtuvė geriausia
14:55 Sudužusių žibintų gatvės
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena

17:30 Kobra 11
18:30 CSI. Majamis
19:30 Greitojo reagavimo būrys
20:30 Pričiupom!
21:00 Prisiminti pavojinga
23:20 Bėgančios kortos 
01:05 Kobra 11
01:55 Ekstremalūs išbandymai
02:45 Nusivylusios namų 
šeimininkės
03:30 Visa menanti

05:30 „Merginos iš Ukrainos“ 
06:30 Pinigų karta
07:00 Laikykitės ten
08:00 „Kelrodė žvaigždė“ 
09:00 „Pone prezidente” 
09:30 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
10:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
11:00 „Reali mistika“ 
12:00 TV parduotuvė
12:15 Tiek žinių
12:30 „Pone prezidente” 

13:00 „Merginos iš Ukrainos“ 
14:00 „Paslaptys“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 Pinigų karta
17:00 Laikykitės ten
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19:30 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Paslaptys“ 
22:30 Reporteris
23:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
23:30 Laikykitės ten. Pokalbiai
00:30 „Reali mistika“ 
01:30 „Paslaptys“ 
02:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03:20 Laikykitės ten
04:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
04:25 „Pone prezidente” 
04:45 „Reali mistika“ 
05:30 „Merginos iš Ukrainos“
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• Vežu žvyrą, skaldą ir malkas.  

Tel. 8 675 24 721. Rokiškis
• Atlieku šildymo, vandentiekio, 
kanalizacijos ir kitus smulkius 
santechnikos darbus.  
Tel. 8 615 52 759. Rokiškis
• Baidarių nuoma, žygių 
planavimimas, plaukimas 
Šventosios, Kriaunos, Nemunėlio, 
Jaros upėmis bei Gaujos, Braslos 
upėmis Latvijoje. Išsamesnė 
informacija telefonu.  
Tel. 8 687 35 376. Rokiškis
• Visi kapaviečių tvarkymo darbai. 
Tel. 8 603 76 267. Rokiškis
• Kviečiame nebrangiai apsikirpti 
Nepriklausomybės a. 12, Rokiškyje. 
Tel. 8 650 54 231. Rokiškis
• Kapavietės pamatėlio apdaila 
mozaikiniu tinku.  
Tel. 8 625 81 278. Rokiškis

PERKA

• Superku automobilius, motociklus 
bei katalizatorius. Siūlykit su 
minimalia informacija ir kaina 
telefonu. Tel. 8 619 32 390. 
Rokiškis
• Perku automobilį. Siūlyti įvairius 
variantus iki 200 Eur, svarbu būtų 
galiojanti TA. Galima ir sms.  
Tel. 8 623 41 177. Rokiškis
• Perka 1992-1996 m. VW Golf/
Vento/Passat 1,8 l arba 2 l, 
benzinas; Audi 2,3 l, 2,6 l, 2,8 l, 
benzinas; Opel Astra/Vectra iki 
1996 m., 1,6 l, 1,8 l, 2 l, benzinas; 
Mercedes Benz 190, 124.  
Tel. 8 650 71 480. Rokiškis

KITA

• Šieno rulonus. 100 vnt., 10 Eur/
vnt. Kazliškio sen.  
Tel. 8 615 46 365. Rokiškis

• Ąžuolines ir liepų vantas.  
Tel. 8 686 02 301. Rokiškis
• Kviečiai 8 Eur/50 kg, miežiai 7 
Eur/50 kg. Miltai kviečių 9 Eur/
kg, miežių 8 Eur. Tel. 8 615 46 365. 
Rokiškis
• Ekologišką medų. Atvežu.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Šiaudus ritiniais, atvežu.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Įvairią, pjautą statybinę medieną. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Sausas skaldytas malkas. Atvežu. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Medienos atraižas. Atvežu.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Didelį droną Sima x8 pro. Mažai 
naudotas. Su kamera, GPS ir 2 
baterijomis. Galima matyti telefonu 
tiesiogini vaizdą, filmuojamą 
drono. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 693 57 554. Rokiškis
• Knygas. Pasaulinės literatūros 
biblioteka, lietuvių rašytojų raštai. 
Knygų būklė ideali. Juodupė. Kaina 
1 Eur. Tel. 8 609 87 231. 
• Skaldytas, mišrias malkas 
ir atraižas. Tel. 8 670 84 095. 
Rokiškis
• Trifazį variklį. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 670 30 834. Rokiškis
• Didelius akmenis.  
Tel. 8 616 18 776. Rokiškis
• Naujus įvairius klausos aparatus. 
Pagaminti Čekijoje ir Vokietijoje. 
Siunčiu. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Pigiai parduodu malkas rąsteliais, 
kaladėmis ir skaldytas. Baltalksnis, 
beržas. Tel. 8 699 03 637.  
Rokiškis
• Dujų balioną. Tel. 8 614 19 157. 
Rokiškis
• Angliškus žiūronus. 20x50. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 623 70 111. 
Rokiškis
• Ramundas GM parduoda 
kokybiškus, be priemaišų, 
medienos pjuvenų eko briketus 
RUF. Supakuota ant padėklo. 
Svoris 960 kg. 1 padėklas - tik 
98 Eur. Atsiimti: Miškininkų 
10, Rokiškis. Už papildomą 
mokestį galime pristatyti pirkėjui. 
Papildomas tel. 861006480.  
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis
• Sauskelnes Tena Slip Maxi Large 

(100-150 cm). Didelis dydis ir 
didžiausias sugeriamumas. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 616 13 735.  
Rokiškis
• Metalinį seifą. Kaina 105 Eur. 
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• 3 l talpos stiklainius. 50 vnt. 
Vieneto kaina 0,7 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Domicelės daržovių ūkio 
ekologiškai augintos šviežios 
ankstyvosios bulvės Vineta. 
Kasame tik tada, kai užsakote. 
Vežame į Rokiškį ir aplink, jums 
patogiu laiku. 0,40 Eur/kg – mažos 
0,60 Eur/kg – vidutinės 0,90 Eur/kg 
–didelės. Tel. nr.  +370 62863811. 
Tel. 8 662 39 632. Rokiškis
• Raudonuosius serbentus. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Tel. 8 678 81 317. Rokiškis
• Kepama naminė duona. 
Gaminama iš ūkyje užaugintų 
ekologiškų rugių. Vieno kepalo 
svoris 5 kg. Kaina 14 Eur.  
Tel. 8 695 10 518. Rokiškis
• Medų. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 610 38 826. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Monitorių LG 24MP59G-P. 
Įstrižainė: 23,8 (~60 cm). Mažai 
naudotas. Dar nenuplėštos plėvelės. 
Dežė ir visi laidai yra. Kaina 105 
Eur. Tel. 8 675 00 301.  
Rokiškis
• Vokišką planšetinį kompiuterį 
ODYS Maver7 Plus. 4 core, 1 GB 
RAM. Kaina 28 Eur.  
Tel. 8 693 82 442. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Telefoną Samsung Galaxy J7. 
Geros būklės. Kaina 85 Eur.  
Tel. 8 627 48 642. Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Akordeoną ir būgną. Kainos 
sutartinės. Tel. 8 627 00 644. 
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Tvarkingą sodą Juodupėje su 
namuku. Kaina 6000 Eur.  
Tel. 8 629 32 647. 
• 2 kambarių butą Rokiškyje, 

Panevėžio g. 20. 4 aukštas, butas 
ne kampinis. Reikalingas remontas. 
Kaina 21000 Eur.  
Tel. 8 655 30 550. Rokiškis
• Žemės sklypus gyvenamųjų namų 
statybai už Rokiškio dvaro parko. 
Tel. 8 686 72 412. Rokiškis
• 45 a namų valdos žemės sklypą 
už Rokiškio dvaro. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 611 47 565. Rokiškis
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Liepos 24-oji, 
penktadienis, 

30 savaitė
Iki Naujųjų liko 160 dienų.

Saulė teka 5.15 val., 
leidžiasi 21.35 val. 

Dienos ilgumas 16.20 val. 
Mėnulis – jaunatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Dargvainas, Dargvainė, 
Dargvilas, Dargvilė, Kristina, 
Kristoforas, Kristupas, Laimis, 
Živilė, Živilis, Žyvilas, Žyvilė.
Rytoj: Aušra, Jakas, Jakys, 

Jokūbas, Kęstutis, Valia, 
Valimantas, Valimantė, Valiotas, 

Valiotė.
Poryt: Dauginta, Daugintas, 

Daugintė, Eigas, Eigirda, Eigirdas, 
Eigirdė, Eigis, Eigys, Milbutas, 

Milbutė, Milė, Ona, Onė.

Dienos citata
„Meilikautojai blogesni 

už priešus“ 
(Tacitas).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1802 m. gimė Aleksandras 
Diuma, prancūzų rašytojas ir dra-
maturgas, „Grafo Montekristo“ ir 
„Trijų muškietininkų“ autorius.

1817 m. gimė Nasau herco-
gas Adolfas Viljamas, 1890 me-
tais tapęs pirmuoju autonomi-
nės Liuksemburgo hercogystės 
vadovu.

1824 m. JAV Delavaro valsti-
joje paskelbti pirmosios pasauly-
je nuomonių apklausos rezultatai 
apie artėjančius JAV prezidento 
rinkimus.

1943 m. prasidėjo vadinamoji 
„Gomoros“ operacija - sąjungi-
ninkų lėktuvai bombardavo Vo-
kietijos Hamburgo miestą.

2001 m. Bulgarijos parlamen-
tas naujuoju ministru pirmininku 
išrinko buvusį karalių Simeoną II. 
Jis yra vienintelis buvęs monar-
chas, pokomunistinėje Europoje 
atgavęs valdžią.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1701 m. švedai užėmė Biržų pilį.
1864 m. Paežeriuose gimė pro-

zininkas, valstybės veikėjas profe-
sorius Antanas Kriščiukaitis-Aišbė 
Mirė 1933 m.

1940 m. LTSR Ministrų Taryba 
atėmė pilietybę iš Lietuvos pa-
siuntinio Berlyne Kazio Škirpos ir 
uždraudė jam grįžti į Tėvynę.

Post scriptum
Kai giedi – visi girdi, 

kai raudi - niekas nemato.

LAISVALAIKIUI Trupininis pyragas su obuoliene ir rabarbarais
Ingredientai:
• 2 kiaušiniai
• 5 valgomieji šaukštai 
cukraus
• 100 ml aliejaus
• 2 stiklinės (1 stiklinė – 200 
ml) miltų
• 5 valgomieji šaukštai obuo-
lienės
• 3-4 rabarbarų kotai
• 1 šaukštelis rudojo cukraus

Gaminimo eiga:
Kiaušinius išsukite su cukrumi, kol masė pabals bei patrigubės. Supilkite aliejų ir įsijokite 
miltus. Masę išmaišykite, suminkykite į rutuliuką, suvyniokite į maistinę plėvelę ir dėkite 
maždaug pusvalandžiui į šaldytuvą pailsėti. Po to didesniąją dalį tešlos iškočiokite. Įties-
kite į kepimo formą, išklojant dugną bei šonus. Patepkite obuolių uogiene. Rabarbarų 
kotus nuvalykite, supjaustykite nedideliais gabaliukais, apibarstykite ruduoju cukrumi ir 
supilkite ant obuolienės. Likusią tešlą užtarkuokite ant pyrago viršaus. Kepkite įkaitintoje 
orkaitėje iki 180 laipsnių temperatūros maždaug 40 minučių. 

• 1 kambario butą Obeliuose. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Tel. 8 633 59 988.
• 2 kambarių butą Bajorų kaime. 1 
aukštas, plastikiniai langai, šarvo 
durys, rūsys, tvartas, sandėlys.  
Tel. 8 686 30 843.
• 2 kambarių butą Miliūnų kaime. 
Tel. 8 672 00 541. 
• 5 kambarių rąstinį namą su 
0,24 ha sklypu Rokiškio raj., 
Panemunėlio geležinklio stotyje, 
Šetekšnų g. Vandentiekio nėra, yra 
šulinys. Name negyvenama apie 
8 metus, reikalingas remontas. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Kaina 3500 Eur. Tel. 8 629 66 624.
• Garažą J. Gruodžio g. Garažas 
pietinėje pusėje. Yra rūsys, duobė. 
Kaina sutartinė.  Tel. 8 605 03 189. 
Rokiškis
• 20 a sklypus Jakšto ir Janulionio 
gatvėse. Visos komunikacijos. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą Bajoruose. 
Tvarkingas, padarytas remontas, 
plastikiniai langai, šarvo durys, 
stiklintas balkonas, 2 garažai, 
ūkininis pastatas, malkinė, žėmės 
sklypai. Tel. 8 647 62 688.  
Rokiškis
• 38 kv.m butą antrame aukšte, 
mūriniame name. Bute atliktas 
kosmetinis remontas. Butas 
parduodamas su visais jame 
esančiais baldais ir buitine 
technika. Butui nereikia papildomų 
investicijų, galima iš karto gyventi. 

Kaina 22000 Eur.  
Tel. 8 606 14 441. Rokiškis
• 1 kambario butą Obeliuose, 
Dirbtuvių g., su rūsiu, 1 aukštas. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 676 47 339.
• 100 kv.m mūrinį namą Rokiškyj, 
Stoties gatvėje. Tinkamas 
gyventi ar verslui kurti. Miesto 
vandentiekis ir kanalizacija. Pusė 
pastato suremontuota, galima 
gyventi iš karto. Kaina 30000 Eur. 
Tel. 8 611 47 542. Rokiškis
• 3 kambarių butą Rokiškyje, 
Taikos g. 9A, 5 aukšte. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 675 24 736. 
Rokiškis
• Įvairių dydžių namų valdos 
sklypus už miškų urėdijos. Graži 
vieta, geras susisiekimas, šalia yra 
autobusų stotelė. Tel. 8 657 76 668. 
Rokiškis
• Sodybą nuostabioje vietoje. 1 ha 
žemės, Rokiškio rajone, Kriaunų 
seniūnijoje, Mičiūnų kaime. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Tel. 8 606 25 534.
• Tris namų valdos sklypus po 20 
a. Iki asfalto - 70 m. Gretimame 
sklype yra elektra. Vandentiekis 
ir kanalizacija - vietinės. Sklypai 
tvarkingi, beveik lygaus reljefo. 
Dabar turite galimybę pasirinkti 
Jums patraukliausią sklypą. Kaina 
5500 Eur. Tel. 8 655 31 429. 
Rokiškis
• Sodybą prie Pandėlio, yra rūsys, 
ūkiniai pastatai, namas pradėtas 
remontuoti, namų valda 40 a. 
Kaina 4500 Eur. Tel. 8 655 14 659. 

Rokiškis
• Kolektyvinį sodą Uljanavoje, 
Smėlynės g. Yra mūrinis namelis 
ir ūkinis pastatas. 6,3 a. Elektra, 
šulinys, vaiskrūmiai.  
Tel. 8 699 17 307. Rokiškis
• Namą su ūkiniais pastatais, 
mediniu garažu, pirtimi. 0,28 
a žemės, galima eiti ir gyventi, 
Panemunėlio gelž. st.  
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Sodybą 16 km nuo Rokiškio, 
netoli pagrindinio kelio Rokiškis-
Panevėžys. Prie sodybos yra 3,68 
ha žemės, ūkinis pastatas klėtis 
medinė pirtis šulinys netoliese 
tvenkinys ir upė Šetekšna. Rami 
graži vieta. Kaina 20000 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis

NUOMA

• Šeima su dviem vaikais 
išsinuomotų 2-3 kambarių butą 
Rokiškio centre arba šalia.  
Tel. 8 632 92 334.  
Rokiškis
• Be žalingų įpročių vienam 
asmeniui Rokiškio mieste 
išnuomoju gerą vieno kambario 
butą su visais baldais ir 
patogumais. Tel. 8 679 95 305.  
Rokiškis
• Rokiškio mieste ieškome 
išsinuomoti gamybai skirtas 
patalpas. Patalpų dydis: nuo 200 
kv.m iki 500kv.m.  Pasiūlymus 
teikti nurodytu telefonu.  
Tel. 8 698 88 106. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Valties variklį Suzuki df 5, 
keturtaktis, 2005 m., tvarkingas, 
prižiūrėtas, pakeistas tepalas, 
registruotas. Kaina 470 Eur.  
Tel. 8 687 78 329. Rokiškis
• Audi A3 8P TFSI. 2011 m., 
variklis 1197 cm, benzinas, 77 
kW, automatinė pavarų dėžė. TA 
iki 2021-04-03, be defektų. Kaina 
5000 Eur. Tel. 8 645 53 714; 
 8 605 08 795. Rokiškis
• Audi A6. Universalas, 2002 m., 
2,5 l, 114 kW, rūdžių nėra, būklė 
ideali. TA iki 2021.07. Skubiai. 
Kaina 2000 Eur. Tel. 8 623 26 037. 
Rokiškis
• Ford Escort. 1,6 l. Užsiveda, 
važiuoja puikiai. Stabdžiai bei 
rankinis stabdis veikia, važiuoklė 
gera, dujų bakas pilnas. Geros 
padangos. Važiuoja ir dujomis, ir 
benzinu. Be perrašymo, ir reikia 
užsidėti duslintuvą, defektas va-
žiuoti netrukdo. Kaina 239 Eur.  
Tel. 8 619 32 390. Rokiškis
• Visiškai naują, dar neišpakuotą 
Xiaomi mi m365 paspirtuką. 
Pirktas Aviteloje, su 2 metų 
garantija. Kaina 340 Eur.  
Tel. 8 611 13 499. Rokiškis
• Peugeot 307. 2 l, 66 kW. Užsiveda 
žiemą, vasarą be problemų, sėdi ir 
važiuoji. Pakeisti nauji priekinių 
stabdžių diskai, kaladėles, šildymas 
veikia, el. langai. Kėbulas keleivio 
pusėje šiek tiek parūdijęs. Kainą 
galima truputį derinti. Skambinkite 
arba rašykite. Kaina 800 Eur.  
Tel. 8 628 04 644. Rokiškis
• Techniškai tvarkingą Ford 
Escort. Benzinas/dujos. Mašina be 
dokumentų. Galima juos tvarkyti 
Regitroje. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 657 67 301. Rokiškis
• Ford Mondeo Mk3 2002 m. 
automobilį. Ne naujas, tačiau 
prižiūrėtas. Stabdant muša vairą. 
Yra kėbulo defektų. Kaina su rimtu 
pirkėju derinama. Kaina 700 Eur. 
Tel. 8 696 54 263. Rokiškis
• Ford Galaxy 2000 m, 1,9 l, TDI, 
sidabrinė, TA iki 2022.07.31. Kaina 
negalutinė. Kaina 1100 Eur.  
Tel. 8 655 41 517. Rokiškis
• Saab 9-5. 2,3 l, bendzinas/dujos, 
universalas, restauruota turbina, 

odinis salonas, automatinė greičių 
dėžė, klimato kontrolė. 2000 m. TA 
iki 2021.06. Kaina 1000 Eur.  
Tel. 8 608 98 270. Rokiškis
• Fiat Punto. 2001 m., 1,2 l, 44 
kW, benzinas. Ką tik atlikta TA. 
Tvarkingas. Galima apžiūrėti 
Automobilių Švara prie žiedo. 
Galime parduoti lizingu, be banko 
paslaugų. Kaina 550 Eur.  
Tel. 8 677 67 391. Rokiškis
• Opel Vectra. 2004 m., 1,9 l, 110 
kW. Tel. 8 608 41 444.  
Rokiškis
• Elektrinį „čioperį“ Ekoride p5. 
Kaina derinama. Yra garantija dar 
metams. Pagamintas 2019.06. Dvi 
baterijos, du raktai, trys greičių 
parinktys, led skydelis, žibintai. 
Kaina 1100 Eur. Tel. 8 621 27 880. 
Rokiškis
• Tvarkingą įmonės automobilį 
Volkswagen Jetta. Buvo pirktas 
naujas. 2 l, TDI, 103 kW. 2007 m., 
6 bėgių mechaninė greičių dėžė. 
Techninė apžiūra dvejiems metams. 
Viskas veikia. Važiuoja idealiai. 
Kaina 2450 Eur. Tel. 8 644 04 409. 
Rokiškis
• Volvo xc90. Juodas. 2,4 l, dyzelis, 
136 kW, automatinė greičių dėžė, 
TA yra, važiuoja gerai, viskas 
veikia tinkamai, pakeisti diržai. 
Kaina 4400 Eur. Tel. 8 644 04 409. 
Rokiškis
• Priekabą. Tinkama traukti šienui 
ir darbui miške. Kaina 60 Eur., 
negalutinė. Juodupė. Teirautis tel. 
+37045831279. 
• Fiat Idea. 2004 m., 1,3 l, dyzelis, 
51 kW, raudonas. TA iki 2022.07. 
Kaina 850 Eur. Tel. 8 614 55 406. 
Rokiškis
• Opel Zafira. 2000 m., 2 l, dyzelis, 
60 kW. Žalios spalvos. TA iki 
2021.08. Kaina 750 Eur.  
Tel. 8 614 55 406. Rokiškis
• Opel Vectra. 1999 m., 2 l, dyzelis, 
74 kW. Variklis, dėžė, sankaba 
tvarkingi. Stiklai sveiki, elektra 
veikia. Užsiveda ir šalta, ir šilta 
gerai. Kėbulo defektai. TA iki 
2020.09.18. Kaina 235 Eur.  
Tel. 8 615 65 652. Rokiškis
• Audi 80 B4. 1994 m., 1,9 l, 66 
kW, turbo dyzelis, universalas. TA 
metams. Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 612 21 758. Rokiškis
• Kalnų dviratį. R26, rėmas 
aliuminis. Kaina 170 Eur.  
Tel. 8 622 06 549. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Naujus Hyundai lietus R14 
ratlankius, centras 73,1, 4/100 et. 
38. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 675 24 721. Rokiškis
• Vasarinių padangų komplektą. 
195/65 R15, likutis apie 4-5 mm. 
Kaina 42 Eur. Tel. 8 685 56 882. 
Rokiškis
• VW Passat B4 dalimis. 1995 
m., 1,9 l, TDI, tamsiai mėlynas, 
universalas. Tel. 8 685 56 882. 
Rokiškis
• VW Passat dalimis. 1998 m., 
1,9 l, 66k W. Tel. 8 675 79 787. 
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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

PARODOS
Viešojoje bibliotekoje
Spaudinių parodos:
„Iškilių kraštiečių metai (Vladui Mironui, Juozui Tūbe-
liui, Antanui Tumėnui – 140)“, Informacijos ir kraštoty-
ros skyriuje.
„Pasimatymas su  Mopasanu“ (Gi de Mopasanui -170), 
Skaitytojų skyriuje.

Astos Keraitienės tapybos darbų paroda, Kūrybinėje-industrinėje palėpėje.
Paroda „100 Lietuvą kūrusių moterų portretai“, Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibli-
otekos parodų galerijoje „Autografas“.
Viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje
Knygų paroda „Atostogauju ir skaitau“.
Spaudinių paroda „Ką veikti vasarą?“
RENGINIAI
Viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje
Liepos 29 d. 14 val. – žaidimų dienelė ,,Būryje vaikų skaityti mums visiems smagu“.
Liepos 30 d. 15 val. – kino diena. 3D filmas ,,Namai“. Žanras: animacija, komedija, nuo-
tykiai. Visai šeimai. 
Iki rugpjūčio 31 d.  – dalyvavimas skaitymo iššūkyje „Skaitymas mus jungia“ 
Iki rugpjūčio 31 d. –  dalyvavimas iniciatyvoje „Atverk vasarai duris“. 
Iki rugsėjo 10 d. kviečiame dalyvauti Aukštaitijos regiono bibliotekų kūrybinių darbų 
konkurse ,,Su lėle ant pasakų sparnų“. Daugiau informacijos www.rokiskis.rvb.lt
Liepos 31 d. tarptautinis  festivalis „Poezijos pavasaris 2020“ Pauliaus Širvio ke-
liais Rokiškio krašte
10 val. – skaitymai Pandėlio miesto bibliotekoje
13 val.  – skaitymai Salų dvare
15 val. – skaitymai Aleksandravėlės kaimo bibliotekoje
18 val.  – skaitymai Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos kiemelyje. Dalyvaus 
poetai – Antanas A. Jonynas, Rimvydas Stankevičius ir  Aivaras Veiknys, aktoriai – Artūras 
Dubaka ir Balys Ivanauskas.

Rokiškis
• 1997 m. VW Golf kablį ir priekinį 
stiklą. Tel. 8 614 87 836.  
Rokiškis
• Maz V6, V8 variklius. Geros 
būklės, visiškai sukomplektuoti, 
galima užvesti. Galime pristatyti į 
jreikiamą vietą V8 - 1600 Eur., V6 
- 1000 Eur. Taip pat turime dalių 
šiems varikliams.  
Tel. 8 682 77 421. Kupiškis
• Geros būklės, Mercedes Benz 
OM421 variklį ir greičių dėžę ZF 
su retarderiu. Rida 455000. Tinka ir 
kombainams. Galima pirkti atskirai 
varikli arba dėžę. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 682 77 421. Kupiškis
• Opel Astra dalimis. 2 l, TDI, 74k 
W. Tel. 8 605 09 113.  
Rokiškis
• R15, 4vnt., VW Golf ratus. Tinka 
ir VW Bora. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 606 02 944. Rokiškis
• VW Golf 4 dalimis. Universalas. 
Skambinkit po 19 val. Anykščiai-
Rokiškis. Tel. 8 645 60 405. 
Rokiškis
• Renault Escape 3 vairo kolonėlę. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 656 80 743. 
Rokiškis
• Dalimis Audi A4 1996 m., 1,8 l, 
benzinas/dujos. Tel. 8 629 45 390. 
Rokiškis
• R15, 5/112 ratlankius. Tinka 

Audi, Volkswagen, Seat 
automobiliams. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Volkswagen R16 ratlankius 
su padangomis. 2017 m., m+s . 
Kaina 140 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Originalius Volkswagen Tuareg 
R18 ratlankius. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• 195/65 R15 padangas. Vasarinės, 
M+S, yra komplektas ir po du vnt. 
2017 m . Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Keturtonės traktoriaus priekabos 
linges, žiedą. Tel. 8 623 43 539. 
Rokiškis
• Dalimis 2000 m. Opel Astra. 
2 l, 74 kW. Priekinį stiklą, 
amortizatorius, spyruokles, turbiną, 
kuro siurblį 011. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• Lada Niva 1994 m., dalimis. 1,7 l, 
5 bėgių dėžė. Visi agregatai veikia. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 619 32 390. 
Rokiškis
• VW Golf 3 dalimis. 1,9 l, TDI, 66 
kW, universalas.  Tel. 8 616 31 345. 
Rokiškis
• VW Passat B5 kablį.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• 2004 m. Opel Zafira bagažinės 
užuolaidą. Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis

• Volvo R15 ratus su padangomis. 
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• VW Passat B5 dalimis. 1,9 l, 
81 kW, 85 kW. Tel. 8 682 58 004. 
Rokiškis
• Dalimis Opel Zafira. 2 l, 74 kW., 
žalia spalva, siurblys 011.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Dalimis 1998 m. VW Passat B5. 
Juodas, universalas.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Naudotą, akumuliatorinį suktuką 
BOSCH, 2 baterijos, 12 W. Dviejų 
amperų kroviklis. Kaina 60 Eur. 
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Akmenis. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 682 16 830. Rokiškis
• Viengubo pjovimo, 5 cm, ir 
dvigubo pjovimo, 4 cm lentas. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 682 16 830. 
Rokiškis
• Labai pigiai 4 vnt. vidaus durų su 
staktomis, spynomis. Matmenys: 
2,09x 0,77 m. Plastikinius langus: 
1,79x1,09 m, 3 vnt;  0,89x1 m, 4 
vnt. Tel. 8 648 81 120.  
Rokiškis
• Naudotas grindų lentas. 3 cm 
storio, 4 m ilgio. Kvadrato kaina 5 
Eur. Tel. 8 686 97 344.  
Rokiškis

Jaunių čempionate Alytuje – puikus 
Rokiškio sportininkų pasirodymas

Alytuje šį savaitgalį 
vyko Lietuvos jaunių čem-
pionatas. Jaunieji Rokiškio 
sportininkai varžėsi disko, 
kūjo metimo, rutulio stū-
mimo, trišuolio rungtyse. 
Kaip sako iš varžybų grįžę 
sportininkai ir treneriai, 
pasiekti dar aukštesnių re-
zultatų trukdė lauke tvyro-
jęs karštis. Sporto aikštyne 
buvo 30 laipsnių karščio.

Rezultato skirtumas – 
tik vienas 
centimetras
Kūjo metimo rungtyje 

tarp vaikinų Jokūbas Kal-
pokas, 5 kg sveriantį įrankį 
nusviedęs 43.77 metrus ir 
tarp merginų Rugilė Mikala-
jūnaitė, 3 kg sveriantį įrankį 
nusviedusi 48.03 metrus iš-
kovojo trečiąsias vietas. Nuo 
antros vietos nugalėtojos 
Rugilė Mikalajūnaitė atsili-
ko tik vienu centimetru. Juos 
varžyboms ruošė treneris V. 
Čereška.

Jauniausias dalyvis 
disko metimo rungtyje
Eitvydas Turčinskas dis-

ko, svečiančio 1,5 kg, meti-
mo rungtyje, įrankį nusviedė 
40,27 metrus ir iškovojo trečią 
vietą. Jis buvo jauniausias iš 
visų šioje rungtyje dalyvavu-
sių varžovų, savo jėgas išban-
dęs šiame čempionate. E. Tur-
činsko treneris R. Šinkūnas.

Prizines vietas pelnė, 
tačiau tikėjosi 
geresnių rezultatų
Disko metimo rungtyje 

nepralenkiama buvo Pauli-
na Stuglytė, įrankį numetusi 
42,05 metrus ir užėmusi pir-
mą vietą. Ją varžyboms ruošė 
J. Radžius, R. Šinkūnas. Pri-
zinę trečiąją vietą ji iškovojo 
ir rutulio stūmimo rungtyje 
(11.61m). Nors rezultatai geri, 
savo pasiekimais Paulina nėra 
visiškai patenkinta. Kaip sako 
sportininkė, disko metimo 
rungtyje nepavyko susitvar-
kyti su technika, todėl tikisi 

geriau pasirodyti kitose varžy-
bose, kurios dar laukia. „Ru-
tulio stūmimo rungtyje prastai 
sekėsi visoms sportininkėms. 
Pirmos vietos rezultatas 12,08 
m. Galbūt paveikė karštis, 
galbūt tai, kad rungtynėse da-
lyvavom antra diena iš eilės“- 
sako P. Stuglytė.

Trišuolio prizininkas
Trišuolio rungtyje antrą 

vietą iškovojo R. Jankausko 
ir V. Čereškos auklėtinis Ro-
naldas Žiogas. Jo rezultatas 
13,54 m.

Ronaldas Žiogas ir Paulina 
Stuglytė pakviesti į Lietuvos 
rinktinę.

Rajonų grupėje Rokiškio 
komanda užėmė 5-ąją vietą. 

Pasak trenerio Valento 
Čereškos, šis čempionatas 
staigmenų nepateikė. Didžiau-
sias iššūkis sportininkams 
buvo susitaikyti su karščiu. 
Sporto aikštyne vyravo +30 
laipsnių temperatūra.

Enrika PAVILONIENĖ

Čempionato prizininkai Eitvydas Turčinskas ir Paulina Stuglytė.                                          
Aasmeninio P. Stuglytės ir trenerio Rimanto Šinkūno archyvo nuotr.

Ministerijos dovana medikams už kovą 
su koronavirusu – 200 eurų dotacija poilsiui rudenį

Ekonomikos ir inovaci-
jų ministerija ketvirtadienį 
pranešė už kovą su korona-
virusu apie 50 tūkst. medikų 
skirsianti po 200 eurų dota-
ciją poilsiui rudenį – iš viso 
tam skirta 10 mln. eurų.

 „Medikams skiriama 200 
eurų dotacija pailsėti Lietu-
vos kaimo turizmo objektuo-
se ir tuo pačiu paremt turiz-
mo verslą“, – žurnalistams 
sakė ministras Rimantas Sin-
kevičius.

„50 tūkst. žmonių galės nuo 
rugsėjo pirmos iki lapkričio 30 
dienos pasirinktinai atsipūsti, 
pasimėgauti SPA, tai mūsų 
padėka“, – teigė jis. Ministro 
teigimu, šiai priemonei skirta 
10 mln. eurų, tačiau negalėjo 
įvardinti, iš kokių lėšų skirta 
ši suma.

„Tos lėšos skirtos, ma-
tomai, iš skolintų lėšų (...) 
Greičiausiai tai yra skolintos 
lėšos“, – sakė ministras.

R. Sinkevičius patikino, 
kad dotacija skiriama vi-

siems medikams – ir tiems, 
kurie dirba be licencijų.

„Labai prašysim, kad sa-
vivaldybių merai pateiktų są-
rašus tų žmonių, kurie neturi 
licencijų – pagal tuos sąra-
šus bandysim koduot ir tokiu 
būdu sudaryt sąlygas pailsėt“, 
– pasakojo R. Sinkevičius.

Jis pridūrė, kad šiuo metu 
šalyje yra apie 35 tūkst. licen-
cijuotų medikų, ministras taip 
pat teigė, kad „diskusijų klau-
simas“, ar dotacija galės pasi-
naudoti ligoninių valytojai.

Ministro teigimu, medikai 
tiesiogiai išmokos į savo sąs-
kaitas negaus – jie turės regis-
truotis.

„Jie tų pinigų į savo sąs-
kaitą negaus. Jie pasirinks 
įstaigą, kurioje norės praleist 
laiką, elektroniniu būdu regis-
truosis. Įstaigos konkuruos, 
kurios pasiūlys geriausią pa-
ketą“, – kalbėjo ekonomikos 
ir inovacijų ministras.

Ministro patarėja Vitalija 
Jankauskaitė-Milčiuvienė tei-
gė, kad ruduo pasirinktas to-

dėl, kad yra  tikslas paskatinti 
turizmo sektorių ne sezono 
metu, nes vasarą jis perkrau-
tas.

„Tikslas yra paskatinti juos 
ne turizmo laikotarpiu, ne se-
zono laikotarpiu“, – žurnalis-
tams sakė ministro atstovė.

Ji pridūrė, kad jeigu įvyks 
antroji koronaviruso banga, 
priemonę teks peržiūrėti.

„Jeigu bus antroji banga, 
tai medikams teks dirbti, tada 
teks iš naujo persvarstyti šios 
priemonės galimybes“, – teigė 
J. Jankauskaitė-Milčiuvienė.

Ministerija teigia, kad 
paslaugą už medikams skirtą 
dotaciją galės teikti kelionių 
organizatoriai, viešbučiai, 
kaimo turizmo sodybos, SPA 
centrai, sanatorijos, informa-
ciją apie tai galima rasti pus-
lapyje atostogosmedikams.lt.

Naujienų agentūros BNS 
informaciją atgaminti visuo-
menės informavimo priemonė-
se bei interneto tinklalapiuose 
be raštiško UAB BNS sutikimo 
draudžiama.
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Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Liepos 24 d. Naktį 10

Dieną 20
PV, 
5-10 m/s

Liepos 25 d. Naktį 14
Dieną 22

PV,
5-10 m/s

Liepos 26 d. Naktį 11
Dieną 23

PV, 
4-9 m/s

Liepos 27 d. Naktį 13
Dieną 22

P,
3-8 m/s
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ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

Karantino diena.
***
Mažylio taisyklė: jei mama 

pasakė „ne“, tai paklausk 
močiutės.

***
– Kiek kainuoja šis žiedelis?
– Tūkstantį eurų.
– Košmaras. O šitas?
– Du košmarai.
***
Navigacijos įrenginys 

blondinės automobilyje po 
savaitės jai nurodė kryptį: „Eik 
po velnių!“

***
Berniukas klausia tėčio:
– Ar tiesa, kad vyrai turi išlikti 

ramūs bet kokioje situacijoje?
– Tikrai taip.
– Tada sakyk, ką pirmiau tau 

parodyti: mano pažymių knygelę 
ar mamos naują suknelę?

***
Futbolininko katinas niekada 

nesusisuka į kamuoliuką.
***
– Petriuk, ar jūs namie turite 

gyvūnų?
– Turime. Katę ir penkias 

šaldytas kilkes.
***
Tvarkant spintą galima rasti 

įvairių daiktų. Ir penkis kartus 
– katiną.

***
Kad parodytų, kas namie 

šeimininkas, Petras tris 
valandas badė katės snukutį į 
namo pirkimo sutartį.

***
Kalbasi du vagys kalėjime:
– Tai ką, nepasisekė vagystė, 

ar ne? Kaip įkliuvai?
– Įsivaizduok, aš tris savaites 

šėriau jų šunį. O užmyniau 

Bare išgėrusi moteris 
garsiai šaukia, kad visi 
girdėtų:

– Čia yra vyras, kuris 
gali padaryti taip, kad aš 
pasijausčiau tikra moterimi?!

Vienas atsistoja, nusivelka 
marškinius ir mesdamas jai 
taria:

– Imk. Išskalbk ir po to 
išlygink...

***
Petriukas su tėčiu išėjo 

į svečius, o mamai apie tai 
nieko nepasakė. Tada tėvas 
prisiminęs sako sūnui:

– Paskambink motinai ir 
pasakyk kur mes.

Petriukas skambina ir sako:

Orų prognozė liepos 24-27 d.

– Mama, kur mes?
***
Ateina ūkininkas pas kitą 

ūkininką:
– Klausyk, kaip sugebi 

išmelžti tiek daug pieno?
– Įtikinėjimu. Ateinu ryte į 

tvartą ir švelniai klausiu: „Na, 
kas šiandien pietums: pienas ar 
jautiena?“

***
Močiutė pasakoja Petriukui, 

kaip kentėjo Jėzus Kristus:
– Prikalė Dievulį vinimis 

prie kryžiaus, o jis vis tiek 
prisikėlė.

Petriukas:
– Reikėjo jį varžteliais, 

varžteliais...

***
Krenta lėktuvas. Lakūnas:
– Baze, baze! Aš pirmas! 

Kuras baigėsi, aukštis 10 
tūkstančių metrų! Krentu! 
Praneškite instrukcijas!

– Pirmas, pirmas! Aš bazė! 
Atidžiai klausykite instrukcijų 
ir kartokite: „Tėve mūsų, kuris 
esi danguje...“

***
Naujojo ruso klausia:
– Ką darytumėt, jei 

turėtumėt laiko mašiną?
– Kaip ką, kaip ką? Aišku, 

kad tiuninguočiau.
***
Niekas taip nepadeda 

ūkio darbuose, kaip išjungtas 
internetas. 

***
– Karste aš jį mačiau! 

– pasakė pasipiktinęs 
turistas, išeidamas iš Lenino 
mauzoliejaus.

***
Viena panelė giriasi 

draugėms:
– Kad jūs žinotumėt, koks 

mano Petras mielas. Jis man 
rožes kasdien kibirais tempia. 
Kibirai baltų rožių...

– Klausyk, o jis ne 
Klumpiabalių gatvėj gyvena?

– Klumpiabalių.
– A, tai čia tas kapinių 

sargas...
***
– Jaunuoli, pirkite loterijos 

bilietą!
– Negaliu, mano įsitikinimai 

neleidžia.
– Kokie dar įsitikinimai?
– Aš statistikos 

departamento analitikas.
***

Mūsų partija parašė savo 
rinkimų programą su tikslais 
ir siekiais. Vieną egzempliorių 
išsiuntė Kalėdų seneliui, o kitą 
– auksinei žuvelei.

***
Buratinas nuo vaikystės 

bijojo skiepų. Nuo to laiko, kai 
jį bandė paskiepyti kriaušės 
šakele.

***
– Ką daro ledi, sužinojusi, 

kad lordas buvo operoje su 
kita?

– Surengia spektaklį namie.
***
Ginčuose kartais gimsta 

tiesa, bet dažniausiai – 
paprasčiausios muštynės.

***
Paauglys sūnus sako tėvui:
– Nori, aš padovanosiu pačią 

geriausią dovaną, kokią tik 
sūnus gali padovanoti tėvui?

– Kokią?
– Įsidrauginsiu tave 

facebooke.
***
Kunigas smalsiai žiūri į 

žmogelį, kuris žaidžia golfą. 
Tas klausia:

– Gerbiamasis, matyt, jūs 
manote, kad sekmadienį žaisti 
golfą – nuodėmė?

– Ne, sūnau mano. Taip 
žaisti golfą yra nuodėmė bet 
kurią savaitės dieną.

***
Kaimyninės šalies 

prezidentas pareiškė, kad 
pavargo būti prezidentu. 
Karūnacija numatyta 
sekmadienį.

***
Epidemijos metu vasario 

14-oji bus pervadinta Šventojo 

8-699-606608-699-60660

DIENOS BBQ! DIENOS BBQ! 

Staliukų rezervacija bei  užsakymai į namus tel.
Darbo dienomis 11-15 val.Darbo dienomis 11-15 val.

katinui ant uodegos.
***
Pratybos. Pulkininkas bara 

karius:
– Ar jūsų kuopos vadas 

žino, kad jūsų apkasas 
išgriuvęs?!

– Tikrai ne, tamsta 
pulkininke! Bet mes iškart 
vadui pasakysim, kai tik jį 
atkasim.

***
Instrukcija naujokams: 

„Kovinę granatą reikia mesti 
taip, kad ji dar ką nors be jūsų 
užmuštų“.

***
Šėtonas atėjo pas suvalkietį 

sielos. Išėjo tuščiomis ir dar 
šiek tiek skolingas.

***
Numirė inžinierius 

automatikas. Atėjo prie Rojaus 
vartų, o šv. Petras jam ir sako:

– Į pragarą.
– Bet kodėl, aš juk visą 

gyvenimą dorai gyvenau.
– Tiesiog velniams katilas 

sugedo. Pataisysi ir grįši.
***
Viena senmergė sako kitai:
– Man reikia to, kuriam 

nerūpėtų mano sąskaita banke, 
mano butas, mano mašina, 
mano akcijos, tik mano siela.

– Tai taip ir sakyk, kad 
tikiesi ištekėti už šėtono.

***
Uošvienės buvo sugalvotos 

dėl to, kad šėtonas ne visur 
suspėja.

***
Jehovos liudytojas klausia:
– Ar jau suradote Dievą?
Praeivis atsako:
– O ką, jis buvo dingęs?

 DĖMESIO!
Išpardavimas!

* Chlorofilas (spygliuočių eliksyras).
* Neolife produktai.
*Rankų darbo naminė duona.

*Vandens jonizatoriai.
*Himalajų druskos šviestuvai.
*Ekologiški produktai.

Darbo laikas I-V 10-18 val.
Tel.; +370 611 39023
J Gruodžio g. 2a, Rokiškis

MALONIAI  KVIEČIAME 
APSILANKYTI!

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Motociklininkams ir 
dviratininkams aprangą, šalmus, 
batus ir kita. Tel. 8 686 37 924. 
Rokiškis
• Krepšį, pagamintą iš tentinės 
medžiagos, su Krone logotipu. 
Kaina 16 Eur. Tel. 8 686 74 923. 
Rokiškis
• Dviratininko šalmą. Kaip naujas. 
Kaina 6 Eur. Tel. 8 686 74 923. 
Rokiškis
• Juodus odinius moteriškus 
sportinius batelius lenktu padu. 40 
dydis. Kaina 42 Eur. 
 Tel. 8 695 74 290.  

Rokiškis
• Moteriškus odinius sportinius 

batelius. 38 dydis. Kaina 37 Eur. 
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis


