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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

www.rokiskiosirena.lt

Archeologiniai kasinėjimai Rokiškio 
šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje:
gausėja žinių apie miesto seniausią istoriją

Archeologė dr. Raimonda Nabažaitė – perkasoje, kuri buvo dosniausia vertingais radiniais.                                                                 L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

2 p.

Šiandien prasideda „Samsonas Rally Rokiškis 2020“

11 p.
Manoma, kad kaip ir ankstesnių ralių metu didžiulė žiūrovų minia rinksis prie vadinamojo „Žalos tramplino“.                                                 Organizatorių nuotr.

Baltijos šalių jaunučių komandiniame čempionate 
jėgas išbandė šeši jaunieji sportininkai iš Rokiškio

Jaunieji rajono lengvaatlečiai  po varžybų įsiamžino su savo treneriais.                          R. Šinkūno ir V. Čereškos nuotr.

11 p.

Praeities adoruotojų klubas, 
kam reikalingos Kleboniškės 
vidury Kamajų ir kur yra 
vienintelė rajone natūrali
orkestro duobė

Teoriškai – kultūros paveldas, praktiškai – griuvėsiai. 
L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

3 p.
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Archeologiniai kasinėjimai Rokiškio šv. apaštalo evangelisto Mato 
bažnyčioje: gausėja žinių apie miesto seniausią istoriją

Vienas gražiausių radinių: auskaras. 

Tyrimų radinių įvairovė: kryželiai, maldaknygių apkaustai, monetos, 
papuošalai.                             L. Dūdaitės-Kralikienės ir „Rokiškio Sirenos“ nuotr.

Tyrėjai ir Rokiškio šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios klebonas dekanas Eimantas Novikas prie perkasos, 
kurioje rasti, kaip manoma, vienuolių pranciškonų palaikai. 

Pagrindo manyti, kad čia palaidoti pranciškonai, suteikė įkapės: odinės piniginės su žalvariniais apkaustėliais.

Kokias senojo Rokiškio 
paslaptis slepia Šv. apaštalo 
evangelisto Mato bažnyčios 
šventorius? Atsakymui šį 
klausimą archeologinių kasi-
nėjimų, trukusių beveik visą 
liepą, metu, duomenis rinko 
Klaipėdos universiteto Balti-
jos regiono istorijos ir arche-
ologijos instituto mokslinė 
darbuotoja dr. Raimonda 
Nabažaitė. Vos prieš gerus 
du mėnesius buvo surengta 
radinių Rokiškio bažnyčios 
tyrimo metu medžiaga, o 
mokslininkė jau džiaugiasi 
įdomiais radiniais bažny-
čios šventoriuje. Pašnekovė 
pabrėžė: kol kas dar anksti 
daryti galutines išvadas, dar 
reikia atlikti detalesnius ra-
dinių tyrimus, todėl prie dau-
gelio tyrime minimų datų bei 
mokslininkės prielaidų dar 
reikia pridėti žodį „galimai“.

Kaip kito šventoriaus 
ribos?
Rokiškio bažnyčios šven-

torius tiriamas ne veltui. Tai 
daroma dėl artėjančio šven-
tovės fasado remonto: bus 
tvarkomi pamatai, lietaus ka-
nalizacija, įrengta nuogrinda. 
Kitaip sakant, bus vykdomi 
kasybos darbai. O tokiu atveju 
istoriniuose objektuose reika-
lingi archeologiniai tyrimai. 
Antraip, pradėjus kasti, bus 
išardyti natūraliai susiformavę 
istoriniai sluoksniai, ir, žinoma, 
sugadinti galimi vertingi isto-
riniai radiniai. Be to, tyrimus 
vykdyti ir taip jau sudėtinga, 
nes statant dabartinę bažnyčią 
buvo atliekami kasybos darbai. 
Tuo metu, XIX a. septintaja-
me-aštuntajame dešimtmetyje 
apie tokius tyrimus Lietuvoje 
niekas nė nebuvo girdėjęs. Ir 
tos žmogaus veiklos pėdsakus 
archeologai ir istorikai mato 
plika akimi: kai kurie palaidoji-
mai yra paprasčiausiai suardy-
ti. Didžiausi suardymai ir buvo 
statant dabartinę bažnyčią: pa-
matams ir kontraforsams buvo 
iškastos didžiulės duobės.

Archeologė dr. R. Nabažai-
tė paaiškino, kad šie tyrimai 
yra tęstiniai, užsakyti Rokiškio 
šv. apaštalo evangelisto Mato 
parapijos. Tyrimai pradėti baž-
nyčios viduje, prieš įrengiant 
grindų šildymo sistemą.  O 
liepą buvo vykdomi švento-
riaus archeologiniai tyrimai. 
Jų metu buvo tiriamas ne visas 
šventorius, o specialiai parink-
tos šešios vietos perkasoms, 
atsižvelgiant į būsimus kasy-

bos darbus rengiant vandens 
nuotekų sistemą, bei moksli-
ninkų nuojautą, kur galėtų būti 
vertingų radinių. Ir specialistų 
patirtis neapvylė: rasta nema-
žai įdomybių.

Pirmoji perkasa prie pagrin-
dinio įėjimo į bažnyčią parodė, 
kad ankstesnio šventoriaus 
ribos buvo kiek kitokios nei 
dabartinio. Šioje perkasoje vie-
nintelėje iš šešių visiškai neras-
ta žmonių kaulų. Joje natūraliai 
susiformavęs juodas kultūrinis 
sluoksnis, kuriame liko įprasti-
niai miesto gyvenimo veiklos 
ženklai, pavyzdžiui, puodų 
duženos, stiklo gabalėliai. Tai 
rodo, kad čia nelaidota. O štai 
priešingoje pusėje – už švento-
riaus tvoros rasta du palaidoji-
mai, tad kapinės buvo gerokai 
toliau, nei dabartinis švento-
rius.

Pirmieji Rokiškio 
miestelėnai
Archeologė dr. R. Nabažai-

tė paaiškino, kad Rokiškyje 

pastačius pirmąją bažnyčią, 
aplink ją imta laidoti. Kapinės 
bažnyčios šventoriuje – bendra 
to meto Europos tendencija, ir 
Rokiškis nebuvo išimtimi.  Dar 
prieš tyrimus žinota, kad čia 
galimai buvo bažnyčios šven-
torius ir kapinės. Pirmieji mies-
telių ir miestų palaidojimai yra 
aplink bažnyčias: atskiros ka-
pinės ima formuotis tuomet, 
kai šventoriuje elementariai 
pritrūksta vietos. Šventoriuje 
laidoti, tikėtina, būtent miestie-
čių luomo asmenys: didikai bei 
kunigai, greičiausiai, laidoti 
ankstesnių bažnyčių kriptose.

Pagal palaidojimo tipą aišku, 
kad tai yra jau krikščioniškieji 
kapai: orientuoti Rytų-Vakarų 
kryptimi: galva į Vakarus, kad 
mirusysis tarsi žiūrėtų į Rytus. 
Visi kapai yra tokie. Dauguma 
rastų palaikų ir įkapių datuoja-
mi XVI-XVII a. „Taigi,  čia pa-
laidoti pirmieji  Rokiškio mies-
telėnai“, – sakė pašnekovė.

Tyrimo metu buvo atidengti 
trisdešimt kapų. Tačiau ne visi 

– pilnai: tiek, kiek pateko į ty-
rimų apimtį. Rasta, pagal dydį, 
ir kūdikių, ir vaikų, ir suaugu-
sių žmonių skeletai. Apie tai, 
kokiomis ligomis sirgo to meto 
rokiškėnai, ar buvo ir smurti-
nės mirties atvejų, turėtų atsa-
kyti tyrėjai antropologai.

Tik nedaugelis palaidojimų 
– su įkapėmis. Jos – ženklas 
kalbėti apie to meto žmonių 
materialinę padėtį, laidojimo 
tradicijas. Štai mažamečio kape 
rasta segė, suaugusiųjų: žiedų, 
maldaknygių apkaustų, kry-
želių. Ne visos įkapės išliko: 
antai žalsvai melsva dėmė ant 
kaukolės perkasoje liudija, 
kad asmens galvą puošė kaž-
koks apdangalas, kuriame būta 
smulkių bronzos papuošimų. 
Nes varis, sąveikaudamas su 
kūno irimo produktais, duoda 
būdingą žaliai-mėlyną spalvą, 
kuri ir matyti.

Vėlesniuose palaidojimuo-
se rasta itin gražių daiktų: 
pavyzdžiui, puikiai išsilaikęs 
auskaras. Papuošalas dailus, 

jo detalės smulkios, tai liudija 
ir apie to laikmečio amatinin-
kų meistriškumą, ir apie jo 
nešiotojos socialinę padėtį: ji 
galėjo įsigyti tokį gražų daiktą. 
Papuošalas atskleidžia, kokias 
kančias turėjo iškęsti jo nešio-
toja: auskaro žiedas veriamas į 
ausį, yra ganėtinai storas, vadi-
nasi, ir ausyje reikėjo pradurti 
nemažą skylę.

Rastas mažas kryželis, ne-
šiojamas ant kaklo, galimai 
maždaug XVII a., liudija jau 
beįsigalinčias krikščioniškojo 
laidojimo tradicijas.

Taigi, detaliau ištyrus ir su-
sisteminus radinius, bus gali-
ma nupiešti detalesnį pirmųjų 
rokiškėnų buities, materialinės 
padėties ir papročių paveikslą.

Du išskirtiniai kapai
Kasinėjimai atskleidė ir 

įdomesnių, stambesnių atra-
dimų: dviejuose vienas šalia 
kito esančiuose kapuose buvo 
rastos didelės odinės piniginės 
žalvario apkaustais. Dr. R. Na-
bažaitė pabrėžė: galutines išva-
das daryti ankstoka, tam reikia 
detalių tyrimų, tačiau lyginant 
su kolegų archeologų radiniais, 
galima daryti prielaidą, kad tos 
piniginės – vienuolių pranciš-
konų atributai. Yra išlikę jų ap-
rangos elementų aprašai, tarp 
jų minimos ir odinės piniginės. 
Šie palaikai ir įkapės buvo iš-
kelti, bus atlikti laboratoriniai 
tyrimai bei daiktų restauracija. 
Pašnekovė neslepia: tai labai 

svarbus radinys.
Dar viename kape rastos 

įdomios įkapės: kauliniai karo-
liukai. Vieno mažamečio suar-
dytame kape rasta ant krūtinės 
dešiniosios pusės rasta moneta. 
Detalesnius tyrimus atliks nu-
mizmatai, tačiau kol kas mone-
ta datuojama arba XV a. pabai-
ga, arba XVI a. pradžia.

Anksčiausi dabar istorikų 
turimi duomenys apie seniau-
sią Rokiškio bažnyčią yra 1516 
m., tą papildo ir šio tyrimo 
metu rasti radiniai.

Ne viskas tyrimų metu 
džiugino archeologę: nemažai 
vertingų radinių buvo rasta jau 
suardytuose sluoksniuose, to-
dėl jie nebeteko savo pirminės 
vietos, ir taip netekta nemažai 
informacijos.

Reiktų tęstinių tyrimų
Ar yra prasmės toliau tyri-

nėti Rokiškio bažnyčios šven-
torių? Dr. R. Nabažaitė akcen-
tavo: detalesni archeologiniai 
tyrimai visuomet yra reikalingi, 
juolab, kad šių tyrimų metu 
klausimų kilo daugiau, nei rasta 
atsakymų. Tyrimai ypač svar-
būs kalbant apie senųjų bažny-
čių ribas: rasta XVI a. ir XVIII 
a. pamatus. Ir dabar rasti pama-
tai, kuriuose mažai rišamosios 
medžiagos, juos reiktų labiau 
tyrinėti. Kontraforsų pamatuose 
rastos plytos, su brauktinių pirš-
tų raštu, kurios būdingos XVI a.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Gerbiamieji keleiviai,
Informuojame, kad 2020 m. liepos 30 – rugpjūčio 1 dienomis dėl rajone vykstančio 

ralio, vietinio susisiekimo autobusai važiuos: 
• Miesto autobusas važiuojant į Psichiatrinę ligoninę neužsuks į stoteles: Centras 

(sustos stotelėje Muzikos mokykla), Poliklinika;
• Važiuojant iš Psichiatrinės ligoninės į Miškų urėdiją neužsuks į stoteles: Centras ir Pandėlio;

• Važiuojant iš Miškų urėdijos į Geležinkelio stotį neužsuks į stoteles: Centras ir Laisvės.
• Autobusas Centras-Kavoliškis neužsuks į stoteles Centras (keleivius paims ir išleis 

stovėjimo aikštelėje prie pirties), Laisvės.
Daugiau informacijos tel. 8-458-52982

Rokiškio AP
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Praeities adoruotojų klubas, kam reikalingos Kleboniškės 
vidury Kamajų ir kur yra vienintelė rajone natūrali orkestro duobė

Kamajų špitolė. Viešiosios pagarbos verta vertybė. Iš išorės, nepaisant kiauro stogo, pastatas atrodo lyg ir 
pakenčiamai. O štai viduje matyti, kad apysveikės tik sienos, ir tai jau nebeilgam.             L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Kamajų bažnyčios statinių 
kompleksas, nevyniojant žodžių 
į vatą, yra avarinės būklės. Kar-
tu jis yra klasikinis pavyzdys 
mūsų visuomenės trisdešimties 
metų bukalgalviškai atkaklių 
pastangų savo aplinkoje atkurti 
praeitį „kaip buvo“, nepaisant   
istorinės raidos ir realios situa-
cijos diktuojamų sąlygų. Ir ne-
gebėjimo dėlioti prioritetus: kai 
sena ir niekam nereikalinga gry-
čia yra tokia pat vertybė, kaip 
bažnyčia. 

Jei Kamajų parapijos klebo-
nas Andrius Šukys bandė bent 
dalį pastatų nugriauti ir sutvar-
kyti teritoriją,  tai paveldosaugi-
ninkai, atvirkščiai, ne tik norėtų 
ir toliau išlaikyti šias teoriškai 
„vertybes, vertas viešosios pa-
garbos“, o realiai – griuvėsyną, 
bet ir reklamuoti jį informaciniu 
stendu. Kodėl Kamajuose rei-
kalingas Rumšiškių muziejaus 
„filialas“ – etnografinės klebo-
no sodybos griuvėsiai? Aiškėja, 
kad, pavyzdžiui, senosios špito-
lės kultūrinė vertė galimai yra... 
du kultūros paveldui priskirtini 
kokliai. Rajono kultūriniam ir 
religiniam gyvenimui „Klebo-
niškės“ aktualios nebent tuo, 
kad jose yra vienintelė natūrali 
orkestro duobė (susiformavusi 
įlūžus špitolės, anksčiau buvu-
sios kultūros namais, grindims) 
bei observatorija tiesiog pro sto-
go skyles stebėti žvaigždėtą dan-
gų bei kibirais matuoti kritulių 
Kamajuose lygį. Jei, žinoma, 
nepabijosite gauti kokiu nors 
balkiu per sprandą...

„Kleboniškės“, 
arba etnografinė 
klebono sodyba – 
XXI a. anachronizmas
Kamajų bažnyčios statinių 

kompleksas – lietuvių pomėgio 
adoruoti nekilnojamąjį turtą, gy-
venti muziejuje, arba bandyti XXI 
a. parapiją sugrąžinti į maždaug 
prieš šimtą metų buvusias realijas, 
puiki iliustracija. Kitaip sakant, 
miestelio viduryje laikyti niekam 
nereikalingų avarinės būklės pas-
tatų kompleksą. Kuris, kadangi 
yra įtrauktas į kultūros paveldo 
objektų sąrašą, tai ir pasmerktas 
toliau irti bei griūti. 

Kodėl pasmerktas? Juk turėtų 
būti atvirkščiai: valstybės insti-
tucijų rūpesčio pavėsyje, it po 
angelo sparnu, kultūros paveldo 
pastatai turėtų būti saugomi ir 
puoselėjami, paliekami ateities 
kartoms kaip istorijos paminklai. 
Iš tiesų gi šie pastatai, saugomi 
neaišku dėl ko ir kam (arba, kaip 
Kamajų špitolės atveju, tarnauti 
dviejų niekieno nematytų koklių 
adoracijai). Kitokios praktinės 
vertės šie pastatai nebeturi. O Ka-
majų parapija, kalbėkime tiesiai 
šviesiai, neturi nei resursų, nei po-
reikio juos restauruoti. Nes, jei per 
klaidą parapija ir laimėtų kokioje 
loterijoje milijoną, tai ji pirmiausia 
bandytų suremontuoti savo pusiau 
perlūžusią bažnyčią, kuri, skirtin-
gai nuo kitų komplekso pastatų, 
kamajiškiams yra reikalinga.

Kodėl klebono sodyba tapo 
nebeaktualiu istoriniu reliktu? At-
sakymas paprastas: nors pas mus, 
atkūrus Nepriklausomybę, buvo 

madinga bandyti grįžti į tarpukario 
Lietuvą, čia yra tipinis pavyzdys, 
kodėl nei įmanoma, nei jau tuo la-
biau reikia tą daryti. 

Iki 1940 m. parapijos ir klebono 
pragyvenimo šaltinių buvo keletas. 
Svarbiausias, be abejo, buvo kle-
bono ūkis. Steigiant parapijas, iki 
baudžiavos panaikinimo, bažnyčiai 
ir dvasininkui išlaikyti didikai do-
vanodavo žemės su kaimais, kitaip 
sakant, su baudžiauninkais, kurie tą 
žemę dirbtų. Panaikinus baudžiavą, 
valstiečiai tapo laisvi. O štai bažny-
čios ir dvasininko išlaikymui skirta 
žemė liko. Žemės ūkis nešė nors ir 
didžiąją, bet visgi dalį, dvasininko 
pragyvenimui skirtų resursų. Kita 
dalis buvo piniginės aukos. Taip pat 
ir aukos dvasininko bei bažnyčios 
tarnų išlaikymui, kalendos metu 
duodamos natūra: maistu, javais ir 
pan. Ūkio pajamų, natūrinių aukų ir 
piniginių aukų kombinacija lėmė, 
kad klebonas paprastai tapdavo 
stipriausiu apylinkių žemvaldžiu. 
Jį maitino natūrinis ūkis (kai beveik 
viskas, ko reikėjo pragyventi, buvo 
pagaminama vietoje). O už pinigus 
turėjo galimybių vystyti ūkį, pavyz-
džiui, pirkti veislinius gyvulius – ne 
veltui buvo sakoma, kad klebono 
arkliai, karvės geriausi visoje apy-
linkėje (o veislinių jaučių, eržilų lai-
kymas taip pat generavo pajamas, 
nes aplinkinių kaimų valstiečiai 
gerino savo gyvulių veislę. Ir ne už 
ačiū). Klebonas paprastai pirmasis 
apylinkėje pradėdavo naudoti trą-
šas, pirkti žemės ūkio įrengimus. 
Dideliam ūkiui buvo reikalingi ir 
nemenki ūkiniai pastatai.

Akivaizdu, kad dvasininkas 
pats įsitvėręs plūgo paskui arklio 
uodegą nėjo. Todėl dideliam ūkiui 
aptarnauti buvo reikalingas perso-
nalas: šeimininkė, samdiniai, va-
dinamieji bernai ir mergos. Visus 
juos kažkur reikėjo apgyvendinti. 

Taip ir formavosi klebono sody-
bos statinių kompleksas, kuris 
XX a. pradžioje buvo natūralus 
ir kiekvienas pastatas turėjo savo 
paskirtį, reikšmę bei buvo nau-
dojamas. 1940-aisiais parapijų ir 
klebonų turtas: pastatai, gyvuliai, 
žemė buvo nacionalizuoti.

Viltys, taip ir netapusios 
realybe
Lietuvai atkūrus Nepriklauso-

mybę, parapijoms pradėti grąžinti 
pastatai, bet ne žemė. Dėl to, kad 
ji negrąžinta, dvasininkams bent iš 
dalies atlyginama tuo, jog jie gali 
nemokėti pajamų mokesčio. Ir kai 
visuomenė vis linksniuoja, kodėl 
dvasininkai nemoka mokesčių, jai 
pirmiausia reiktų įsiminti, kokios 
priežastys tą sprendimą lėmė. 

Tačiau nacionalizuoto turto 
restitucija prasidėjo, kai negrįžta-
mai buvo pakitusi parapijų išlaiky-
mo sistema. Klebonas ir bažnyčia 
jau nuo sovietmečio išlaikoma tik 
piniginėmis parapijiečių aukomis. 
Tiesa, vos po Nepriklausomybės 
atgavimo dar būta bandymų atski-
rose parapijose, įskaitant ir Rokiš-
kio šv. apaštalo evangelisto Mato, 
verstis tam tikra žemės ūkio vei-
kla: auginti bent savo reikmėms 
daržoves, kai kuriuos gyvulius. 
Maždaug iki 2000-ųjų ši praktika 
jau visiškai nunyko, kaip nepa-
siteisinusi. Taigi, klebono veikla 
XXI a. yra jau niekuo nesusijusi su 
žemės ūkiu. Tad ir pastatai, skirti 
tam ūkiui aptarnauti, tapo visiškai 
nereikalingi.

Kodėl Bažnyčia apskritai atsi-
ėmė tuos pastatus? Didmiesčiuose 
parapijoms priklausančių pastatų 
nuoma generuoja tam tikras paja-
mas. Tuo tarpu provincijoje, ypač 
bažnytkaimiuose, tie pastatai virto 
galvos skausmu ir nuostoliu. Atgi-
mimo metais ir atkūrus Nepriklau-

somybę buvo istorinės sąmonės 
ir religingumo pakilimo banga. 
Tuomet tikintieji išties netilpo 
bažnyčiose, ir Lietuvos katalikų 
bažnyčios perspektyvos atrodė itin 
šviesios. Tikėtąsi, kad suklestės re-
liginių-visuomeninių organizacijų 
veikla, joms reikės patalpų. 

Deja, realybė pasirodė kitokia: 
burti veiklias tikinčiųjų bendruo-
menes dar ir šiandien yra didelis 
iššūkis, o Lietuva, kaip ir dauguma 
Europos valstybių, ryškiai sekulia-
rėja. Kaimų, miestelių bendruo-
menių veikla įsivažiuoja ganėtinai 
sunkiai dėl išteklių stokos, o ir bu-
riamos jos ne religiniu pagrindu, 
nors dauguma aktyvių visuomeni-
ninkų paprastai būna gana aktyvūs 
parapijiečiai.

Įvertinus šias tendencijas, aki-
vaizdu, kad senieji parapijų stati-
niai dabar neturi jokios praktinės 
naudos. Jie jau praradę tiesioginę 
paskirtį kaip ūkio (kurio nėra ir 
be žemės negali būti), ir kaip ben-
druomenės telkimo galima vieta. 
Tam kiekviename bažnytkaimyje 
yra bent kelios alternatyvios vietos: 
kultūros namai, bendruomenės na-
mai, seniūnija, mokykla, biblioteka 
ir t.t. Parapijos aktyvui taip pat ne-
reikia atskirų pastatų: susitikimai, 
mokymai, koncertai, parodos gali 
vykti ir tam jau pritaikytuose minė-
tuose pastatuose, taip pat ir bažny-
čios erdvėse.

Taigi, galima daryti akivaizdžią 
išvadą: parapijai šie statiniai visiš-
kai nereikalingi. O prižiūrėti juos 
kainuoja. Pavyzdžiui, šiuo metu 
vieno aro trimeriavimo kaina yra 
maždaug 3 Eur. Klebonas atvi-
ras: vien tik palaikyti elementarią 
tvarką aplink šiuos statinius rei-
kia maždaug 100 Eur per mėnesį. 
Apie tai, kad parapija galėtų inves-
tuoti į šių pastatų atnaujinimą, nėra 
kalbos. 

Štai liepos 25-ąją dieną, kaip 
skelbia Kamajų bažnyčioje iška-
bintas pranešimas, parapijos pini-
ginės lėšos yra 7553 Eur. Kiekvie-
nas gali nesunkiai paskaičiuoti, 
kokį remontą už tokią sumą gali-
ma padaryti. Ypač kultūros pavel-
dui priskirtame pastate.

Kaip įveiklinti, 
arba idėjos fix
Žinoma, tokiu atveju juos būtų 

galima nuomoti ar parduoti. Ta-
čiau, sparčiai mažėjant gyventojų 
skaičiui, kiekviename miestelyje 
galima rasti dešimtis daug geresnės 
būklės pastatų už labai priimtiną 
kainą. Antai, vien tik avarinės bū-
klės špitolės nugriovimas Kamajų 
parapijai (klebonas A. Šukys šiuo 
klausimu išsiuntė paklausimus 
penkioms įmonėms, atsakė viena), 
kainuotų viso labo 14 tūkst. Eur. 
Arba, dabartinėmis kainomis, maž-
daug tiek, kiek verti trys neblogos 
būklės namukai Kamajuose. Viso 
komplekso nugriovimo darbai at-
sieitų maždaug 60 tūkst. Eur. Kaip 
juokauja klebonas, už tiek parapija 
galėtų nusipirkti maždaug dešimta-
dalį Kamajų.

Tiesa, vienas komplekso sta-
tinys visgi bus įveiklintas. Ma-
žiausiame (ir geriausios būklės) 
pastate – bažnyčios koplyčioje ku-
riamas Antano Strazdo ir Kamajų 
istorijos muziejus. Jame ir bus 
formuojamos kultūrinės erdvės, 
tinkamos parodoms, filmų per-
žiūroms, interaktyviems miestelio 
istorijos pasakojimams. 

Iš likusiųjų pakenčiamiausios 
būklės yra buvusi Kamajų ligoni-
nė. Mūrinis, raudonų plytų pastatas 
iš pažiūros yra ganėtinai gražus. 
Aišku, sovietmečiu mažumėlę „pa-
tobulintas“, o tuo pačiu ir gerokai 
„nugyventas“. Kamajuose jau seniai 
sklando idėja ten įkurti senelių na-
mus. Idėja, aišku, graži, tačiau fak-
tiškai sunkiai įgyvendinama. Mat 
kuriant tokius namus, neužtenka 
tiesiog įvesti šildymo sistemą, atkur-
ti kanalizaciją bei vandentiekį ir iš-
dažyti kambarius. Patalpos turi būti 
pritaikytos atsižvelgiant į griežtus 
higienos, saugumo, darbuotojų sau-
gos reikalavimus. Juk niekas šiais 
laikais netampys senelių ant kupros 
į antrąjį aukštą. Taigi, pastatyti naują 
pastatą šiuo atveju būtų ir pigiau, ir 
paprasčiau, nei tvarkyti senąjį.

Kunigas A. Šukys mano, kad yra 
tik vienintelė galima perspektyva: 
pasamdyti specialistą, kuris ištirtų, 
kiek pastatas yra saugus lankyto-
jams, ir jei būtų galima, surengti kokį 
nors menininkų plenerą, kurio metu 
būtų ištapytos to pastato erdvės. Taip 
jis galbūt taptų įdomia, lankytina, 
kad ir „dark tourism“ vieta.

Likusiems pastatams-griuvė-
siams, įskaitant ir garsiąją špito-
lę, sveikas protas siūlo vienintelį 
sprendimą –  buldozerį.

Kam buldozerio prašosi,
kam viešos pagarbos vieta...
Vadinamoji špitolė teoriškai yra 

kultūros vertybė, verta viešosios 
pagarbos. O praktiškai iš pastato 
beliko viso labo kiautas: sienos ir 
beviltiškai prakiuręs stogas. Ka-
majų seniūnė Lina Zolubienė pri-
siminė, kad dar tuomet, kai ji čia į 
šokius vaikščiojo (iki Nepriklau-
somybės atkūrimo špitolė buvo 

paversta kultūros namais), jau tada 
lingavo grindys. Šiandien į pastatą 
baisu užeiti. Jame matyti kitados 
buvusios scenos pėdsakai, ir prie 
jų esanti vienintelė rajone natūrali 
orkestro duobė. Ji susiformavo čia 
vietoj grindų. Pakėlus galvą aukš-
tyn – įgriuvusios lubos ir pro jas 
šviečianti dangaus mėlynė...

Kamajiškiams parapijiečiams 
ir klebonui ilgą laiką buvo mįslė, 
kuo jau tokia vertinga ši, atrodytų, 
įprasta kaimo gryčia? Pasirodo, kad 
galimai vertingi joje yra kažkokie 
du į stačiamalkę krosnį įmūryti ko-
kliai. Kodėl galimai? Nes Kultūros 
paveldo departamentas, nors ir ke-
lis sykius primygtinai to prašytas, 
vertybių nuotraukų taip ir nepatei-
kė. Todėl paprašytas parodyti, kur 
gi tos vertybės yra, klebonas tik pe-
čiais gūžčioja: niekas nesiteikė pa-
rodyti, ką čia derėtų viešai garbinti. 

Tiesa, „piligriminė kelionė“ 
iki tų įtariamų viešosios pagarbos 
vertųjų koklių būtų ganėtinai sudė-
tinga ir pavojinga: prieš tai reiktų 
įveikti minėtąją natūralią orkestro 
duobę, su visa iš to išplaukiančia 
rizika: gauti plyta per galvą ar iš-
sisukti kojas. Realiai šiam statiniui 
reiktų nebe pagarbą demonstruoti, 
o tverti stop juosta. Todėl klebonas 
ir rūpinosi galimybe arba parduoti 
nusigriauti, arba pačiai parapijai 
griauti šį pastatą: jei kas nors, į jį 
įlindęs, susižalotų, ar, neduok Die-
ve, užsimuštų, už tai būtų atsakin-
gas savininkas – parapija. 

Savo rašte Kultūros paveldo de-
partamentui, kunigas A. Šukys rašo 
tiesiai šviesiai: „Vėl klausiame ir 
laukiame skubaus atsakymo su do-
kumentais: kas ištyrė šias (Špitolės) 
vertybes? Norime turėti šių verty-
bių nuotraukas iš arti, kad galėtume 
jas eksponuoti ir pristatyti visuome-
nei? Jas turite atsiųsti šiuo el.paštu 
Kokiu pagrindu teigiate, kad nuo 
2017-09-19 iki 2020-04-22 verty-
bės nėra pakitusios. Pageidaujame 
gauti dokumentus, kuriuose maty-
tume vertingųjų savybių tyrimus 
ir ataskaitas. Vertingųjų savybių 
pobūdyje teigiama, jog kai kurių 
vertybių būklė bloga, dalis vertybių 
netyrinėta. Klausiame, nuo kada 
netyrinėta vertybė yra tiesiog verty-
bė, verta pagarbos? Nepanaikinus 
„menamų“ („pagarbos“ vertų ver-
tybių), pastato negalime dovanoti 
nugriovimui ar pastato parduoti. 
Informuojame, kad pastatas sto-
vi Kamajų miestelio centre, yra 
avarinės būklės, gadina miestelio 
panoramą, yra pavojingas pro šalį 
važiuojantiems / einantiems asme-
nims“. Į šiuos savo klausimus, pa-
našu, kunigas A. Šukys atsakymo 
taip ir nebesulauks...

Todėl klebonas už galvos grie-
bėsi sužinojęs apie rajono savival-
dybės idėją prie Kamajų bažnyčios 
pastatyti informacinį stendą apie jos 
komplekso statinius. Toks stendas 
reikštų, kad informuojama apie lan-
kytinus objektus. Kaip galima siūlyti 
juos kažkam lankyti, jei visi yra ava-
rinės būklės ir lankytojas rizikuoja 
gauti plyta į galvą ar prasmegti pro 
supuvusias grindis? Realiai jiems ne 
stendo reikia, o aptverti šią teritoriją 
ir pakabinti įspėjamuosius ženklus. 

Tęsinys – kituose „Rokiškio 
Sirenos“ numeriuose.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Projektas HOME – lietuvių ir 
latvių bendrystės pavyzdys, 
stiprinsiantis šeimas 
ir bendruomenes

J. Keliuočio viešosios bibliotekos projekto veiklos:
• Projekto pradžioje bus atnaujintos bibliotekos trys patalpos: koridorius, skaitykla ir žaisloteka. 
Patalpose bus sukurtos patogios sąlygos šeimų susitikimams, seminarams ir mokymams, užsiėmimams bei turiningam 

laiko praleidimui su vaikais, bendravimui. Visose patalpose bus suremontuotos grindys, sienos ir lubos, atlikti nedideli 
elektros instaliacijos darbai (pakeisti elektros lizdai, laidai, atnaujintas esamas kompiuterių tinklas, signalizacijos sistemos 
laidai bus paslėpti po siena ir pakabinamomis lubomis).

• Bus įsigyta įranga: 1 projektorius su ekranu, 1 nešiojamasis „Bluetooth“ garsiakalbis, 1 informacinis ir savitarnos ter-
minalas, 4 poros belaidžių ausinių, 1 dulkių siurblys.

•  Bus įsigyti baldai: kėdės, knygų lentynos, stalai suaugusiems ir vaikams, kabykla, paveikslų pakabinimo sistema, pa-
veikslų rėmai (parodoms), suolai, pufai, sofa, veidrodis ir t.t.

• Bus nupirkta daug įvairių  lavinamųjų ir kitų žaislų, skirtų įvairaus amžiaus vaikams.
• Biblioteka įsigys 700 knygų vaikams ir tėvams: knygos tėvams apie vaiko vystymąsi, globojimą, šeimos kūrimą, užsiėmi-

mus vaikams, vaikų sveikatą, šeimos finansus, kūno parengimą vaikams ir paaugliams, linksmas šeimos veiklas, sveiką maistą 
vaikams, psichologiją, amžius ir etapus, vaikų psichologiją ir psichinę sveikatą, kaip būti tėvu, skirtingas gyvenimo istorijas ir tt. 

Biblioteka taip pat ketina įsigyti įvairių knygų vaikams, lavinančių vaikų motorinius įgūdžius, bendravimą, įvairių pasa-
kojimų, padedančių vaikams suprasti pasaulį, knygų su  pamokančiais personažais, pasakų, legendų ir t.t.

• Bibliotekos patalpose vyks „Family time“ (Šeimų laikui) skirti 38 renginiai (2 kartus per mėnesį), kurių metu šeimos 
su vaikais ar be jų dalyvaus labai skirtinguose renginiuose: paskaitose, seminaruose, kelionėse, žaidimuose, susitikimuose 
su rašytojais. Planuojami įvairūs kūrybiniai užsiėmimai (juvelyrinių dirbinių, odinių papuošalų gaminimas ir pan.), eduka-
ciniai-kūrybiniai užsiėmimai (medžio dirbiniai, vaikai patys gamins knygeles ir kt.), susitikimai su karjeros konsultantais, 
pediatru, verslininkais ir t.t., užsiėmimai skirti maisto gaminimui, valstybinių švenčių minėjimui, išvykos Rokiškio rajone 
(pvz., į kepyklą Juodupėje, „Levandų Vanagynę“, Dapkų ūkį ir kt.). Bibliotekininkės šeimoms organizuos IT pamokas.

• GAME Žaidimams skirtas laikas bus organizuojamas projekto metu atnaujintame vaikų žaidimo kambaryje. Šeimos su 
vaikais praleis „Žaislotekoje“ savo laisvalaikį žaisdami su įvairiais žaislais įvairius žaidimus, skatinančius vaikų vystymąsi ir pa-
dedančius išmokti ar patobulinti jų įgūdžius (bus nupirktos darželinukams skirtos žaidimų knygelės, atitikimo žaislai, formos, 
spalvos, stalo žaidimai, raidės ir skaičiai, automobiliai, traukiniai ir sunkvežimiai, lėlės, gydytojo rinkinys, kasos aparatas ir kt.) 

• Rokiškio rajono šeimos turės galimybę dalyvauti 2 tarptautiniuose šeimų festivaliuose LUDZOJE ir ROKIŠKYJE, Dalyviai: 
30 asmenų, atstovaujančių kiekvieną partnerį (iš LV ir LT) (kiekviename festivalyje apie 90 asmenų), kurie praleis laiką kartu, 
žais žaidimus, dalyvaus varžybose, linksminsis su vaikais bei žiūrės įvairius pasirodymus.

• LUDZOJE ir ROKIŠKYJE vykstančiuose šeimų festivaliuose bus rodomas Rokiškyje projekto metu sukurtas lėlių spektaklis.
• J. Keliuočio biblioteka 2021 m. rugpjūčio mėn. organizuos tarptautinį šeimų festivalį Rokiškyje, kuriame dalyvaus 

partnerių šeimos iš Jekabpilio ir Ludzos, šeimos iš Rokiškio (po 30 asmenų iš kiekvieno partnerio). Prie visų šeimos veiklų 
galės prisijungti ir kitos (projekte nedalyvavusios) šeimos bei visi norintys iš Rokiškio miesto gyventojai. Festivalis bus or-
ganizuojamas viešoje vietoje - Rokiškio rajono Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos patalpose (Nepriklausomybės aikštėje 
16),bibliotekos kiemelyje (esant tinkamoms oro sąlygoms). Festivalio dalyviai dalyvaus įvairiuose konkursuose, žaidimuo-
se, vyks edukaciniai užsiėmimai su garsiais Lietuvos rašytojais ir tapytojais, bus organizuojami linksmi užsiėmimai, taip pat 
bus rodomas Ludzos lėlių teatro spektaklis“,  teatro dirbtuvės ir edukacinės programos vaikams bei jaunimui, muzikinių 
grupių pasirodymas ir kt. 

• Siekiant tobulinti partnerių bibliotekininkų kompetenciją dirbant su įvairiomis šeimomis, naudojant skirtingus mo-
kymo, bendravimo ir švietimo metodus, Juozo Keliuočio viešoji biblioteka organizuos projekto partneriams 1 seminarą 
(dalyviai: 35 bibliotekininkai ir kt. specialistai). Viso projekto metu bus organizuojami 3 jungtiniai seminarai ir bendra 
pažintinė kelionė (į Suomiją, Helsinkį, aplankytos bibliotekos, trukmė –5 dienos; 30 dalyvių iš LV/LT – bibliotekininkai ir 
darbo grupės nariai)

• J. Keliuočio biblioteka kartu su kitais projekto partneriais dalyvaus kuriant skaitmeninę žaidimų platformą HOME. 
Platforma atliks informacinę, šviečiamąją ir pramoginę funkcijas, siekdama supažindinti vartotoją su vietos ir projekto 
partnerių miestais: vietos valdžios ir valstybinėmis organizacijomis, švietimo, kultūros ir sporto įstaigomis, verslais, gatvė-
mis, gamtos objektais ir kultūriniu bei istoriniu paveldu. Platforma bus sukurta trimis kalbomis - latvių, lietuvių ir anglų. 
Platforma bus įdiegta į interaktyvią įrangą, esančią partnerių bibliotekose ir prieinamą kiekvienam bibliotekos lankytojui, 
kurie žaisdami turės galimybę susipažinti ir sužinoti daug naudingos ir įdomios informacijos apie savo ir partnerių miestus.

Biblioteka – tai ne tik knygų erdvė. Inovatyviu požiūriu į naujausias 
technologijas, aktyviu bendruomenės telkimu įvairioms veikloms garsė-
janti Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio biblioteka pradėjo įgy-
vendinti unikalų tarptautinį 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos 
bendradarbiavimo programos projektą „Šeimų stiprinimas bendradar-
biaujant bibliotekoms kaip indėlis į socialinį ir ekonominį augimą Ludzos 
savivaldybėje, Rokiškio rajone ir Jēkabpilio mieste“, LLI-422 (HOME). Jo 
dėka biblioteka veiklomis prisidės prie vietos gyventojų socialinio ir eko-
nominio aktyvumo, stiprins šeimas. Taip pat tikime, kad projekto dėka pa-
didės  įvairiuose renginiuose dalyvaujančių žmonių skaičius.

Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos direktorė Alicija 
Matiukienė pasirašė projekto dokumentus.

Pirmasis projekto dalyvių susitikimas Ludzoje (Latvija).
„Šeimų stiprinimas bendradarbiau-

jant bibliotekoms kaip indėlis į socialinį 
ir ekonominį augimą Ludzos savivaldy-
bėje, Rokiškio rajone ir Jēkabpilio mies-
te“ projekto trukmė  24 mėn.

Projekto partneriai: Ludzos rajono 
savivaldybė – vadovaujantis projekto 
partneris (LV)  www.ludza.lv, Rokiškio 
Juozo Keliuočio viešoji biblioteka (LT)  
www.rokiskis.rvb.lt ir Jekabpilio mies-
to savivaldybė (LV)  www.jekabpils.lv

Projekto tikslinė grupė – socialinę at-
skirtį patiriančios šeimos. Projekte gali 
dalyvauti ne tik šeimos, kurias  sudaro abu 
tėvai ir vaikai, bet ir, pavyzdžiui,vienas tė-
vas arba viena mama, auginanti vieną ar 
kelis vaikus, anūkus auginanti močiutė, 
vienišos mamos, bevaikės šeimos, besi-
laukiančios kūdikio mamos ir pan.

Šis projektas yra labai aktualus toli nuo 
didmiesčių esančioms savivaldybėms, ku-
riose ryškiai juntamos socialinės atskirties 
bei demografinės problemos.

Partneriai planuoja į įvairias veiklas 
įtraukti ne mažiau kaip 400 vietos gy-
ventojų. Trijų Lietuvos ir Latvijos savi-
valdybių bibliotekos intensyvins darbą 
su šeimomis kaip maža „bendruomene“, 
plės lankytojų amžių ir sudarys šeimai 
palankias sąlygas savo patalpose, prista-
tys patrauklias, pramogų ir edukacijų ku-
pinas veiklas šeimoms, kuriose jų nariai 
plės akiratį, bendravimo ratą.  Projekto 
metu bibliotekos planuoja suorganizuoti 
organizuoti 114 šeimoms skirtų užiėmi-
mų ir tęsti juos po projekto. 

Į bibliotekas bus kviečiami ir patys 
mažiausieji: kūdikiai taps nuolatiniais 
bibliotekų lankytojais:jose bus įreng-
tos specialios patalpos, kuriose jaunos 
motinos galės praleisti laiką su savo 
mažais vaikais ir bendrauti tarpusa-
vyje. Dvi didelės tarptautinės šeimų 
šventės bus organizuojamos Ludzoje ir 
Rokiškyje. Norėdami sužinoti daugiau 
apie darbą su skirtingomis kartomis, 
partnerių bibliotekininkai dalyvaus 3 

bendruose seminaruose ir pažintinėje 
kelionėje į Helsinkio bibliotekas. 

Vienodos galimybės naudotis viešąja 
informacija vaidina svarbų vaidmenį ku-
riant integracinę visuomenę, nes šeimos 
taps visuomenės informuotais nariais. 
Tam visos trys bibiotekos kurs skatmeninę 
žaidimų platformą HOME, kuri visiems 
suteiks galimybę susipažinti su informa-
cija apie partnerių savivaldybes žaidimo 
forma. Žaidimas bus sukurtas kartu su 
visais projekto partneriais ir prieinamas 
visose partnerių bibliotekose, informuo-
jant lankytojus apie vietines ir valstybines 
organizacijas, švietimo, kultūros ir sporto 
institucijas, įmones, gatves, gamtos objek-
tus ir kultūrinį bei istorinį paveldą. Platfor-
ma bus sukurta trimis kalbomis - latvių, 
lietuvių ir anglų kalbomis. 

Šį projektą finansuoja Europos 
Sąjunga. 2014–2020 m. Interreg V-A 
Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavi-
mo per sieną programa siekia prisidė-
ti prie darnaus programos teritorijos 
vystymosi padėdama jai tapti patrau-
klia ir konkurencinga vieta gyventi, 
dirbti ir apsilankyti.

Visas projekto biudžetas – 229 
448,01 Eur.

Iš jų – bendrasis Europos regioni-
nės plėtros fondo finansavimas – 195 
030,79 Eur.

Projekto trukmė: 2020.07.01–
2022.06.30

Daugiau informacijos apie projektą:
www.latlit.eu, www.europa.eu,  

www.rokiskis.rvb.lt,
www.facebook.com/rokiskiovieso-

jibiblioteka
Šis straipsnis parengtas naudojant 

Europos Sąjungos finansinę paramą. 
Už šio straipsnio turinį atsako Ro-

kiškio Juozo Keliuočio viešoji bibli-
oteka. Jokiomis aplinkybėmis negali 
būti laikoma, kad jis atspindi Europos 
Sąjungos nuomonę.

Užs. 1078
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Naujoji „Viada“ degalinė: erdvės ir jaukaus patogumo pojūtis

Liepos 30-ąją Panevėžio 
gatvėje iškilmingai buvo 
atidaryta naujoji VIA-
DOS degalinė. Pirmasis 
įspūdis, kurį ji kelia klien-
tams: čia labai erdvu. Net 
didžiausių švenčių metu, 
kai į kelius išrieda kone 
visi važiuojantys šalies au-
tomobiliai, nenusidrieks 
eilės: patogiai ir išmaniai 
įrengtos net 8 moderniau-
sios kuro kolonėlės. Jose 
patogu už degalus atsiskai-
tyti iš karto mokėjimų 
kortelėmis. O norinčiųjų 
atsikvėpti po kelionės, už-
kąsti bei atsigaivinti kava 
laukia jauki poilsio zona. 
Degalinėje vairuotojai ras 
ir būtiniausių priemonių 
savo automobiliams. 

Iki šiol Rokiškyje buvo 

dvi VIADA degalinės. Ta-
čiau Panevėžio gatvėje 
įsikūrusi degalinė jau ne-
beatitiko aukštų įmonės 
standartų. „Žinojome, kad 
Rokiškio miesto gyventojai 
yra reiklūs bei labai inova-
tyvūs, tad norėjome pasiū-
lyti naują, puikią vietą. Joje 
– galimybės nuplauti auto-
mobilį automatinėje plovy-
kloje, išsinuomoti priekabą, 
užsipilti degalų bei išgerti 
kokybiškos kavos“, – apie 
keliamus tikslus pasakojo 
įmonės atstovai. 

Buvo apskaičiuota, kad 
netgi atlikus senosios de-
galinės rekonstrukciją, joje 
nebepakaktų vietos didesnei 
prekybos salei, užkandžių 
bei poilsio zonai. Todėl ir 
buvo priimtas sprendimas 
statyti naują. Ji įkurta pui-

kioje strateginėje vietoje, 
patogiai pasiekiama tiek ro-
kiškėnams, tiek miesto sve-
čiams. 

Šios degalinės statybai 
ir įrengimui lietuviško ka-
pitalo įmonė VIADA skyrė 
daugiau nei 1,5 mln. eurų 
investicijų. Bendrasis jos 
teritorijos plotas siekia 200 
kv. m.  Degalinėje sumon-
tuotos modernios degalų 
pylimo kolonėlės, naujausia 
prekybinė įranga, erdvi po-
ilsio-užkandžių zona, kurio-
je lankytojai gali ne tik at-
sikvėpti kelionės metu, bet 
ir užkąsti vietoje gaminamų 
šviežių sumuštinių, salotų, 
atsigaivinti glotnučių kok-
teiliu. 

Kavos mėgėjams siūlo-
ma kokybiška kava, kurią 
galima gardinti įvairių rūšių 

BALDAI

• Geros būklės fotelius, 2 vnt. 
Kaina po 18 Eur. Tel. 8 615 53 423. 
Rokiškis
• Mažai naudotą sofą-lovą su 
patalynės dėže. 200x140 cm. 
Kaina 130 Eur. Tel. 8 610 49 507. 
Rokiškis
• Dvivietį, sėdimą fotelį. Mažai 
naudotas. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 682 58 696. Rokiškis
• Naudotus: sofą, fotelį-lovą, 
išskleidžiamą kampą, sekciją, kitus 
baldus. Tel. 8 685 42 153.  
Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Seną, bet veikiančią skalbimo 
mašiną Gorenje. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Elektrinę siuvimo mašiną ČAIKA 
134. Kaina 105 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Ketursiūlį overloką. Vokiškas. 
Kaina 95 Eur. Tel. 8 670 27 742. 
Rokiškis

• Dvi mikrobangų krosneles, su 
griliumi. Nenaudotos, pagamintos 
Vokietijoje. Kaina 50 Eur, 65 Eur. 
Tel. 8 610 77 145. Rokiškis
• Drabužių džiovyklę. Drabužiai 
sukabinami, džiovina karštas 
oras, reguliuojama temperatūra, 
yra laikmatis. Tinka išeiginiams 
drabužiams. Kaina 105 Eur.  
Tel. 8 670 27 742. Rokiškis
• Naudotą, bet puikiai veikiančią, 
įmontuojamą kepimo krosnelę. 
Kelios kepimo funkcijos, du 
ventiliatoriai. Kaina 85 Eur.  
Tel. 8 610 77 145. Rokiškis
• Naudotus, automatinius kavos 
aparatus, patikrinti, visiškai 
paruošti darbui. Duodu garantiją. 
Tel. 8 610 77 145. Rokiškis
• Naują rūkymo mašiną. Kaina 
1000 Eur. Tel. 8 622 18 307. 
Rokiškis
• Naują grilį. Tel. 8 622 18 307. 
Rokiškis
• 2 vnt. naujų radiatorių.  
Tel. 8 622 18 307. Rokiškis
• Skalbimo mašiną Ardo. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 652 75 703.  
Rokiškis
• Automatinę skalbimo mašiną 
AEG, Drabužiai dedami iš viršaus, 
5 kg. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 683 27 149. Rokiškis
• Dujinę viryklę, 30 Eur. Yra ir 
dujų balionas, 10 Eur.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Vieną kartą avėtus odinius 
batelius. Dydis 36. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 621 95 444. Rokiškis
• Juodus odinius moteriškus 
sportinius batelius lenktu padu. 
Korėja. 40 dydis. Kaina 42 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Baltus odinius moteriškus 
sportinius batelius. Vokietija. 38 

dydis. Kaina 37 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Naujus šalikėlius. Kainos  nuo 
7 iki 9 Eur. Tel. 8 678 05 029. 
Rokiškis
• Juodoą moterišką ilgą, žieminę 
striukę su kapišonu. XXL dydis. 
Kaina 65 Eur. Tel. 8 695 74 290. 
Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Dvi, geros veislės, melžiamas 
ožkas. Tel. 8 658 60 969.  
Rokiškis
• Triušieną ir gyvus triušius. 
Įvairaus amžiaus.  
Tel. 8 658 60 969. Rokiškis
• Triušiukus. Yra ir patelių ir 
patinų. Kaina nuo 5 iki 10 Eur, 
priklausomai nuo amžiaus. 
Obeliuose. Tel. 8 676 30 362. 
• Persų egzotų veislės mišrūną 
kačiuką. 3,5 mėn. Juodas, ilgesnio 
plauko. Linksmas, meilus. Kaina 
120 Eur. Tel. 8 678 27 164. 
Rokiškis
• Dvi karves ir veršingą telyčią. 
Tel. 8 656 80 743. Rokiškis
• Beragę ožką. Neseniai atsivedusi, 
dviejų ožiukų, rami. Skapiškis 
(Kupiškio r.). Kaina derinama. 
Kaina 40 Eur. 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

KITA

• Nedaug naudotą kraujospūdžio 
matuoklį Microlife BP A6 Pc. 
Galima naudoti su 4 vnt. AAA 
baterijomis adapteriu, tada nereikia 
baterijų. Naujo kaina be akcijos 
82 Eur. Galiu siųsti. Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 35 Eur. 
Tel. 8 628 31 932. Rokiškis

• Mažai naudotą Iqos, geros būklės, 
be defektų. Tel. 8 673 59 331. 

Zarasai
• Išilginio pjovimo stakles. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 682 60 643. 
Rokiškis
• 2 rūšių mišrias malkas. Skaldytas 
arba kapotas. Ir atraižas.  
Tel. 8 670 84 095. Rokiškis
• Dvipusius pledus, 210x160 cm. 
Buvo naudoti kaip lovos užtiesalai, 
išskalbti. Kaina 13 Eur.  
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Kelio užtvarą. 4 m ilgio. 
Rakinamas, tvirtas. Kaina 160 Eur. 
Tel. 8 685 86 234. 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
• Mišrias malkas, mažais kiekiais. 
Kaina 18 Eur. Tel. 8 605 26 260. 
Rokiškis
• Sausas malkas, atraižas. Atvežu. 
Tel. 8 609 95 180. Rokiškis
• Šiaudus ritiniais.  
Tel. 8 609 95 180. Rokiškis
• Reaktyvinės elektros energijos 
skaitiklį. 380 V, 5A. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Du trifazius elektros kirtiklius. 
100 A ir 250 A. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Lankstų, varinį kabelį 4x16, 4 m. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Bokštinės, vandens siurblinės 
valdymo skydą. 380 V, iki 20 A. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis

• Elektrinį perjungiklį, žvaigždė/
trikampis. 500 V, 25 A. Kaina 12 
Eur. Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis
• Laboratorinį ampervoltmetrą, M 
253, nuolatinei srovei ir įtampai. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Naudotus, magnetinius leistuvus 
PME-211. 380/230V, 25A.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• AM/FM, stereo tiunerį SONY ST-
2950F. 1976 m. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Trifazius elektros automatus. AE 
tipo 63 A - 1 vnt., 25 A - 2 vnt. 
Kaina 5 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Sauskelnes L dydžio (8 lašų, 
MAXI -  24) 9 pakuotės, kaina 9 
Eur/pakuotei. L dydžio (7 lašų, Slip 
- 28) 3 pakuotės, 9 Eur/pakuotei. M 
dydžio (80-110 kg, kelnaitės Pants 
-14) 4 pakuotės, po 6 Eur.  
Tel. 8 463 21 94 . Rokiškis
• Medicinio metalo papuošalų 
komplektus kurie nejuoduoja, 
nealergizuoja, gali nešioti net ir tie 
žmonės kurie gali nešioti tik auksą. 
Kainos nuo 8 iki 20 Eur.  
Tel. 8 678 05 029. Rokiškis
• Braškių daigus. Tel. 8 624 69 717. 
Rokiškis
• Ketaus katilą, kuras: malkos, 
briketai. Naudotas 3 metus. Geros 
būklės. Pasiimti patiems. Kaina 400 
Eur. Tel. 8 657 66 540.  
Rokiškis
• Senovinius laikraščius 
Vyriausybės žinios. 1918-1920 m. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 623 70 111. 
Rokiškis
• Šienainio ritinius, 1,20x130, 20 
Eur, ir sausą šieną, 1,20x140, 13 
Eur. Laikau pašiūrėje. Smulkinti 
smulkintuvu, atvežu.   
Tel. 8 633 70 907. Rokiškis

sirupais. Pagalvota ir apie 
alergiškus žmonės, kuriems 
gali latte, cappuccino gami-
nama su pienu be laktozės.

Degalinėje praplėstas 
ir paslaugų spektras – joje 
galima išsinuomoti prieka-
bą, sumokėti įvairius mo-
kesčius, išsigryninti pinigų, 
gauti paskolą. „Viada LT“ 
degalinėje taip pat daug 
dėmesio skiriama išmani-
osioms technologijoms – 
lankytojai gali pasinaudoti 
nemokamu bevieliu inter-
netu, o naudodamiesi VIA-
DA programėle – patogiai ir 
greitai sumokėti už degalus 
ir kitas įsigytas prekes ar 
paslaugas.

Klientų patogumu rū-
pinsis devynių darbuotojų 
kolektyvas. Komanda paty-
rusi: net septyni specialistai 

atėjo iš senosios degalinės. 
Jie žada puikų aptarnavimą 
bei geras emocijas. „Dėko-
jame  visiems šios degalinės 
darbuotojams ir ypatingai 
ačiū mūsų degalinės vado-
vei Rita Kirstukienei bei 
regiono vadovui Evaldui 
Kanapeckui už visokeriopą 
pagalbą“, – teigė VIADOS 
atstovai. 

O rokiškėnai ir miesto 

svečiai kviečiami ne tik ap-
žiūrėti naująją degalinę, bet 
ir tapti jos ištikimais klien-
tais. Atidarymo proga klien-
tų visą vasarą laukia supla-
nuotos specialios akcijos ir 
pasiūlymai. „Stengsimės už-
tikrinti konkurencingas kai-
nas, o kartu ir platų prekių 
ir paslaugų pasirinkimą“, 
– užtikrino VIADA kolek-
tyvas. 
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Vežame žemę, 
gruntą. 

Tel. (8-677) 78512

Žemės kasimo darbai 
mini ekskavatoriumi. 

• Nerūdijančio plieno slėginius 
indus daryti konservams. 1 vnt.- 80 
Eur. Kupiškis.  
Tel. 8 684 20 231.
• Geros būklės ketaus radiatorius. 
Po dešimt sekcijų.  
Tel. 8 657 66 540. Rokiškis
• Šašlykinę su priedais. Kaina 130 
Eur. Tel. 8 606 62 735.  
Rokiškis
• 0,5 l užsukamus stiklainius.  
Tel. 8 678 81 317. Rokiškis

PASLAUGOS

• Kasimo darbai mini 
ekskavatoriumi. Dirbame ir 
savaitgaliais. Kaina 20 Eur.  
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Laisvės g.13

Informuojame sodininkų bendrijos „Vingerynė“ pir-
mininką , kad  UAB „Geo optimus“ matininkas Ramū-
nas Varnas (kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-59) 
2020-08-11 14 val. vykdys žemės sklypų (kadastro Nr. 
7385/0003:14; 7385/0003:25 ir 7385/0003:67), esančių 
sodininkų bendrijoje „Vingerynė“ Steponių k., Rokiškio 
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

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

PERKA

• Perku įvairias plokštes, 
mikroschemas, tranzitorius, 
kondensatorius, reles, magnetinius 
leistuvus, skaičiavimo-matavimo, 

SIŪLO DARBĄ

• Darbui Aukštakalniuose ieškome 
padėklų kalėjo. Atlyginimas 
priklauso nuo išdirbio, nuo 615 Eur. 
neatskaičius mokesčių.  

telekomunikacijų techniką, 
kompiuterius, jungtis, kontaktus, 
oscilografus, dažnometrius, 
savirasčius, racijas ir kt. Pasiimu iš 
namų. Tel. 8 606 84 377.  
Rokiškis
• Superkame traktorius, 

sunkvežimius, žemės ūkio 
padargus, sunkiąją techniką, 
priekabas, dokumentus.  
Tel. 8 644 04 409. Rokiškis
• Nupirkčiau frontalinį keltuvą 
MTZ-80 traktoriui. 
 Tel. 8 622 61 090. Rokiškis
• Nupirkčiau sodo sklypą.  
Tel. 8 621 57 525. Rokiškis
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Ieškokite  prekybos centruose!
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01 05:05 Šoka Lietuva 

05:15 Seselė Beti 
06:00 Himnas
06:05 Klausimėlis
06:25 Pasaulio puodai
07:20 Bebė ir Tina. 
Sutrikę ir apkerėti
09:00 Labas rytas, 
Lietuva
12:00 Rudieji lokiukai 
ir aš
12:55 Lotynų Amerikos 
platybėse
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 Tvirti vyrukai
00:05 „Ilsėkis ramybėje“ 
departamentas
01:40 Kai kelio atgal nebėra
03:10 Vieno buto istorija: Balys 
Sruoga
03:55 Šoka Lietuva
04:20 Bebė ir Tina. Sutrikę ir 
apkerėti

05:10 Tai – mes
06:30 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:00 Bakuganas. 
Kovos planeta
07:30 Ilgo plauko istorija 
08:00 Galingasis 6 
08:30 Kitsy 
09:00 Sveiki atvykę 
09:30 Maisto kelias 
10:30 Penkių žvaigždučių 
būstas 

11:00 Mano mažoji sesutė 
Mirai
13:00 Čihuahua iš Beverli 
Hilso
14:50 Nuleist periskopą!
16:45 Ekstrasensų mūšis 
18:30 TV3 žinios 
19:25 Eurojackpot
19:30 Garfildas
21:05 Holograma karaliui
23:00 Ta nejauki akimirka
01:00 Pakvaišę dėl Merės
03:05 Laiko policininkas
04:50 Legendos

06:50 Stivenas Visata 
07:35 Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas 
08:00 Ogis ir tarakonai 
08:20 Berniukas Blogiukas 
08:45 Tomo ir Džerio šou 
09:10 Neramūs ir triukšmingi 
09:35 Tinginių miestelis 

10:00 Tomas ir Džeris
11:40 Trys nindzės sugrįžta
13:30 Ponas Bynas 
14:30 Zatura. Nuotykiai 
kosmose
16:35 Paskutinis tėvų 
išbandymas. Mažieji 
Fokeriai
18:30 Žinios
19:30 Debesuota, numatoma 
mėsos kukulių kruša 2
21:25 Tėtukas namie 2
23:25 Kietuolis Rodas
01:10 Pabėgimo planas

06:00 Geriausi šuns draugai 
07:00 Pričiupom! 
07:30 Juodasis sąrašas 
08:30 Lituanos Locos
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 International
23:50 Ryklys robotas
01:25 Kriminalinė Maskva
02:10 Numeris 44

05:35 Pagaliau savaitgalis
06:00 „Pone prezidente” 
07:20 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje“ 
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 „Netikėtas teisingumas“ 
14:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
16:00 Žinios
16:30 Pinigų karta
17:00 Gyvenimas
18:00 Žinios
18:30 „Šerloko Holmso ir 
daktaro Vatsono nuotykiai. 
Šantažo karalius“ 
20:00 Žinios
20:30 „Gluchariovas“ 
00:00 Skonio reikalas
01:00 „Netikėtas teisingumas“ 
02:50 „Šerloko Holmso ir 
daktaro Vatsono nuotykiai. 
Šantažo karalius“ 
04:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
05:20 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi
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2 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. Princesė 
Malėnė
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 Neatrasti Kolumbijos 
kampeliai
12:50 Serengetis
13:50 Puaro 
15:30 Žinios
15:45 Istorijos detektyvai
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 Otilijos fon Faber–Kastel 
istorija
23:05 Kai apkabinsiu tave. 
00:35 Kino žvaigždžių alėja. Pitas 
ir Tili 
02:15 Nijolė
03:35 Klausimėlis
04:00 Šventadienio mintys
04:25 Tvirti vyrukai

06:30 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:00 Bakuganas. Kovos planeta 
07:30 Ilgo plauko istorija 
08:00 Galingasis 6
08:30 Kitsy 
09:00 Ūkio šefas 
10:00 Pasaulis pagal moteris 

11:20 Beverli Hilso nindzė
13:10 Ponas Bynas 
13:40 Nuogas ginklas 33 1/3. 
Paskutinis įžeidimas
15:20 Šeimos savaitgalis
17:30 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Supermenas. Sugrįžimas
22:30 Taiklus šūvis
00:35 Skambutis 3
02:25 Tėtukas namie 2

06:00 Pričiupom! 
06:30 Baltijos galiūnų čempionatas. 
Radviliškis
07:30 Juodasis sąrašas 
08:30 Tauro ragas
09:00 Baltijos galiūnų komandinis 
čempionatas. Žagarė
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 
22:45 Sūnus paklydėlis 
23:40 Fargo 
01:45 International
03:35 Ryklys robotas

05:20 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
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 Partizanų keliais

11:30 Krepšinio pasaulyje
12:00 „Netikėtas teisingumas“ 
14:00 „Vieno nusikaltimo istorija“
16:00 Žinios
16:30 Kryptys LT
17:00 Dekonstrukcijos su 
Edmundu Jakilaičiu
18:00 Žinios
18:30 „Šerloko Holmso ir daktaro 
Vatsono nuotykiai. Mirtinas 
susirėmimas“ 
20:00 Žinios
20:28 Orai
20:30 „Viešnia iš ateities“ 
22:00 Pinigų karta
22:30 Žinios
23:00 „Laikykitės ten. Pokalbiai
00:00 Dekonstrukcijos su 
Edmundu Jakilaičiu
01:00 „Netikėtas teisingumas“ 
02:50 „Šerloko Holmso ir daktaro 
Vatsono nuotykiai. Mirtinas 
susirėmimas“ 
04:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
05:20 Mažos Mūsų Pergalės. 
Laisvės TV

11:00 Žalioji byla 
11:30 Dama ir valkata
13:05 Baltuolė ir Rožytė
14:40 Seni vilkai
16:25 Havajai 5.0 
17:25 Tai – mes
18:30 TV3 žinios
19:30 Kodas: L.O. B. I. A. I.
22:05 Šeimos susitikimas
00:10 Iksmenai. Praėjusios ateities 
dienos
02:30 Holograma karaliui
04:10 Legendos
05:00 Tai – mes

06:40 Stivenas Visata 
07:25 Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas 
07:50 Ogis ir tarakonai 
08:10 Monstrai prieš ateivius 
08:35 Tomo ir Džerio šou 
09:00 Neramūs ir triukšmingi 
09:25 Tinginių miestelis 
09:50 Pramuštgalviai Paryžiuje
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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? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Daiktų istorijos
20:25 Loterija „Keno 
Loto“
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Romų genocido 
dienai. Juodasis paukštis
22:30 Dviračio žinios
23:00 Kostiumuotieji

23:45 Čikagos policija 4
00:30 Stop juosta. Gumos ir 
avalynės pramonė
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

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 Dešimt su puse
23:45 Majų baikerių klubas
01:10 Einšteinas
02:05 Legendos
02:55 Amerikietiška siaubo 
istorija
03:50 Imperija
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 Sukrėtimas
00:55 Mirtinas ginklas
01:50 Taiklus šūvis 
03:30 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
05:00 Rosenheimo policija

06:25 CSI. Majamis
07:25 Mano virtuvė geriausia
08:35"Sudužusių žibintų 
gatvės
09:35 Ekstrasensai tiria 
10:35 Kobra 11
11:35 Reali mistika
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 Prieš ugnį - ugnimi 
22:55 Jūrų pėstininkai
23:50 Jūrų pėstininkai
00:45 Narkotikų prekeiviai. 
Meksika
01:55 Sūnus paklydėlis
02:40 Nusivylusios namų 
šeimininkės
03:25 Visa menanti

05.30 Šiandien kimba
06.30 Kaimo akademija
07.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai
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. Pokalbiai
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. Pokalbiai
04.00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
04.25 „Pone prezidente”
04.45 „Reali mistika“

A
N

TR
A

D
IE

N
IS

 0
8.

04 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 Istorijos detektyvai
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Istorijos perimetrai
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

06:25 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai
06:55 Žuvėliokai
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 Dešimt su puse
23:45 Majų baikerių klubas
00:55 Einšteinas
01:50 Legendos
02:40 Imperija

06:30 Iš širdies į širdį
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
10:00 Kalnietis
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 Nakties įkaitas
00:55 Mirtinas ginklas
01:50 Sukrėtimas
03:45 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

06:25 CSI. Majamis
07:25 Mano virtuvė geriausia
08:35 Sudužusių žibintų 
gatvės
09:35 Ekstrasensai tiria 
10:35 "Kobra 1
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 
būry
20:30 Pričiupom!
21:00 Sukrečiantis skrydis 
23:05 Prieš ugnį - ugnimi 
01:00 Ekstremalūs išbandymai 
01:55 Nusivylusios namų 
šeimininkės
02:40 Visa menanti

05.30 „Merginos iš Ukrainos“ 
06.30 Pinigų karta. Laisvės TV 
laida
07.00 Laikykitės ten. Pokalbiai
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 Pinigų karta
17.00 Laikykitės ten. Pokalbiai
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. Pokalbiai
04.00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu”
04.25 „Pone prezidente”
04.45 „Reali mistika“



9 psl.  2020-07-31

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

Tel. 8 615 70 863. Rokiškis
• Reikalingas pagalbinis 
darbininkas. Tel. 8 682 60 643. 
Rokiškis
• Siūlo darbą vilkiko miškavežio 

vairuotojui. Reisai Lietuva-Latvija. 
Taip pat šaltkalviui remontininkui, 
darbą prie krovininio transporto. 
Tel. 8 687 33 067. Rokiškis
• Įmonė UAB Daivida ieško: 
rūkytojo padėjėjo; vakuumuotojos, 
BC kat. vairuotojo, pardavėjos 
Obeliuose. Jeigu manote, kad 
galite užimti laisvą darbo vietą 
- susisiekite nurodytu telefonu. 
Kaina 700 Eur. Tel. 8 686 94 750. 
Rokiškis
• Labai skubiai reika darbščios, 
sąžiningos, be jokių žalingų 
įpročių, moters/merginos sodybos 
priežiūrai! Būtų geriau vairuojanti. 
Objektas - netoli Pandėlio. 
Susidomėjus skambinti.  
Tel. 8 625 28 988. Rokiškis
• Ieškau meistro bute sudėti 
laminuotą grindų dangą.  

Tel. 8 621 80 949. Rokiškis
• Ieškomi miško darbininkai, 
pjovėjai ir pagalbiniai.  
Tel. 8 672 50 117. Rokiškis
• Siūlomi įvairaus pobūdžio 
darbai Škotijoje. Suteikiame 
apgyvendinimą, transportą, Jums 
nereikės niekuo rūpintis. Tel. +47 
776 023 3864. Tel. 8 696 41 479. 
Rokiškis
• Ieškomas elektrikas vidaus 
darbams. Tel. 8 622 06 975. 
Rokiškis
• Reikalingas kombaino vairuotojas 
grūdams kulti. Tel. 8 650 97 726. 
Rokiškis
• Reikalingas elektrikas kombaino 
laidams sutaisyti.  
Tel. 8 650 97 726. Rokiškis
• Ieškome kvalifikuotų stalių ir 
statybininkų, turinčių patirties, 
atsakingų, kruopščių ir motyvuotų 
dirbti Norvergijoje. Anglų kalba - 
privalumas. Skambinti arba siųsti 
SMS tel. +47 967 45 806 arba 
kreiptis el. paštu t.bitinas@yahoo.
com. Rokiškis
• Ieškau žmogaus, galinčio surinkti 
sermentinį voljerą šuniui.  
Tel. 8 686 26 668. Rokiškis
• Ieškau kas paruoš beržinius rąstus 
malkoms. 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

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Puikios būklės, mažai naudotą 
monitorių Philips 328P6AUBREB. 
Reguliuojama ekrano padėtis ir 
aukštis. Yra dėžė, laidai. Kaina 270 
Eur. Tel. 8 676 02 460.  
Rokiškis
• Stacionarųjį kompiuterį. 
Procesorius E5500. 4GB RAM, 
256GB kietasis diskas. Windows 
10. Pelė ir klaviatūra. Kaina 42 Eur. 
Tel. 8 675 00 301.  
Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Avieną. Skani, be lajaus.  
Tel. 8 679 57 645. Rokiškis
• Medų. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 610 38 827. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

IEŠKO DARBO

• Moteris ieško darbo. Skaldau 
malkas, galiu ravėti daržus.  
Tel. 8 622 67 426. Rokiškis
• Ieškau darbo statybose.  
Tel. 8 626 84 356. Rokiškis
• Vyras ieško darbo. Turi B 
kategorijos vairuotojo pažymėjimą. 
Darbas būti laikinas.  
Tel. 8 605 68 135. Rokiškis
• 37 m. vyras ieško darbo. Gali 
dirbti įvairius darbus, turi autokaro 
vairuotojo pažymėjimą. Siūlyti 
įvairius variantus.  
Tel. 8 648 79 299. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu prižiūrėti 
sodybas, pjauti ir skaldyti malkas, 
pjauti žolę jūsų įrankiais ir t.t.   
Tel. 8 641 69 409. Kupiškis
• Ieškau darbo. Esu suvirintojas, 
turiu traktorininko pažymėjimą. 
Tel. 8 621 49 288. Rokiškis

• Žemės sklypą Rokiškio r. sav., 
Obelių sen., Visdievų k. Kadastrinis 

nr. 7395/0001:35 Zarinkiškių k.v. 
Sklypo plotas 1,0500 ha. Kaina 
1000 Eur. Tel. 8 615 10 997. 
Rokiškis
• Sodybą Obeliuose. 4 kambariai ir 
virtuvė Gyvenamas plotas 90 kv. m, 
namų valda 15 a. Ūkinis pastatas, 
šulinys. Kaina 12500 Eur.  
Tel. 8 675 24 546. Rokiškis
• Sodybą Rokiškio raj., 
Pandėlyje. 3 kambariai ir virtuvė. 
Gyvenamasis plotas 56 kv.m. Namų 
valda 18 a. Kaina 7000 Eur.  
Tel. 8 646 90 708. Rokiškis
• 20 a sklypus Jakšto ir Janulionio 
gatvėse. Visos komunikacijos. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• 7 a sodą Uljanavos kaime su 
mūriniu namu ir rąstine pirtimi. 
Kaina 13000 Eur.  
Tel. 8 617 25 087. Rokiškis
• 36 a sklypą statyboms. 
Elektra, vieta tvenkiniui, geras 
privažiavimas. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 616 93 529. Rokiškis
• 2 kambarių, 50 kv. m butą 
Jaunystės g. 10, pirmas aukštas, 
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Liepos 31-oji, 
penktadienis, 

31 savaitė
Iki Naujųjų liko 153 dienos.

Sistemų administratoriaus diena
Saulė teka 5.27 val., 
leidžiasi 21.33 val. 

Dienos ilgumas 16.56 val. 
Mėnulis – priešpilnis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Elena, Ignacas, Ignacija, 
Ignacijus, Ignas, Ignė, Ignotas, 
Leta, Letas, Leticija, Sangina, 

Sanginas, Sangirda, Sangirdas, 
Sigitas, Vykintė.

Rytoj: Almeda, Artautas, Bartautė, 
Bertautas, Bertautė, Bervainas, 

Bervainė, Meilė, Viltė.
Poryt: Alfa, Alfas, Alfonsas, 

Guoda, Gustas, Gustava, 
Gustavas, Gustė, Gustina, Gustis, 

Gustys, Tautvaišas, Tautvaišė, 
Tautvaldas, Tautvaldė.

Dienos citata
„Gėris ir tiesa kiekvienu atveju 

turi vienas antrą atsverti“ 
(Markas Aurelijus).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1498 m. Kristupas Kolumbas savo 
trečios kelionės metu atrado salą, ku-
rią pavadino Trinidadu.

1556 m. mirė Jėzuitų ordino įkū-
rėjas Ignacijus Lojola, ispanų karys ir 
kunigas.

1954 m. pirmą kartą įveikta antroji 
pagal dydį pasaulio viršukalnė K2. Į ją 
įkopė Ardito Desijo vadovaujama Itali-
jos alpinistų ekspedicija.

1964 m. JAV mėnulio zondas 
„Ranger 7“ perdavė į Žemę pirmąsias 
Mėnulio paviršiaus nuotraukas.

1969 m. popiežius Paulius VI atvy-
ko į Ugandą. Tai pirmas Romos kata-
likų bažnyčios vadovo vizitas Afrikoje.

1992 m. po pakilimo iš Kinijos 
Nankino miesto sudužo „Jak-42" lėk-
tuvas, kuriuo skrido 126 žmonės. Žuvo 
106. Tą pačią dieną nuošalioje Himala-
jų vietoje sudužus Tailando keleiviniam 
lėktuvui žuvo visi 113 keleivių ir įgulos 
narių.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1991 m. sovietų omonininkai 
užpuolė Medininkų pasienio kon-
trolės postą ir nužudė ten budėju-
sius pareigūnus: Mindaugą Bala-
vaką, Algimantą Juozaką, Algirdą 
Kazlauską, Juozą Janonį, Antaną 
Musteikį, Stanislovą Orlavičių, Ri-
čardą Rubavičių, sunkiai sužeidė 
muitininką Tomą Šerną.

Post scriptum
Ant savo kiemo šuva 

ir vilko nebijo.

LAISVALAIKIUI Rabarbarų kompotas
Ingredientai:
• 2 obuoliai
• 1 kriaušė
• 200 g rabarbarų lapkočių
• 1 stiklinė aviečių
• 3-4 rabarbarų kotai
• 1 cinamono lazdelė
• 1-2 stiklinės cukraus
• 2 l vandens

Gaminimo eiga:
Obuolius ir kriaušes nulupkite, išpjau-
kite sėklas ir supjaustykite skiltelėmis. 
Rabarbarus nulupkite ir supjaustykite 
griežinėliais.
Dideliame puode užkaiskite vandenį. 
Jam užvirus suberkite vaisius, rabar-

barus, uogas, cinamoną ir vieną stiklinę cukraus. Pavirkite 10 minučių. Jei norisi saldžiau, 
įberkite dar cukraus ir pavirkite dar 20 minučių, kol vaisiai suminkštės. Palikite puode 
atvėsti.
Vaisius išgriebkite ir atidedame, jei norėsite jų dėti į kompotą. Likusį skystį perkoškite per 
sietelį. Patiekite su atidėtais vaisiais arba tik skaidrų gėrimą.

Rokiškis. Strategiškai gera vieta.  
Buto privalumai: dažytos sienos, 
laminatas, plastikiniai langai, šarvo 
durys, nauji radiatoriai, nauja 
santechnika. Tarpininkų prašau 
nesikreipti. Kaina 29500 Eur.  
Tel. 8 682 40 782. 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
• Garažą. Monolitas su apsauga. 
Kaina 20000 Eur.  
Tel. 8 600 57 061. Vilnius
• Sodo sklypą miesto ribose. Maži 
mokesčiai, kraštinis, ribojasi su 
mišku, sukeltas dideliu sluoksniu 
juodžemio, sklypo plotas 9 a. Ideali 
vieta gyvenamojo namo statybai 
ar pirtelei. Su realiu pirkėju 
galimos derybos. Tel. 8 605 26 260. 
Rokiškis
• 46 kv. m butą Vytauto g., 
Rokiškyje. Atskiras įėjimas, 
centrinis šildymas, miesto 
vandentiekis. Kaina 15000 Eur.  
Tel. 8 606 48 794. Rokiškis
• Erdvų, 79,66 kv. m, 4 kambarių 
butą Juodupėje, Tekstilininku g. 
Mūrinis namas, 5 aukštas, tvarkinga 
laiptinė. Bute pradėtas remontas, 
ilgas balkonas. butas ne kampinis. 
skolų nėra. Iki Rokiškio tik 15 min. 
Kaina 3500 Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• Tvarkingą, mūrinį namą 
Čedasuose. 18 km. iki Rokiškio.73 
kv. m, 3 kambariai, virtuvė, rūsys, 
veranda ir patalpa voniai, tualetui 
įsirengti. Šildomas kietu kuru. 
Komunikacijų nėra, kraštinė 
sodyba,17a. sklypas, rami vieta. 
ūkinis pastatas. Kaina 12800 Eur. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Tvarkingą, dviejų kambarių 
butą. Renovuotas, už renovaciją 
sumoketa. Pakeisti plastikiniais 
langai, radiatoriai, galimybė palikti 
visus baldus ir buitinę techniką. 
Maži mokesčiai. Tel. 8 608 41 444. 
Rokiškis
• Dviejų kambarių butą Bajoruose. 
Antras aukštas, šildymas kietuoju 
kuru. Naujas kaminas, plastikiniai 
langai, šarvo durys, stogo danga. 
Vandentiekis miesto, boileris 
elektra/kietasis kuras. Butui 
priklauso: rusys, 2 garažai, 3 
ūkiniai pastatai, 1,3 ha žemės. 
Kaina 25000 Eur. Tel. 8 647 62 
688. Rokiškis
• Mėgstantiems individualumą 
ir gamtos prieglobstį sklypą, 36 
a, kraštinis, ribojasi su valdišku 
mišku, vienintelis kaimynas ir 
tas pakankamai toli. Sklypas 
į kalniuką. Pakraštyje jau yra 
brandžių pušų. Tik 1 km nuo 
miesto, Dimitriškių gyvenvietėje. 
Tel. 8 610 77 145. Zarasai
• 37 kv.m butą Kelmėje. 3 aukštas, 
didelis balkonas, renovacija 
išmokėta. Išsamesnė informacija 

telefonu. Tel. 8 696 41 479.  
Kelmė
• 2 kambarių butą Respublikos g. 
45 kv.m, balkonas, rūsys. Kaina 
23000 Eur. Tel. 8 645 22 667. 
Rokiškis
• Sodą už miškų urėdijos. Kaina 
11500 Eur. Tel. 8 682 60 632. 
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. Reikia remonto. Išsamesnė 
informacija 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.  
Rokiškis
• 0,8 ha žemės sklypą šalia 
Rokiškio. 49 balų našumas. Yra 
namelis, tinkamas gyventi žiemą. 
Yra ūkinių pastatų, garažas. Galiu 
keisti į paprastą sodą su nameliu 
ir 0,6 ha 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

NUOMA

• Išsinuomočiau 3-4 kambarių 
butą arba namą. Tel. 8 616 43 313. 
Rokiškis
• Tvarkinga, trijų asmenų šeima 
ieško išsinuomoti butą ar namo 
dalį, gali būti be baldų. Domina 
įvairūs variantai. Tel. 8 678 48 759. 
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Geros būklės vaikštynę. Galima 
pakeisti į supamą padėtį. Žaisliukai 
visi yra, groja. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 621 95 444. Rokiškis
• Mažai naudotą lavinamąjį 
kilimėlį, pirktas naujas. Pridedu 
vieną pakabinamą žaisliuką. Kaina 
15 Eur. Tel. 8 621 95 444.  
Rokiškis
• Dviratuką. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 625 81 278. Rokiškis

• Nenaują, geros būklės, vaikišką 
dviratį. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 686 26 668. Rokiškis
• Geros būklės vaikišką lovytę. Už 
simbolinę kainą. Tel. 8 673 58 688. 
Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Liepos 28 d. dingo katinas vardu 
Dūmas. Turinčius informacijos, 
labai prašome paskambinti 
nurodytu telefonu.  
Tel. 8 684 36 861. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Galingą traktoriuką-žoliapjovę. 
Iš Danijos. Nauji diržai, peiliai, 
akumuliatorius. Galia 20hp. 2 
cilindrų. Pjauna 115 cm. Pjauna 
seną aukštą žolę. Bus parduodamas 
nuo kitos savaitės antradienio. 
Galima rezervacija. Kaina 1000 
Eur. Tel. 8 684 20 231.  
Rokiškis
• Mažai naudotą lenkišką trimerį. 
Kaina 45 Eur. Tel. 8 614 19 157. 
Rokiškis
• Traktoriukus-žoliapjoves Cub 
Cadet cc1000 rd. Dyzeliniai, vieno 
cilindro variklis 7 kW. Traktoriukai 
– koja valdoma automatinė pavarų 
dėžė, el. bunkeris, autopilotas, 
dviejų peilių, pakeisti tepalai, 
filtrai, pjovimo plotis 108 cm. 
Kaina 1750 Eur. Tel. 8 674 53 910. 
Kupiškis
SPORTO IR LAISVALAIKIO-

PREKĖS
• Mažai naudotą inversinį stalą 
Insportline. Naudojamas stuburo 
ligų gydimui. Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Sėdmaišį, kaina 40 Eur.  
Tel. 8 605 90 025. Rokiškis
• Knygas. Tik perskaitytos, kaip 
naujos. Kaina 2 Eur.  
Tel. 8 678 05 029. Rokiškis
• Knygas. Lietuvos enciklopedija 
1-12 tomai+ žodynai. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 627 71 703. 
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Metalinę siją Heb24. Ilgis 2,34 m, 
aukštis 24 cm, plotis 24 cm. Kaina 
80 Eur. Tel. 8 682 60 643.  
Rokiškis
• Naudotą, neblogai išlaikytą šiferį. 
Apie 400 lapų, dydis 1,25x1 m. 
Kaina 0,50 Eur/lapas.  
Tel. 8 610 10 341. Rokiškis
• Pigiai didelį kiekį naudoto šiferio. 
Pasiimti patiems Pandėlyje.  
Tel. 8 674 12 217. Rokiškis
• Dvejas naudotas buto duris. 
Vienerios durys su stiklu. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 682 30 962.  

Rokiškis
• 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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Puikiai išlaikytą ir prižiūrėtą 
automobilį Volvo S80. 2,4 l, 103 
kW, benzinas, mechaninė pavarų 
dėžė. 2001 m., TA iki 2022.07.14. 
Kaina 1000 Eur. Tel. 8 622 94 107. 
Rokiškis
• 1995 m. VW Golf 1,9 l, TDI, 
66 kW. Užsiveda gerai. Kėbulas 
ir duslintuvas paveikti korozijos. 
Kaina 320 Eur. Tel. 8 600 46 193. 
Rokiškis
• VW Sharan 2001 m., kėbulas 
gražus, variklis dirba ir užsiveda 
puikiai, rankinis stabdis veikia, 
kondicionierius šaldo. Kaina 600 
Eur. Tel. 8 619 32 390.  
Rokiškis
• VW Passat. Dugnas gražus, prieš 
3 metus buvo atlikta antikorozinė 
apsauga. Trūkumai: keleivio pusės 
slenkstis parūdijęs ir palinkęs. 
TA galioja dar pusantrų metų. 
Kaina 600 Eur. Tel. 8 602 81 716. 
Rokiškis
• Priekabą 1pts2 su dokumentais. 
Kaina 650 Eur. Tel. 8 601 36 926. 
Rokiškis
• Priekabas T-25, T-40 ir mini 
traktoriams. Tel. 8 605 26 260. 
Rokiškis
• Savadarbes traktorines priekabas. 
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
• Ford Focus. 1999 m., 1,4 l, 
55 kW, benzinas. Užsiveda, 
važiuoja gerai, sankaba pakeista, 
ratlankiai originalūs, pridedamos 
žieminės dygliuotos padangos. 
TA pasibaigusi 2020-05. Reikia 
remontuoti slenksčius. Kaina 300 
Eur. Tel. 8 686 49 301.  
Rokiškis
• Skoda Oktavia. 2001 m., 1.9 l, 
81 kW, universalas, kablys, TA 
metams. Pakeisti diržai, tepalai, 
filtrai, autopilotas, šildomos 
sėdynės, kondicionierius. Viskas 
veikia tinkamai, lieti ratai, spalva 
sidabrinė . Kaina 1700 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Audi A4. 1996 m., 1,9 l, TDI, 66 

kW. Kaina 499 Eur.  
Tel. 8 612 67 305. Rokiškis
• Opel Meriva. 2005 m., TA beveik 
dvejiems metams. Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 700 
Eur. Tel. 8 610 79 195.  
Rokiškis
• Mylėtą ir prižiūrėtą Audi 100 
avant automobilį. Pagamintas 
1987-05-08. Variklio galia: 100 
kW; Darbinis tūris: 2.3 l; Degalų 
tipas: benzinas-dujos; Automobilio 
svoris: 1290 kg. TA galioja iki 
2021-08-26. Yra rūdžių. Važinėja 
moteris. Kaina 650 Eur.  
Tel. 8 625 06 843. Rokiškis
• VW Passat B4. 1.9 l, TDI. Geros 
padangos, odinis salonas, stabdžiai, 
rankinis stabdis veikia, kėbulas 
neblogas, variklis geras, trauka 
labai gera. Kaina 239 Eur.  
Tel. 8 619 32 390. Rokiškis
• 2002 m. Audi A6. 1,9 l, TDI, 96 
kW. Kaina 1700 Eur.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• Ką tik parvežtą Seat Ibiza. 
2010.08 mėn. 1,2 l, dyzelis. Rida 
117000 km. Variklio defektas. 
Kaina 2050 Eur. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• Savivartę priekabą iš ZIL-130. 
Su dokumentais. Telpa 6500 kg. 
Kaina 1200 Eur. Tel. 8 641 57 036. 
Kupiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Dalimis Peugeot 307. 2 l, dyzelis, 
79 kW, 2002 m. Geras variklis, 
sankaba, turbina, vairo kolonėlė. 
Važiuoklės, kėbulo detales.  
Tel. 8 615 65 652. Rokiškis
• Automagnetolą CDR2005, 
Siemens VDO. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 633 01 255. Anykščiai
• 2006 m. Opel Astra dalimis.  
Tel. 8 699 86 773. Rokiškis
• Lietus ratlankius su padangomis. 
225/45, R17, atstumas tarp centrų 
100 mm. Tinka VW Golf 4, škodai. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 610 19 607. 
Rokiškis
• Naudotą, VW Passat B5+ variklio 
dangtį. Pilkos spalvos. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis
• Dalimis VW Golf 3,O pel Zafira, 
Opel Astra, VW Passat B5, Mazda 
Premaxy. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• 1999 m. VW Sharan dalimis. 1,9 
l, TDI, 81 kW. Yra ir kablys.  
Tel. 8 646 82 607. Rokiškis
• R16, 5/112, VW, Audi ratlankius 
su padangomis. Geros, Continental, 
m+s. Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• R17, 15/112, Audi ratlankius. 
Juodi, gražūs, be įbrėžimų, 
orgiginalūs. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• VW Passat B5, VW Passat B3, 
VW Golf 3 universalo, VW Sharan, 
Ford Galaxy, Audi A4, Toyota 
Celica ir visų kitų automobilių 
naudotas dalis. Tel. 8 600 54 331. 
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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.
Viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje
Knygų paroda „Atostogauju ir skaitau“.
Spaudinių paroda „Ką veikti vasarą?“
„Svajonė – matyti skaitančius vaikus“, skirta fiziko, rašytojo Gendručio Morkūno 60-os-
ioms gimimo metinėms
RENGINIAI
Viešojoje bibliotekoje
Rugpjūčio 5 d. 17 val. – konkurso „Pagiriamasis žodis kalbai“ rezultatų paskelbimas. 
Kriaunų krašto žmonių programa „Skrajojantis Sartų sūnus“, skirta lietuvių poezijos pra-
dininkui Antanui Strazdui.
Rugpjūčio 8 d. 14 val. – „Vasaros vėduoklė poezijos ir grafikos dermėj“:  Poetės Dalios 
Bielskytės trioletai ir grafikės Danutės Žalnieriūtės  vėduoklės.  
Viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje
Rugpjūčio 5 d. 14 val. – žaidimų dienelė ,,Būryje vaikų skaityti mums visiems smagu“.
Rugpjūčio 6 d. 15 val. – Kino diena. 3D filmas ,,Batuotas katinas“. Žanras: animacija, 
komedija, nuotykiai. Amžius nuo 7 m. Trukmė: 87 min. 
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

Rokiškis
• 2005m. VW Touran, 2 l, dyzelis 
dalimis. Tel. 8 606 14 217.  
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Televizorių Šilelis su 
skaitmeniniu imtuvu. Kaina 85 Eur. 
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Tvarkingą televizorių Samsung. 
Tiesiog tapo nebereikalingas, Kaina 
derinama. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 626 12 117. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Arklinį grėblį, Zid variklį, 
mažąsias ir didžiąsias akėčias, 
dujų balioną, elektros variklį 7,5 
kW, lenkišką dalgį, dviejų korpusų 
plūgą, ratus bulviakasei.  
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Mtz-80 priekinius ratus. Padangos 

geros. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 610 19 607. Rokiškis
• Naudotą arklinį plūgą, 22 cm, 20 
cm, 13 cm skersmens skriemulius. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Statinę-cisterną. 5 kub. m talpos. 
Kaina derinama. Kaina 400 Eur. 
Tel. 8 672 20 201. Rokiškis
• Traktorių DT-20 su T-25 
varikliu.Užvedamas starteriu, nėra 
dokumentų. Išsamesnė informacija 
telefonu. Kaina 700 Eur.  
Tel. 8 628 47 947. Kupiškis
• Traktorių MTZ 80, tvarkingas. 
Išsamesnė informacijos telefonu. 
Kaina 2700 Eur. Tel. 8 688 03 340. 
Kupiškis
• Naują sniego mašiną.  
Tel. 8 622 18 307. Rokiškis
• Traktorių, mažai naudotas. Kaina 
1000 Eur. Tel. 8 622 18 307. 
Rokiškis
• Traktorių. Mažai naudotas. 

Kaina 2000 Eur. Tel. 8 622 18 307. 
Rokiškis
• Vagotuvus. 2 vnt. 10 Eur. 
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Priekabą. Tel. 8 679 06 692. 
Kupiškis
• DON kombainą. Visą arba 
dalimis. Tel. 8 679 06 692.  
Kupiškis
• Kombainą Niva sk-5 dalimis. 
Variklis, smulkintuvas, kederis, 
kulimo dalys ir kt. Kupiškio raj.. 
Tel. 8 641 57 036. Kupiškis
• Savadarbį traktorių su 
inventoriumi ( kultivatorius, 
dviejų kurpusų plūgas, 3 tonų 
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

Baltijos šalių jaunučių komandiniame čempionate 
jėgas išbandė šeši jaunieji sportininkai iš Rokiškio

Antradienį Latvijoje, 
Uogrėje vyko Baltijos šalių 
jaunučių komandinis čem-
pionatas. Čempionate daly-
vavo komandos iš Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos. Lietuvos 
komandai atstovavo net šeši 
jaunieji rokiškiečiai. Trene-
ris Valentas Čereška sako, 
kad Rokiškio rajonui tai la-
bai aukštas pasiekimas.

Pasiekti asmeniniai 
rekordai
Trys jaunieji sportininkai iš 

Rokiškio pelnė prizines antrą-
sias vietas.

Orintos Navikaitės rezultatas 
ieties metimo rungtyje - 43,60 
m., Eitvido Turčinsko rezultatas 
disko metimo rungtyje - 49,96 

m., Justo Meilaus kūjo metimo 
rungtyje - 49,87 m.

Pasiekti rezultatai yra as-
meniniai Eitvido Turčinsko ir 
Justo Meilaus rekordai. Orinta 
Navikaitė savo asmeninį re-
kordą pasiekė dalyvaudama 
Marijampolėje vykusio Lietu-
vos jaunučių lengvosios atle-
tikos čempionate. Jos geriau-
sias rezultatas – 46,33 m.

Disko metimo rungtyje – 
trečioji vieta
Aurėja Streikutė disko me-

timo rungtyje mergaitėms, su 
rezultatu 35,39 m. užėmė tre-
čią vietą.

Nusileido varžovėms
Kūjo metimo rungtyje da-

lyvavusios merginos nusilei-
do varžovėms ir prizinių vietų 
nepelnė. Gabija Marčiulionytė 
įrankį numetė 42,02 m. ir užėmė 
ketvirtą vietą, Austėja Skvar-
navičiūtė su rezultatu 30,40 m. 
užėmė šeštą vietą.

Lietuvos komanda Baltijos 
šalių jaunučių komandiniame 
čempionate iškovojo 20 medalių 
– 5 aukso, 6 sidabro ir 9 bron-
zos. Jaunuosius rokiškiečius 
sportininkus čempionatui ruošė 
treneriai – Ina Nagelė, Valentas 
Čereška ir Rimantas Šinkūnas.

Čempionatą laimėjo Esti-
jos komanda. Lietuviai, pa-
skutinę pergalę šiose varžybo-
se šventę prieš penkis metus, 
liko treti.

Enrika PAVILONIENĖ

Rokiškio futbolo klubas Panevėžio apskrities 
pirmenybėse – lyderių aštuntuke

Įsibėgėja Panevėžio apskri-
ties futbolo federacijos 8x8 pir-
menybės. Dauguma komandų 
jau sužaidė po septynerias,  o 
kai kurios – ir po aštuonerias 
rungtynes. Rokiškio futbolo 
klubas, žaidęs tik šešis susiti-
kimus, užtikrintai įsitvirtino 
tolstančioje lyderių grupėje. 
Tačiau šį savaitgalį mūsiškiams 
futbolininkams nepavyks pra-
džiuginti savųjų sirgalių rung-
tynėmis namuose: penktadienį 
planuotas susitikimas su „FK 
Fokusas“ – atidėtas.

Rokiškėnai sirgaliai 
turi teisę pyktelti
Pirmenybėse žaidžia dvy-

lika komandų. Planuota, kad 
varžybų pirmasis etapas turėtų 
vykti vieno rato sistema. Kitaip 
sakant, kiekviena ekipa sužaistų 
vienuolika susitikimų. Pusę iš 
jų – namuose. Tačiau rokiškė-
nai sirgaliai turi pagrindo pyk-
telti ant varžybų rengėjų: iš še-
šerių rungtynių mūsų komanda 
namuose žaidė vos... vienerias. 
Teoriškai – dvejas, nes „FK 
Uliūnai“ neatvykus į Rokiškį, 
pastarajai komandai įskaitytas 

techninis pralaimėjimas. Na-
muose turėtos žaisti pirmosios 
pirmenybių rungtynės buvo 
atidėtos. Po trijų rungtynių iš-
vykoje šį penktadienį Rokiškio 
futbolo klubo komanda turėjo 
susitikti su „FK Fokusas“. Deja, 
Panevėžio apskrities futbolo fe-
deracijos svetainėje skelbiama, 
kad liepos 31-ąją numatytos 
rungtynės – atidėtos. Šios rung-
tynės svarbios: „FK Fokusas“, 
surinkęs 12 taškų, dabar užima 
septintąją vietą. Jei ši dviko-
va būtų pasibaigusi rokiškėnų 
(kurie dabar turi 9 taškus ir yra 
aštunti) pergale, jie galėtų var-
žovus pasivyti ir pakilti viena 
vieta aukščiau.

Rokiškėnų sąskaitoje 
pergalė ir pralaimėjimas
Pirmenybėse jau aiškiai su-

siformavo lyderių ir autsaiderių 
grupės. Lyderių aštuntuko pir-
mąją vietą užima „FK 2000“, 
laimėjusi penkerias ir lygiomis 
sužaidusi dvejas iš septynerių 
rungtynių, ir surinkusi 17 taš-
kų. Antrojoje vietoje „PSSK 
Atomas“ komanda, turinti tik 
tašku mažiau, ir sužaidusi vie-

neriomis rungtynėmis mažiau. 
Nuo trečioje vietoje žengiančių 
„FK Ekrano senjorų“ aštuntoje 
vietoje esantys rokiškėnai atsi-
lieka vos 4 taškais ir yra sužaidę 
rungtynėmis mažiau.

Autsaiderių ketvertukas kol 
kas taškus renka prastai: devin-
tojoje – vienuoliktojoje vietoje 
esančios komandos turi po ke-
turis, dvyliktojoje komandoje 
esanti ekipa – tris taškus.

Pastaruoju metu rokiškėnai 
žaidė gana neblogai. Nors Biržų 
„Širvėna“ turnyrinėje lentelėje 
yra aukščiau, rungtynes išvyko-
je rokiškėnai laimėjo. Pirmasis 
kėlinys baigėsi biržiečių naudai 
1:0, tačiau antrajame mūsiškiai 
rezultatą išlygino ir persvėrė. 
Rokiškėnų gretose pasižymėjo 
komandos kapitonas Gedvidas 
Sirvydis bei Marius Šakalys.

O štai Panevėžyje mūsiškiams 
teko pripažinti tečioje vietoje 
esančių „Ekrano senjorų“ prana-
šumą. Pirmieji įmušė rokiškėnai, 
pasižymėjo Lukas Čeikauskas. 
Deja, antrajame kėlinyje panevė-
žiečiai įmušė tris įvarčius.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Šiandien prasideda „Samsonas Rally Rokiškis 2020“
Liepos 31-ąją Rokiškyje 

startuos dvi dienas truksian-
čios „Samsonas Rally Rokiškis“ 
varžybos. Lietuvos, Latvijos ir 
„Baltic Rally Trophy“ etapus 
vienijančiame ralyje važiuos 82 
ekipažai iš devynių valstybių. 

Trečiadienį Rokiškyje jau 
buvo galima pajusti įsivyraujan-
čią ralio atmosferą. Gatvėse pasi-
rodė sunkvežimiai su sportiniais 
automobiliais, į ralio štabą nuo 
ankstyvo ryto rinkosi varžybų or-
ganizatoriai. Čia pat trečiadienio 
pavakarę suplūdo ir ekipažai.

Jų laukė administracinė ko-
misija, kurioje buvo patikrinti 
visi startui reikalingi dokumentai, 

pabaigti registracijos formalumai 
bei suteikti lipdukų rinkiniai ralio 
bolidams. Per tris valandas admi-
nistracinėje komisijoje apsilankė 
51-as ekipažas iš 82-ių, pateikusių 
paraiškas dalyvauti. Kiti dalyviai 
šiuos formalumus atliko ketvirta-
dienį. 

„Samsonas Rally Rokiškis“ 
bus ne tik Lietuvos, bet ir Latvijos 
ralio čempionato etapas. Taip pat 
čia vyks ir „Baltic Rally Trophy“ 
etapas. Iš viso per dvi dienas ralio 
dalyviai turės įveikti 16 greičio 
ruožų ir beveik 140 km distanciją.

Ralio žiūrovai sužinoti visų 
greičio ruožų ypatumus, patogiau-
sias stebėti vietas, bei laiką, kada 
galima į juos atvykti, sužinoti gali 

„Rokiškio Sirena“ interneto sve-
tainėje www.rokiskiosirena.lt.

Pirmuoju numeriu „Samso-
nas Rally Rokiškis“ varžybose 
startuos rusų ekipažas – Niko-
lajus Gryazinas ir Konstantinas 
Aleksandrovas. Ekipažas vairuos 
„Hyundai NG i20 R5“ automobi-
lį. Antrasis starto numeris suteiktas 
Vaidoto Žalos ir Andrio Malnieko 
duetui, kurie lenktyniaus visiems 
žiūrovams gerai pažįstamu „Ško-
da Fabia R5“ automobiliu. Tre-
čioje starto pozicijoje ralį pradės 
Suomijos ralio čempionas Teemu 
Asunmaa su šturmanu Topi Luh-
tinen. Jie Lietuvoje pasirodys taip 
pat R5 kategorijos automobiliu 
„Škoda Fabia Rally2 EVO“.

Paskelbti valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros 
egzamino rezultatai: Rokiškyje – vienas šimtukas

Valstybinį lietuvių 
kalbos ir literatūros eg-
zaminą Lietuvoje šiemet 
laikė 16 790 abiturien-
tų, neišlaikiusių - 1818, 
o šimtukų - 214, iš kurių 
Rokiškio rajone - 1 (Juo-
zo Tumo - Vaižganto gim-
nazijoje).

Rokiškio rajone šį egza-
miną laikė 211 kandidatų, 
neišlaikiusių - 21. Lietuvių 

kalbos ir literatūros vals-
tybinio brandos egzamino 
išlaikymo riba – 30 proc. 
užduoties taškų. Oficialiais 
duomenis, šiemet šimtukų 

skaičius Lietuvoje - didžiau-
sias per pastaruosiuos penke-
rius metus (pernai 0,9 proc., 
šias metais - 1,26 proc.).

Evelina JASIULIONYTĖ
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Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Liepos 31 d. Naktį 13

Dieną 21
ŠV, 
5-10 m/s

Rugpjūčio 1 d. Naktį 13
Dieną 24

ŠV,
4-9 m/s

Rugpjūčio 2 d. Naktį 11
Dieną 24

V, 
3-8 m/s

Rugpjūčio 3 d. Naktį 14
Dieną 24

PV,
4-9 m/s

DIREKTORIUS
Simonas Tuska
info@rokiskiosirena.lt

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

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

ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

Sprendžiant pagal garsą, 
mano pilve drugeliai ne 
skraidžioja, o važinėja 
traktoriumi.

***
– Žmonės dalijami į dvi 

dalis, – pasakė benzininio 
pjūklo savininkas.

***
Ką tik vedęs Petras suprato, 

kad žmona jį audžia ne tik už 
buvusias bei esamas nuodėmes, 
bet netgi ir už būsimas.

***
Pati paklusniausia gyventojų 

dalis, visada nešiojanti kaukes 
ir pirštines – tai vagys ir 
plėšikai.

***
Fizikai sportininkai kolegas 

nupiepėlius vadina fotonais – 
fotonas neturi masės.

***
Naujieji supertėveliai:
– Brangusis, tik neduok 

mūsų Eulalijui torto: jis 
alergiškas kiaušiniams, 
kvietiniams miltams ir 
braškėms!

– Betgi šiandien jo 
gimtadienis?

– Tuomet duok jam žvakutę! 
Joms jis nealergiškas.

***
Kuo paprastesnė dama, tuo 

sudėtingesnis jos nagų dizainas.
***
Kiaulystės dėsnis 

vairuotojams: kai tik aplenkė 
visus vilkikus, staiga prireikė 
sustoti...

***
– Petrai, ar tiesa, kad žmona 

sudaužė tavo naują automobilį?
– Tiesa. 
– O jai nieko nenutiko?

Paplūdimys Floridoje. 
Baisus karštis. Staiga pasirodo 
naujasis rusas su slidėmis, 
apsirengęs sportiniu žieminiu 
kostiumu. Sustoja ir žiūri į 
dangų nekreipdamas dėmesio 
į aplinkinius. Kažkas iš 
paplūdimio darbuotojų prieina 
prie naujojo ruso ir sako:

– Pone, jūs suklydote, čia 
Majamis, čia žiemos nebūna.

– Ramiai! Sniegas jau 
atskrenda kitu reisu.

***
Mokytoja grąžina Petriukui 

jo namų darbų sasiuvinį ir 
sako:

– Pasakyk sąžiningai, ar 
tavo tėvui kas nors padeda?

***
Nepykite ant tinginių, nes 

Orų prognozė liepos 31-rugpjūčio 3 d.

jie nieko blogo nedaro.
***
Vienas draugas skundžiasi 

kitam:
– Žmona nuolat erzina mane 

pasakojimais apie pirmąjį vyrą.
– Bet juk tu gali nuslopinti 

jos įprotį.
– Kaip?
– Pradėk kalbėti apie savo 

būsimąją žmoną.
***
Grįžta Jonas po Joninių 

namo paryčiais, prilupęs kaip 
reikiant, vos paeina. Spaudžia 
skambutį. Žmona atidaro. 
Abu stovi žiūrėdami viens į 
kitą kelias minutes - žmona 
priekaištingai, Jonas nieko 
nematančiomis akimis. Staiga 
Jonas kiek krūpteli, akys įgauna 

žvalumo, pamato žmoną ir sako 
draugiškai:

– Na tai už-ž-žeik, jei jau 
atėjai!

***
– Pone, norėtume paimti iš 

jūsų interviu...
– Ką? Kodėl iš manęs? Aš 

juk niekuo neypatingas. Turiu 
šeimą, normalų darbą, stogą 
virš galvos. Ko jūs iš manęs 
norite?

– Bet pone Prezidente...
***
Keleivis klausia laivo 

kapitono:
– Sakykite, kapitone, ar 

tokie dideli laivai, kaip jūsiškis, 
dažnai skęsta?

– Ne, - atsako šis, - tik vieną 
kartą.

***
Dialogas restorane:
– Padavėjau, jūs man atnešėt 

seną viščiuką.
– O kaip jūs nustatėte?
– Pagal dantis.
– Atsiprašau, bet jis neturi 

dantų.
– Užtat aš turiu.
***
Į klausimą, ar naudojatės 

internetu, atsakė 100 proc. 
internetinės apklausos dalyvių.

***
Vyras žmonai padovanojo 

keleto vienodų apatinio 
trikotažo komplektų rinkinį. 
Žmona pasipiktinusi šaukia:

– Ką žmonės pagalvos?! 
Kad aš apatinių nekeičiu?!

Vyras:
– Kokie dar žmonės?!
***
50 gramų konjako 

vakarienei: ne tik naudinga, bet 
ir... mažai.

***
– Kaip moksliškai vadinasi 

darbo praradimo baimė?
– Būsto kreditas.
***
Žmogus interneto 

parduotuvėje nusipirko 
taburetę. Dabar reklama jam 
siūlo įsigyti virvę ir muilo.

***
Įdomioji statistika: 55 

proc. piliečių nepatenkinti 
politikų veikla, o likę 45 proc. 
patenkinti jų neveiklumu.

***
– Pakelt bures!
– Bet, kapitone, mūsų laivas 

varomas dyzeliniu varikliu.
– Pakelt dyzelinį variklį!
***

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.

– Kas jai nutiks, kol vonioje 
slepiasi.

***
Kas sakė, kad tikrų 

džentelmenų nebeliko. Štai aš 
ką tik mačiau, kaip per lietų 
tikras vyras laiko skėtį virš 
moters galvos, kai ji keičia 
mašinos ratą.

***
Moksleiviai ėmė geriau 

suprasti viduramžius, kai per 
istorijos pamoką staiga dingo 
internetas. Parūpo kurstyti 
sąmokslus, nuversti mokytoją 
ir surengti kumštynių turnyrą.

***
– Mūsų dizaineris 

pasirūpino, kad jūsų vizitinės 
kortelės kvepėtų braškėmis.

– Ar tai brangiai kainavo?
– Pusę litro braškių 

uogienės.
***
Baltarusijoje prasidėjo 

rinkiminiai policijos 
susitikimai su kandidatais.

***
Katinus daug kas kaltina 

egoizmu ir nepagarbiu 
požiūriu į aplinkinius. Tik retas 
susimąsto, kaip pats elgtųsi, 
jei Visatoje būtų tobuliausia 
būtybė po Dievo.

***
Pora Palangoje užsisakė 

kambarį vienos žvaigždutės 
viešbutyje. Jie per vėlai 
suprato, kad tai buvo ne 
žvaigždutė, o pentagrama.

***
Leidžiasi keleivinis 

lėktuvas. Pilotai kalbasi:
– Žiūrėk, koks trumpas 

pakilimo takas.
– Aga. Užtat platus. 

Ieškokite prekybos
centruose!

AUGALAI

• Avižas. Maišo kaina 4 Eur.  
Tel. 8 610 19 607. Rokiškis
• Vasarinius miežius. Kaina 150 
Eur. Tel. 8 650 68 045.  
Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanoju 2,55 ha pievos žolę, 
Panemunėlio gel. st., Šetekšnų k., 
Rokiškio raj., nusišienauti.  
Tel. 8 695 74 290. 
• Dovanoju 1 mėnesio katytę ir 
du kačiukus. Patys ėda, naudojasi 
kraiko dėžute, tvarkingi ir 
žaismingi ieško ištikimų bei 

mylinčių šeimininkų!  
Tel. 8 692 65 078. Rokiškis
• Dovanojame Siamo kačiukus. 
Savarankiški ir tvarkingi.  
Tel. 8 624 51 640. Rokiškis
• Dovanoju gerą, didelį šunį.  
Tel. 8 625 81 278. Rokiškis
• Atiduodu betono laužą, galiu 
atvežti. Tel. 8 607 92 262.  
Rokiškis
• Dovanojame sekciją, 3 durų 
spintą, sofą-lovą. Baldus pasiimti 
patiems. Tel. 8 673 10 835. 
Rokiškis
• Atiduodama 1,5-2 mėn. katytė. 
Tvarkingai eina į dėžutę.  
Tel. 8 629 88 514.  
Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Kolonėlę Marsall.  
Tel. 8 682 31 964. Rokiškis
• Žemų dažnių kolonėlę. 12-tukas, 
600 W. Kaina galutinė. Siunčiu. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 694 12 079. 
• Multimedijos įrangą. Viskas 
veikia, su visiškai sukomplektuota. 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 655 12 035. 
Rokiškis


