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Vidury dienos Juodupėje – vilko išpuolis. 
Ir jau nebe pirmas

Liepos 23-ąją prie pat 
Juodupės, Raišių kaime 
(Raišių kaimas prasideda 
tiesiai už Juodupės ribos) 
vilkai užpuolė besiganiusią 
karvę (R. Andriuškevičiaus 
nuotr.). Išpuolis ypatingas 
tuo, kad įvykdytas ne naktį 
ar paryčiais, o dienos metu. 
„Vilkų yra tiek, kad pama-
tyti juos dieną – įprastas 
reiškinys“, – situaciją ko-
mentavo Juodupės girinin-
kijos girininkas, medžioto-
jas Rytis Andriuškevičius.

Pašnekovas atskleidė 
daugiau įvykio detalių. Rytą 
karvės šeimininkai jokių ne-
laimės ženklų nepastebėjo. 
Gyvulys buvo ramus, ramiai 
ganėsi. O per pietus atėję 
perkelti karvės, jie išvydo 
kraupų vaizdą: ji buvo kru-
vina ir labai išgąsdinta. Ir 
snukiu rodė į mišką: ten, kur 
nubėgo užpuolikai.

Pasak R. Andriuškevi-
čiaus, tai be abejonės vilkų 
darbas. Tą rodo palikti grum-
tynių pėdsakai ganykloje. 
Karvė nesileido lengvai pa-
pjaunama: ji ir trypė, ir spar-
dėsi. Laimė, kažkas, greičiau-
siai praeivis, vilkus pabaidė.

Pašnekovas neslepia: vil-
kai Juodupės apylinkėse ei-
bes krečia jau nuo pavasario. 
Nuo jų nukentėjo Užubalių, 

Onuškio ūkininkai. „Jei jau 
dabar dienos metu gyvulius 
puola, baisu ir pagalvoti, 
kas bus, kai vilkai pradės 
mokyti jauniklius“, – sakė 
R. Andriuškevičius. Pasak 
jo, vilkiukus tėvai medžio-
klės paslapčių pradės mokyti 
rugpjūčio pabaigoje-rugsėjo 
pradžioje. Todėl ūkininkams 
pataria dar labiau saugoti 
savo gyvulius.

Medžiotojas atviras: iš-
puolių tik daugės. Mat vilkas 
gamtinių priešų neturi, ir li-
goms jis atsparus. Vieninte-
lis dalykas, galintis išretinti 
jauniklių skaičių: maisto 
stoka. O dabar vilkų šeimy-
nos gausios. „Kaimynai la-

tviai mums atsiuntė filmuką, 
kuriame užfiksuota ant kelio 
dešimt vilkiukų. Paprastai 
vilkų šeimynoje būna 5-6 
jaunikliai“, – sakė jis. 

Pagrindinis vilkų mais-
tas – šernai. Jų populiacija 
labai sumažėjusi dėl afriki-
nio kiaulių maro. Dėl gerų, 
lengvų žiemų stirnų gausu, 
tačiau jos stiprios ir sume-
džioti jas vilkams reikia daug 
pastangų. O pririšti ar elek-
triniu piemeniu aptverti gy-
vuliai – lengvas grobis. Todėl 
pirmiausia jie ir tampa vilkų 
taikiniu.

Rokiškio rajone, pasak 
pašnekovo, vilkų išties gau-
su. Jei visoje Lietuvoje per-

nai buvo leista sumedžioti 
120 vilkų, tai mūsų rajone 
buvo sumedžiota daugiau nei 
10 proc. šios kvotos. Lietu-
voje vilkų medžioklė pra-
sidės tik įpusėjus rudeniui 
(Latvijoje ji leidžiama nuo 
liepos vidurio).

„Ūkininkai prašo pagalbos 
– ar negalėtume vilkus bent 
pabaidyti. Pabaidyti galime. 
Bet šie žvėrys plėšrūs ir gu-
drūs. Jei ir pašaudytume į 
orą, triukšmas juos atbaidytų 
kelioms valandoms. Naktį jie 
vis tiek ištaikytų progą ateiti 
medžioti galvijų“, – paaiški-
no R. Andriuškevičius.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Rokiškio savaitės įvykių apžvalga
Stebuklai ir ne kitaip. 

Liūtis Vilniuje, o griaudė-
ja ir žaibuoja visa Lietuva, 
įskaitant ir mūsų Rokiškį. 
Ne veltui sakoma, kad nė 
viena krizė tiek bėdų ne-
pridarys, kiek valytoja su 
šluota serverinėje. Šįkart 
diversiją Registrų centro 
duomenis saugančioje ser-
verinėje surengė ne valyto-
ja. Tačiau pasekmės tos pa-
čios. Tris dienas visa tauta 
sėdi be... vizitų pas gydyto-
jus, be receptų, be svarbių 
duomenų. O kai kurių ban-
kų klientai – ir be pinigų, 
kitaip sakant, prieigų prie 
savo elektroninių sąskaitų. 
Už lango XXI a.: civiliza-
cijos, technologijų amžius, 
kosmoso platybėse skrieja 
erdvėlaiviai, žmogus įvaldė 
nano technologijas ir su-
geba dešifruoti DNR seką. 
Bet va pasirūpinti sandariu 
serverinės stogu – užduotis 
neįveikiama. 

Tik pasidžiaugėme, kad nu-
tolo korona viruso šmėkla. Pa-
galiau gyvenimas grįžo į savas 
vėžes: nors sveikindamiesi dar 
nedrįstame ištiesti ranką, ir 
Vasaronėse šokti galima tik su 
savuoju (nors dokumentų dar 
netikrina). Kultūros centrui ir 
jo lankytojams vis opiau išky-
la kėdučių klausimas: išaugus 
Vasaronių populiarumui ir 
tebetvyrant epidemijos antro-
sios bangos grėsmei, meiliai 

ant suolelio susipaudęs nebe-
pasėdėsi. 

Juolab, kad kaulėtą epi-
demijos leteną mūsų rajonas 
pajuto praėjusį penktadienį. 
Laimė, įtarimai nepasitvirtino. 
Jau kelintą kartą. Kol kas esa-
me tarp tų rajonų, kuriuos šis 
užkratas aplenkė. Bet įdomių 
tyrimų rezultatų dėka rokiš-
kėnai reguliariai priverčiami 
pasitikrinti veido kaukių ir de-
zinfektantų atsargas. Kita ver-

tus, galime konstatuoti, kad 
nykstantis užkampis kartais 
turi savų privalumų: net koro-
nai esame neįdomūs.

Su tuo susijusi ir kita svar-
bi žinia. Rajono savivaldybės 
Civilinės metrikacijos ir ar-
chyvų skyrius pateikė duo-
menis, dėl kurių kiekvienas 
rajono politikas turėtų griebtis 
už galvos. 57 naujagimiai per 
pusę metų. Štai dėl ko reiktų 
skelbti ekstremalią situaciją 

ir visu rimtumu aiškintis prie-
žastis, kodėl mūsų rajone re-
ziduojantys gandrai neatlieka 
savo pareigų. Kitaip sakant, 
tik kas trečią dieną atneša po 
mažylį. Labiausiai tuo turėtų 
susirūpinti Švietimo sistemos 
darbuotojai: jei gandrai ir to-
liau dirbs tik trečdaliu pajėgu-
mų, tai netrukus turėsime dar 
kelias mokyklas be mokinių. 
Tačiau rajono politikams ši 
statistika nerūpi: jiems kur kas 
aktualiau rietis dėl pirties įkai-
nių, nei aiškintis, priežastis, 
kodėl mūsų rajone drastiškai 
sumažėjo gimstamumas.

Tuštėjančiuose miesto kie-
muose nebeskamba vaikų 
juokas. Užtat girdėti varnų 
krankimas. Šie paukščiai dir-
ba visu pajėgumu. Ir vyšnių 
derliaus perteklių sudoroja, 
ir šiukšles išrūšiuoja, ir šunų 
maisto dubenėlius patikrina. 
Ir miestelėnams primena, kad 
reikia reguliariai nuplauti au-
tomobilį. 

Rajono savivaldybė atsi-
krato flinstounomobilių. No-
rintieji įsigyti mašiną, tą galė-
jo padaryti kišenėje turėdami 
vos šimtą su trupučiu eurų. 
Tik kiek reiktų dar primokėti 
taršos mokesčio, istorija kol 
kas nutyli...

O rajone gyvenimas teka 
sava vaga. Žemdirbiai su neri-
mu dairosi į dangų, ir panašu, 
kad šventa Ona – duonos po-
nia šiemet praeis be šviežios 
duonos. Užtat nestigs dainų, 
šokių ir kitokių linksmybių: 
Onos atlaidai mūsų rajone 
švenčiami net trijose parapi-
jose.

Kai kuriems švęsti nerei-
kia atlaidų, ar apskritai kokios 
nors progos. O prišventus kyla 
įdomiausių minčių. Pavyz-
džiui, eilėraščio eilutes „įlipo 
silkės į obelį – kaip gera turėt 
automobilį“ pabandyti įgy-
vendinti praktiškai. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Sigito Daščioro pateiktą savaitės rajono įvykių analizę stebėkite vaizdo įraše www.rokiskiosirena.lt

Dvidešimtmečio automobilyje - 
galimai narkotinė medžiaga

Liepos 24 d., 23.23 val. pranešta, kad Rokiškyje, pa-
tikrinimui sustabdytas automobilis „Opel Astra“, kurį 
vairavo vyras (gim. 2000 m.). 

Patikrinimo metu vairuotojas ant žemės numetė tris plas-
tikinius maišelius, kuriuos apžiūrėjus buvo matyti baltos 
spalvos milteliai, galimai narkotinės ar psichotropinės me-
džiagos.

Panevėžio vyriausiojo policijos 
komisariato inform.

Sulaikytas neblaivus „Audi“ vairuotojas
Liepos 26 d., 2.58 val. pranešta, kad Rokiškyje, Perkūno 

g., neblaivus (2.31 prom. girtumas) vyras (gim. 1995 m.) 
vairavo automobilį „Audi A6“. Įtariamasis sulaikytas.

Panevėžio vyriausiojo policijos 
komisariato inform.

Rokiškio rajono savivaldybės 
administracija skelbia atranką 
Kriaunų seniūnijos vairuotojo pa-
reigoms užimti (darbuotojas pa-
gal darbo sutartį (pareigybės lygis 
- C) koeficientas nuo 4,0 iki 4,08 

priklausomai nuo profesinio darbo patirties 
(metais)). 
 Išsamesnė informacija Rokiškio rajo-
no savivaldybės interneto svetainėje adresu 
http://www.rokiskis.lt . 

Užs. 1076

Teisingumo ministras: vėliausiai iki trečiadienio e. sveikata bus atkurta
Registrų centro specia-

listams e. sveikatos sistemą, 
kurios veikla sutriko prieš 
savaitę, pavyks atkurti vė-
liausiai iki trečiadienio, žada 
teisingumo ministras Elvi-

nas Jankevičius. 

„Šią savaitę e. sveikata 
turi būti paleista. Direktoriui 
uždavėme, kad ją paleisti vė-
liausiai iki trečiadienio. Gali 

būti, kad patys naujausi duo-
menys laikinai nebus šioje 
sistemoje, bet visos įstaigos 
juos turi savo serveriuose. 
(...) Iki trečiadienio e. svei-
kata veiks“, – po susitikimo 

su Registrų centro direkto-
riumi Sauliumi Urbanavičiu-
mi žurnalistams Teisingumo 
ministerijoje sakė E. Janke-
vičiu.

BNS inform.
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BRYDĖS

Tai ką, sutaupėm, škia?! Arba trisdešimties metų 
vaikščiojimo grioviais pasekmės

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Gyvenime retai būna atsitikti-
numų ir stebuklų. Paprastai dau-
guma didelių ar mažų sėkmių bei 
nelaimių yra tik banalus priežasties 
ir pasekmės ryšys. „Skaitykite lai-
kmečio ženklus“, – yra viena mano 
mėgiamiausių šv. Jono Pauliaus II 
minčių. Kuri idealiai iliustruoja šių 
dienų situaciją.

Vienas mano labai gerbiamas 
žmogus, iš kurio aš mokausi, tei-
gia, kad karantinas apnuogino visą 
mūsų 30-mečio pastangų bergž-
dumą. Privertęs užsidėti kaukes 
ant veido, jis nuplėšė mūsų būties 
maskuotes. Po savigyros blizgesiu 
ir amžinai sėkmingų fasadu, nau-
jausiuose stikliniuose urveliuose, 
madingose mašinose ir vardiniuose 
skuduruose slypintį skurdų idiotų 
pasaulėlį. Sukurtą iš mėšlo ir paga-
liukų, tikrąja ir perkeltine prasme. 
Žiauru? Teisybė akis bado?

Karantinas buvo audra, nunešusia 
aptrupėjusį tinką ir atvėrusia esmę 
daugelyje visuomenės sričių: nuo me-
dicinos, švietimo iki tikėjimo. Tai, ką 
dešimtmečiais maskavo gudrių vie-
šųjų ryšių agentūrų, projekčiukų vie-
šintojų ir kitų saldžiabalsių tauškalių 
kohortos. Mes leidome milijonus vie-
šiesiems ryšiams, niekam nereikalin-
giems projektams, bet neapsaugojom 
pagrindo, esmių esmės. Vyšnaite ant 
torto tapo liūties paskandinta Regis-
trų centro duomenų serverinė. Lietus 
ne tik sugadino serverius. Jis nulijo 
maskuotę, slepiančią mūsų visuome-
nės bukumą ir idiotizmą, kai nebe-
mokama skirti esmės nuo smulkme-
nų, o atrodyti yra svarbiau, nei būti. 
Serverinės gedimas – prikišamas ir 
akivaizdus „pravalų pravalasׅ“ ilgoje 
„pravalų“ sekoje.

Bet kokio projekto sėkmę lemia 
du esminiai faktoriai: išteklių kiekis 
ir gebėjimas juos panaudoti. Išteklius 
mes skirstome pagal prioritetus. Per 
trisdešimt metų prioritetus kėlėme tik 
popieriuje. Todėl ir turime: popieriu-
je gražu, o praktiškai... paskendo. Be 
prioritetų taškome išteklius viskam, 
kas tuo metu atrodo įdomu ar mirtinai 
reikalinga. Be tikslo, nereikalaujant 
rezultato. Ištaškius išteklius smul-
kmenoms, stebimės, kad jų nebėra 
esminiams dalykams. Mes neturime 
pinigų švietimui ir medicinai, netu-
rime gyvybiškai svarbius duomenis 
saugančių serverių tinkamoms pa-

talpoms, bet užtektinai turime „par-
kams“ viduryje miškų, niekieno ne-
matyto vabalo apsaugai, dešimtims 
niekam nereikalingų institucijų ir 
etatų. Mes „optimizavome“ medici-
ną, policiją ir kitas būtinai reikalin-
gas institucijas, o kitose pristeigėme 
bereikalingų pareigybių. Spaudžiu 
dešinę savo bičiuliui, išdrįsusiam at-
rėžti kultūros paveldo specialistei, 
pagrasinusiai bauda už varvantį kul-
tūros paveldo pastato stogą: „Kad 
stogas varva, ir be tamstos skambučio 
žinau. Aš tame pastate kasdien dirbu. 
Ir jei valstybė nešvaistytų pinigų to-
kių etatų kaip tamstos, išlaikymui, ji 
turėtų pinigų kultūros paveldo pastatų 
stogams remontuoti“. Kitas bičiulis 
mandagiai užsiminė, kad švaistūniz-
mas mūsų valstybėje pasiekė neregėtą 
tobulybę. Štai nusprendžiama rengti, 
pavyzdžiui, kokio nors parko atnauji-
nimo projektą. Naujojo parko projek-
tui parengti skiriama didelės, dešim-
timis tūkstančių skaičiuojamos lėšos. 
Projektas, žinoma, parengiamas. Bet 
faktiniams parko atkūrimo darbams 
pritrūkstama lėšų. Projektas atgu-
la į stalčių ir ten ramiausiai moraliai 
pasensta. Ir jei kas sugalvotų vėl tą 
parką tvarkyti, reiktų naujo projekto. 
Kodėl taip elgiamės?

Didžiausias išteklius, be abejo, yra 
žmogaus protas. Nieko taip  nenuver-
tinome ir taip nedevalvavome, kaip 
protą. Mes rinkomės gražius ir „sė-
kmingus“, bet ne protingus. Ir srebia-
me pasekmes. Mes viešojoje erdvėje 
beįgalūs diskutuoti tik apie vestuvines 
sukneles ir mergelių-avelių nėštumus. 
Atsiverskime bet kurį portalą ir pa-
skaičiuokime, kiek jame apie mei-
les, draugystes, vestuves ir skyrybas. 
Kiek jame tuštučių, kurių profesijos, 
ką ten profesijos, net vardo neįsime-
name, „giliamintiškų“ postringavimų 
apie nieką? Ir kiek pas mus diskusijų 
apie esmę? Netgi politinę diskusiją 
pakeitė atskirų partijų pasamdytų vie-
šųjų ryšių agentūrų dvikovos. Ar iki 
šiol buvo taip kurioje nors visuome-
nėje, kad jos vedliu būtų ne politikai, 
karvedžiai, ne jų patarėjai filosofai 
ir mokslininkai, o vos pilnametystę 
peržengusios mergelės-avelės ir ber-
niukai-sulaižyti plaukiukai, vadinami 
influenceriais? Ką šitie pienburniai 
gali influensinti? Kokio špakliaus ir 
kiek centimetrų užmozoti, kad, atsi-
prašant, nusipieštum snukį? Kuo vie-
nas skurliukas skiriasi nuo kito? Kol 
mes viešojoje erdvėje diskutuojame 
apie špaklių, skudurus ir kremukus, 
nėra ko stebėtis, kad serverynai skęs-
ta. Ne ką geresnė ir mūsų vyresnio-
ji karta. Tie, kuriems sielos vis dar 
medžiais laipioja, kurie vis dar tebe-
skaičiuoja keturnedėlius ir viską pa-
sirengę iškalti lentelėmis bei uždengti 
plytelėmis.

Todėl retai kam bekyla noro iš-
siaiškinti, kur iš tiesų nusėda mūsų 
kruvinu darbu uždirbti pinigai. Ar 
kada nors klausėme, kokios kokybės 
ir už kokią kainą valstybės paslaugas 
gauname? Kodėl mes kaimuose išlai-
kome dešimtis pustuščių pastatų, mo-
kame už veiklos imitacijas, už tuščių 

patalpų šildymą bei remontą? Kiek 
mes sumokame už feikinius etatus. 
Už kovą prieš smurtą šeimoje... lanks-
tinukais, už girtuoklių auklėjimą... 
paskaitomis, už „etatinių“ bedarbių, 
neįstengiančių žmoniškai nusipraus-
ti valstybės dovanotu muilu, verti-
mą vizažistėmis ir manikiūristėmis? 
Žmonių su plika akimi badančiomis 
priklausomybėmis – vilkikų vairuoto-
jais? Dviejų su penkiais nesudedančių 
žmonių – apskaitininko padėjėjais. 
Parodykit man bent vieną įmonę, 
įdarbinusią bent vieną tokį „padėjė-
ją“? Ir visa tai kainuoja. Milijonus. 
Paleistus vėjais.

Milijonus išmėtytus beviltiškiems 
oksimoronams, išdidžiai vadinamais 
socialiniais verslais. Nes tik pusgal-
viai gali manyti, kad ten, kur nagų 
nekiša verslas, su jo ištekliais ir spe-
cialistais, prasisuks penkios kaimo 
bobelės. Jos naiviai tiki, kad ten, kur 
nėra valstybės paramos, jos žiemą se-
noje kiauroje mokykloje įkurs senelių 
namus, o vasarą, išgarbinę senukus 
namo grynu oru kvėpuoti, į tas pačias 
lovas sukiš poilsiautojus. Kad įkūrus 
rajone viso labo keturioliktą muzie-
jų, leisis lėktuvai jo aplankyt. Gerai 
jau gerai, ne lėktuvai. Autobusai. 
Pasvajokit, ir praeis... Jei tik praeitų. 
Kasmet į šituos beviltiškus reikalus 
sukišami milijonai Europos Sąjungos 
paramos ir milijonai savų, valstybės 
lėšų. Mūsų, mokesčių mokėtojų lėšų.

Mes trisdešimt metų galvojome, ir 
dabar tebegalvojame, kad švaistomos 
ir vagiamos valstybės, o paprasčiau 
sakant, niekieno lėšos. Ne. Valstybė 
neturi nė euro savo lėšų. Tai mūsų lė-
šos. Ir kiekvienas tuščio autobuso rei-
sas, kiekviena mokykla su septyniais 
vaikais išlaikoma iš mūsų kišenių. Jei 
taškome pinigus šildydami orą, never-
kime, kad mažos mokytojų algos. Jei 
mes šildome 2000 kvadratinių metrų 
pastatą, kuriame glaudžiasi biblioteka 
ir kultūros centro administratorė puse 
etato, tai neverkime, kad ji yra pati 
sau ir režisierė, ir valytoja, tegaunanti 
minimumą. Nes mes taip norime. Mes 
norime, kad už mūsų pinigus būtų 
imituojamos niekam nereikalingos 
veiklos, išlaikomi žmonės, kurie už 
debesų ganymą gauna elgetiškus at-
lyginimus. Juk sumokame už tai, kad 
tos pačios aštuonios kaimo aktyvistės 
iš ryto rinktųsi bibliotekoje, per pietus 
– bendruomenės namuose, o pavaka-
rę – kultūros centriuke. Imituodamos 
turiningą kaimo bendruomenės vei-
klą. Bepigu po kaimą ratais iš vienos 
valdiškos įstaigos į kitą špacyravoti, 
jei yra pusglušių, kurie tris patalpas 
(pageidautina dar ir atskiruose pasta-
tuose) aštuoniems žmonėms išlaiko.

Vienintelis būdas atpratinti nuo to-
kio saldaus gyvenimo svetima sąskai-
ta, yra griežtas auklėjimas: jei tamsta 
nori maršruto, kuriuo nevažiuoji, va-
dinasi, per metus patirtus nuostolius 
padaliname iš visų parašais autobuso 
pageidavusių skaičiaus, ir kiekvienam 
iš jų pateikiame sąskaitą. Tarkime, už 
maršrutą Rokiškis-Šiauliai, kasmet 
generavusį 20 tūkst. Eur nuostolių, 
pernai pasirašė 200 žmonių. Vadinasi, 

matematiškai kiekvienam pasirašyto-
jui po 100 Eur sąskaitą už paslaugą, 
kurią užsisakėte, bet nesinaudojate. 
Lygiai taip pat derėtų pasielgti ir su 
pirties pramogų tik parašais išsiilgu-
siais. Ir kultūros administratoriaus 
penkiolikai bobučių pageidaujančiais. 
Tik taip bus pagaliau išmokta realiai 
vertinti savo įgeidžius.

Ar besuvokiame, kad šitaip švais-
tydami apvagiame save? Kiekvienas 
netinkamas elgesys anksčiau ar vėliau 
sukelia pasekmes. Juk mūsų naujieji 
lietuviai, sugebėję „išjungti“ darbo 
kodeksą, dabar verkia ko? Kad nebe-
liko vergų, dirbančių po 12 val. už mi-
nimumą. Nes žmogus, dirbantis tik už 
stogą ir dubenėlį valgio, yra vergas. 
O mūsų ponai apgavo patys save. Iš-
kėlę kapitalo, įrengimų, pastatų vertę 
aukščiau visų vertybių mato – žmo-
gaus. Jie ir liko prie įsivaizduojamų 
vertybių, kurios be žmogaus proto ir 
talento yra tik metalo laužas. Ir be-
lieka skųstis, kad nebėra kvalifikuotų 
darbuotojų. Pamirštant pridėti: už el-
getišką algą. Buvo prarasti patys svar-
biausi, brangiausi ištekliai – žmonės, 
jų protai, jų galimybės, jų talentai. Jie, 
atsisakę dirbti už pragyvenimą, išva-
žiavo ir dirba ten, kur mato tikslus 
ir perspektyvas. Jie nebijo dirbti, bet 
žino, kodėl ir kam dirba. Lygiai taip 
pat, kaip mes, kurie dirbame ten, kur 
sąžiningai vertina mūsų protą, žinias 
ir pastangas.

Nevertindami žmogaus proto, žinių 
ir talento, per trisdešimt metų nusiau-
bėme valstybę. Nustekenome ją. Kai 
turėjome kurti ir investuoti, švaistėme 
ir lėbavome. Taip į ožio ragą suvary-
dami ištisas sritis. Kodėl sakau „mes“, 
nors niekada, kaip daugelis jūsų, ne-
sukčiavau ir nevogiau? Nes tylėjome. 
Dėl bailumo, nenoro gilintis, dėl noro 
„užleisti durniui kelią“ mes trisdešimt 
metų tebevaikščiojome grioviais. 
Mes leidome save išnaudoti, naikinti 
mūsų darbu sukurtus resursus. Mūsų 
sunkiai uždirbamus pinigus skirti ne 
gyvybiškai svarbiems prioritetams, o 
aplink juos aplipusiems tranams.

Jei mes laiku neišdėliojome priori-
tetų, meldėmės ne Dievui, o pastatui, 
trinkelei, plytai, tai neverkime, kad 
šiandien ir beturime savo dievus. O 
šie dievai kerštingi. Dabar mes turi-
me ligoninių korpusus be gydytojų, 
mokyklas be vaikų, įmones be dar-
buotojų. Jei leidome, kad švaistytų 
mūsų išteklius, tai neverkime, kad tris 
dienas sėdime be pinigų ir be vaistų. 
Patys to nusipelnėme. Nes nedrįstame 
paklausti pono politiko, svaigstančio 
apie popierizmo medicinoje sumaži-
nimą, o ar ne tamstos partijos dele-
guoti žmonės šitą jovalą ir sukūrė? Ar 
ne tu esi atsakingas už šitą betvarkę, 
kurią dabar taip kilniadvasiškai siūlai-
si tvarkyti? Mes nedrįstame paklaus-
ti, kodėl kažkas turi lėšų viešiesiems 
ryšiams, bet neturi lėšų atsarginiams 
serveriams. Kodėl buvo suremon-
tuotos mokyklos ir sudėtos trinkelės 
ten, kur nebėra žmonių? Kodėl mes 
galime metų metus išlaikyti, šildyti ir 
remontuoti mokyklą su septyniais ar 
trisdešimčia vaikų, bet negalime už-

sandarinti vienos vienintelės patalpos, 
kurioje saugomi gyvybiškai svarbūs 
duomenys? Kodėl mes galime mokėti 
algas medinių angelų buhalteriams, 
bet ne nusipirkti kvėpavimo aparatų, 
chalatų ir kaukių? Kodėl mes galime 
atnaujinti už pusę milijono medinę 
bažnyčią, bet nerasti poros tūkstančių 
eurų pakeisti jos elektros instaliaciją 
ir įvesti gaisro signalizaciją?

Gal jau vietoj tūkstančių projek-
čiukų „Mūsų kaimas baisiai fainas, 
trys bobutės ir kombainas. Kombaino 
„Niva“ įveiklinimas“ pagaliau susi-
taikykime, kad demografinė situacija 
negailestingai pasikeitė. Ir nustokime 
mirusius kaimus gaivinti projekčiu-
kais, trauklapiais ir šakočiais. Gal 
vietoj lankstinukų „Smurtui prieš mo-
teris – ne!“ tiražavimo pasamdykime 
bent vieną psichologą, kuris realiai 
padėtų aukai susivokti situacijoje. Gal 
vietoj girtuoklių perauklėjimo kursų 
pagaliau nustokime pašalpomis, soci-
aliniu būstu ir paslaugomis finansuoti 
priklausomybes, pagal taisyklę: alko-
holis yra prabangos prekė, jei ją perki, 
vadinasi, turi iš ko gyventi. Gal vietoj 
didžiulių mokyklų skyrimo mažoms 
bendruomenėms, niekam nereikalin-
gų muziejų rengimo, tiesiog susitai-
kykime, kad pastatai nebereikalingi ir 
juos ramiai nugriaukime. Kai prireiks, 
pastatysime: geresnius, modernes-
nius, taupesnius. Nes turėsime iš ko. 
Jei tik kada nors jų prireiks...

Atlaisvinę išteklius, kuriuos išmė-
tėme nereikalingiems, nebūtiniems, 
prabangos dalykams, pagaliau pra-
dėkime kurti esmę. Švietimo sistemą, 
kuri nebesivilktų civilizacijos uo-
degoje. Mediciną, kurioje pacientas 
būtų gydomas ne nuotoliniu būdu ir 
ne arbatomis su, dovanokit, švęstu 
vandeniu, kaip karantino metu ir da-
bar. Ir medikams mokėkime ne pašal-
pas, o atlyginimus. Remkime moks-
lininkus, o ne influencerius ir viešųjų 
ryšių agentūras. Nustokime pirkti pi-
giausias prekes ir paslaugas, pirkime, 
kad ir brangiau, bet veikiančias ir 
kokybiškas. Kurkime ne vienadienius 
projektus, o tvarkykime esmines vals-
tybės gyvenimo sritis. Kalbėkime ir 
diskutuokime argumentais, o ne būki-
me viešųjų ryšių agentūrų pranešimų 
skaitytojais. Kiekvienam nedoram, 
nesąžiningam, švaistūnui į akis rėžki-
me – tu vagi mano pinigus. Kiekvie-
nam niektauzai – tu švaistai mano lai-
ką. Kiekvieno mokymų, projekčiukų 
rengėjo klauskime: ką į tamstos pas-
laugas ir idėjas mano investuoti pini-
gai atneš man ir visuomenei?  

Mes nebeturime kitos išeities, kaip 
tik būti drąsūs. Nes jei dar toleruosi-
me švaistūniškumą, vogimą, sukčia-
vimą, be receptų ir be pinigų sėdėsi-
me vis dažniau ir vis ilgiau, o nebe po 
tris dienas. Karantinas parodė: mūsų 
valstybė jau išeikvojo beveik visus 
resursus. Mes nebeturime iš ko pa-
imti nei žmogiškųjų, nei finansinių 
išteklių. Jei ir toliau vaikščiosime be 
tikslo ir grioviais, galop sulauksime 
visos valstybės „pravalo“. Pirmieji 
pavojaus ženklai jau matomi plika 
akimi. Atėjo metas rinktis.
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Ar gali žmogus būti dovana? Kamajiškiai, duokiškėnai 
ir saliečiai (ir ne tik jie) žino atsakymą

Kamajų, Salų ir Duokiškio 
parapijų tikintieji pastaruo-
ju metu gyvena ne pačiomis 
džiugiausiomis nuotaikomis. 
Kaip sakė ilgametis Ka-
majų seniūnijos seniūnas, 
dabar Kamajų respublikos 
prezidentas Vytautas Vilys, 
liūdesio atmosfera tvyrojo 
net „Duokiškio baladžių“ 
šventės metu. Po devynerių 
metų tarnystės Kamajų, Salų 
ir Duokiškio parapijų žmo-
nėms, rugpjūčio pradžioje 
į kitas parapijas iškeliauja 
kunigas Andrius Šukys. Apie 
kartu su šiomis parapijomis 
nueitą kelią liudijo ilgas per-
gamentas, su iškarpomis iš 
gausybės laikraščių. Kamajų 
kraštas šiuos devynerius me-
tus garsėjo ne tik Rokiškio 
rajono, bet ir respublikiniuo-
se dienraščiuose, mūsiškių 
parapijų veikla buvo įdomi 
Šiaulių, Utenos, Panevėžio 
regiono žmonėms. Sekma-
dienį, susirinkę į Kamajų 
bažnyčią padėkoti už kuni-
go A. Šukio devynerių metų 
tarnystę šio krašto žmonėms, 
parapijiečiai klausė: „Ar gali 
būti žmogus dovana“. Klau-
simas retorinis: jie, ir ne tik 
jie, gerai žino atsakymą. 

Devyneri pokyčių metai
Kunigas A. Šukys, parapi-

jiečių nuomone, nėra „pato-
gus“ dvasininkas. Jis niekada 
tokiu ir nesiekė būti. Parapijo-
se niekada nebuvo tylios užu-
tekio ramybės: čia veiklos vijo 
veiklas, čia niekada netrūko 
naujų, kartais, atrodytų, labai 
drąsių idėjų. 

Vienas didžiausių iššūkių, 

kaip dabar madinga sakyti, su 
kuriais susidūrė kunigas A. 
Šukys, tai pakeisti parapijie-
čių požiūrį: parapija turi būti 
ne kunigo, o visų parapijiečių 
reikalas. Ne veltui dvasininkas 
sako: „Palinkėti ko nors para-
pijai, reiškia palinkėti sau“. 

Taigi, tikintieji greitai su-
prato, kad sekmadieninės pa-
maldos – tai ne kunigo monos-
pektaklis nuobodžiaujantiems 
žiūrovams. Kaip juokavo kuni-
gas A. Šukys, dabar parapijie-
čiai net šiokiadieniais varžosi, 
kas skaitys šv. Rašto skaitinius. 
Sekmadienio rinkliavas taip 
pat renka ne kunigas, o para-
pijiečiai. Ir kasmetines aukas 
renka parapijų savanoriai. Šis 
žingsnis, beje, buvo ilgiausiai 
ir sunkiausiai priimamas. Ta-
čiau kunigas A. Šukys savo 
sprendimo nekeitė: parapija 
yra jos žmonių reikalas, ir jie 
turi rūpintis parapijos veiklai 
reikalingais ištekliais. 

Kitas svarbus pokyčių dė-
muo – pasitikėjimas parapijų 
žmonėmis. Kaip sako kunigas 
A. Šukys, svarbu parapijose 
burti žmones, kurie nori ir gali 
padėti, pasitikėti jų žiniomis ir 
talentais. Ir tas pasitikėjimas 
davė stulbinamų rezultatų: 
įspūdingą ir išradingą bažny-
čios puošybą, kuria rūpinasi 
Laima Nakienė. Salų bažny-
čios kruopščią priežiūrą, kuria 
rūpinasi Stanislava Čerškutė. 
Duokiškėnams tekusį iššūkį 
kartu su dvasininku kovoti už 
tai, kad be brangaus projekto 
būtų leista, galbūt, jau pasku-
tinį kartą perdažyti savo baž-
nyčią. 

O kur dar įdomios, nestan-

dartines prakartėlės, kuriomis 
žavisi ne tik Rokiškio krašto 
žmonės. O kur dar garsiosios 
Sigitos Turkevičienės Kryžiaus 
kelio  instaliacijos, kurios Ka-
majų parapiją išgarsino toli už 
dekanato ribų. Ir jų vertę liudi-
ja nebe subjektyvios dvasinin-
ko ir parapijiečių nuomonės, o 
objektyvus faktas, kad jos tapo 
vienu iš menotyros mokslinio 
darbo objektų. Būtent tokios 
idėjos Kamajuose buria gausią 
bendraminčių minią iš visos 
Lietuvos. Štai šiemet, per patį 
Gavėnios vidurį dėl karantino 
uždarius bažnyčias, teko sku-
biai keisti Kryžiaus kelio kon-
cepciją: suburta bendramin-
čių komanda, kurioje tokios 
žvaigždės, kaip dainininkė 
Ieva Narkutė, S. Turkevičienės 
Kryžiaus kelio instaliacijas bei 
kunigo A. Šukio apmąstymus 
sujungė į vaizdo siužetą. 

Kiek rajono giedotojų gali 
pasidžiaugti giedoję Arkika-
tedroje? O vargonininkės Vil-
mos Steputaitienės suburtas 
giedotojų ansamblis tuo gali 
didžiuotis. Ir kamajiškiai prieš 
trejetą metų „nukniaukė“ Ute-
nos dekanato idėją rengti ben-
drą chorų šventę, skirtą šv. Ce-
cilijos dienai.

Kur dar meniškieji parapi-
jos kalendoriai?

Kur garsiosios piligriminės 
kelionės, registruojant į kurias 
nereikia nė valandos, kad būtų 
užpildytas didžiulis autobusas? 
„Ir besiregistruojantieji nieka-
da neklausia, kiek tai kainuos“, 
– sako kunigas A. Šukys. Ir 
šiemet, nepaisant karantino iš-
šūkių, praėjusį pirmadienį Ka-
majų, Salų, Duokiškio parapijų 

žmonės keliavo palaimintųjų 
Teofiliaus Matulionio, Mylolo 
Giedraičio, Dievo tarno Me-
čislovo Reinio keliais. Apie 
šią kelionę „Rokiškio Sirena“ 
pasakos artimiausiuose nume-
riuose.

Itin sėkmingi buvo ir pir-
madieniai su šv. Raštu, kurių 
metu gilintasi ne tik į Biblijos 
struktūrą, bet ir kalbėta apie 
esminius Bažnyčios veiklos 
akcentus, Vatikano antrąjį su-
sirinkimą.

Parapijiečių sielovada tapo 
kunigo A. Šukio teologijos li-
cenciato darbo tema, kurį jis 
apgynė prieš keletą metų. O 
kur dar pranešimai gausybėje 
mokslinių konferencijų? 

Todėl nenuostabu, kad per 
devynerius metus Kamajų, 
Salų ir Duokiškio parapijų kar-
tu su šiuo dvasininku nueitas 
kelias didelis ne tik popieriu-
je, bet ir žmonių širdyse. Apie 
tai liudija V. Steputaitienės 
surinkti kamajiškių, sališkių, 
duokiškėnų ir kitų parapijų 
žmonių nuoširdūs pasisakymai 
bei palinkėjimai dvasininkui.

Apie tai liudija ir faktas, kad 
Kamajuose dažni svečiai yra 
Nemunėlio Radviliškio, kuria-
me anksčiau kunigavo A. Šu-
kys, tikintieji. Menka paslap-
tis, kad kamajiškiai, saliečiai 
ir duokiškėnai taip pat ruošiasi 
išvykai į Leliūnus, Burbiškį ir 
Pakalnius.

Kamajuose – 
daugiau nei pusė 
kunigystės kelio
Kunigas A. Šukys šiemet 

minėjo kunigystės šventimų 
šešiolikos metų sukaktį. Iš jų 
daugiau nei pusę – devynerius 
metus dirbo Kamajų krašte. 
Savo pamoksle dvasininkas 
akcentavo tai, ko devynerius 
metus mokė parapijiečius: 
mąstyti ir būti drąsiais. „Tik 
mąstymas ir drąsa skiria žmo-
gų nuo gyvūnų“, – sakė jis. 

Kunigas A.Šukys mokė ne 
tik žodžiu, bet ir asmeniniu 
pavyzdžiu. Niekada nevengė 
diskusijų aštriomis, nepatogio-
mis temomis. Niekada neslėpė 
ir „nevyniojo į vatą“ problemų. 
Visuomet ragino ieškoti pras-
mės ir intencijų, vardan kurių 
daromas vienas ar kitas veiks-
mas, priimamas sprendimas. 
Galbūt ne visiems parapijie-
čiams ir patiko jo tvirta, rea-
listiška pozicija, pavyzdžiui, 
Kamajų bažnyčios bokštų at-
statymo,  klausimu: visoms, 
nors ir labai geroms, idėjoms 
turi būti ir praktiniai resursai. 

Kunigas savo pamoksle ti-
kinčiuosius visuomet ragino 
gyventi dabartyje. Ne istorijo-
je, kuri įdomi kaip mokslinių 
tyrimų objektas, ir ne ateities 
projekcijose. Tik dabartis iš-
gyvenama visa siela ir visu 
protu. Todėl svarbu ne pasi-
likti istorijoje, nesivadovauti 
principu „kaip radome, taip ir 
paliksime“, bet imti pavyzdį 
iš Jėzaus, kuris mokė to, kas 
buvo aktualu ir prieš du tūks-
tančius metų, ir tebėra aktualu 
šiandien. „Dievo žodis yra tai, 
kas aktualu čia ir dabar“, – pa-
brėžė jis. 

A. Šukys akcentavo ir tai, 

ko mokė sekmadieniniai šv. 
Rašto skaitiniai. Apie tai, kad 
tapdamas karaliumi, Saliamo-
nas prašė išminties, ne turto, 
ne sėkmės. 

Jis kalbėjo, kad darbas 
bendruomenei, vadovavimas 
parapijai, nėra tik nuosta-
tų, įstatų pildymas, o reikia 
dirbti su gyvomis būtybėmis 
– žmonėmis, kurie skirtingai 
supranta tuos pačius dalykus, 
ir netgi tas pats žodis skirtin-
giems žmonėms, skirtingoms 
kartoms reiškia skirtingus 
dalykus. „Palaimintas tas va-
dovas, tas tarnaujantis asmuo, 
kuris sugeba įgalinti veikti jį 
supančius žmones“, – pabrėžė 
jis. Tai – visų devynerių metų 
sielovadinio darbo moto: A. 
Šukys labai retai kalbėjo apie 
savo asmeninius pasiekimus 
ir iššūkius, visą dėmesį skir-
damas parapijų bendruome-
nėms, jų sėkmėms ir ateities 
veiklos gairėms.  

Tad nenuostabu, kad bū-
tent už bendruomenių telkimą   
dvasininkui buvo suteiktas ir 
Kamajų respublikos ordinas.

O tikintieji neslepia: su 
savo dvasininku jie neatsi-
sveikina: ne vienas sako, kad 
dabar tiesiog teks tik truputį 
toliau nuvažiuoti. 

O savo parapijiečių A. 
Šukys prašė nelyginti dvasi-
ninkų: skiriasi kiekvieno pa-
tirtys, darbo metodai. Vienija 
vienas darbo tikslas – burti ti-
kinčiųjų bendruomenę kelyje 
į Viešpatį.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Pandėlio bažnyčioje – arkivyskupo Liongino Virbalo vizitas
Tradiciniai tituliniai šv. 

Onos atlaidai Pandėlio baž-
nyčioje: vienas kertinių 
šventės akcentų. Šiemet juo-
se šv. Mišias aukojo arkivys-
kupas Lionginas Virbalas, 
kuriam šis kraštas nesveti-
mas: iš čia kilę vyskupo se-
neliai. 

Bažnyčioje – 
tikinčiųjų gausa
Pastaruoju metu matyti ne-

maloni tendencija, kad atlai-
dai virsta tik pretekstu mies-
telių šventėms. Ir šv. Mišios, 
kurios turėtų būti svarbiausia 
šventės dalis, dažnokai tampa 
tik menkai matomu priedėliu 
ir taip gausioje šventės pro-
gramoje. Pandėlyje taip nėra. 
Tikintiesiems pamaldos nėra 
paprastas atlaidų dienotvarkės 
formalumas. Bažnyčia buvo 
sausakimša. Čia yra kam ir 
procesijoje vėliavas nešti, ir jų 
kaspinus, ir dvasininkui gėles 
po kojomis berti. Procesijai 
jaunimą, patarnautojų būrį 
subūrė veikli parapijietė Eglė 
Glemžienė.

O ir pandėliečiai bei kraš-
tiečiai noriai skubėjo į šv. Mi-
šias: bažnyčia buvo pilnutėlė. 
Tą liudija ir procesija: arki-
vyskupui jau grįžtant su Šven-
čiausiuoju žmonės vis dar ėjo 
iš bažnyčios. O arkivyskupui 
L. Virbalui bei klebonui Al-
bertui Kasperavičiui dalinant 
Komuniją nutįso ilgiausios 
eilės. 

Pamokslas – apie šeimą
Arkivyskupas L. Virbalas 

savo pamokslą skyrė švento-
sios šeimos seneliams, Švč. 
Mergelės Marijos tėvams – šv. 
Onai ir šv.Joakimui. Kalbėjo 
apie tai, koks svarbus šian-
dienos šeimoje kartų santykis, 
laisvės ir pasirinkimo palaiky-
mas, parama.

Vyskupas prisipažino, kad 
jam nesvetimas Pandėlio 
kraštas: iš čia nuo Apaščios ir 
Suvainiškio apylinkių kilę jo 
seneliai.

O Pandėlio parapijos kle-
bonas Albertas Kasperavičius 
su tikinčiaisiais pasidalino 
prisiminimais iš studijų lai-
kų: kai jų, jaunuolių, tik ką 
pasiryžusių gyvenimą skirti 
tarnystei Dievui ir žmonėms, 
globėju buvo paskirtas klieri-
kas L. Virbalas. Arkivyskupui 
apie vizitą Pandėlio krašte pri-
mins parapijos dovana: knyga, 
kurioje įamžinta jo bendravar-
džio dievdirbio Liongino Šep-
kos kūryba. 

Parapijiečiams – dovanos 
ir intriga...
O ir pandėliečiai iš Dievo 

namų neišėjo be dovanų: kie-
kvienas galėjo pasiimti arki-
vyskupo dovaną – jėzuitų lei-
dinį. O nuo parapijos taip pat 
šventei buvo skirta dovana: 
šių metų kalendorius. 

Pandėlio kraštui nusipelniusiųjų apdovanojimo akimirka: iš kairės šventės vedėja Jūratė Bagužienė, Pandėlio bendruomenės vadovas Vladimiras Tokarevas, seniūnas Algirdas Kulys, klebonas 
Albertas Kasperavičius bei trys metų parapijiečiai Ina Mačeikienė, Gintautas Butkus, Jonas Sarapas. Taip pat ir apdovanojimą už aktyvią veiklą Pandėlio naudai gavusio Viliaus Adomėno mama.

Šventės simbolis – duona iš pačių garbingiausių rankų: kairėje – arkivyskupo Liongino Virbalo, dešinėje – klebono Alberto Kasperavičiaus.
L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Jis dalį tikinčiųjų jau pasie-
kė kasmetinės kalendos metu. 
Tačiau ne visus parapijiečius 
klebonas A. Kasperavičius 
spėjo aplankyti: vizitus nu-
traukė karantinas. 

Dvasininkas neslėpė padė-

kos tikintiesiems, padėjusiems 
pasiruošti šventei. Bažnyčia 
jau nuo ketvirtadienio buvo 
padabinta specialiai šiems at-
laidams pasiūtais kaspinais. 

Taip pat šventovę papuošė 
ir pandėliečių užaugintos gė-

lės bei surinkti žolynai.
Tačiau pasibaigus pamal-

doms tikinčiųjų laukė dar 
viena intriga: kas gi šiemet 
išrinkti metų parapijiečiais? 
Kurie tikintieji verčiausi šio 
garbingo titulo  sprendė visa 

tikinčiųjų bendruomenė.
Tačiau noritiesiems suži-

noti jų vardus, teko šiek tiek 
palaukti: pirmiausia, arkivys-
kupas L. Virbalas palaimino 
šios šventės simbolį – duoną. 
Ir kartu su kunigu A. Kaspera-

vičiumi ją išdalino gausybei į 
šventę atėjusių žmonių.

Kartu su šventės vedėja 
Jūrate Bagužiene, Pandėlio 
bendruomenės vadovu Vla-
dimiru Tokarevu ir seniūnu 
Algirdu Kuliu, klebonas A. 
Kasperavičius sveikino metų 
parapijiečius Iną Mačeikienę, 
Gintautą Butkų ir Joną Sara-
pą. Jų nuopelnai ir pavyzdys 
bendruomenei išties svarūs. 

O Pandėlio miesto bendruo-
menės padėkos teko ilgamečiam 
gimnazijos vadovui Donatui 
Karaliūnui bei Viliui Adomėnui. 
Deja, nė vienas iš apdovanotų-
jų asmeniškai negalėjo atsiimti 
padėkų. D. Karaliūnui ji bus 
nuvežta namo, o V. Adomėno 
padėką atsiėmė jo mama.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Šv. Ona Pandėlyje – nuo varžytuvių žoliapjovėmis
iki premjeros ir baltosios vakarienės

Šventės metu tradiciškai vainikuotos Onos. Ir pagerbta himno autorė Bronė Staskonytė.

„Corona comedia“ spektaklyje – žiūrovų anšlagas. Spektalis rodytas du kartus.

Žolės pjovimo trimeriais varžytuvės: originali darbinė apranga. Ir rąsto pjovimo varžytuvės.

Amatininkų turgelio karščiausia naujiena – latviški riestainiai.

Atliekamas Pandėlio himnas...

Seniūnijos sriubos virimo akimirka.

„Rokiškio Sirenos“ nuotr.
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Laisvės g.13

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 
7375/0005:54), esančio Pakalnės g. 13, Rokiš-
kio m.,savininko D.Ž. paveldėtojus, kad  UAB 
„Geo optimus“ matininkas Ramūnas Varnas 
(kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-59) 2020-
08-04 11 val. vykdys žemės sklypo (kadastro 
Nr. 7375/0005:52), esančio Pakalnės g. 15, Ro-
kiškio m., ribų ženklinimo darbus.       

Prireikus išsamesnės informacijos, prašome 
kreiptis į UAB „Geo optimus“ matininką 
R. Varną adresu Perkūno g.5 A, Rokiškis, 

el. paštu ramunas7@gmail.com 
arba telefonu 8 685 77037

Informuojame žemės sklypo, esančio J.Tūbelio 
g.4, Panemunėlio mstl., Rokiškio r.,
savininko K.K. paveldėtojus, kad  UAB „Geo 
optimus“ matininkas Ramūnas Varnas (kvalifi-
kacijos pažymėjimo Nr.2M-M-59) 2020-08-04 
12 val. vykdys žemės sklypo (proj. Nr. 176/1), 
esančio J.Tūbelio g.6, Panemunėlio mstl., Ro-
kiškio r., ribų ženklinimo darbus.       

Prireikus išsamesnės informacijos, prašome 
kreiptis į UAB „Geo optimus“ matininką 
R. Varną adresu Perkūno g.5 A, Rokiškis, 

el. paštu ramunas7@gmail.com arba 
telefonu 8 685 77037

Informuojame žemės sklypo  Nr.7320/0003:377 
esančio Duokiškio mstl., Kamajų sen., Rokiškio 
r. savininko J.V paveldėtojus, kad R. Barono 
žemėtvarkos darbų įmonės   matininkas Eu-
genijus Mikulėnas (kvalifikacijos pažymėjimo 
Nr.2M-M-328) 2020-08-07d. 10 val. vykdys 
žemės sklypo (kadastro Nr. 7320/0003:19), 
esančio Uosinto g.18., Duokiškio mstl., Kamajų 
sen., Rokiškio r., ribų ženklinimo darbus.

 Prireikus išsamesnės informacijos, prašo-
me kreiptis į R. Barono žemėtvarkos įmonės  

matininką E.Mikulėną adresu Taikos g. 5, 
Rokiškis el. paštu kavolzeme@parok.lt. arba 

telefonu 861295721; 861295720.

BALDAI

• Naudotus: sofą, fotelį-lovą, 
išskleidžiamą kampą, sekciją, kitus 
baldus. Tel. 8 685 42 153.  
Rokiškis
• Svetainės stalą su šešiomis 
kėdėmis. Mažai naudotas. 
Riešutmedžio. Kaina 360 Eur.  

Tel. 8 607 01 199. Rokiškis
• 2 dviaukštes lovas 80×200 cm. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 670 59 890. 
Rokiškis
• Keturių durų spintą. Kaina 65 
Eur. Tel. 8 685 21 400.  
Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Batus. 38 dydis, po 9 Eur.  
Tel. 8 627 00 814.  
Rokiškis
• S dydžio, pavasarines striukes. 
Po 8 Eur. Striukė su kailiu, kailis 
nusegamas, striukė surišama 
liemens raišteliu. Tel. 8 614 43 636. 
Rokiškis
• Žiemines striukes. XXL dydžio, 
po 20 Eur. Geros būklės.  
Tel. 8 614 43 636.  
Rokiškis
• Pavasarines striukes, XXL 
dydžio, po 15 Eur.  
Tel. 8 614 43 636.  
Rokiškis
• Motociklininkams ir 
dviratininkams aprangą, šalmus, 
batus ir kita. Tel. 8 686 37 924. 
Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Beragę ožką. Neseniai 
atsivedusi, dviejų ožiukų, rami. 
Skapiškis (Kupiškio r.). Kaina 40 
Eur,derinama. Tel. 8 628 03 029. 
• Belgų veislės veršiuką. Amžius - 
1 mėn. Tel. 8 657 67 301.  
Rokiškis
• Avis auginti ir mėsai.  
Tel. 8 612 02 334. 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
• 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

IEŠKO DARBO

• Moteris, turinti patirties, 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

SIŪLO DARBĄ

• Reikalingas kombaino vairuotojas 
grūdams kulti Tel. 8 650 97 726. 
Rokiškis
• Reikalingas elektrikas kombaino 
laidams sutaisyti.  Tel. 8 650 97 726. Rokiškis
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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 (Ne)emigrantai
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 Gimę tą pačią 
dieną
19:30 Pasaulio puodai
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 Veranda
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Stilius
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Gimę tą pačią dieną
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

05:10 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 Mirtinas šūvis
00:30 Skubi pagalba 
01:25 Einšteinas
03:10 Amerikietiška siaubo istorija 
04:05 Skubi pagalba 
04:50 Naujakuriai 
05:35 Einšteinas

06:25 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 Įkalinti
00:25 Mirtinas ginklas 
01:20 Snaiperis. Atgimimas
02:55 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
04:25 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 Ekstrasensai tiria 

17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 
18:30 CSI. Majamis 
19:30 Greitojo reagavimo 
būrys 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Tylus įniršis
23:05 Prisiminti pavojinga
01:20 Kobra 11 
02:10 Ekstremalūs išbandymai 
03:00 Nusivylusios namų 
šeimininkės 
03:45 Visa menanti

05:30 „Merginos iš Ukrainos“ 
06:30 4 kampai
07:00 Laikykitės ten
08:00 „Netikėtas teisingumas“ 
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 4 kampai
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 „Gluchariovas“
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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 Pasaulio puodai
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 Stambiu planu
19:30 Pasaulio teisuoliai
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 Laikinosios sostinės 
fenomenas
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vakaras su Edita
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Stambiu planu
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

05:15 Naujakuriai 
05:35 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 Laiko policininkas
00:00 Skubi pagalba 
01:00 Einšteinas 
01:55 Legendos 
02:45 Amerikietiška siaubo 
istorija 
03:35 Skubi pagalba 
04:25 Kietuoliai 
04:50 Naujakuriai
05:30 Einšteinas

06:20 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 Tikras išbandymas
00:45 Mirtinas ginklas 
01:40 Įkalinti
03:15 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
04:45 Alchemija. VDU karta
05:15 RETROSPEKTYVA

06:25 CSI. Majamis 
07:25 Mano virtuvė geriausia 
08:35 Sudužusių žibintų gatvės 
09:35 Ekstrasensai tiria 
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 Ekstrasensai tiria 
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 
18:30 CSI. Majamis 
19:30 Greitojo reagavimo būrys 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Žvaigždžių kelias. Į begalybę
23:20 Tylus įniršis
01:15 Kobra 11 
02:05 Ekstremalūs išbandymai 
02:55 Nusivylusios namų 
šeimininkės 
03:40 Visa menanti

05:30 „Gluchariovas“ 
06:30 Skonio reikalas
07:00 Laikykitės ten
08:00 „Netikėtas teisingumas“ 
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 „Gluchariovas“ 
14:00 „Paslaptys“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 Skonio reikalas
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 „Gluchariovas“
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31 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 Pasaulio teisuoliai
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 Visi kalba
19:30 Beatos virtuvė
20:30 Panorama
21:00 Auksinis protas
22:15 „Ilsėkis ramybėje“ 
departamentas

23:50 Dėdė Bakas
01:30 Julija. 
02:10 Visi kalba
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Šventadienio mintys
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Kultūros diena
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Šoka Lietuva
05:15 Seselė Beti

05:10 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 Miegančioji gražuolė
21:05 Iksmenai. Praėjusios ateities 
dienos
23:45 Lemtingas posūkis 2. 
Aklavietė
01:40 Transporteris 2
03:10 Mirtinas šūvis 
05:10 Tai – mes

05:15 RETROSPEKTYVA
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
18:30 Žinios
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Pabėgimo planas
23:15 Greitojo reagavimo 
būrys
01:30 Vampyrai užkniso 
juodai
02:55 Tikras išbandymas
04:40 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

06:25 CSI. Majamis 
07:25 Mano virtuvė geriausia 
08:35 Sudužusių žibintų gatvės 
09:35 Ekstrasensai tiria 
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 Ekstrasensai tiria 

17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 
18:30 CSI. Majamis 
19:30 Amerikietiškos imtynės 
21:30 Numeris 44
00:15 Žvaigždžių kelias. Į begalybę
02:15 Ekstremalūs išbandymai 
03:05 Nusivylusios namų 
šeimininkės 
03:50 Visa menanti

05:30 „Gluchariovas“ 
06:30 Pagaliau savaitgalis
07:00 Laikykitės ten
08:00 „Netikėtas teisingumas“ 
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 „Gluchariovas“ 

14:00 „Paslaptys“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 Pagaliau savaitgalis
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“ 
05:35 Pagaliau savaitgalis

• Ieškome kvalifikuotų stalių 

ir statybininkų, su patirtimi, 
atsakingų, kruopščių ir motyvuotų 
darbui dirbti Norvergijoje. Anglų 
kalba - privalumas. Skambinti arba 
siųsti SMS tel. +47 967 45 806 arba 
kreiptis el. paštu t.bitinas@yahoo.
com. 
• Ieškau žmogaus, galinčio surinkti 
segmentinį voljerą šuniui.  
Tel. 8 686 26 668. Rokiškis
• Ieškau, kas paruoš beržinius 

rąstus su malkomis. Rąstai švarūs, 
gražūs, ką tik iš miško. Malkos po 
50 cm, pjaunamos. Kiekis 30 metrų. 
Įrankius turėti patiems. Supjovus 
ir suskaldžius sumokėsiu 130 Eur. 
Tel. 8 658 08 599. Rokiškis
• Ieškau, kas gali padaryti GAZ 
priekabai antborčius.  
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis
• Ieškau, kas pagal užsakymą 
padarytų paprastas lauko supynes, 
iš savo arba mano medienos. 
Vietovė - netoli Laibgalių.  
Tel. 8 625 77 529. 
• Ūkininko ūkis ieško patyrusio 

traktorininko-mechanizatoriaus. 
Darbas vakarietiška technika.  
Tel. 8 620 15 919. Rokiškis
• Siūlau darbą žmogui, mokančiam 
dirbti 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, grūdų vežimui. 
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
• Darbui Aukštakalniuose ieškome 
greiferinio krautuvo vairuotojo. 
Reikalavimai: C vairuotojo 
pažymėjimo kategorija arba 
traktorininko SM kategorija. 
Atlyginimas nuo 650 Eur į rankas. 
Tel. 8 626 31 878. Rokiškis

KITA

• 0,5 l užsukamus stiklainius.  

Tel. 8 678 81 317.  
Rokiškis
• Buitini dujų balioną. Juodupė. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 609 87 231. 
• Angliškus žiūronus. 20x50. 
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Kaina sutartinė. Tel. 8 623 70 111. 
Rokiškis

• Šieno ritinius. 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

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Monitorių LG 24MP59G-P. 
Įstrižainė: 23,8 (~60 cm). Mažai 
naudotas. Dar nenuplėštos plevelės. 
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

MAISTO PRODUKTAI

• Medų. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 610 38 827. Rokiškis
• 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

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 20 a sklypus Jakšto ir Janulionio 
gatvėse. Visos komunikacijos. 

Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• Namą Laibgaliuose. Apšiltintas, 
yra visi patogumai. Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 670 32 672. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą be patogumų 
Vytauto g. Yra žemės apie 3 a. 
Malkinė, sandėliukas, garažas 
su rūsiu. Reikalingas remontas. 
Plačiau telefonu. Galima derėtis. 
Kaina 7000 Eur. Tel. 8 616 77 019. 
Rokiškis
• Sodybą Rokiškio raj., 
Panemunėlio sen., Kavolių k. 40 a. 
Jaukus namelis, yra lauko virtuvė, 
pirtelė, ūkinis pastatas. Kaina 6000 
Eur. Tel. 8 605 06 301. 
• 0,8 ha žemės sklypą šalia 
Rokiškio. 49 balų našumas. Yra 
namelis, tinkamas gyventi žiemą. 
Yra ūkinių pastatų, garažas. 
Galimas keitimas į paprastą sodą 
su nameliu ir 0,6ha. žemės sklypu. 
Kainos sutartinės.  
Tel. 8 641 98 532. Rokiškis
• Dviejų kambarių butą Vilties g. 
Nr. 18. 3 aukštas. Kaina 27000 Eur. 
Tel. 8 684 70 173. Rokiškis
• Įvairių dydžių namų valdos 
sklypus už miškų urėdijos. Graži 

vieta, geras susisiekimas, šalia yra 
autobusų stotelė. Tel. 8 657 75 999. 
Rokiškis
• Žemės sklypą. 7,09 ha, Uvainių 
k., Panemunėlio sen. Apie 1 ha, 40 
metų alksnyno, apie 3 ha jaunos 
pušelės, kita dalis savaiminis 
apaugimas. Tel. 8 611 21 820. 
• Namą Skemų gyvenvietėje. 
Kaina 1000 Eur. Tel. 8 601 74 631. 
Rokiškis
• Garažą Pagojėje. Kaina 2600 Eur. 
Tel. 8 652 72 142. Rokiškis
• Tvarkingą sodą Juodupėje su 
namuku. Kaina 6000 Eur.  
Tel. 8 629 32 647. Rokiškis
• 2 kambarių butą Rokiškyje, 
Panevėžio g. 20. 4 aukštas, butas ne 
kampinis. Reikia remonto. 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
• 1 kambario butą. Obeliai.  
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. 

STATYBINĖ ĮRANGA

• Tvarkingus, dažytus langų rėmus 
su stiklais. Aukštis 1,38 m, plotis 
nuo 0,63 m. Įvairių dydžių. Tinka 
šiltnamiams, ūkiniams pastatams. 
Tel. 8 458 33 355. Rokiškis
• Naudotą, akumuliatorinį suktuką 
BOSCH, 2 baterijos, 12 W. Dviejų 
amperų kroviklis. Kaina 60 Eur. 



Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

10 psl. 2020-07-28

Liepos 28-oji, 
antradienis, 
31 savaitė

Iki Naujųjų liko 157 dienos
Pasaulinė Hepatito diena

Saulė teka 5.21 val., 
leidžiasi 21.28 val. 

Dienos ilgumas 16.07 val. 
Mėnulis – priešpilnis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Ada, Augmantas, Augmantė, 
Augmilas, Augmilė, Augmina, 

Augminas, Inocenta, Inocentas, 
Samsonas, Vyta, Vytara, Vytaras, 

Vytarta, Vytartas, Vytas, Vytė.
Rytoj:  Beatričė, Beatrisa, 

Mantvyda, Mantvydas, Mantvydė, 
Marta, Morta, Olavas.

Poryt:  Aldona, Aldonas, 
Judita, Norta, Nortas, Nortauta, 

Nortautas, Nortė, Nortilas, 
Radvilė.

Dienos citata
„Gyvenimas – t ai kalnas: 

kopiame lėtai, žemyn 
lipame greitai“ 

(G. de Mopasanas).

Šiandien 
pasaulio istorijoje 

1540 m. Anglijos karalius 
Henrikas VIII vedė Kateriną 
Hovard, kuri tapo penktąja jo 
žmona. 

1586 m. Anglijoje pasiro-
dė pirmosios bulvės. Jas iš 
Kolumbijos atgabeno seras 
Tomas Heriotas.

1794 m. kartu su keturiais 
bendražygiais giljotinuotas 
Maksimiljanas Robespjeras. 
Pravardžiuotas „nepaperka-
muoju“, jis buvo vienas ryš-
kiausių prancūzų revoliucijos 
veikėjų, pagrindęs „teroro 
viešpatavimo“ idėją.

1914 m. Austrija-Vengrija po 
to, kai birželio 28 dieną Sarajeve 
buvo nužudytas sosto įpėdinis 
erchercogas Francas Ferdinan-
das, paskelbė karą Serbijai. Taip 
prasidėjo Pirmasis pasaulinis 
karas.

ŠiandienLietuvos 
istorijoje

1851 m. Lietuvoje buvo 
matomas visiškas Saulės užte-
mimas.

1915 m. Vokietijos karinė 
vadovybė uždraudė Lietuvo-
je veikusias politines partijas, 
draugijas bei kitas organiza-
cijas.

Post scriptum
Geriau būti protingam, 
nekaip turtingam.

LAISVALAIKIS Agrastų džemas – uogienė
Ingredientai: 
• 1 kg agrastų
• 700 g cukraus
• 3 valgomieji šaukštai van-
dens 
Gaminimas: agrastus nuva-
lykite, nuplaukite ir sudėkite 
į puodą. Užpilkite cukrumi ir 
įpilkite kelis šaukštus vandens. 
Mediniu šaukštu sutrinkite 
agrastus, kad atsirastų sulčių. 
Užkaitinkite puodą ir ant nedi-
delės ugnies virkite maždaug 
60 minučių. Virimo metu pa-

maišykite, kad nepridegintumėte. Stiklainėlius gerai išplaukite. Džemą supilstykite į 
šiltus stiklainėlius.

Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Rudus segmentinius, pakeliamus, 
naudotus garažo vartus. Angos 
aukštis 2,1 m, plotis 2,25 m 
(veikiantys, dar neišmontuoti, bus 
platinamas garažo įvažiavimas, dėl 
to keičiami į kitus vartus) Kaina 
350 Eur. be automatikos, 550 Eur. 
su automatika. Tel. 8 674 40 831. 
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 
2,09x0,77 m. Plastikinius langus: 
1,79x1,09 m, 3 vnt;  0,89x1 m, 4 
vnt. Tel. 8 648 81 120.  
Rokiškis

NUOMA

• Nuo rugpjūčio 1 dienos 
išnuomojamas dviejų kambarių 
butas. Tel. 8 672 38 968.  
Rokiškis

• Šeima su dviem vaikais 
išsinuomotų 2-3 kambarių butą 
Rokiškio centre arba šalia.  
Tel. 8 632 92 334. 
• Be žalingų įpročių vienam 
asmeniui Rokiškyje išnuomoju 
gerą vieno kambario butą su visais 
baldais ir patogumais.  
Tel. 8 679 95 305. Rokiškis

PASLAUGOS

• Kasimo darbai mini 
ekskavatoriumi. Dirbame ir 
savaitgaliais. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 663 53 032. Rokiškis
• Automobilių poliravimas, 
gilių įbrėžimų korekcija, žibintų 

poliravimas, vaškavimas, nedažomų 
plastikų atnaujinimas, dažų storio 
matavimas. Išrašome sąskaitas 
faktūras.  
Tel. 8 685 40 071. Rokiškis

• 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

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

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

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimą

Ieškokite 
prekybos 
centruose!

AVINAS. Sa-
vaitės pradžioje 
galimi nusivyli-
mai kolegomis, 

partneriais. Gali kilti pro-
blemų dėl netesėtų pažadų, 
nevykdytų įsipareigojimų. 
Remkitės artimaisiais, drau-
gais. Trečiadienį atsargiau 
rinkitės maistą, nepiktnau-
džiaukite alkoholiu – galimas 
apsinuodijimas. Savaitės pa-
baigoje galimi nuostoliai ar 
barniai šeimoje dėl finansi-
nių reikalų. Savaitgalį tikėti-
na smagi išvyka.

JAUTIS. Sa-
vaitės pradžioje 
sugebėjimas graž-
byliauti padės 

jums savo pusėn pritraukti 
naujų šalininkų. Nedvejoki-
te, veikite ryžtingai ir intui-
tyviai – tai padės palypėti 
karjeros laiptais. Antroje sa-
vaitės pusėje jums netikėtai 
atsivers tokios galimybės, 
apie kokias net nesvajojote. 
Nepraleiskite progos, akty-
viai veikite, kad pasinaudo-
tumėte ypatingai palankia 
situacija. 

DVYNIAI. Šią 
savaitę sutelkite 
jėgas į problemų 
sprendimą. Atsi-

dursite situacijose, kuriose 
neturite sprendimų patirties, 
o teks skubiai spręsti, imtis 
ryžtingų veiksmų. Bandy-
kite ieškoti naujų veiklos 
krypčių, naujų pagalbininkų 
ir partnerių. Asmeniniame 
gyvenime sustiprės ryšiai 
su mylimaisiais. Pasinaudo-
kite proga sustiprinti savo 
santykius. Savaitgalis žada 
malonių akimirkų su seniai 
matytais draugais.

VĖŽYS. Pir-
momis savaitės 
dienomis venkite 
impulsyvių ir ne-

apgalvotų sprendimų.  Jie 
sukels nemažai erzelio ir 
sumaišties. Rizika nepasitei-
sins, tad elkitės atsakingai. 
Savaitės viduryje niekuo ne-
pasikliaukite, ypač verslo ar 
kitais dalykiniais klausimais, 
verskitės savo jėgomis. Tik 
savaitgalį verta praleisti su 
senais draugais. Pailsėsite, 
atgausite jėgas, pasisemsite 
idėjų.

Astrologinė prognozė savaitei 
LIŪTAS. Liū-

tai lengvai įgy-
vendins suma-
nymus, pasieks 

užsibrėžtus tikslus. Tikėtini 
įspūdingi laimėjimai. Tad 
nebijokite būti veiklūs ir 
ambicingi. Palanki savai-
tė kelionėms, tarptautinių 
ryšių plėtrai, mokslams, 
intensyviai komercinei vei-
klai, viešiesiems ryšiams. 
Bet kurioje srityje nesunkiai 
išsiveršite į lyderius. O štai 
asmeniniuose santykiuose 
nebus taip lengva. Iš sumaiš-
ties santykiuose vaduokitės 
atvirais pokalbiais.

M E R G E L Ė . 
Į bėdą pakliu-
vusiam draugui 
verčiau padėkite 

protingu patarimu, nes jūsų 
paskolinti pinigai jam tikrai 
nepadės. Kaip ir kitos pa-
galbos priemonės. Jei rasite 
bendrą kalbą su kolegomis, 
visi kartu savaitės vidury-
je nuveiksite tikrai didelį 
darbą. Pasinaudokite proga 
sutelkti komandą bendroms 
pastangoms. Savaitgalį nesi-
voliokite namuose, o ilsėki-

tės aktyviai.
S VA R S T Y -

KLĖS. Kūrybin-
ga savaitė, niekas 

neslopins jūsų saviraiškos 
kūrybingumo, kokį darbą 
bedirbtumėte. Tiesa, ketvir-
tadienį galimi nemalonu-
mai darbe, galite sulaukti 
nepelnytos kritikos. Elkitės 
ramiai, santūriai, pagarbiai, 
nesileiskite išmušami iš vė-
žių. Nesivelkite į intrigas, 
atsargiau išsakykite nuomo-
nę apie kitus žmones.  Sa-
vaitgalį planuokite su šeimos 
nariais atostogas, bendrą 
laisvalaikį, atsipalaiduokite 
artimų žmonių rate. 

S K O R P I O -
NAS. Savaitės 
pradžioje būsite 
kaip niekad ne-

reiklūs sau ir aplinkiniams. 
Galėtumėte puikiai praleis-
ti laiką su draugais. Savai-
tės viduryje pasisaugokite 
– į jūsų gyvenimą bandys 
brautis seni ir nepageidauti-
ni pažįstami, su kuriais jau 
manėte visiškai nutraukę bet 
kokius santykius. Pasisten-

kite likti ramūs ir venkite 
barnių savaitgalį, kai šeimos 
nariai demonstruos savo ta-
riamą nepriklausomybę.

ŠAULYS. Šią 
savaitę sulauksite 
itin didelio aplin-
kinių palaikymo, 

sustiprinsite svarbius ryšius, 
su kolegomis įveiksite di-
džiausias kliūtis, inicijuosite 
originalius kūrybinius su-
manymus. Savaitės viduryje 
gali kilti šeiminių problemų, 
jas lengvai išspręsite, jei bū-
site linkę į kompromisus su 
artimaisiais. Savaitgalį – kuo 
daugiau poilsio, gryno oro ir 
miego.

O Ž I A R A -
GIS. Netikėkite 
niekuo, ką stebi-
nančio išgirsite 

pirmadienį ar antradienį. 
Veikiausiai jus bando ve-
džioti už nosies. Tikrinkite 
informaciją itin atidžiai. An-
troje savaitės pusėje būsite 
linkę išlaidauti. Visgi tvardy-
kitės ir niekam neskolinkite 
pinigų, juo labiau – geram 
draugui. Ketvirtadienį didelė 
tikimybė įsimylėti. Pasinau-
dokite proga.

VANDENIS. 
Vandeniai visą 
savaitę elgsis 
ryžtingai, netgi 

agresyvokai. Užmegsite nau-
dingų ryšių, taip pat laukia 
daugybė susitikimų, išvykų. 
Antroje savaitės pusėje sau-
gu investuoti, sudarinėti san-
dorius. Darbingas ir produk-
tyvus metas teisininkams. 
Savaitgalį galimos traumos, 
ligos, nevaldomos emocinės 
reakcijos.

ŽUVYS. Pa-
galiau turėtų nu-
siristi nuo širdies 
ilgą laiką jus 

slėgęs akmuo. Tačiau palen-
gvėjimu nepiktnaudžiaukite, 
elkitės ramiai. Savaitės vi-
duryje galimi nesusipratimai 
su partneriu, tad pasisten-
kite kalbėti ir elgtis ypač 
aiškiai ir nedviprasmiškai. 
Įsiklausykite į jo nuomonę. 
Jei turite draugą, šią savaitę 
švenčiantį savo gimtadienį, 
nepamirškite jo pasveikinti, 
antraip tikrai ilgam ir smar-
kiai įsižeis.

PRO MEMORIA
Juodupės seniūnija:
AKILINA PETKUVIENĖ  1949-07-03  -  2020-07-18
ELENA BUTKEVIČIENĖ  1939-03-03  -  2020-07-22
Kaimiškoji seniūnija:
ALGIRDAS GRIŠKĖNAS 1960-10-05 – 2020-07-22
Panemunėlio seniūnija:
ONA JANINA VAITKEVIČIENĖ 1934-12-23 - 2020-07-20

• Nupirkčiau sodo sklypą.  
Tel. 8 621 57 525. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

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

PREKĖS VAIKAMS

• Geros būklės vaikišką lovytę. Už 
simbolinę kainą. Tel. 8 673 58 688. 
Rokiškis
• Vaikišką dviratį. R16 ratais, Drag. 
Yra ir atraminiai ratukai. Kaina 30 
Eur. Tel. 8 607 05 251.  
Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Elektrinį paspirtuką. Naujas, su 
dokumentais. Kaina 199 Eur.  

Tel. 8 609 14 404. Rokiškis
• 24 kg svarstį. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 610 49 889. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Savivartę priekabą nuo ZIL-130. 
Su dokumentais. Talpa – 6500 kg. 
Kaina 1200 Eur. Tel. 8 641 57 036. 
Kupiškis
• Renault Kangoo. 2004 m., 1.5 l, 
CDI, ką tik iš Vokietijos. Kaina 850 
Eur. Tel. 8 609 14 404.  
Rokiškis
• 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. 2011-07-07 
metų, variklis-1197 cm, benzinas., 
77 kW, automatinė pavarų dėžė. 

TA iki 2021-04-03, be defektų. 
Išsamesnė informacija tel. 
860508795. Kaina 5000 Eur.  
Tel. 8 645 53 714. Rokiškis
• Audi A6. Universalas, 2002 metų, 
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, 
rankinis stabdis veikia, važiuoklė 
gera, dujų bakas pilnas. Geros 
padangos. Važiuoja abiem kurais. 
Be perrašymo, ir reikia užsidėti 
duslintuvą, važiuoti 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 ir vasarą be 
problemų, sėdi ir važiuoji. Pakeisti 
priekinių stabdžių diskai, kaladėles, 
šildymas veikia, el langai. Keleivio 
pusėje kėbulas šiek tiek parūdijęs. 
Kaina truputį galima dar paderint. 
Skambinkite arba rašykite. Kaina 
800 Eur.  
Tel. 8 628 04 644. Rokiškis
• Techniškai tvarkingą Ford 
Escort. Benzinas/dujos. Mašina 
be dokumentų. Galima tvarkytis 
Regitroje . Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 657 67 301. Rokiškis
• Parduodamas Ford Mondeo Mk3 
2002 m. automobilis. Nenaujas, 
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. Išsamesnė informacija 
telefonu. Kaina 1000 Eur.  
Tel. 8 608 98 270. Rokiškis
• Fiat Punto. 2001 m., 1,2 l variklis, 
44 kW, benzinas. Ką tik atlikta 
TA. Tvarkingas. Galima apžiūrėti 
Automobilių Švara prie žiedo, 
Rokiškis. Galima pirkti lizingu, be 
banko paslaugų. Kaina 550 Eur. 
Tel. 8 677 67 391. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• 2005 m. VW Touran, 2 l, dyzelis 
dalimis. Tel. 8 606 14 217.  
Rokiškis
• Nebrangiai, geras visureigio 
padangas. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 682 31 964. Rokiškis
• 2000m., Opel Astra dalimis. 2 l, 
74 kW, dyzelis. Tel. 8 606 14 217. 
Rokiškis
• 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
• Volkswagen Passat dalimis. 
1998 m., 1.9 l, 66k W. Išsamesnė 
informacija telefonu.  
Tel. 8 675 79 787. Rokiškis
• 1997 m. VW Golf kablį ir priekinį 

stiklą. Tel. 8 614 87 836.  
Rokiškis
• Kuro purkštuką, tinkantį Toyota 
Avensis, Avensis Verso, Previa, 
Rav4 2 l, dyzelis. Kodas Denso 
23670-27030. Restauruotas. 
Pakeistas vožtuvas. Atitinka visus 
parametrus. Analogai 23670-27010, 
23670-29015. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Kuro purkštuką Alfa Romeo-
Mito, Fiat-500, Doblo,Florino, Idea 
Linea, Panda, Punto, Qubo, Strada, 
Ford-Ka, Lancia-Musa, Ypsilon, 
Opel-Agila, Astra, Corsa,Meriva. 
0986435102 arba 0445110183. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 636 00 696. 
Rokiškis
• Kuro purkštukus Audi- A1, A3, 
A4, A5, A6, Q3, Q5, TT, Seat- 
Alhambra, Altea, Ibiza, Leon, 
Škoda- Octavia, Superb, Yeti, VW- 
Amarok, Caddy, Eos, Golf, Jetta, 
Passat, Scirocco, Sharan, Tiguan, 
Touran automobiliams. Kaina 90 
Eur. Tel. 8 636 00 696.  
Rokiškis
• Kuro purkštuką, tinkantį 
Citroen-C3, Citroen-C4, 
Citroen-C5, Ford-C-Max, 
Ford-Focus C-Max, Ford-
Focus, Mazda-3, Peugeot-206, 
Peugeot-307, Peugeot-308, 
Peugeot-407, Volvo-C30, 
Volvo-S80, Volvo-V70. Kodas 
0445110259. Tikrintas. Atitinka 
visus parametrus. 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
• Maz V6, V8 variklius. Geros 
būklės, visiškai sukomplektuoti, 
galima užvesti. Galime pristatyti 
į jums reikiamą vieta. V8 - 1600 
Eur, V6 - 1000 Eur. Taip pat turime 
atsarginių detalių 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, 74 
kW. Tel. 8 605 09 113.  
Rokiškis
• 4 vnt. R15 VW Golf ratų. 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. 
• 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 2 vnt. 
2017 m. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Kombainą Niva sk-5 dalimis. 
Variklis, smulkintuvas, kederis, 
kulimo dalys ir kt. Kupiškio raj. 
Tel. 8 641 57 036.
• Savadarbį traktorių su 
inventorium (kultivatorius, 
dviejų kurpusų plūgas, 3 t 
cisterna, priekaba.). Taktorius 
su dokumentais, galiojanti TA. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 625 82 362. 
Rokiškis
• Trijų korpusų, hidrofikuotą plūgą. 
Kaina 350 Eur. Tel. 8 650 86 856. 
Rokiškis
• Rulonų griebtuvą. Kaina 400 Eur. 
Tel. 8 689 76 415. Rokiškis
• 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 galo. Kaina 750 Eur.  
Tel. 8 607 82 484. Rokiškis
• GAZ priekabą, be dokumentų. 
Kaina 750 Eur. Tel. 8 638 92 946. 
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. Praktiškai nenaudota, ilgai 
stovėjusi garaže. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 602 81 716. Rokiškis
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Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Liepos 28 d. Naktį 15

Dieną 25
PV,  
3-8 m/s

Liepos 29 d. Naktį 16
Dieną 23

V,
5-10 m/s

Liepos 30 d. Naktį 13
Dieną 20

V, 
6-12 m/s
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ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

– Nieko keisto, jis jau tris 
dienas negeria...

***
Helovynas – puiki šventė. 

Lengvai galima gauti į 
moliūgą.

***
– Kaip jūs vertinate 

Mikelandželo kūrybą?
– Nu vėžliukas kaip 

vėžliukas, nesuprantu aš tų 
multikų.

***
Kalbasi dvi draugės:
– Įsivaizduok, mano vyras 

grįžo namo girtas ir per miegus 
šaukė kažkokią Aldoną.

– Paklausk jo, kai pabus.
– Jei pabus.
***
Jaunas tėvas giriasi;
– Kaip man patinka savo 

vaikučiams lopšines dainuoti. 
Kartais iki trijų ryto. Su alumi, 
draugais ir gitara.

***
Kaimynų barnis:
– Jei jūs nesiliausite čirpinti 

savo smuiką, aš į jūsų langą 
akmenį paleisiu!

– Cha! Ir girdėsite mane dar 
garsiau!

***
Vyrukas „Regitroje“ klausia:
– Kaip galėčiau gauti 

tanko ir šarvuočio vairuotojo 
pažymėjimą?

Tarnautojas atsako:
– O kam jis jums? 

Nemanau, kad kas jus 
stabdytų...

***
Klausimas:
– Ar gali naujalietuvio 

kišenėse švilpauti vėjai?
Atsakymas:
– Gali. Nes jo piniginė su 

ventiliatoriumi.
***
– Petriuk, kodėl tavo rašinys 

apie katę kaip du vandens 
lašai panašus į brolio?

– Nes mes, tamsta 
mokytoja, namie turime tik 
vieną katę.

***
– Širdies tu neturi!
– O tu šaldytuve pažiūrėk.
***
Katė murkia kitai katei:
– Paskolink iki ryto pelę. 

Nes rūsį bobutė jau uždarė, 
ryt atidarys, ir atiduosiu.

***
Pažiūrėjau turguje į 

mėlynių kainas ir regėjimas 
savaime pasitaisė.

***
Naujalietuvis giriasi 

draugui:
– Žinai, aš išbandžiau 

vandens slides.
– Ir kaip?
– Prie kranto dar visai 

nieko. O tolėliau jau lazdos 
dugno nebesiekia.

***
Kuo prastesnė atmintis, tuo 

ramesnė sąžinė.
***
Tam, kad „pasiųstumėte“ 

ginekologą, užtenka jam 
pasakyti:

– Eik dirbt!
***
– Besmegeniams algas 

išmokėsiu vasarą, – pareiškė 
Kalėdų Senelis.

***
– Alio, ar aš ten pataikiau?
– Ne, jūs ne ten pataikėte. 

Ar pasiųsti jus ten, kur reikia?
***
Gėlių pardavėjas šaukia:
– Nupirkite rožių savo 

mylimai moteriai.
Pro šalį einanti dama 

atkerta:
– Kaip ir visada, apie 

žmonas niekas negalvoja.

„Gulbių ežeras“ – pats 
mėgstamiausias rusų baletas. 
Ir dabar jau nekantriai 
laukiama, kada vėl parodys 
per televiziją.

***
Kiekviena revoliucija 

pradedama šūkiais už liaudies 
gerovę, o baigiasi maisto 
talonais.

***
Eina žmogėnas dykuma. 

Karšta, gerti norisi... Staiga 
pamato šulinį ir puola jo link 
šaukdamas:

– Vanduo, vanduo!
Iš šulinio pasirodo kito 

žmogėno galva:
– Kur, kur vanduo?
***
– Pilote Petrai! Čia 

valdymo bokštas. Negirdime 
jūsų! Jei girdite, pamojuokite 

Orų prognozė liepos 28-30 d.

sparnais.
– Valdymo bokšte, čia 

pilotas Petras. Jus girdžiu 
gerai, nusileidau prieš 2 val. 
Jei girdite mane, pamojuokite 
bokštu.

***
Mokykloje mokytoja 

vaikams pasiūlo parašyti rašinį 
tema "Mamą turiu tik vieną”. 
Kitą dieną ateina savo rašinio 
skaityti Marytė:

– Šią vasarą mes su mama 
atostogavome Ispanijoje. 
Deginomės ir maudėmės. Ačiū 
tau, mama, už poilsį. Mamą 
turiu tik vieną.

Atėjo Jonuko eilė:
– Mes su mama 

atostogavome kaime. 
Uogavome ir grybavome. Ačiū 
tau, mama, už poilsį. Mamą 
turiu tik vieną.

Skaito Petriukas:
– Vakar aš grįžau namo 

labai išalkęs. Atsidariau 
šaldytuvą, o ten radau tik 
du butelius alaus. Tai vieną 
atsidariau ir išgėriau. Po kiek 
laiko pabudo mama ir liepė 
man atnešti du butelius alaus. 
Aš jai ir sakau: „Mama, turiu 
tik vieną“.

***
Ant ežero kranto dailininkas 

tapo peizažą. Prie jo prieina 
Petriukas su tėčiu ir kurį laiką 
stebi, kaip menininkas dirba. 
Po valandėlės tėvas sako:

– Matai, sūneli, kiek 
terlionės, kai neturi 
fotoaparato.

***
Ligoninėje prie akvariumo 

stovi ligonis ir prašo:
– Noriu namo, mašinos.

Prieina seselė ir sako:
– Čia juk ne auksinė žuvelė.
– Va va, aš jam jau visą 

valandą bandau tai pasakyti! – 
atsiliepė auksinė žuvelė.

***
Sėdi blondinė lėktuve. Prie 

jos prieina vyras ir sako:
– Atsiprašau, bet ta vieta 

mano.
– Nieko nežinau, pirkau 

bilietą prie lango.
– Gerai, tuomet imkite į 

rankas šturvalą ir pradėkite 
skrydį...

***
Mokytoja klausia didžiausio 

klasės tinginio:
– Petriuk, o tu kokiu gyvūnu 

norėtum būti?
– Žalčiu.
– Kodėl?
– Galėčiau vaikščioti 

gulėdamas.
***
Vidury nakties mažame 

miestelyje kilo gaisras. 
Ugniagesių ekipažas vyksta jo 
gesinti.

–Velniškai tamsu, nematau, 
kur važiuoti, - skundžiasi 
vairuotojas ugniagesys.

– Neskubėk, palaukime, kol 
geriau įsiliepsnos.

***
Psichiatras išrašo pacientą:
– Na, regisi, jus išgydėme 

nuo didybės manijos! Nejaugi 
nesidžiaugiat?

– O jūs pagalvokit, daktare... 
Visą laiką jautiesi kažkas esąs, 
o vieną rytą supranti, kad esi 
tik paprastas Petraitis...

***
Kaimas, laidotuvės. Dvi 

kaimynės stovi prie karsto, o 
viena ir sako:

– Koks jis gražus dabar 
numiręs.

O kita pritaria:

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.

BUITINĖ TECHNIKA

• Dujinę viryklę už 30 Eur. Yra ir 
dujų balionas už 10 Eur.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Naudotą, bet puikios būklės 
šaldytuvą GoldStar. Viskas veikia 
gerai. Trijų stalčių. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 609 95 179. 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

DOVANOJA

• Dovanojame sekciją, 3 durų 
spintą, sofą-lovą. Baldus pasiimti 
patiems. Tel. 8 673 10 835. 
Rokiškis
• Atiduodama 1,5-2 mėn. katytė. 
Tvarkinga, daro į dėžutę.  
Tel. 8 629 88 514. Rokiškis
• Dovanuju 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.  
Tel. 8 608 04 155. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Idealios būklės, kaip naują 
telefoną Xiaomi Redmi Note. 
Ekranas su grūdinto stiklo apsauga. 
4GB RAM ir 64GB vidinė atmintis. 
Pilnas komplektas. Dovanų du 
dėklai. Kaina galutinė. Kaina 120 
Eur. Tel. 8 647 88 088. Rokiškis


