
Nepriklausomas rajono laikraštis 2020 m. spalio 13 d., antradienis Nr. 80 (755)

Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Antrajame Seimo rinkimų ture varžysis socialdemokratas Vidmantas Kanopa (kairėje) ir save iškėlęs Raimundas Martinėlis. „Rokiškio Sirenos“  nuotr.

Gal galėtų šeimininkai 
pagaliau susirinkti 
nuo kelio šiuos šunis?

2 p.

3 p.
Sodyboje Gindvilių kaime 
nukrito parasparnininkas

Į eismo įvykį pateko Rokiškio bendrovės vilkikas

3 p.

Rinkimų rezultatai: atkakli kova
dėl antrosios vietos ir gausybė
negaliojančių biuletenių

4 p.

COVID-19 patvirtintas dviems 
Rokiškio psichiatrijos ligoninės 
darbuotojams

Ieškomi pavogti motociklai

5 p.

4-5 p.



2 psl.2020-10-13

Nepriklausomas rajono laikraštis

Rokiškio savaitės įvykių apžvalga

Sigtas Daščioras apžvelgė rajono savaitės įvykius.

Rokiškiui ši savaitė dosni 
įvykių. Mūsų miesto vardas 
skambėjo Lietuvoje ir iš ge-
rosios, ir iš blogosios pusės.

Pirmiausia, kas bendro 
tarp katės ir kunigo? Ne tik 
tai, kad abu žodžiai praside-
da K raide. Ir ne tik tai, kad 
praėjusį sekmadienį buvo lai-
minami naminiai gyvūnėliai. 
Nuo šiol patarlę „smalsumas 
pražudė katę“ galima papil-
dyti dar dviem žodžiais: „ir 
kunigą“. Šįkart smalsumas 
išties pražudė dvasininko 
karjerą. Mat žiūrėti tik su-
augusiems skirtus fimukus 
bei nuotraukas apskritai yra 
nuodėmė, o žiūrėti tokio pat 
pobūdžio „kūrinius“ kuriuo-
se vaizduojami vaikai – dar 
ir kriminalinis nusikaltimas. 
Apmąstyti savo elgesį ir jo 
pasekmes dvasininkas galės 
vienuolyne, kol sulauks pa-
saulietinio teismo nuospren-
džio.

Ir kitoje rezonansinėje by-
loje jau artėjama prie atpildo 
dienos: baigta tirti rokiškėno 
ledo ritulio trenerio nužudy-
mo byla ir ji keliaus į teismą.

Kad bėgimas – netikęs 
būdas išvengti atsakomybės, 
įsitikins ir „kelių gaidelis“, 
įsigudrinęs „nepastebėti“ 
sankryžoje ties vadinamąja 
Čedasų parduotuve sustoju-
sio automobilio. Skrajūnui nė 
motais nei saugumo kalneliai, 
nei STOP ženklas. Tas vai-
ruotojas ne tik skrajūnas, bet 
ir žioplys: prieš bėgdamas nė 
asmens dokumentų nesusirin-
ko. Tad policijos pareigūnai 
netruks su juo maloniai pa-
bendrauti.

O štai Golfo vairuotoju, 
susigalvojusiu ties Kalne-
liškių kapinių tvora atida-
ryti savitarnos automobilių 
plovyklą, turėtų susidomėti 
aplinkosaugininkai. Žinoma 
„baklažkė“ ir kempinė – daug 
investicijų nereikalaujanti 
įranga, tai už plovyklos inf-
rastruktūrai pagailėtus pini-

gus nevykęs plovėjas galės 
sumokėti baudą už aplinkos 
teršimą. 

Ugniagesiams gelbėtojams 
šią savaitę irgi buvo ką veikti: 
juk ne taip paprasta iš tvenkinio 
išvilkiti jame įstrigusią karvę. 

Kriminalai ir nelaimės į 
antrąjį planą nustūmė išskirti-
nį įvykį: Obelių krašto garbės 
pilietės Gitos Kolosovienės 
karpinio motyvais buvo pa-
puoštas Taikos gatvės 5-asis 
namas. Kūrinys išties gražus 
ir įspūdingas. Ir tie daugia-
bučių bendrijų, kurios atsisa-
kė pasipuošti siūlomu menu, 
žmonės dabar galės iš pavydo 
nagus graužti. Mat įspūdinga 
dekoracija Taikos 5-ajam na-
mui teko visiškai nemokamai. 

Rokiškėnai dažnai pabam-
ba, kad mūsų mieste nėra į 
ką ir patiems žiūrėti, ir ki-
tiems parodyti. O štai LRT 
kūrybinė grupė taip nemano. 
Projekto „Apkabink Lietuvą“ 
dalyviai Rokiškyje rado ir ką 
pamatyt, ir ką paragauti.

https://www.rokiskiosiren-
Šios Kalėdos mūsų miestui 
taip pat žada būti ypatingos. 
Pagaliau prie miesto eglės 
bus galima grožėtis ne tik 
įvairiomis puošmenomis, bet 
ir tradicine, žmogaus dydžio 
prakartėle. Ją kuria geriausi 
šalies drožėjai.

Turi kuo pasigirti ir mūsų 
rajono sportininkai. Klu-
bas „Grizlis“ surengė patį 
skaitlingiausią šiemet jėgos 

trikovės turnyrą – Lietuvos 
klasikinės štangos spaudimo 
čempionatą, kuriame varžė-
si per 150 dalyvių. Tiesa, jų 
skaičius keliais sumažėjo, 
salėje pasirodžius dopingo 
tikrintojams. Tačiau šalies ir 
tarptautinių varžybų prizinin-
kus ugdančio „Grizlio“ klubo 
treneris Anatolijus Kondra-
tenko tokių svečiu vizitu tik 
džiaugėsi: sporte neturi būti 
vietos nesąžiningam elgesiui. 
„Grizlio“ atletams patikros 
nebaisios. Kaip ir didelė kon-
kurencija: mūsų sportinin-
kai iškovojo jaunių grupėje 
komandinės įskaitos bronzą, 
jaunimo grupėje – sidabrą.

Amžinai bambančius ir 
optimizmo stokojančius gy-
venimo džiaugsmo mokė 
„Draugystė veža“ susitikimo 
dalyviai, kurie savęs klausia 
ne to, ko jie negali, o ieško 
to, ką sugeba.

Ką sugeba, sau ir kitiems 
puikia paroda demonstruoja 
Panevėžio krašto tautodaili-
ninkai, į Rokiškio krašto mu-
ziejų atvežę per 600 gražiau-
sių savo darbų. 

Pagaliau geromis žiniomis 
džiugina ir Rokiškio autobu-
sų parkas. Panašu, kad po tru-
putį iš apyvartos bus išimami 
„agurkai“ ir „daržinės“ – taip 
parko autobusus praminė ro-
kiškėnai. Vietoj jų – va toks 
mažas, greitas ir, tikėkimės, 
ekonomiškas autobusiukas. 

Nors kai kurie rokiškėnai 

vis pabamba, kad kariai sa-
vanoriai per dažnai spaudoje 
matomi, bet veiklumo jiems 
gali pavydėti daugelio insti-
tucijų atstovai. Vien tik per 
savaitę jie spėjo ir Lietuvos 
klasikinės štangos  spaudi-
mo čempionate kartu su Karo 
prievolės ir komplektavimo 
tarnybos atstovais kario tar-
nybą ir ginklus pristatyti. 
Bet dar ir  „Auksinio protoׅ“ 
žaidimą su kuopos bičiuliais 
laimėti. 

Ir tuo pačiu dar ir šio savait-
galio pratyboms Obelių apy-
linkėse tinkamai pasiruošti. 

Šitokia įvykių gausa į antrą 
planą nustūmė politikos nau-
jienas. O jų faktiškai ir nėra. 
Jei didžiuosiuose miestuose 
išankstinio balsavimo metu 
prie rinkimų apylinkių driekė-
si eilės, tai rokiškėnai, kupiš-
kėnai ir zarasiškiai, kurie Sei-
mo narį renka Sėlos rytinėje 
vienmandatėje apygardoje, 
atiduoti savo balsų neskubė-
jo: per tris dienas balsavo tik 
kiek daugiau nei 4 proc. tokią 
teisę turinčių asmenų. Juo-
lab, kad kartais nuspręsti, ką 
pasirinkti, kartais būna labai 
sunku. Demokratijos stipry-
bes ir silpnybes, pasiremdami 
daugiabučio, kuriame reikia 
naikinti kenkėjus, pavyzdžiu, 
pasakoja Rokiškio liaudies te-
atro aktoriai spektaklyje „De-
mokratija“.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Už viaduko susidūrė 
automobiliai

Šeštadienį, spalio 10-ąją, maždaug apie 13,15 min. ke-
lyje Rokiškis – Panevėžys, tuoj už viaduko susidūrė du 
Panevėžio kryptimi važiavę automobiliai. 

Pirminiais duomenimis, VW Golf markės automobilis 
nespėjo sustabdyti ir įvažiavo į ta pačia kryptimi važiuojantį 
mikroautobusą. Nuo smūgio išsiskleidė VW „Golf“ esan-
čios saugos pagalvės. Smūgio būta stipraus: iš šios mašinos 
išsiliejo tepalai, kuriuos nuo kelio šalino Rokiškio prieš-
gaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesiai-gelbėtojai.

Preliminariais duomenimis, avarijoje smarkiai sužalotų 
asmenų nėra. Įvykio aplinkybes aiškinosi policijos parei-
gūnai, kuriems dalyvaujant abiejų automobilių vairuotojai 
pildė eismo įvykio deklaracijas.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Gal galėtų šeimininkai pagaliau susirinkti 
nuo kelio šiuos šunis?

Gyvūnas ant kelio – 
grėsmė ne tik jam pačiam, 
bet ir keliu važiuojan-
tiems. Ši šunų porelė jau 
ne kartą pastebėta prie ke-
lio Rokiškis-Panevėžys.

Šiuos du šunis, „patru-
liuojančius“ prie kelio Ro-
kiškis-Panevėžys, ties keliu 
į Bajoriškius, pastebime 
nuolatos. Apie juos ne per 
seniausiai informacija dali-
nosi ir rajono gyvūnų glo-
bėjai. 

Šie šunys, matyti, kad 
nėra benamiai: jie atrodo 
nesulysę. Pabandžius pri-
eiti arčiau, nepiktai lojo ir 
nubizdeno keliuku. Anka-

klių, grandinės dalių ar kitų 
atributų, leidžiančių many-
ti, kad jie nutrūko, nebuvo. 
Tad šeimininkai pasiteisinti, 

kad augintiniai buvo pririš-
ti, bet neatlaikė grandinės, 
negalėtų. Juolab, kad šunis 
tupinčius kelkraštyje, tiek 

„Rokiškio Sirenos“ žurna-
listė, tiek ir gyvūnų globė-
jai, matė jau ne vieną kartą.

Pagal galiojančias tai-
sykles, šeimininkai privalo 
užtikrinti, kad šunys neval-
katautų: jie arba turi būti 
pririšti, arba uždaryti sody-
bos teritorijoje. Galbūt į taip 
neprižiūrimus šunis galėtų 
dėmesį atkreipti ir Panemu-
nėlio seniūnijos darbuotojai?

Juk palaidas lakstantis 
nemažas gyvūnas judriame 
kelyje, kuriame greitis yra 
iki 90 km/h, gali sukelti eis-
mo įvykį, per kurį gali nu-
kentėti ar net žūti žmonės.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Keleivių dėmesiui
Nuo 2020 m. spalio 9 d. tolimojo susisiekimo maršrutas 

Rokiškis-Kaunas išvykstantis iš Rokiškio autobusų stoties 
14.40 val., iš Kauno autobusų stoties 19.15 val., važiuos 
penktadieniais ir sekmadieniais.

Informacija tel. 52982 arba www.rokiskioap.lt

Rokiškio autobusų parkas 
džiaugiasi nauju pirkiniu

Dar metų pradžioje savivaldybės taryba skyrė lėšų su 
sąlyga, kad bus pradėtas Rokiškio autobusų parko atnau-
jinimas ir štai, trečiadienį, spalio 7 d. į Rokiškio autobusų 
parką atkeliavo naujas pirkinys - pirmas kompaktiškas ir 
ekonomiškas autobusas Mercedes-Benz 519.

 Artimiausiu metu jį galėsite išbandyti važiuodami re-
guliariaisiais maršrutais, taip pat ir užsakomuosiuose rei-
suose. 

 Šiek tiek faktų: gamintojas: Mercedes-Benz, gamybos 
metai: 2018, vietų skaičius: 24, vidutinės kuro sąnaudos: 
apie 13 litrų.

Rokiškio autobusų parko inform.
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Politinė reklama

dėkoju Jums 
už parodytą pa-
sitikėjimą pir-
majame Lietu-
vos Respublikos 
Seimo rinkimų 
ture. 

Kviečiu ne-
sustoti pusiau-
kelėje, sugrįžti 
prie balsadėžių 
spalio 25-tą 
dieną ir palai-
kyti mane an-
trajame rinki-
mų ture!

Raimundas Martinėlis
Gydytojas, Lietuvos Respublikos Seimo narys

Mieli Rokiškio, Kupiškio ir 
Zarasų krašto žmonės, 

Politinė reklama bus apmokėta iš kandidato
R. Martinėlio rinkiminės sąskaitos. Užs. nr. 25

Žemdirbių dėmesiui!
LŽŪKT Rokiškio r. konsultavimo biuras organi-

zuoja lauko dieną tema 
„Naujausių simbiotikų įtaka 

pieninių galvijų sveikatingumui, 
produktyvumui, antibiotikų vartojimo 
mažinimui bei ūkio konkurencingumo 

didinimui“,
 trukmė 4 akad. val., pagal įgyvendinamą projek-

tą „Naujausių simbiotikų įtaka pieninių galvijų svei-
katingumui, produktyvumui, antibiotikų vartojimo 
mažinimui bei ūkio konkurencingumo didinimui“.

Dalyvavusiems lauko dienoje bus išduodami  
kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

Jūsų lauksime spalio 19 d., renginio pradžia 
10.00 val.,  Lailūnų bendruomenės namai, Lailūnų 
k. Rokiškio r.

Būtina išankstinė registracija tel. 8 612 37820 
arba el. p. birute.spundzeviciene@lzukt.lt

Užs. 1143

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 7373/0001:76) 
esančio Rokiškio r. sav., Panemunėlio sen., Turdvario k. savi-
ninko A. V. paveldėtojus, kad R. Ragausko Individualios veiklos 
Nr. 605263 matininkas Robertas Ragauskas (kvalifikacijos pažy-
mėjimo Nr. 2M-M-2009) 2020-10-10 9:00 vykdė žemės sklypo 
(kadastro Nr. 7373/0001:41), esančio Rokiškio r. sav., Panemu-
nėlio sen., Nemunėlio k., ribų ženklinimo darbus. Pranešame, 
kad pastabas galite pateikti raštu, ne vėliau kaip per 30 dienų.

 Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis 
į Robertą Ragauską adresu Šimtmečio g. 2, Kupiškis, 

el. paštu r.ragauskas89@gmail.com arba telefonu 862370199

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL 2020-2021 M. ŠILDYMO SEZONO 

PRADŽIOS
2020 m. spalio 12 d. Nr. AV-1045

Rokiškis
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos šilumos 
ūkio įstatymo 13 straipsnio 1 dalies nuostatomis, 
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 
straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos 
energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu 
Nr. 1-297 patvirtintų Šilumos tiekimo ir vartojimo 
taisyklių 61 ir 63 punktais: 
1. N u s t a t a u 2020–2021 metų šildymo sezono 
pradžią nuo 2020 m. spalio 14 d. Rokiškio rajono 
savivaldybės administracijos (įskaitant Rokiškio 
rajono seniūnijas) administraciniuose pastatuose, 
Rokiškio rajono savivaldybės biudžetinėse ir vie-
šosiose įstaigose, kurių savininkė ar dalininkė yra 
Rokiškio rajono savivaldybė, bei savivaldybės kon-
troliuojamose uždarosiose akcinėse ir akcinėse 
bendrovėse.
2. N u r o d a u, kad šilumos vartotojams (įskaitant 
daugiabučius namus), kurių savininkė ar dalininkė 
Rokiškio rajono savivaldybė nėra, šildymo sezonas 
pradedamas 2020 m. spalio 14 d., o šiame punkte 
minimi šilumos vartotojai, nusprendę pradėti savo 
pastatų šildymą kitu laiku negu šildymo sezono 
pradžia, apie sprendimą praneša šilumos tiekė-
jui. 
3. P a v e d u Bendrajam skyriui paskelbti šį įsakymą 
savivaldybės interneto svetainėje ir vietos spaudoje.
Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžia-
mas Regionų apygardos administraciniam teismui, 
skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teis-
mo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių 
bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas
Valerijus RANCEVAS

Užs. 1144

COVID-19 patvirtintas 
dviems Rokiškio 
psichiatrijos ligoninės 
darbuotojams

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) in-
formuoja, jog sekmadienį, spalio 11 d. Rokiškio rajone 2 
COVID-19 atvejis buvo patvirtintas VšĮ Rokiškio psichia-
trijos ligoninės darbuotojams Įtariama, kad vienas asmuo 
užsikrėtė artimųjų rate.

Pirmadienį, pasak Nacionalinio visuomenės sveikatos cen-
tro (NVSC) Rokiškio skyriaus vadovo Pavliaus Gaigalo, Ro-
kiškio psiciatrijos ligoninėje virusas patvirtintas dviems dar-
buotojams. Vienas užsikrėtęs asmuo jaučia ligos simptomus.

Pirmadienį buvo intensyviai nustatinėjami užsikrėtusiųjų 
kontaktai. Saviizoliacijoje jau yra 9 darbuotojai, o viso su šiuo 
židiniu susieta 11 asmenų. Tai pirmadienio popietės duome-
nys. 

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Daug informacijos apie 
Sofiją Tyzenhauzaitę – 
vienoje vietoje

Rokiškio krašto muziejus kartu su Žemaičių dailės 
muziejumi, Žemaičių muziejumi „Alka“, Žemaitijos naci-
onaliniu parku, Akademinio žemaičių jaunimo korpora-
cija „Samogita“ dalyvavo. Regionų kultūrinių iniciatyvų 
centro vykdomame projekte „Sofijos Tyzenhauzaitės kū-
rybinis palikimas – lietuviškai internete“.

Projekto metu interneto svetainėje www.muziejusrokisky-
je.lt sukurtas atskiras skyrius „Sofija Viktorija Tyzenhauzaitė 
ir jos kūrybinis palikimas“. Čia atėję būsite nukreipti į „Že-
maičių žemės“ tinklalapį, kur paskelbta rašytojos elektroninė 
biblioteka – viešinamos jos knygos lietuvių ir prancūzų kal-
bomis, viešinami tekstai apie rašytojos gimines ir artimuo-
sius, žymiausios paskutiniųjų metų publikacijos apie rašytoją 
ir jos parašytas knygas.

Rokiškio krašto muziejaus inform.

Ugniagesiai ragina 
gyventojus šildytis saugiai

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duo-
menimis, per tris šių metų ketvirčius Lietuvoje kilo 7180 
gaisrų. Palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, 
jų buvo 27  proc. mažiau. Pernai kilo 9848 gaisrai. Tai ma-
žiausias 9 mėnesių gaisrų skaičius per 17 metų.

Per 9 šių metų mėnesius gaisruose žuvo 60 žmonių, iš jų 2 
vaikai (pernai per tą patį laikotarpį – 54 žmonės), o 112 gyven-
tojų (126) patyrė traumų.

Penkerių metų gaisrų statistikos duomenimis, per 9 mėne-
sius gaisruose vidutiniškai žūsta 69 gyventojai. Šiemet gaisruo-
se žuvo 9 gyventojais, arba 13 proc., mažiau.

Gaisrų metu ugniagesiai išgelbėjo 82 gyventojus, 560 pasta-
tų, 62 transporto priemones, 867 gyvūnus.

Šiemet kilo 6 gaisrai, kuriuose žuvo po 2 šalies gyvento-
jus, o 48 gaisrai nusinešė po vieną žmogaus gyvybę. Miestuose 
žuvo 15 žmonių (25 proc. žuvusiųjų), o miesteliuose bei kaimo 
vietovėse – 45 (75 proc.). 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento 
inform.

Finansų ministerija vidaus rinkoje 
pasiskolino 30 mln. eurų

„Nasdaq“ Vilniaus biržoje pirmadienį įvykusiame dešimties metų 
trukmės Vyriausybės vertybinių popierių (VVP) emisijos, iki kurios 
išpirkimo liko 3240 dienų, papildymo aukcione obligacijų išplatinta už 
30 mln. eurų, vidutinė palūkanų norma buvo 0,068 procento.

Ši emisija pradėta platinti 2019-ųjų rugpjūčio 26 dieną, paskutinia-
me jos papildymo aukcione rugpjūčio 31 dieną obligacijų parduota už 
25 mln. eurų, vidutinės palūkanos buvo 0,174 procento. Po pirmadie-
nio aukciono bendras emisijos nominalus dydis pasiekė 180 mln. eurų.

Pirmadienį aukcione pasiūlyta mažiausia palūkanų norma buvo 
0,04 proc., patvirtinta didžiausia – 0,09 procento. Šiai VVP emisijai 
nustatytas 0,2 proc. atkarpos dydis.

BNS inform.

Šilumos kaina spalį 15 proc. mažesnė nei pernai
Vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina šalyje per metus – spalį pa-

lyginti su pernai spaliu – mažėjo 15 proc.
Per mėnesį šiluma brango 7,7 proc. ir kainavo 3,66 cento už kilovatvalandę (be 

PVM), ir tai žemiausia spalio kaina nuo 2012 metų – šiemet ji 53 proc. mažesnė nei 
prieš aštuonerius metus, skelbia Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT). 
Pasak jos, šios kainos atsispindės sąskaitose už šildymą, jei šį mėnesį bus pradėti šil-
dyti pastatai. Tarp penkių didžiųjų miestų mažiausiai spalį mokės Kauno (2,92 cento 
už kWh su PVM), daugiausiai – Panevėžio (4,49 cento) gyventojai. 

Elektros tiekėją jau pasirinko 28 tūkst. gyventojų
Liberalizuojant elektros tiekimo gyventojams rinką, nepriklausomą  tiekė-

ją jau pasirinko apie 28,3 tūkst. iš daugiau nei 1,6 mln. namų ūkių.
Iš pasirinkusiųjų tiekėją skaičiaus tik 10,5 tūkst. yra daugiausiai suvartojantys 

gyventojai, kurie turi apsispręsti per pirmąjį liberalizavimo etapą, skelbiama sve-
tainėje pasirinkitetiekeja.lt, kurią administruoja „Energijos skirstymo operatorius“ 
(ESO). „Šiuo metu dažniau elektros tiekėją renkasi vėlesnių etapų buitiniai vartoto-
jai, nei tą turintys padaryti pirmojo etapo vartotojai“, – nurodoma pranešime. 

Pirmajame etape iki gruodžio 10 dienos nepriklausomą tiekėją turi pasirinkti 
beveik 100 tūkst. buitinių vartotojų, per mėnesį suvartojančių apie 420 kWh, arba 
mokančių už elektrą apie 60 eurų (pagal standartinį tarifą).  Nepriklausomą tiekėją 
jau pasirinko ir 17,8 tūkst. kitiems dviem etapams priskirtų vartotojų. Oficialus star-
tas tiekėjo pasirinkimui duotas rugsėjį.  Šiuo metu yra penki nepriklausomi elektros 
tiekėjai gyventojams: „Elektrum Lietuva“, „Enefit“, „Inregnum“, „Perlas Energi-
ja“, „Ignitis“.Lietuvos valstybinės energetikos grupės „Ignitis grupė“ valdomas 
„Ignitis“ veikia ir kaip visuomeninis elektros tiekėjas, iš kurio šiuo metu elektrą 
perka dauguma buitinių vartotojų, o elektros kainą reguliuoja Valstybinė energeti-
kos reguliavimo taryba (VERT).

BNS inform.
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Apylinkė/kandidatai V. Kanopa R. Martinėlis J. Jarutis I. Tarvydis D. Kuprys R. Baltrūnas D. Janulienė J. Panka
1. J. Tumo-Vaižganto 240 220 108 150 49 75 63 30
1. Adomynės 23 34 80 8 16 7 1 7
2. Antazavė 70 31 42 11 15 14 9 11
2. Senamiesčio 274 231 120 181 76 78 81 34
3. Mikrorajono 233 167 101 121 52 55 47 18
4. J. Tūbelio 318 206 165 182 54 87 96 21
5. Biliūnų 9 5 28 6 9 7 2 3
5. Respublikos 317 260 139 190 62 99 44 31
6. Juodpėnų 17 22 42 14 14 4 9 3
6. Bajorų 89 79 46 51 28 21 65 17
7. Čedasų 23 7 10 18 4 10 8 2
8. Kavoliškio 108 137 80 88 51 32 92 12
9. Skemų 46 35 31 52 27 6 27 8
10. Laičių 18 16 31 6 8 4 1 5
10. Žiobiškio 37 57 21 21 15 16 19 8
11. Kazliškio 31 63 13 36 21 15 6 7
12. Miegonių 19 10 22 6 6 4 3 3
12. Konstantinavos 21 12 16 5 4 5 6 5
13. Naivių 21 12 58 10 10 7 1 6
13. Obelių 36 12 15 14 12 9 7 5
14. Noriūnų 55 45 157 27 43 30 20 17
14. Pandėlio 174 77 83 75 54 46 36 18
15. Juodupės 140 151 117 69 69 39 39 14
16. Rudilių 16 13 44 13 11 2 3 4
16. Juodupės kaimiškoji 86 64 52 33 21 18 20 12
18. Lukštų 42 10 5 13 33 5 10 0
18. Skapiškio 57 26 98 20 20 8 6 14
19. Jūžintų 83 40 45 29 26 47 14 17
20. Laibgalių 71 29 30 28 19 40 10 12
21. Šepetos 49 64 92 18 24 17 17 22
21. Sėlynės 21 20 14 50 11 10 12 1
22. Šimonių 30 36 62 12 16 10 8 8
22. Kamajų 51 65 27 43 10 12 12 0
23. Virbališkių 9 19 55 6 13 6 2 0
23. Aukštakalnių 50 19 19 14 6 5 9 3
24. Duokiškio 31 13 15 18 9 7 3 1
25. Kalvių 43 13 20 35 7 10 12 2
26. Salų 52 27 20 37 10 9 5 5
27. Kriaunų 29 24 33 25 13 12 14 8
28. Lašų 26 21 17 14 12 15 4 0
29. Kairelių 28 20 18 7 18 4 6 3
30. Pakriaunių 8 25 11 7 19 4 3 3
31. Aleksandravėlės 17 12 8 5 16 1 5 1
34. Obelių 108 56 58 55 40 23 24 13
35. Suvainiškio 20 6 11 25 7 8 1 1
37. Sriubiškių 18 8 28 26 10 7 2 10
38. Lailūnų 44 8 11 20 9 6 5 4
40. Panemunio 30 13 35 15 9 9 6 4
41. Stoties 52 145 26 19 22 12 7 6
42. Panemunėlio 33 61 15 24 14 11 16 3
Viso: 3484 2786 2424 1969 1150 1001 931 449

Rinkimų rezultatai: atkakli kova dėl antrosios vietos ir gausybė negaliojančių biuletenių
Šie Seimo rinkimai įdomūs daugeliu aspektų. Dar 

ilgai jų rinkiminę kampaniją, jos rezultatus aptarinės 
politologai, viešųjų ryšių specialistai, visuomenė. Po 
atkaklios kovos, jau paryčiais, paaiškėjo, kurie iš aš-
tuonių Sėlos rytinės vienmandatės rinkimų apygar-
dos kandidatų į Seimo narius tęs kovą dėl mandato 
antrajame ture. Jei lyderis – socialdemokratų atstovas 
Vidmantas Kanopa –  buvo aiškus nuo pat pirmųjų mi-
nučių, kai tuoj po 21 val. ėmė plaukti mažųjų apylinkių 
balsai, tai antrosios vietos laimėtoją aiškiai nulėmė di-
džiųjų Rokiškio miesto apylinkių rinkėjai, kurių pasirin-
kimas paaiškėjo tik paryčiais, maždaug apie 4 val.  Ilgą 
laiką antroje vietoje buvęs Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 
sąjungos kandidatas Jonas Jarutis šią poziciją užleido 
save iškėlusiam Raimundui Martinėliui.

Balsavimas ramus, 
be didesnių eilių
Rinkėjų aktyvumas Sė-

los rytinėje vienmandatėje 
apygardoje tradiciškai len-
kia šalies vidurkį. Tačiau ir 
mūsų rajone jis neperžengė 
50 proc. ribos. Gana gau-
sus buvo balsuojančiųjų iš 
anksto skaičius. Tokių, kaip 
suskaičiavo Vyriausioji rin-
kimų komisija, Sėlos rytinė-
je vienmandatėje apygardoje 
buvo 16,33 proc. O galutinis 
rinkėjų aktyvumas, susu-
mavus iš anksto ir rinkimų 
dieną balsavusiųjų skaičius, 
buvo 47,26 proc. Tuo tarpu 
šalies vidurkis buvo 47,16 
proc. Aktyviausi Sėlos ry-
tinėje rinkimų apygardoje 
buvo Konstantinavos (58,59 
proc.) ir Sėlynės rinkėjai, 
jų balsuoti atėjo 55,21 proc. 
Tingiausi buvo Šepetos (Ku-
piškio r.) – 37,11 proc. ir 
Juodupės kaimiškosios apy-
linkių rinkėjai – 37,12 proc.

Didžiosiose miesto rin-
kimų apylinkėse aktyvumas 
buvo apie 50 proc. Šią ribą 
peržengė J. Tumo-Vaižgan-
to, Mikrorajono, J. Tūbelio 
apylinkės. Miesto apylinkėse 
didesnių eilių nebuvo. Kaip 
ir dera covid-19 epidemijos 
metu rinkėjai balsuodami dė-
vėjo kaukes, laukdami savo 
eilės prie balsavimo kabinos, 
laikėsi distancijos, dažnas, 
kaip buvo rekomenduota, 
nešėsi netgi savo rašiklį. Šių 
rinkimų naujovė buvo tai, 
kad buvo išskirstyti rinkė-
jų srautai: pro pagrindinius 
apylinkių įėjimus buvo įlei-
džiami ateinantys balsuoti, o 
atlikę pilietinę pareigą buvo 
kviečiami eiti pagal nuoro-
das pro kitą išėjimą.

Daug negaliojančių 
biuletenių
Jau rinkiminės kampani-

jos metu nemažai rokiškėnų 
guodėsi, kad jiems sunku 
apsispręsti, kurį iš aštuonių 
kandidatų vienmandatėje 
apygardoje rinktis. Kai ku-
rie netgi išankstinio balsavi-
mo metu prisipažino gadinę 
arba įmetę biuletenius, ku-
riuose nepažymėta nė vieno 
kandidato pavardė. Ar jie 
tik pasigirti norėjo? Panašu, 

kad ne.  Protestuojančių ar 
neišsirenkančių būta nema-
žai: Sėlos rytinėje rinkimų 
apygardoje balsadėžėse rasta 
kaip niekad daug negaliojan-
čių biuletenių: daugiaman-
datės apygardos jų buvo ne-
galiojančių 662 (4,4 proc.). 
Įdomu tai, kad negaliojančių 
biuletenių būta visose 50-yje 
apylinkių, daugiausia jų ras-
ta, net 72, J. Tūbelio rinkimi-
nėje apylinkėje. 

Vienmandatės rinkimų 
apygardos balsavimo biule-
tenių sugadinta dar daugiau, 
net 864, arba 5,74 proc. (tai 
daugiau nei šalies vidurkis, 
kuris yra 5,27 proc.). Dau-
giausia neapsisprendusiųjų 
buvo J. Tūbelio apylinkė-
je – čia negaliojantys buvo 
105 biuleteniai, arba net 8,51 
proc. Procentine išraiška 
daugiausia sugadintų biule-
tenių buvo Šimonių (Kupiš-
kio r.) apylinkėje, net 13,74 
proc. 

Kova tarp J. Jaručio 
ir R. Martinėlio
Vyriausioji rinkimų komi-

sija prognozavo, kad šįsyk 
balsų skaičiavimas užtruks 
ilgiau nei įprastai. Taip ir nu-
tiko. Pirmieji, mažųjų rinki-
minių apylinkių, rinkėjų bal-
savimo duomenys pasiekė 
jau apie 21 val. Pirmoji bal-
sus suskaičiavo Pakriaunių 
apylinkės rinkimų komisija. 
Tendencijos buvo akivaiz-
džios: nuo pat pirmųjų duo-
menų atėjimo, lyderiu buvo 
socialdemokratų atstovas 
Vidmantas Kanopa. Jis užti-
krintai didino atotrūkį. O štai 
intriga, kuris kandidatas gaus 
antrąją vietą ir galimybę var-
žytis su V. Kanopa antrajame 
rinkimų ture po dviejų savai-
čių, išliko iki tol, kol buvo 
suskaičiuoti Rokiškio mies-
to didžiųjų apylinkių balsai. 
Šių apylinkių rezultatų kie-
kvienuose rinkimuose lau-
kiama ilgiausiai, bet jie turi 
didžiausią svorį. Palyginti, 
jei mažiausioje apygardos 
apylinkėje – Konstantinavos 
– yra tik 129 rinkėjai, tai di-
džiausioje Rokiškio miesto 
apylinkėje – Respublikos – 
yra 2444 rinkėjai. 

Kadangi Sėlos rytinė rin-

kiminė apygarda sudaryta iš 
trijų rajonų: Rokiškio, dalies 
Kupiškio ir dalies Zarasų, 
nenuostabu, kad tam tikri ge-
ografiniai ypatumai buvo jun-
tami. Kupiškio rajono žmonės 
kur kas labiau nei rokiškėnai 
palaikė J. Jarutį. Tačiau jau 
ėmus plaukti didžiųjų mūsų 
rajono rinkiminių apylinkių 
duomenims, J. Jarutį iš antro-
sios vietos išstūmė R. Marti-
nėlis. Intriga liko iki pat pary-
čių, kol buvo baigti skaičiuoti 
J. Tumo-Vaižganto, Respubli-

kos, Juodupės apylinkių bal-
sai. Tada jau tapo aišku, kad 
antrajame ture varžysis V. Ka-
nopa ir R. Martinėlis.

J. Jarutis jau yra ant pate-
kimo į Seimą ribos: Lietuvos 
valstiečių ir žaliųjų sąjunga 
laimėjo 16 mandatų. Tačiau J. 
Jarutis iš dešimtosios sąrašo 
vietos rinkėjų buvo „nurei-
tinguotas“ į 17-ąją, todėl jam 
belieka laukti antrojo turo ir 
tikėtis, kad kuris nors iš aukš-
čiau sąraše esančių partijos 
kolegų laimės antrąjį turą 

Rinkimų rezultatai Sėlos rytinėje vienmandatėje apygardoje (šaltinis: www.vrk.lt)

vienmandatėje.
Milžinišką šuolis šiame 

sąraše priklauso Linai Meilu-
tei-Datkūnienei. Ji iš 100-os-
ios sąrašo vietos pakilo net į 
58-ąją. 

Socialdemokratų parti-
ja daugiamandatėje rinkimų 
apygardoje iškovojo 9 man-
datus. Tačiau nesėkmės an-
trajame rinkimų ture atveju 
V. Kanopa nepatektų į Seimą, 
nors iš 70-osios sąrašo vietos 
po reitingavimo pakilo į 58-
ąją. Jis rikiuojasi iš karto už 

57-ąją vietą užėmusios Daino-
ros Mineikienės, kuri nukrito 
iš 31-osios vietos. 75-ojoje 
vietoje rinkėjų valia atsidūrė 
Antanas Taparauskas, pakilęs 
iš 139-osios vietos. Į 81-ąją 
iš 128-osios pakilo Vytautas 
Saulis. Tačiau akivaizdu, kad 
į Seimą patekti jiems jau nėra 
galimybių.

Taip pat nesėkmės antraja-
me rinkimų ture atveju, gali-
mybės patekti į Seimą neturės 
ir save iškėlęs R. Martinėlis. 

Į 5 p.
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www.rokiskiosirena.lt

Spalio 10 d., apie 17.20 val. vienos iš Rokiškio raj., 
Gindvilių k. esančių sodybų kieme vaizdo kameros už-
fiksavo, kaip į žemę nukrito parasparniu skirdęs vyras. 
Sodybos šeimininkės teigimu, vyras parasparniu skrido 
labai žemai ir todėl užkliuvo už elektros tinklų ir krito 
į žemę.

Rokiškio skraidymo asociacijos „Puga“ vadovas Vil-
mantas Petrušonis „Rokiškio Sirenai“ teigė, jog parasparnio 
pilotas nepriklauso Rokiškio asociacijai. Asmuo atskrido 
iš kito miesto į šeštadienį Rokiškyje vykusias parasparnių 
varžybas ir po jų išskrido atgal namo.

„Rokiškio Sirenos“ duomenimis, parasparnio pilotas su-
žalojimų nepatyrė.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Į eismo įvykį pateko 
Rokiškio bendrovės 
vilkikas

Sekmadienio, spalio 11-osios, popietę į eismo įvykį pate-
ko UAB Rokauta vilkikas. Pirminiais duomenimis įvykyje 
aukų išvengta. Avarija įvyko kelyje Svėdasai - Anykščiai.

Kelio ruožas ties avarijos vieta buvo uždarytas, vairuotojai 
turėjo rinktis kitą kelią.

Eismo įvykio aplinkybes aiškinasi policijos pareigūnai.
„Rokiškio Sirenos“ inform.

Sodyboje Gindvilių kaime 
nukrito parasparnininkas

Rinkimų rezultatai daugiamandatėje apygardoje (šaltinis www.vrk.lt)

Sėlos rytinės apygardos balsavimo rezultatai daugiamandatėje apygardoje (šaltinis www.vrk.lt)

Rinkimų rezultatai: atkakli kova dėl antrosios vietos 
ir gausybė negaliojančių biuletenių

Iš 4 p.
Nors R. Martinėlį rėmė 

konservatoriai, kurie rinki-
muose daugiamandatėje apy-
gardoje laimėjo net 23 manda-
tus, tačiau šis politikas nebuvo 
įtrauktas į jų rinkiminį sąrašą.

Debatai lemia ne viską
Politikai, politologai, vie-

šųjų ryšių specialistai dar ilgai 
analizuos šių rinkimų rezul-
tatus. Tačiau jau dabar aiškūs 
keli jų ypatumai. Pirmasis – 
labai vėlai pradėta, labai vangi 
rinkimų kampanija. 

Sėlos rytinės vienmadatės 
rinkimų apygardos aštuoni 
kandidatai daugiau dėme-
sio skyrė vizualinei reklamai 
(nors ir jos kiekis pašto dė-
žutėse, lyginant ir su ankstes-
niais Seimo rinkimais, ir Savi-
valdybių tarybų rinkimais, yra  
ženkliai mažesnis). Mėgsta-
miausia buvo mažiausiai in-
formatyvi politinės reklamos 
rūšis – dideli plakatai.

O štai į diskusijas politikai 
ėjo nenoriai, juolab, kad ir ora-
toriaus talentu retas tesugeba 

pasigirti. Pirmuosiuose, „Ro-
kiškio Sirenos“ filmuotuose 
politikų debatuose panoro 
dalyvauti septyni iš aštuonių, 
po poros savaičių Nepriklau-
somybės aikštėje surengtuo-
se – jau tik penki, o jaunimo 
Kultūros centre rengtuose – 
tik trys iš aštuonių kandidatų.

Kad ir kaip būtų keista, 
juose lyderiu buvo ne patyrę 
rajono politikai, o Julius Pan-
ka, kuris drąsiai ir nuosekliai 
dėstė savo poziciją. Tačiau 
gražiai ir įtaigiai kalbėti nepa-
kanka: J. Panka tarp aštuonių 
kandidatų liko paskutinis, su-
rinkęs puspenkto šimto balsų. 
Kai kuriose apylinkėse jis aps-
kritai negavo nė vieno balso.

Nei rajone, nei šalyje aps-
kritai nesužibėjo ir politikos 
naujokai Nacionalinis susi-
vienijimas. Jų atstovė Dalia 
Janulienė rinkėjus domino 
asmeninėmis savybėmis, o ne 
kaip judėjimo atstovė: tą rodo 
skaičiai: D. Janulienė vien-
mandatėje Sėlos rinkiminėje 
apygardoje surinko 6,18 proc. 
rinkėjų balsų, o Nacionalinis 

susivienijimas – viso labo 
1,96 proc.

Analogiška situacija ir su 
Lietuvos Respublikos liberalų 
sąjūdžiu: jis apygardoje gavo 
5,92 proc. balsų, o jo atsto-
vas Irmantas Tarvydis – dau-
giau nei dukart daugiau balsų, 
13,08 proc.

Įdomu, kad Sėlos rytinės 
apygardos rinkėjai balsavo ir 
už tuos sąrašus, kurių kandi-
datų tarp vienmandatėje besi-
varžiusiųjų nebuvo.  Nors po 
kelis balsus gavo visi daugia-
mandatėje besivaržę sąrašai: 
mažiausiai, 51 balsą, gavo 
Lietuvos liaudies partija. 

Apie koalicijas 
dar anksti galvoti:
viską lems antrasis turas
Spalio 11-ąją buvo išrinkti 

70 Seimo narių daugiaman-
datėje apygardoje. Ir trijose iš 
71 vienmandačių. Vietas Sei-
me užsitikrino konservatorė 
Ingrida Šimonytė bei Beata 
Petkevič ir Česlav Olševski, 
atstovaujantys Lietuvos lenkų 
rinkimų akciją – Krikščioniš-

kų šeimų sąjungą.
Kol kas akivaizdu, kad 

didelės persvaros neįgijo nė 
viena politinė jėga. Į antrą-
jį turą pateko 56 konserva-
torių remiami politikai, 32 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 
sąjungos atstovai, 12 Lietu-
vos socialdemokratų partijos 
atstovų, 10 Lietuvos Respu-
blikos Liberalų sąjūdžio, 12 
Laisvės partijos, 4 Lietuvos 
socialdemokratų darbo parti-
jos, 4 Lietuvos lenkų rinkimų 
akcijos – Krikščioniškųjų šei-
mų sąjungos, 6 save išsikėlę, 
2 Darbo partijos, po vieną 
partijos „Laisvė ir teisingu-
mas“, Lietuvos žaliųjų parti-
jos ir Centro partijos-Tauti-
ninkų atstovus. 

Taigi akivaizdu, kad ir 
rinkimus laimėję konservato-
riai, ir dabartiniai valdantieji 
valstiečių ir žaliųjų sąjunga 
turi nemažai šansų burti ko-
alicijas.

Antrasis Seimo rinkimų tu-
ras vyks po dviejų savaičių. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Pasipriešino sulaikomas

Spalio 12 d., 0.35 val., Rokiškyje, Taikos g., sulaikant 
neblaivų (1,37 prom.) vyrą (gim. 1995 m.) jis pasipriešino 
ir sužalojo pareigūną.

Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos 
komisariato inform.

Ieškomi pavogti motociklai
Spalio 9 d., iš Rokiškio r., Parokiškės k., Obelių plen-

to g., esančio rūsio, pavogtas oranžinės spalvos 2010 m. 
krosinis motociklas KTM, be valstybinių numerių, ir 
mėlynos spalvos krosinis motociklas YAMAHA YZ.

 
Turintiems svarbios informacijos ar ką nors žinančius 

apie įvykį prašome skambinti bendruoju pagalbos telefonu 
112 arba informuoti Rokiškio r. PK veiklos skyriaus vyriau-
siąjį tyrėją Tomą Kuolą, tomas.kuolas@policija.lt arba tele-
fonu 868221235.

Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos 
komisariato inform.

Praėjusį penktadienį – 
dvi vagystės

Praėjusį penktadienį, spalio 9 d.. apie 09.10 val., Ro-
kiškyje, Lanko g., įsilaužus į sodo namelį, pavogti įvairūs 
daiktai. Nuostolis  - 1080 eurų. 

Tą pačią dieną, 13.50 val. gautas pranešimas, kad Rokiš-
kio r., Parokiškės k., įsilaužus į rūsį pavogti, du  krosiniai 
motociklai ir įvairūs daiktai. Nuostolis - 3570 eurų.

Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos 
komisariato inform.
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Festivalis „Interrampa“ laukia žiūrovų

2020-10-16 d. 10 val. Mažoji salė
Trukmė 30 min. 
Rokiškio r. Bajorų kultūros centro lėlių teatras ČIZ
TRYS PASAKŲ MAZGELIAI 
(rež. Nijolė Čirūnienė)
Supiname, surišame tris pasakas į vieną mazgą ir turim 

pasakojimą apie užburtą princą, kurį išvaduoti nuo bur-
tų gali tik tikros princesės bučinys. Visos pasakos baigiasi 
laimingai. Mūsų princas supranta, kad nereikia tyčiotis iš 
žmonių, nesvarbu kad jie yra ne tokie kaip tu. Ir tik meilė, 
užuojauta gelbsti pasaulį nuo blogio.Patį naujausią jauno-
sios publikos pamėgto lėlių teatro „ČIZ“ spektaklį „Inter-
rampos“ žiūrovai pamatys vieni pirmųjų.

Kaina 3 Eur

2020-10-16  d. 11 val. Mažoji salė
Trukmė 45 min.
 Marijampolės Petro Kriaučiūno Viešosios bibliote-

kos lėlių teatras „Trivainėlis"
V. Landsbergis 
ARKLIO DOMINYKO MEILĖ 
(rež. Agnė Sunklodaitė)
Meilės ir kelionių pasaka, kurioje baltas laukinis arklys 

Dominykas įsimyli šiek tiek išpaikusią rugiagėlę. Rudenį, 
artėjant šalnoms, arklys Dominykas yra priverstas pa-
slėpti rugiagėlę po akmeniu ir iškeliauti į Afriką ieškoti 
rugiagėlės giminių. Kelionėje  Dominykas susipažįsta su 
meška, begemotu, beždžionėle, kupranugariais ir patiria 
daugybę nuotykių. Į šią kelionę kviečiame ir Jus.

Kaina 3 Eur

2020-10-16 17.30 val. Didžioji salė
Trukmė 1 val. 30 min. 
VšĮ „Gedai“ (Vilnius)
NOJAUS 
(rež. Rytis Saladžius)
Pagal S. Gedos kūrybą, V. Orvido ir L. Šepkos interviu, atsi-

minimus apie J. Mikutį 
Į mūsų pasaulį, kur viskas archyvuojama, bet nesaugoma, 

pradeda veržtis tvanas. Trys žmonės bando suprasti  kokias 
vertybes reikia sudėti į laivą, kad jos nenuskęstų mus nuolat 
užtvindančiose painių technologijų, maitinamų mūsų įgei-
džiais ir aistromis, bangose. Ar vis dar yra tokių, kurie intui-
tyviai, karštai aukoja savo kūrybines galias, darbą, meilę dėl 
gražesnės ir ramesnės ateities? Jie bando surasti mitinį „Aš”, 
galintį įžiebti šviesą, praskirti vandenį. Tačiau vis dar neaišku, 
kokia žinutė liks ir kur ji iškeliaus, kai pasaulis paskęs didžia-
jam tvane, ir ten nebeliks to nešvento, bet visgi „lipdančio 
puodus”, vis dar – pirmykščio žmogaus.

Kaina 6 Eur

2020-10-16 19.30 val. Mažoji salė
Trukmė 1 val. 25 min.
Klaipėdos žydų bendruomenės teatras „Šatil“
Asia Kotliar 
MAMULĖS 
(rež. Nerijus Gedminas) rusų kalba
Pjesė „Mamulės” („Мамки”) apie šiandienos įvykius 

Ukrainoje labai populiari ir ne kartą pastatyta užsienyje. 
Pagaliau pirmą kartą ji rampos šviesą išvydo ir gimtojoje 
Klaipėdoje, o spektaklyje vieną iš vaidmenų sukūrė pati 
autorė. Veiksmas vyksta Ukrainoje mūsų dienomis. Vyks-
ta pats tikriausias karas ir viskas susimaišė šiame sūkury-
je: skausmas, baimė, meilė, prisirišimas. Bombardavimo 
metu trys moterys, trys draugės: ukrainietė Oksana, rusė 
Nataša ir žydė Sonia sėdi sename rūsyje.  

Pjesė ne apie politiką — ji apie meilę:
apie begalinę motinų meilę sūnums,
apie didelę sūnų meilę savo mamulėm, 
apie draugystę, užuojautą,
apie tai, kad jeigu kam ir lemta sustabdyti karą — tai 

tik moterims, motinoms, nes negali motinos laidoti savo 
vaikų. Pjesė apie tai, kaip išgyventi ir išlikti žmonėmis, kaip 
nenusiristi iki buitinio nacionalizmo, pakilti virš neapykan-
tos ir pamatyti šviesą netgi ten, kur jos beveik neliko.

Kaina 6 Eur

2020-10-17 12.00 val.
Trukmė1 val.
Punsko lietuvių kultūros namų jaunių teatras „Kregždė“
Sofoklis 
ELEKTRA 
(rež. Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė)
Agamemnonas vardan pergalės Trojos kare dievams pa-

aukojo dukrą Igifeniją. Klitemnestra, jo žmona, nesugebėjo 
su tuo susitaikyti. Valdovui grįžus iš karo kartu su meilužiu 
Egistu ji nužudė Agamemnoną. Vyresnioji dukra Elektra pa-
slėpė tuomet dar mažą brolį Orestą. Jį toli nuo namų užau-
gino patikimas mokytojas ir tarnas. Orestas iš Delfų orakulo 
sužinojo, kad turi grįžti į Mikėnus ir atkeršyti už tėvo mirtį. 
Chrisotemidė bandė gelbėti seserį Elektrą nuo gedulo, ne-
apykantos ir keršto troškimo. Deja… Elektra nemokėjo at-
leisti tėvo žudikams. Gyveno su viltimi, kad kada nors išauš 
kraujo keršto valanda… Antikinė Sofoklio tragedija keliauja 
per laikmečius atgimdama netikėtais rakursais.

Kaina 6 Eur

2020-10-17 16 val. Didžioji salė
Trukmė 1 val.
 Pasvalio kultūros centro Gintaro Kutkausko teatras
Balys Sruoga 
DOBILĖLIS PENKIALAPIS 
(rež. Ramunė Uždavinienė)
Pjesės veiksmas iš inteligentų klubo skaityklos perke-

liamas į pirtį, kurioje vyksta penkių viengungių brolelių 
draugijos posėdis. Vyrai diskutuoja apie priimtą įstatymą: 
siekiant subalansuoti biudžetą viengungius ketinama ap-
krauti sunkia mokesčių našta. Draugijos nariai emocio-
naliai svarsto, ar verta ieškoti žmonos ir atsisakyti vien-
gungystės, ar toliau ištikimai puoselėti brolijos moralines 
vertybes. Viskas pakrypsta netikėta linkme, kai visi draugi-
jos nariai nejučia pradeda konkuruoti dėl tos pačios nuo-
takos – Rožės Kumpytės. Norėdami vienas kitą pranokti, 
jie įsitraukia į įnirtingą kovą – apgaudinėja, šmeižia vienas 
kitą ir bet kokiomis priemonėmis siekia pavergti moters 
širdį... Pamažu išsivysto komiškos, kupinos subtilaus hu-
moro situacijos ir išaiškėja pagrindinė spektaklio intriga.

Spektaklis 2019 m. Teatrų šventėje „Tegyvuoja teatras“ 
buvo apdovanotas statulėle „Ryškiausias aktorių ansam-
blis“.

Kaina 6 Eur

2020-10-17 18.00 val. Mažoji salė 
Trukmė 1 val. 
Utenos kamerinis teatras
Juozas Vilkutaitis-Keturakis 
AMERIKA PIRTY 
(rež. Šarūnas Kunickas) 
Vincas siuva pas nusigyvenusį ūkininką Bekampį. Kar-

čemoje jis susitinka savo seną pažįstamą iš gimtojo kaimo 
Antaną, kuris ieško žmonos. Antanas įsižiūrėjęs Bekampio 
dukrą Agotą. Beje, Bekampiui reikia 200 rublių vekseliui 
išpirkti. Vincas, norėdamas pasipelnyti, imasi tarpininko 
vaidmens. Jis įkalbinėja Antaną paskolinti Bekampiui pi-
nigų, nes tai „būsiąs geriausias kelias į žentus“. Tuo tarpu 
Agota susižavi Vinco pasakojimais apie Ameriką ir svajoja 
pabėgti su Vincu į tą pasakų šalį. Kaip išsinarplios vedybų 
ir paskolų painiava?

Pirmasis viešas lietuviškas vaidinimas „Amerika pirty“ 
bene populiariausia lietuviška pjesė. Uteniškiai ją vaidina 
aukštaičių tarme.

Kaina 6 Eur

2020-10-18 13.00 val. Svečių namai „Leokordis“
Trukmė 1 val. 20 min. 
 Rokiškio kultūros centro liaudies teatras
Mindaugas Nastaravičius 
DEMOKRATIJA 
(rež. Eligijus Daugnora)         
Vieno miesto vieno namo vienoje laiptinėje vis dingsta 

elektra. Pelės pagraužia laidus. Ir ne tik pelės – visokie pa-
razitai gadina žmonių gyvenimą. Laiptinės gyventojai ne-
apsikenčia ir nutaria bendromis jėgomis viską sutvarkyti. 
Ką ten ta laiptinė, jie iš tikrųjų sutvarkys – ir jūsų laiptines, 
jūsų namus, jie išnaikins visus parazitus. Jie ateina! Juos 
neša demokratija, jie neša demokratiją. Spektaklio kūrėjai 
perspėja, jog spektaklis dėl nenormatyvinės leksikos reko-
menduojamas ne jaunesniems kaip 18 metų žiūrovams.

Kaina 6 Eur

2020-10-18 15.00 val. Didžioji salė
Trukmė 1 val.
Vilniaus jaunimo teatras „Arlekinas“
Viljamas Šekspyras 
HAMLETAS 
(rež. Tatjana Timko)
Autorinis spektaklis „Hamletas“ pastatytas Šekspyro tra-

gedijos motyvais. Plastikos ir kūno kalbos pagalba aktoriai 
pasakoja visame pasaulyje gerai žinomą senovinę isto-
riją apie brolžudystę ir sūnaus kerštą už tėvo nužudymą. 
Nestandartiniai režisierės sprendimai, įdomūs ir spalvingi 
kostiumai, šmaikšti, įspūdinga aktorių vaidyba – vien dėl to 
verta pamatyti spektaklį. 

Beje, tai turbūt vienintelis atvejis, kai „Hamleto“ pasta-
tymą galima drąsiai rekomenduoti visai šeimai – spalvin-
gi personažai ir netikėtai šaržuota spektaklio stilistika bus 
įdomi ir jaunajai auditorijai, leis susipažinti su pasauline 
klasika. 2019 m. Lietuvos teatrų šventėje-apžiūroje „At-
spindžiai“ spektaklis gavo maksimalų 100 balų įvertinimą 
ir apdovanotas „Tegyvuoja teatras“ statulėle už geriausią 
užsienio dramaturgijos pastatymą. 

Kaina 6 Eur
Abonementas į visus spektaklius – 15 Eur.
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Informuojame žemės sklypo (kadastro 
Nr.7397/0001:62), esančio Rokiškio r., Kazliškio sen., 
Kurkliečių k., savininką V.M. ar įgaliotą asmenį, kad 
VĮ Registų centro matininkas R. Rimkus 2020-10-23 
d, 11 val. vykdys žemės sklypo, projektinis Nr.99, 
esančio Rokiškio r., Kazliškio sen., Kurkliečių k., ribų 
ženklinimo darbus. 

Išsamesnės informacijos teirautis: 
tel. 867602322, 845502359, 

el. paštas rolandas.rimkus@registrucentras.lt,
adresas: P. Puzino g. 7, Panevėžys

Informuojame žemės sklypo (kadastro 
Nr.7345/0006:78.), esančio Rokiškio r., Kriaunų sen., 
Pasarčių k., savininką A.K. ar įgaliotą asmenį, kad VĮ 
Registų centro matininkas R. Rimkus  2020-10-23 d. 
12.30 val. vykdys žemės sklypo, projektinis Nr.335, 
esančio Rokiškio r., Kriaunų sen., Pasarčių k., ribų 
ženklinimo darbus. 

Išsamesnės informacijos teirautis:  
tel. 867602322, 

el. paštas rolandas.rimkus@registrucentras.lt,
 adresas: P. Puzino g. 7, Panevėžys.

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Dideles baltas žąsis, 7 km nuo 
Pandėlio, Rokiškio rajone. Žąsies 
kaina - 22 Eur. Tel. 8 613 11 257.
• Vienerių metų kalytė ieško naujų 
šeimininkų. Būkite gailestingi, gal 
kas galėtumėte priglausti, Meili, 
mylinti vaikus, fotogeniška. Yra 
galimybė atvežti. Tel. 8 678 02 072. 
Rokiškis
• Jaunas avis. Vieną avį keisčiau į 
aviną. Tel. 8 624 70 057. 
Rokiškis
• 6 mėn. Kinijos Aleksandro 
papūgą. Lytis dar neaiški, nes 
snapo spalva keičiasi nuo 2,5 metų. 
Žaismingas, smalsus, atskrenda 
ant rankos. Mėgsta užskridęs ant 
žmogaus laipioti per drabužius, o 
ypač mėgsta blizgučius. Kaina 250 
Eur. Tel. 8 600 13 201.  
Rokiškis
• Škotų nulėpaausių veislės 
katytę. 3 m., sterilizuota. Rami, 
neįkyri, nekasinėja gėlių vazonų, 
nelaužo daigų, nekramto gėlių. 
Mėgsta ėsti ir tik miegoti. Leidžia 
šukuoti, karpyti nagus, nesidrasko. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 600 13 201. 
Rokiškis
• Avienos skerdieną. 1 kg/4 Eur. 
Rokiškio r., Jūžintų kaimas.  
Tel. 8 675 79 364.
• Akvariumą. Nedidelis, visiškai 
sukomplektuotas. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 693 82 442. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo. Galiu prižiūrėti 
pagyvenusį žmogų.  
Tel. 8 622 41 168. Rokiškis
• Moteris ir vyras ieško darbo.  
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
• Ieškau bet kokio darbo, siūlyti 
Rokiškio raj. Obeliuose, Kriaunose, 
Pakriauniuose.  
Tel. 8 676 70 405.
• Pareiginga, vidutinio amžiaus 
moteris ieško darbo.  
Tel. 8 628 05 729. Rokiškis
• Moteris ieško darbo.  
Tel. 8 605 06 063. Rokiškis
• Ieškau darbo Juodupėje. Galiu 
prižiūrėti senyvo amžiaus žmogų. 
Tel. 8 637 04 057.
• 42 metų vyras ieško darbo, gali 
būti ir komandiruotės.  
Tel. 8 672 86 131. Rokiškis
• 41 metų moteris ieško darbo.  
Tel. 8 602 21 055.  
Rokiškis
• Jaunas vyras ieško bet kokio 
darbo. Esu dirbęs lentpjūvėje, 
taip pat galiu dirbti pagalbiniu 
darbininku. Darbas Rokiškyje arba 
Pandėlyje. Tel. 8 648 52 719.

SIŪLO DARBĄ

• Reikalingas žmogus galintis 
suremontuoti Belarus pavarų dėžę 
ir T-150 traktorių.  
Tel. 8 687 94 751. Rokiškis
• Reikalingas žmogus sumūryti 
lauko laiptus. Tel. 8 650 97 726. 
Rokiškis
• UAB Rokauta ieško vairuotojų-
ekspeditorių tarptautiniams 
pervežimams: Lietuva - Vakarų 
Europa – Rusija ir Lietuva – Rusija. 
Siūlome lanksčias darbo sąlygas. 
Perkūno 5A, Rokiškis.  
Tel. 8 656 60 552. Rokiškis
• Reikalingi darbininkai statybos 
ir pastatų remonto darbams atlikti. 
Svarbu atsakingumas ir be žalingų 
įpročių. Darbas Rokiškyje ir 
Rokiškio rajone. Tel. 8 686 89 529. 
Rokiškis
• Reikalinga anglų kalbos mokytoja 
penktos klasės mokiniui. Tel. 8 603 
03 994. Rokiškis
• Reikalingi pagalbiniai darbininka 
įvairiems statybų darbams. 
Atsiskaitymas kiekvieną savaitgalį 
už atliktus darbus. Reikalingi 
darbininka tik turintys patirties. 
Objektas Pabradėje, nemokamas 
apgyvendinimas. Kaina 2000 Eur. 
Tel. 8 604 74 745. Rokiškis
• Ieškau apdailininkų. Glaistymas, 
dažymas, plytelių klijavimas. 
Objektas Pabradėje, apgyvendinu. 
Darbas ne mažiau kaip 6 mėn. 
Atsiskaitymas už darbus kas antrą 
savaitgalį. Mokama už atliktą 
darbą, skaičiuojamą pagal ploto 
kvadratus, pagal sutartą kainą. 
Kaina 2500 Eur. Tel. 8 604 74 745. 
Rokiškis

KITA

• Naują elektrinį žiebtuvėlį. 
Nereikalingos dujos, nebaisus 
vėjas, patogu uždegti viryklę, 
žvakes. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis

• Kviečiai 8 Eur/50 kg, miežiai 7 
Eur/50 kg. Miltai kviečių 9 Eur/
kg, miežių 8 Eur. Tel. 8 615 46 365. 
Rokiškis
• Sausas malkas. Tel. 8 687 34 625. 
Rokiškis
• Tautinį moterišką kostiumą. 
Namų audimo. Yra sijonas, liemenė 
ir žiurstas. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 609 95 179. Rokiškis
• L dydžio sauskelnes suaugusiems, 
neišpakuotos. Tel. 8 615 16 534. 
Rokiškis
• Skaldytas, sausas lapuočių 
malkas. 7,5 kub. m. Pasiimti 
patiems. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 627 82 138. Rokiškis
• Naudotą, kombinuotą vandens 
šildymo katilą Tatromat 150. 
Pakeistas kaitinimo elementas. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 687 25 201. 
Rokiškis
• Mažai naudotą kampinę vonią. 
Matmenys:140×104 cm.  
Tel. 8 612 21 060. Rokiškis

• 140x200 cm čiužinį. Kaip naujas, 
be defektų. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 695 50 982. Rokiškis
• Malkas: alksnis, beržas, uosis, 
spygliuotis. Malkos sausos. 
Kaina 300 Eur. Tel. 8 622 36 499. 
Rokiškis
• Įvadinį skydelį (vienfazis), 
el. skaitliukus, saugiklius, 
automatėlius, magnetinius 
leistuvus, talpuminius 
kondensatorius. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Malkas. Skaldytos, mažais 
kiekiais, atvežu. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Būdą mažam šuniui.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Trifazį el. generatorių, be 
variklio, rusiškas.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Stiklinius indus vynui ir sultims. 
Stiklainius (indelius) 0,5, 0,7, 1 ir 
3 litrų talpos. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Elektrinę viryklę su elektrine 
orkaite ir griliumi. Mažas el. 
kaitlentes. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Statines. 3 tonų ir kitokių įvairių 
talpų. Tel. 8 621 51 320.  
Rokiškis
• Manekeną su stikliniu stovu ir 
peruku. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Naują laisvų rankų įrangą Rikya 
su energijos banku. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Geros būklės mobilųjį telefoną 

iPhone 8, 64GB. Spalva auksinė. 
Apsauginis stikliukas ant ekrano. 
Dokumentai, kroviklis, dėkliukas. 
Kaina 220 Eur. Tel. 8 647 55 957. 
Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Medų. 1,5 kg - 5 Eur.  
Tel. 8 611 53 348. Rokiškis
• Maistines bulves. Gala rūšies 25 
kg/6 Eur, 0,25 Eur/kg geltonos, 
labai krakmolingos. Melidys rūšies 
maistinės bulvės 25 kg/7,5 Eur, 
0,30 Eur/kg. Didesnį kiekį galime 
pristatyti į namus.  
Tel. 8 615 62 801.  
Rokiškis
• Morkas 3,5 Eur, 14 Eur. 
Burokėliai 2,5 Eur, 10 Eur. 
Kopūstai 3,5 Eur, 14 Eur. Bulvės 
3 Eur, 12 Eur. Maišai 10 kg arba 
40 kg. Auginta be cheminių trąšų, 
tačiau pereinamojo laikotarpio 
produkcijos afišuoti kaip 
ekologiškos negalime. Pristatau. 
Tel. 8 615 46 365.  
Rokiškis
• Ekologiškai augintas, dideles, 
maistines bulves. Tel. 8 635 16 925. 
Rokiškis
• Bulves. Maišas apie 40 kg/12 Eur, 
pašarinės  80 Eur/t. Kiekis ribotas. 
Kazliškio sen. Pristatau.  
Tel. 8 615 46 365. 
• Kopūstus, tinkamus rauginti, ir 
bulves. Tel. 8 698 23 123.  
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Namą. Yra ūkinis pastatas, 
garažas, pirtis, rūsys. Suvainiškio 
miestelis. Tel. 8 627 90 383. 
• 1 kambario butą P. Širvio g. 6, 
Rokiškyje. 4 aukštas, didelis 39 kv. 
m, suremontuotas prieš 3 metus, 
šarvo durys, plastikiniai langai, su 
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:00 Alpių detektyvai
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:35 Tarnauti ir ginti 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Piniginės reikalai
12:30 Stop juosta 
13:00 (Ne)emigrantai
14:00 Žinios
16:25 Klausimėlis
16:45 Seselė Beti 
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Pasaulio puodai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema.
21:30 Gimę tą pačią dieną
22:30 Dviračio žinios
23:00 Medičiai. 
Florencijos valdovai

24:00 Alpių detektyvai
00:45 Šoka Lietuva.
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Pasaulio puodai
03:00 Panorama
03:30 Dienos tema
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Gimę tą pačią dieną
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Tarnauti ir ginti

06:25 Bakuganas. 
Kovos planeta 
06:55 Ančiukų istorijos
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Prieš srovę
08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 Palaužti sparnai 
12:00 Tikroji žvaigždė 
12:20 Kenoloto
12:22 Tikroji žvaigždė 
13:00 Parduotas gyvenimas 
15:00 Simpsonai 

16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios
19:30 Gero vakaro šou 
20:30 Moterys meluoja geriau 
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Saugus prieglobstis
00:30 Įrodytas nekaltumas 
01:30 X failai 
02:30 Havajai 5.0 
03:30 Paskutinis žmogus 
Žemėje 
04:00 Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai
04:30 Ekstrasensų mūšis

06:30 Iš širdies į širdį
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
10:00 Kalnietis
11:00 Pakvaišusi porelė 
11:35 Rimti reikalai 3
12:10 Būrėja 
13:30 Turtuolė varguolė 
14:30 Našlaitės

15:30 Juodvarnis
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 VIDO VIDeO
21:00 Rimti reikalai 3
21:30 Žinios 
22:30 Operacija "Salazaras" 
00:35 "Išbandymų diena"
01:35 Grįžimo taškas
03:20 Volkeris, Teksaso
 reindžeris
04:50 Kalnietis

06:00 Strėlė
07:00 Mano virtuvė 
geriausia 
08:15 Teisingumo agentai
09:15 Ekstrasensai tiria 
10:20 Kobra 11
11:25 Mirtinas ginklas
12:30 CSI. Majamis
13:30 Mano virtuvė 
geriausia 

14:50 Teisingumo agentai
15:55 Ekstrasensai tiria
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11
18:30 Strėlė
19:30 Mirtinas ginklas
20:30 Pričiupom! 
21:00 Išpirka 
22:55 Vienveidis 
00:40 Lemtinga diena 
01:40 CSI. Majamis

05.30 Nauja diena
06.30 Alfa taškas
07.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai
08.00 „Netikėtas teisingumas“
09.00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
09.30 Mūsų gyvūnai
10.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
11.00 „Reali mistika“ 
12.00 TV parduotuvė
12.15 Tiek žinių

12.30 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
13.00 Nauja diena
14.00 „Paslaptys“ 
15.00 „Reali mistika“ 
16.00 Reporteris
16.30 Alfa taškas
17.00 #NeSpaudai
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
19.30 Alfa taškas
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“ 
21.30 „Paslaptys“ 
22.30 Reporteris
23.00 Alfa taškas
23.30 #NeSpaudai
00.30 „Reali mistika“ 
01.30 „Paslaptys“ 
02.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03.20 #NeSpaudai
04.00 Alfa taškas
04.25 „Brangioji, aš 
perskambinsiu”
04.45 „Reali mistika“
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15 06:00 Himnas

06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:00 Alpių detektyvai
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija 
10:35 Tarnauti ir ginti 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Gimę tą pačią 
dieną
13:00 Pasaulio puodai
14:00 Žinios
16:25 Klausimėlis
16:45 Seselė Beti
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:25 Klauskite daktaro
19:25 Panorama
19:36 Eurolyga per LRT
19:45 Eurolygos krepšinio 
turnyras. Kauno „Žalgiris“ 
– Stambulo „Anadolu 
Efes“. Tiesioginė 
transliacija iš Kauno.

22:30 Dviračio žinios
23:00 Degantis pasaulis 
24:00 Alpių detektyvai
00:45 Klausimėlis
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Keliai. Mašinos. 
Žmonės
02:30 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite
03:00 Panorama 
03:10 Kultūringai 
su Nomeda
04:05 Vakaras su Edita
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Tarnauti ir ginti

06:25 Bakuganas.
 Kovos planeta 
06:55 Ančiukų istorijos 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Gero vakaro šou 
08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 Palaužti sparnai
12:00 Tikroji žvaigždė

12:20 Kenoloto
12:22 Tikroji žvaigždė
13:00 Parduotas gyvenimas
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Farai 
20:30 Moterys meluoja
 geriau 
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Trys įtemptos dienos
00:50 Įrodytas nekaltumas 
01:50 CSI kriminalistai 
02:50 Havajai 5.0 
03:50 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai 
04:25 Ekstrasensų mūšis

06:30 Iš širdies į širdį
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
10:00 Kalnietis
11:00 Pakvaišusi porelė
11:35 Rimti reikalai 3

12:10 Būrėja 
13:30 Turtuolė varguolė 
14:30 Našlaitės
15:30 Juodvarnis
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Bučiuoju. Rūta
21:00 Rimti reikalai 3
21:30 Žinios 
22:30 Ekvalaizeris
01:15 Operacija "Salazaras" 
03:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
04:30 Alchemija.
 Švietimo amžius
05:00 RETROSPEKTYVA

06:00 Strėlė
07:00 Mano virtuvė geriausia 
08:15 Teisingumo agentai
09:15 Ekstrasensai tiria 
10:20 Kobra 11
11:25 Mirtinas ginklas

12:30 CSI. Majamis
13:30 Mano virtuvė geriausia 
14:50 Teisingumo agentai
15:55 Ekstrasensai tiria
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11
18:30 Strėlė
19:30 Mirtinas ginklas
20:30 Pričiupom! 
21:00 Liūtaširdis
23:05 Išpirka 
01:00 Lemtinga diena 
02:00 CSI. Majamis

05.30 Nauja diena
06.30 Alfa taškas
07.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai
08.00 „Netikėtas teisingumas“ 
09.00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
09.30 Kaimo akademija
10.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
11.00 „Reali mistika“ 

12.00 TV parduotuvė
12.15 Tiek žinių
12.30 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
13.00 Nauja diena
14.00 „Paslaptys“ 
15.00 „Reali mistika“
16.00 Reporteris
16.30 Alfa taškas
17.00 Laikykitės ten. Pokalbiai
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19.30 Alfa taškas
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“ 
21.30 „Paslaptys“ 
22.30 Reporteris
23.00 Alfa taškas
23.30 Laikykitės ten. Pokalbiai
00.30 „Reali mistika“ 
01.30 „Paslaptys“ 
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03.20 Laikykitės ten. Pokalbiai
04.00 Alfa taškas
04.25 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
04.45 „Reali mistika“
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16 06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:00 Alpių detektyvai
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:35 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Stilius
13:00 Vakaras su Edita
14:00 Žinios
16:25 Klausimėlis
16:45 Seselė Beti
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Vartotojų kontrolė
19:30 Beatos virtuvė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Auksinis protas
22:55 Likimo ekspertai 
00:40 Evoliucija 

02:00 Vartotojų kontrolė
03:00 Panorama 
03:30 Dienos tema 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Beatos virtuvė
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Tarnauti ir ginti

06:25 Bakuganas. 
Kovos planeta 
06:55 Ančiukų istorijos 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Farai 
08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 Palaužti sparnai 
12:00 Tikroji žvaigždė 
13:00 Parduotas gyvenimas 
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba
17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba
17:55 Namų idėja su IKEA 

18:30 TV3 žinios 
19:30 Ledynmetis. Žemynų 
atsiradimas
21:10 Pragaro vaikis
23:45 Megė
01:30 Trys įtemptos dienos
04:10 Saugus prieglobstis

06:30 Iš širdies į širdį
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
10:00 Kalnietis
11:00 Pakvaišusi porelė
11:35 Rimti reikalai 3
12:10 Būrėja 
13:30 Turtuolė varguolė 
14:30 Našlaitės
15:30 Juodvarnis
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Greitojo  reagavimo būrys. 

Apgultis
22:50 Absoliutus blogis. 
Pomirtinis gyvenimas
00:40 Legionas 
02:30 Ekvalaizeris
04:35 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

06:00 Strėlė
07:00 Mano virtuvė 
geriausia 
08:15 Teisingumo agentai
09:15 Ekstrasensai tiria 
10:20 Kobra 11
11:25 Mirtinas ginklas
12:25 Mano virtuvė geriausia 
14:50 Teisingumo agentai
15:55 Ekstrasensai tiria 
17:00 Info diena 
17:30 Kobra 11
18:30 Strėlė
19:30 Amerikietiškos imtynės 
21:30 Mirtinas smūgis

23:25 Liūtaširdis 
01:20 Lemtinga diena

05.30 Nauja diena
06.30 Alfa taškas
07.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai
08.00 „Netikėtas teisingumas“
09.00 „Brangioji, 
aš perskambinsiu” 
09.30 Pinigų karta
10.00 „Vieno nusikaltimo
 istorija“ 
11.00 „Reali mistika“
12.00 TV parduotuvė
12.15 Tiek žinių
12.30 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
13.00 Nauja diena
14.00 „Paslaptys“ 
15.00 „Reali mistika“ 
16.00 Reporteris
16.30 Mūsų gyvūnai

17.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai
17.40 Mokslo ritmu
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19.30 Nauja diena
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“
21.30 „Paslaptys“ 
22.30 Reporteris
23.00 „Bušido ringas“. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
23.30 Laikykitės ten. Pokalbiai
00.30 „Reali mistika“ 
01.30 „Paslaptys“ 
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03.20 Laikykitės ten. Pokalbiai
04.00 „Bušido ringas“. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
04.25 „Brangioji, aš 
perskambinsiu”
04.45 „Reali mistika“ 
05.35 Pagaliau savaitgalis
06.00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu”

baldais ir buitine technika, galima 
gyventi iš karto. Kaina 19500 Eur. 
Tel. 8 686 23 372. Rokiškis
• Neįrengtą, 125 kv. m, dviejų 
aukštų gyvenamąjį namą Rokiškio 
mieste, Uljanavos soduose. 
Sklypo plotas 7,06 a, bendrasis 
namo plotas 125 kv. m. Asfaltas. 
Iki Rokiškio centro 2,73 km. 
Komunikacijos: elektra, šulinys. 
Kaina 21000 Eur.  
Tel. 8 603 94 044. Rokiškis
• Namą Skemų gyvenvietėje. Su 
rimtai susidomėjusiu derėsimės. 
Kaina 25000 Eur.  
Tel. 8 601 74 631. 
• 20 a sklypus Jakšto ir Janulionio 
gatvėse. Visos komunikacijos. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 

Rokiškis
• Įvairių dydžių namų valdos 
sklypus už miškų urėdijos. Graži 
vieta, geras susisiekimas, šalia yra 
autobusų stotelė. Tel. 8 657 75 999. 
Rokiškis
• Butą Respublikos g. 7. Be 
patogumų. Tel. 8 458 53 056. 
Rokiškis
• Sklypą Rietave. Labai graži vieta 
namo statybai. Kaina 15000 Eur. 
Tel. 8 685 15 825. Rietavas
• Mišką su žeme Rokiškio raj. 
Vanagynės kaime. 7,3 ha.  
Tel. 8 614 45 386. Rokiškis
• 2 kambarių butą Pandėlio centre. 
Kaina 6000 Eur.  
Tel. 8 614 45 386. 
• Sodybą Rokiškio raj., 
Pandėlyje. 3 kambariai ir virtuvė. 
Gyvenamasia plotas 56 kv. m. 
Namų valda 18 a. Kaina 7000 Eur. 
Tel. 8 646 90 708. 
• Sodą SB Šilelis, Uljanavos k. 
7,8 a, plytinis namelis, atlikti 
geodeziniai matavimai.  
Kaina 5500 Eur, negalutinė.  
Tel. 8 618 21 365.
• Sodybą Obeliuose. 4 kambariai 
ir virtuvė. Gyvenamasis plotas 93 

kv. m, namų valda 15 a. Ūkinis 
pastatas, šulinys. Kaina 9000 Eur. 
Tel. 8 675 24 546. 
• Namą Rokiškio mieste, su baldais 
ir visa buitine technika. Kaina 
67000 Eur. Tel. 8 616 07 141. 
Rokiškis
• 50 kv. m, dviejų kambarių butą 
Aukštaičių g. 14, Rokiškis. Pirmas 
aukštas, balkonas, rūsys, prieš 
savaitę baigtas remontas. Butas 
tuščias, galima iš karto gyventi. 
Kaina 33500 Eur.  
Tel. 8 676 32 179. Rokiškis
• Sodą Velniakalnyje. Vasaros 
namelis, terasa, šiltnamis. Kaina 
4000 Eur. Tel. 8 676 36 612. 
Rokiškis

NUOMA

• Skubiai ieškau išsinuomoti 1-2 
kambarių butą su patogumais arba 
su daliniais patogumais. Depozitą 
galiu sumokėti kelis mėnesius į 
priekį. Tel. 8 689 75 281.  
Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti butą Rokiškio 
mieste arba Rokiškio rajone, nuo 

spalio 25-26 dienos. Skubiai.  
Tel. 8 646 68 336.
• Ieškau buto nuomai, skubiai, 
geriausia būtų 2 kambarių. Bet 
neatmetami ir kiti variantai su 
patogumais. Tel. 8 689 75 281. 
Rokiškis
• Išnuomojamos komercinės 
patalpos Rokiškio centre, 
Nepriklausomybes a. 9. Du biurai 
ir viena didelė erdvė. Pakeliami 
vartai, dvejos durys ir t.t Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 380 
Eur. Tel. 8 628 64 151.  
Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti tvarkingą, 1 
kambario butą mikrorajone, ilgam 
laikotarpiui. Tel. 8 618 79 799. 
Rokiškis
• Išsinuomosiu žemės ūkio 
paskirties žemę. Tel. 8 605 26 260. 
Rokiškis

PERKA
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Spalio 20 d. 18 val. Rokiškio  kultūros 
centre.

Su nauja programa – 
Dėkojam  jums už meilę.
Šlagerių karalienė, charizmatiškoji estrados 

primadona Vitalija Katunskytė, koncerte klau-
sytojams padovanos naują programą, ir gra-
žiausias savo dainas. 

Vitalija, daug metų scenoje nepaliauja ste-
binti ir džiuginti  žiūrovų savo charizma, ga-
lingu balsu, jausmingomis širdį veriančiomis 
dainomis ir puikiu humoro jausmu.

Nuoširdus atlikėjas, publikos numylėtinis 
Aidas Manikas taip pat koncerte atliks naujas 
dainas iš naujos programos.  

Aido dainos tai širdies dainos, kurios palie-
čia paprasto klausytojo širdį. Todėl jos yra ski-
riamos visiems kurie geba, mylėti dainą, save 
ir kitus.

Vitalija ir Aidas, laukia jūsų, ir kviečia į kon-
certinį susitikimą su didele meile. 

Ateikite pabūti kartu.
Bilieto kaina 10 eurų. Koncerto dieną – 12 

eurų. 
Dėl bilietų teirautis, tel. (8-673) 27382. 
Bilietų kasos darbo laikas:
 antradieniais -penktadieniais  14-18 val. 

• Perku savadarbio traktoriaus 
dokumentus. Tel. 8 647 90 701. 

Rokiškis
• Perku namų valdos sklypą 
Rokiškio mieste. Kaina 1000 Eur. 
Tel. 8 628 93 099. Rokiškis
• Perku antikvariatą, sendaikčius, 
militaristiką, senus dokumentus, 
nuotraukas, apdovanojimus, 
pinigus. Tel. 8 610 21 765.  
Rokiškis
• Perku įvairias plokštes, 
mikroschemas, tranzitorius, 
kondensatorius, reles, magnetinius 
leistuvus, skaičiavimo-matavimo, 
telekomunikacijų techniką, 
kompiuterius, jungtis, kontaktus, 
oscilografus, dažnometrius, 
savirasčius, racijas ir kt. Pasiimu iš 
namų. Tel. 8 606 84 377. Rokiškis

PASLAUGOS

• Visi apdailos ir remonto darbai. 
Atliekame kapitalinius remontus. 
Tel. 8 687 19 657. Rokiškis



Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

10 psl. 2020-10-13

Spalio 13-oji, 
antradienis, 
42 savaitė

Iki Naujųjų liko 79 dienos
Europos saugaus eismo diena

Pasaulinė kostiumų diena
Pasaulinė trombozės diena

Saulė teka 7.43 val., 
leidžiasi 18.26 val. 

Dienos ilgumas 10.43 val. 
Mėnulis – delčia.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Edas, Edgaras, Edgardas, Edis, 
Eduarda, Eduardas, Eduardė, 
Edvardas, Mintara, Mintaras, 

Mintarė, Mintas, Mintė, Nortautas, 
Nortautė.

Rytoj:  Bugailas, Bugailė, 
Bugvilas, Burgailas, Burgailė, 

Kalikstas, Kalikstė, Kalistas, Kalistė, 
Mindaugas, Rimvydė, Vincentas.

Poryt:  Domantas, Domantė, 
Domilas, Leonarda, Leonardas, 
Tautvilė, Teresė, Terezijus, Terė.

Dienos citata
„Viena gera motina 

šimtą mokytojų atstoja“ 
(Herbertas).

Šiandien 
pasaulio 
istorijoje 

1307 m. Prancūzijos ka-
ralius Pilypas IV suėmė Tam-
plierių ordino narius, apkalti-
nęs juos erezijų skleidimu, o 
jų turtą konfiskavo.

1792 m. Džordžas Vašing-
tonas padėjo dabartinės JAV 
rezidencijos - Baltųjų rūmų 
- Vašingtone kertinį akmenį.

1860 m. JAV padaryta 
pirmoji nuotrauka iš oro. Iš 
1,2 tūkst. pėdų aukštyje pa-
kibusio oro baliono padaryta 
nuotrauka vadinosi „Bos-
tonas, kokį jį mato ereliai ir 
laukinės žąsys“.

1884 m. pradėjo galioti 
Grinvičo laikas (GMT).

1923 m. Turkijos Didy-
sis nacionalinis susirinkimas 
Turkijos sostine paskelbė 
Ankarą, buvusią Angorą.

Šiandien 
Lietuvos 
istorijoje

1873 m. Palūšėje, Ignalinos 
rajone, gimė kompozitorius, 
dainininkas, choro dirigentas, 
pirmosios lietuviškos operos 
„Birutė“ autorius Mikas Petraus-
kas. Mirė 1937 m. Kaune.

Post scriptum
Ant visų žiedų bitė tupia,
 tik ne iš visų medų ima.

LAISVALAIKIS Padažas iš keptų pomidorų
Ingredientai: 
• 3 kg pomidorų
• 3 vnt. svogūnų
•  stiklinė rudojo cukraus
• 2 valg. š. druskos
• 2 galvutės česnakų
• 100 ml alyvuogių aliejaus 
• 1 vnt. aitriosios paprikos 
arba 1 arbatinis šaukštelis 
smulkintos aitriosios paprikos
• 1 vnt. rozmarino šakelės 
arba 1 arbatinis šaukštelis 
džiovintų rozmarinų
• 1 šakelė raudonėlio arba 1 
arbatinis šaukštelis džiovintų 
raudonėlių
• 2 šakelės šviežių arba 1 ar-
batinis šaukštelis džiovintų 
bazilikų
• Pipirai 1 arbat. š. sumaišytų 
maltų juodųjų ir kvapniųjų pi-
pirų

Gaminimas:
Pomidorus nuplauti, išpjauti kotelius ir supjaustyti į keturias dalis. Į keturias dalis 
supjaustyti ir svogūnus. Česnakus nulupti, perpjauti skilteles per pusę. Pomidorus, 
svogūnus, česnaką, aitrų pipirą, kvapiuosius pipirus dėti į skardą, apibarstyti cukrumi, 
druska, maltais pipirais, žolelėmis ir aliejumi. Kepti 160 laipsnių įkaitintoje orkaitėje 
2 valandas. Kai iškeps, sudėti į puodą, viską sutrinti elektriniu trintuvu ir dar kartą 
užkaitinti puodą iki virimo. Padažą išpilstyti į švarius, iškaitintus stiklainius. Užsuktus 
stiklainius pastatyti dangteliais žemyn, užkloti ir palikti, kad atvėstų. Laikyti rūsyje ar 
vėsiame sandėliuke.

• Ieškinių, procesinių dokumentų, 
taikos sutarčių rengimas teismui, 
įvairių prašymų, pretenzijų, 
skundų rengimas. Konsultacijos, 
dokumentų rengimas darbo 
ginčų komisijoms. Kitos teisinės 
paslaugos. Taikos g. 19, Rokiškis 

Tel. 8 693 66 229. Rokiškis
• Valome kaminus, krosnių angas, 
atliekame santechnikos ir smulkius 
remonto darbus. Tel. 8 644 41 260. 
Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Pamesti namų raktai ir Audi 
automobilio raktas.  
Tel. 8 672 77 165. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Žoliapjovę-traktoriuką ir 
paprastas, stumdomas žoliapjoves. 
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Garažo vartus. 302x195 cm, su 
lankstais ir spyna, rakinama dviem 
raktais. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 610 10 341. Rokiškis
• 2 vnt. sausų tąšų. 6 m, 12×12 ir 
10×10. Tel. 8 679 95 305. Rokiškis
• Dvigubo pjovimo, 4,8 kub. m, 
įvairių matmenų pušies medieną + 
4 kub. m, viengubo pjovimo, 2,5 
cm. Tel. 8 670 04 118.  
Rokiškis
• Įvairaus pjovimo medieną.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Lapuočių dailylentes.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Išpjautą statybinę medieną, 
viengubo ir dvigubo pjovimo, 
pušies rąstus po 6 m, sausus rąstus 
malkoms. Tel. 8 621 95 192. 
Rokiškis

• Trijų dalių vartus. 3x1. Kaina 55 
Eur. Tel. 8 620 55 819.  
Rokiškis
• Langus. 208x135, 2 vnt., 
varstomi. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 620 55 819. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Opel Vectra. 2006 m., 1,9 l, 
dyzelis, TA beveik metams, 110 
kW, odinis salonas, šildomos 
sėdynės, geros padangos, sankabos 
defektas. Variklis labai geras. 
Kaina 1600 Eur. Tel. 8 609 88 296. 
Rokiškis
• VW Passat. 1,9 l, dyzelis, 55 kW, 
sedanas, važiuojantis. Domina ir 
keitimas. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 675 63 386. Rokiškis
• Dviračius. Aliuminis rėmas, 
tvarkingi, lengva važiuoti, vokiški. 
Vyriškas 60 Eur, moteriškas 65 Eur, 
paauglio 75 Eur. Tel. 8 674 32 521. 
Rokiškis
• Motorolerį Atm 50 F3 
BT49QT-12. Jokių trūkumų. 
Techninė apžiūra. Kaina 580 Eur. 
Tel. 8 646 04 035. Rokiškis
• Peugeot Boxer 2002 m., 2,8 l, 
HDI. Kaina 750 Eur.  
Tel. 8 605 03 052. Rokiškis
• VW Sharan. 1,9 l, TDI, 81 kW, 
automatinė pavarų dėžė. TA iki 
2022.08.05. Važiuoklė sutvarkyta, 
niekas nebilda, padangos naujos. 
MMS. Domina keitimas. Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 900 
Eur. Tel. 8 642 39 881.  
Rokiškis
• Ekonomišką automobilį VW 
Passat B5 1,9 l, 66 kW, 1997 m., 
sedanas. Kėbulas gražus, be rūdžių, 
dugnas sveikas, stiklai sveiki, 
smagratis nebarška. Trauka puiki. 
TA iki 2021-06. Kaina derinama. 
Taršos mokestis 60 Eur. Kaina 1090 
Eur. Tel. 8 647 87 660.  
Rokiškis

• Aprilia motociklą. TA iki 2021-
07-01. Pridedu šalmą su akiniais ir 
Airsal grupe. 70cc. Kaina 650Eur, 
derinama. Tel. 8 623 60 575. 
Rokiškis
• Dviračius (26 ir 28 dydis). Už abu 
160 Eur, galima derėtis. Išsamesnė 
informacija telefonu.  
Tel. 8 621 96 702. Rokiškis
• Opel Vectra. 2000 m. TA iki 
2021-10. Išsamesnė informacija 
telefonu. Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 619 52 020. Rokiškis
• Tvarkingą Opel Zafira. 2004 m., 
dyzelis. Tel. 8 699 33 786.  
Rokiškis
• Opel Astra. 2004 m., 1,7 l, 
dyzelis. TA iki 2022.06. Smulkūs 
defektai. Kaina 1250 Eur.  
Tel. 8 687 25 201. Rokiškis
• Geros būklės, važiuojantį rusišką 
mini mopedą. Kaina 220 Eur.  
Tel. 8 612 56 267. Kupiškis
• VW Golf. 2001 m., 1,6 l, 
benzinas, 158000 km rida, TA 2 
metams. Kaina 1200 Eur.  
Tel. 8 685 56 884. Rokiškis
• Opel Vectra. Užsiveda, važiuoja, 
TA iki 2021 m. gegužės mėn. 
Kaina 220 Eur. Tel. 8 650 30 705. 
Rokiškis
• Honda Civic. 2 l, 63 kW, TA 
iki 2021 m. gruodžio mėn. Kaina 
derinama. Yra defektų. Kaina 200 
Eur. Tel. 8 650 30 705.  
Rokiškis
• Volkswagen Golf 5. 2005 m., 1,6 
l, benzinas, su TA. Vokiška, keturių 
durų, lieti ratai. Kaina 1950 Eur. 
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Traktoriaus priekabą. Kaina 550 
Eur. Tel. 8 678 41 146.  
Rokiškis
• Miesto plentinį keturratį 250cc, 
registruotas su dokumentais, 
mechaninis 4+1. Kaina 1500 Eur. 
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Audi A6. 1,9 l, TDI, Avant, 
Quattro, 1998 m. 11 mėn. 
Patikimas variklis, 81 kW, trauka 
gera. Techniškai tvarkinga. TA dar 
metams. Viskas kas yra komplekte, 
veikia: oro kondicionierius , 
šildomos sėdynės priekyje , 
autopilotas, bc, oda. Kaina 1449 
Eur. Tel. 8 621 71 338.  
Rokiškis
• VW Passat B5. 1999 m., 1,9 l, 
81 kW, dyzelis. TA iki 2022.06. 
Kaina 700 Eur. Tel. 8 622 51 701. 
Rokiškis

• Audi A4. 1996-07. Benzinas, 
nauja TA ikiI 2022.09.29. Viskas 
veikia, sėdi ir važiuoji. Galima 
apžiūrėti Automobilių švara, Taikos 
g. 18. prie žiedo, Rokiškis. Galimas 
pardavimas išsimokėtinai be banko 
paslaugų. Kaina 650 Eur.  
Tel. 8 677 67 391. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Cfmoto ratų išnešimo korektorius. 
4×110, plotis 2,5 cm, komplekto 
kaina 80 Eur. Tel. 8 619 52 150. 
Rokiškis
• VW Golf 3 dalimis. Kablys, 
variklis. 1,9 l, TDI.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Skardinius ratlankius R15 su 
naujomis dygliuotomis Nokian 
padangomis. Tel. 8 605 03 052. 
Rokiškis
• Lietus ratlankius R17 su geromis 
vasarinėmis padangomis.  
Tel. 8 605 03 052. Rokiškis
• Nissan Almera 2003 m., 2,2 l, 
dCi, 82 kW mechaninę pavarų dėžę 
dalimis. Dėžės kodas (RS5F50A). 
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Žiemines padangas. R14, su 
Mazda ratlankiais 4 vnt. ir su 
Subaru ratlankiais 2 vnt. 80 Eur už 
visas. Tel. 8 603 63 927.  
Kupiškis
• Originalius VW ratlankius. R14, 
4x100, padangos prastos. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 662 44 126.  
Anykščiai
• Keturių skylių, lengvojo lydinio 
ratlankius. R15, tarpas tarp skylių 
108x76 mm, centrinė skylė 58 mm. 
Tel. 8 615 55 734. Rokiškis
• 2000 m. Opel Astra. 2 l, dyzelis, 
74 kW. Tel. 8 606 14 217.  
Rokiškis
• Opel Astra. 2004 m. dalimis. 
Sankabą, vairo kolonėlę. 
Automatinė pavarų dėžė.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480.  
Rokiškis
• Opel Astra dalimis. 2 l, TDI, 74 
kW, 2001 m. Tel. 8 605 09 113. 
Rokiškis
• Lietus ratlankius. R16 80 Eur, su 
padangomis 120 Eur. Nuo VW Golf  
4. Tel. 8 610 70 183. Kupiškis
• Opel Frontera dalimis. 2,2 l, TDI. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 620 70 069. 
Rokiškis
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Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

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

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

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimą

AVINAS. Vers-
lo fronte geros ži-
nios: gausite bent 
kelis papildomus 

pajamų šaltinius. Antradienį 
būkite ypač atsargūs su as-
mens duomenimis, saugokitės 
sukčių. Savaitė puikus metas 
kūrybai, visomis jos formomis. 
Galite gerokai pakeisti aplinką, 
jei tik to norėsite. O jei trokš-
tate praktinių rezultatų, imkitės 
namų remonto ar kurti naują 
aprangos stilių. Antradienį ver-
ta pagalvoti, kaip išnaudosite 
savo profesinę padėtį, prestižą, 
kurį užsitarnavote ilgais dar-
bo metais. Galbūt suprasite, 
kad dar ne visas savo talento 
teikiamas galimybes išnaudo-
jote? Penktadienį kiek įmano-
ma mažinkite darbo krūvį, nes 
jums jau tikrai metas ilsėtis. 
Pagaliau, ir mylimas žmogus 
jau seniai laukia, kada darbų 
tėkmėje ir jam atsiras valan-
dėlė. Pagalvokite bent apie ro-
mantišką vakarienę.

JAUTIS. Tu-
rėsite finansinių 
bėdų. Spręskite 
jas savo jėgomis, 

neįtraukdami draugų ir gimi-
naičių. Ketvirtadienį ir penkta-
dienį galite sulaukti pelningų 
pasiūlymų, susijusių su nauju 
darbu. Puikus metas tobulinti 
darbo įgūdžius, tačiau reikia 
atidžiai žiūrėti, kiek tam skiria-
te laiko, antraip darbo reikalai 
pasiglemš jį visą. Turite tiek 
energijos ir entuziazmo, kad 
aplinkiniams sunku su jumis 
spėti. Tvardykitės, neprimes-
kite kitiems savo nuomonės ir 
planų, antraip susilauksite tvir-
to atsako. Namų aplinka veiks 
raminančiai. Meilės fronte 
jūsų energija traukia tarsi ma-
gnetas. Tačiau nepersistenkite: 
jei širdis užimta, į šalis nesi-
dairykite, antraip antrosios pu-
sės pavydo priepuolis bus visa 
griaunantis. 

D V Y N I A I . 
Turite gauti soli-
džią pinigų sumą. 
Išleiskite ją savo 

malonumui. Santykiai su 
verslo partneriais ims gerėti. 
Savaitės pabaigoje netgi pa-
vyks susitarti. Ši savaitė skir-
ta problemoms, kurios seniai 
yra aklavietėje, spręsti. Jums 
tai pavyks. Seksis taip gerai, 
kad atsiras norinčiųjų dar ir 
savo problemas jums primes-
ti. Griežtai atsisakykite dirbti 
ne savo darbus. Skirkite laiko 
ir sau, artimiesiems. Net jei 
matysite, kad įvykiai klostosi 
palankia linkme, neskubinki-
te jų, leiskite vykti savaime. 
Meilės srityje reikėtų būti at-
kaklesniems, labiau stengtis, 
ir sėkmė bus jūsų pusėje. Ne-
atimkite iniciatyvos iš mylimo 
žmogaus.

VĖŽYS. Tre-
čiadienį ir ketvir-
tadienį nepasi-
rašinėkite jokių 

dokumentų, taip išvengsite 

Astrologinė prognozė savaitei 
finansinių pagundų. Kitomis 
savaitės dienomis jūsų gero-
vei grėsmių nekils. Apskritai, 
jūsų  kuklumas ir drovumas – 
didžiausi priešai, neleisiantys 
siekti karjeros ir naudos. Sten-
kitės nenurodinėti kitiems, 
kaip jiems elgtis, antraip kils 
konfliktas. Asmeniniame gy-
venime kol kas reikalai klosto-
si labai palankiai. Su mylimu 
žmogumi santykiai taisosi. 
Praves jūsų įgimtas diploma-
to talentas. Savaitgalį elkitės 
apdairiai ir pagarbiai, antraip 
sukelsite konfliktą.

LIŪTAS. An-
tradienį seksis 
sudaryti sutartis. 
Trečiadienį kils fi-

nansinių bėdų. Spręsdami jas 
nevelkite giminaičių ir draugų, 
geriau paimkite banko pasko-
lą. Penktadienį sulauksite sąs-
kaitos papildymo. Aplinkiniai 
džiaugsis jūsų iniciatyvomis ir 
norės pasinaudoti jūsų gebėji-
mais, tiksliau, užkrauti savo 
problemas. Trečiadienį ypač 
aštri bus konkurencijos tema. 
Taigi, jei atlaikysite šiuos iš-
bandymus, galite tikėtis, kad 
įrodysite aplinkiniams savo 
vertę. Nerizikuokite be prie-
žasties. Savaitgalį leiskite na-
muose, pailsėkite. Meilės sri-
tyje savaitės pradžioje kankins 
vienatvė ir liūdnos mintys.

M E R G E L Ė . 
Savaitė palan-
ki kilti karjeros 
laiptais. Verta in-

vestuoti į mokymus, profe-
sinį tobulėjimą. Skirkite lėšų 
medicininėms procedūroms. 
Nepakenktų vienas kitas puoš-
nesnis drabužis. Pasijusite 
lyderiu, ir tai glostys jūsų sa-
vimeilę. Darbe tai pasiteisins, 
bet namuose artimieji greitai 
parodys, kad ten nesate vadas. 
Penktadienį prireiks jūsų pro-
to ir gražbylystės sudėtingai 
problemai spręsti. Šeštadienį 
laukite svečių, jie į jūsų namus 
atneš puikių permainų. Į mei-
lės santykius pasibels rutina 
ir kasdienybė, apsišarvuokite 
kantrybe.

S VA R S T Y -
KLĖS. Sėkminga 
savaitė, ketvirta-
dienį laukia sė-

kmingi dideli pirkiniai.  Dar-
binėje sferoje sėkmė lankys 
kantriausius. Teks labai daug 
dirbti, tačiau ištvermė išryš-
kins geriausias jūsų dalyki-
nes savybes. Antradienį teks 
kentėti bendradarbių ar kli-
entų kaprizus, tvarkyti pačius 
nuobodžiausius ir beviltiš-
kiausius reikalus. Apie poilsį 
galvodami tik susigraudinsite. 
Ketvirtadienį saugokitės ruti-
nos, būkite atsargūs. Meilėje 
jums netrūks priešingos lyties 
dėmesio. Bet jei jau turite my-
limą žmogų, tai neerzinkite jo 
pažintimis su kitais.

S K O R P I O -
NAS. Puiki savaitė 
verslininkams ir 

juristams. Palankios finansinės 
aplinkybės leis pildyti savo ir 
artimųjų norus. Džiugins pro-
fesinė sėkmė, finansinis stabi-
lumas. Bet šioji gerovė turi ir 
tamsiąją pusę: per darbus ap-
leidote artimuosius, o mylimas 
žmogus jau seniai pasiilgo 
jūsų dėmesio. Nors jūsų jaus-
mai gilūs, jis gali imti jais abe-
joti. Skirkite laiko santykiams, 
nes jums abiems to reikia. Esa-
te mylimas ir mylite. Nebijoki-
te to pripažinti.

ŠAULYS. Pir-
moje savaitės pu-
sėje būkite atsar-
gūs tvarkydami 

finansinius reikalus. Ypač su-
sijusius su kreditais, mokes-
čiais, draudimu. Trečiadienis 
dosnus finansiniais pasiūly-
mais. Galite pakilti karjeros 
laiptais. Trečiadienį padidinta 
konfliktų tikimybė, geriausia 
į agresorius nekreipti dėmesio. 
Palankus metas taikytis. Sa-
vaitgalį leiskite kuo toliau nuo 
namų, labai vertėtų kardinaliai 
pakeisti atmosferą. Meilės sri-
tyje nekurkite ir nevaidinkite 
damų, neužsipulkite mylimo 
žmogaus su priekaištais.

OŽIARAGIS. 
Trečiadienį verta 
rizikuoti, jei esate 
visiškai tikri, kad 

pavyks. Savaitgalį tikėtinos 
brangios dovanos. Palankus 
metas siekti gerų rezultatų 
darbe, todėl vertėtų prioritetą 
skirti jam. Antradienį būkite 
tvirti ir atkaklūs: artimiausio-
je ateityje paaiškės, kad esate 
teisūs. Penktadienį neplanuo-
kite derybų, verslo susitikimų, 
venkite problemų darbe, nes 
vadovas jūsų nepalaikys. Mei-
lės ryšys bus trapus, stiprinki-
te jį prisipažindami apie savo 
jausmus.

VA N D E N I S . 
Jūsų darbštumas 
ir sąžiningumas 
padarys įspūdį va-

dovybei. Jei kuriate projektą, 
galite rasti jam rėmėjų. O va 
ketvirtadienį net patiems ge-
riausiems pasiūlymams saky-
kite „Ne“. Ši savaitė – klaidų 
taisymo metas, kažką pakei-
site, su kuo nors susitaikysite. 
Trečiadienį viską vertinsite 
pernelyg kritiškai. Neatsipa-
laiduokite, nerizikuokite pro-
fesine reputacija. Penktadienį 
viskas kris iš rankų: strigs 
reikalai, duš ir ges daiktai, neį-
vykdysite įsipareigojimų.

ŽUVYS. Ba-
lansuojate ant fi-
nansinių problemų 
slenksčio. Be to, 

vaikų reikalai greitai ištuštins 
piniginę. Sulauksite pataikū-
niškų pasiūlymų, nesusigun-
dykite jais. Mat iš džiaugsmo 
prisiimsite tiek įsipareigojimų, 
kad išseksite. Savo planus 
slėpkite nuo aplinkinių. O sa-
vaitgalį kontroliuokite savo 
mintis, kad neapimtų depresi-
ja. Meilės fronte – ramybė.

PRO MEMORIA

Pandėlio seniūnija:
LIDA MATIUKIENĖ 1951-03-26 - 2020-10-04
STASĖ MARŠANTIENĖ 1934-04-16 - 2020-10-04

• Audi A4 B6, universalo bagažinės 
dangtį. Geros būklės, visiškai 
sukomplektuotas. Kaina derinama. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 686 44 756. 
Rokiškis
• VW Golf dalimis. 2000 m., 
hečbekas. 1,9 l, TDI, 81 kW.  
Tel. 8 629 45 390. Rokiškis
• Peugeot 306 dalimis. 2 l, HDI, 66 
kW, 2001 m., dyzelis.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• R13, R14, R15, R16, įvairių 
matmenų padangas ir ratlankius. 
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Keturratį 110cc dalimis 
(automatinė greičių dėžė).  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Niva, Vaz ratus ir kt.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• GAZ-53, 51 padangas, dalis. 
GAZ-63 ratus, reduktorių.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Naują 4K veiksmo kamerą 
Goxtreme endure black. Daug 
priedų. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Televizorių Panasonic. 37 cm 
įstrižainė, plonas. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 683 27 149. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Traktorinių variklių A-41, A-01 
purkštuvus. Nauji purkštukai, 
sureguliuoti, 6 vnt. Kaina 50 
Eur. už visus. Tel. 8 636 00 696. 
Rokiškis
• Motoblokui priekabą. Tinka ir 
motoblokui Neva-2.  
Tel. 8 628 60 062. Rokiškis
• Kombainą Matador.  
Tel. 8 650 97 726. Rokiškis
• Galinę padangą traktoriui T-16. 
Matmenys 9,5-32. Protektorius 
labai geras. Vienas kraštas sutrūkęs. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 616 35 640. 
Zarasai
• Kampinį reduktorių traktoriui 
MTZ. Tel. 8 616 35 640.  
Rokiškis
• Reduktorių. Greitina 3,22 karto. 
Tel. 8 616 35 640. Rokiškis
• T-25 traktorių. Yra padargų, 
teirautis savaitgalį.  
Tel. 8 652 35 560. Rokiškis
• Trąšų barstytuvą Amazone. 
Visiškai dirbantis, hidraulinis 
uždarymas, beria iki 15 m, talpa-1 
t. Kaina 900 Eur. Tel. 8 656 51 760. 
Rokiškis
• Dviejų korpusų plūgą. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 625 81 278.  
Rokiškis
• Elektros variklį 7,5kW ir Zid 
variklį. Tel. 8 614 19 157.  
Rokiškis
• Traktorių DT-75. Yra buldozeris, 
pakaba. Tel. 8 615 53 912.  
Rokiškis
• Tvarkingą frezą, darbinis plotis 
1,40 m. Kaina 650 Eur.  
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Traktoriaus DT-75 posūkių 

juostas. Tel. 8 616 35 640.  
Rokiškis
• Girninį malūną (antikvaras), 
senoviško, didelio girninio malūno 
sumažinta kopija.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• SK 5 NIVA dalimis.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Grūdų malūną, kapoklinis.  

Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Traktorių T-40 AM.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Trąšų barstytuvą, pakabinamas, 
rusiškas. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Įvairius, hidraulinius kėlimo 
cilindrus, el. variklius kt.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis

Lietuvos oro erdvėje 
trečiąjį ketvirtį skrydžių 
mažėjo 60 proc.

Lietuvos oro erdvėje 
trečiąjį šių metų ketvir-
tį, palyginti su tuo pačiu 
metu pernai, skrydžių 
mažėjo 60 proc. iki 32 
tūkst. Skrydžių valdymo 
bendrovės „Oro naviga-
cija“ vadovas sako, kad 
skrydžių pastaruoju metu 
daugėja, tačiau atsigavi-
mas bus ilgas.

„Covid-19 poveikis vi-
sam aviacijos sektoriui yra 
milžiniškas ir bandyti kažką 
prognozuoti yra nelengva, o 
tam tikra prasme ir bergž-
džia. Šiuo metu krizė darosi 
gilesnė, nei anksčiau buvo 
galima prognozuoti. Atei-
nantys mėnesiai, kuriais 
žymima aviacinio žiemos 
sezono pradžia, įprastai ir 
taip būdavo silpnesni – jų 
metu aviakompanijos gy-
vuodavo iš vasaros sezono 
metu gautų pajamų. Šiemet 
tokių pajamų, deja, praktiš-
kai nėra“, – pranešime teigė 
„Oro navigacijos“ vadovas 
Marius Beliūnas.

Pasak jo, Europoje oro 
uostai per šią krizę patyrė 
36 mlrd. eurų, o oro navi-
gacijos įmonės – 5,6 mlrd. 
eurų nuostolių. 

M. Beliūno teigimu, avi-
acijos verslo atsigavimas 
bus ilgas ir priklausys ne tik 
nuo epidemiologinės situa-
cijos, bet ir nuo paklausos.

Trečiąjį ketvirtį Vil-
niaus oro uoste aptarnauta 
6 tūkst. orlaivių – 52 proc. 
mažiau nei pernai, Kaune 
–  1,9 tūkst. (29 proc. ma-
žiau), Palangos ir Šiaulių 
oro uostuose – beveik po 1 
tūkst. (atitinkamai 33 ir 18 
proc. mažiau). 

Pasak M. Beliūno, tre-
čiąjį ketvirtį, palyginti su 
antruoju, Vilniuje aptarnau-
tų skrydžių skaičius didėjo 
tris kartus, o Palangos oro 
uoste – net penkis kartus.  

„Šį ketvirtį skrydžių 
skaičiaus augimas pastebi-
mas visuose oro uostuose 
(...) Nepaisant pasikeitusių 
skaičių, terminalo rinkoje 
vis dar nemažas sąstingis, 
kurį pagilina vis dažnesnis 
aviakompanijų vykdomų 
skrydžių krypčių atšauki-
mas“, – sakė M. Beliūnas. 

Tranzitinių skrydžių per 
Lietuvą per tris mėnesius 
mažėjo 64 proc. iki 22,4 
tūkst. Tranzito rinkoje šį 
ketvirtį lyderiavo „Ural 
Airlines“, „Airbaltic“, 
„Aeroflot“, „Finnair“ ir 
„Rossiya Airlines“, o po-
puliariausios kryptys buvo 
iš ir į Rusiją, Vokietiją bei 
Latviją.

Skrydžių iš Lietuvos oro 
uostų daugiausiai buvo į 
Jungtinę Karalystę, Latviją 
ir Vokietiją.

BNS inform.
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Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Spalio 13 d. Naktį 7

Dieną 10
ŠR,  
3-8 m/s

Spalio 14 d. Naktį 8
Dieną 10

ŠR,
6-12 m/s

Spalio 15 d. Naktį 8
Dieną 9

Š, 
3-8 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
valė mūsų katinu!

***
Kad chuliganai 

neaprašinėtų naujai išdažytų 
laiptinės sienų, močiutė Agota 
lazdele sudaužė apšvietimo 
lemputę.

***
–Vyras tu ar ne vyras?! 
– Vyras! Nors pase dar tebėra 

įrašyta, kad aš – Marytė.
***
– Ar jūsų internetas greitas?
– Labai greitas. Mokėti už jį 

nespėju.
***
Mažyliai barasi darželyje. Ji 

verkdama sako jam:
– Tu veltui pavyduliauji. Tas 

vyras, su kuriuo mane vakar 
matei – mano tėėėėtis.

***
Visi tarakonai, kurie elgiasi 

netinkamai, po mirties patenka į 
mūsų prezidento galvą.

***
Žmona vyrą vadino vulkanu, 

nes jis labai mėgo snausti.
***
Nesijaudinkite, kad esate 

stora. Tiesiog jumyse gyvena 
daugiau nei viena princesė.

***
Naujasis lietuvis giriasi 

savo draugui:
– Buvau naujoje 

turizmo firmoje. Va čia 
tai aptarnavimas! Kokios 
paslaugos! Va, pavyzdžiui, 
medžioti su žmona liūtą 
– 600 Eur. O štai su liūtu 
medžioti žmoną – viso labo 
50 Eur.

***
Klientas restorane klausia 

padavėjo:
– O galima užsakyti jūsų 

muzikantus?
– Žinoma, pone. Kokios 

melodijos pageidautumėte?
– Aš pageidaučiau, kad jie 

bent valandą žaistų šachmatais 
ir aš galėčiau sau ramiai 
pavakarieniauti.

Orų prognozė spalio 13-15 d.

Meilė taurina žmogų, 
švarina jį. Bent jau jis prausiasi, 
skutasi ir kojines keičia gerokai 
dažniau, nei anksčiau.

***
Aš neturiu jokių problemų su 

atmintimi. Tiesiog tamsta labai 
neįsimenantis.

***
Gydytojas klausia ponios:
– O jūsų vyras vis dar sega 

lunatizmu?
– Ne, ačiū Dievui.
– Išgijo?
– Ne. Tiesiog pagaliau 

nukrito nuo stogo.
***
– Ponia, ar negalėtumėte 

nusifilmuoti mūsų dantų pastos 
reklamoje?

– Žinoma, labai malonu.
– Tai jums dėkui, kad 

išgelbėjote. Nes mūsų bebras 
susirgo.

***
Skelbimas: „Ekstremalūs 

potyriai – atvirų durų diena. 

Jus kviečia vietinis zoologijos 
sodas“.

***
– Kur mūsų senelis?
– Šunį vedžioja.
– Taigi Sargis čia?!
– Pamiršo, matyt.
***
Du berniukai kalbasi:
– Ar tas dėdulė, už kurio tavo 

sesuo išteka, turtingas?
– Nea, vargšas.
– Kodėl taip sakai?
– Nes kai mama kalba apie 

vestuves, tai tėtis vis sako: 
„Vargšas vaikinas“.

***
Lapelis ant šeimos gydytojo 

durų: „Aš atostogauju iki 
balandžio 15-osios. Visus ligų 
simptomus ir gydymo metodus 
rasite google“.

***
IT specialisto žmona 

skambina draugei:
– Tu nepatikėsi, ką jis vakar 

iškrėtė! Jis monitoriaus ekraną 

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.

www.rokiskiosirena.lt

BALDAI

• TV staliuką. 1,82x0,51x0,47 m. 
Kaina 45 Eur. Tel. 8 624 93 250. 
Rokiškis
• Fotelį. Reikia truputuką išvalyti. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 674 54 495. 
Rokiškis
• Tarybinių laikų sekciją. Kaina 5 
Eur. Tel. 8 625 81 278.  
Rokiškis
• Šešių dalių minkštą kampą. Kaina 
15 Eur. Tel. 8 625 81 278.  
Rokiškis
• Dvi sofas. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 604 85 045. Rokiškis
• Knygų spintą su staliuku 
televizoriui. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 614 27 316.  
Rokiškis
• Minkštą kampą su patalynės dėže. 
Galiu atvežti. Kaina 85 Eur.  
Tel. 8 626 01 716.  
Rokiškis
• Spintelę. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 605 05 560. Rokiškis
• Ne naują, geros būklės lovą. Ilgis  
2 m, plotis 82 cm. Apačioje yra 
patalynės dėžė. Kaina derinama. 
Kaina 55 Eur. Tel. 8 698 47 549. 
Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Mikrobangų krosnelę Boss su 
griliumi. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 683 27 149. Rokiškis
• Nedidelę skalbimo mašiną. Kaina 
25 Eur. Tel. 8 625 81 278.  
Rokiškis
• Automobilinį šaldytuvą Waeco. 
Tel. 8 693 01 505. Rokiškis
• Naują, vokišką siuvimo mašiną 
Singer 2282. Tel. 8 693 01 505. 
Rokiškis
• Siurblį-robotuką.Valo, viskas 
veikia kaip priklauso. Iš Vokietijos. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 655 12 035. 
Rokiškis
• Naudotą, gerai veikiančią 
skalbimo mašiną Ardo. Kaina 65 
Eur. Tel. 8 682 12 741.  
Rokiškis
• Vitrininį šaldytuvą. 2 metrų. 
Būklė gera. Kaina 230 Eur.  
Tel. 8 671 75 420. Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanoju mėšlą. Pasiimti 
patiems. Tel. 8 623 67 046. 
Rokiškis
• Dovanojame 6 mėn. kalytę. Bus 

nedidukė, labai linksma, maistui 
neišranki. Tel. 8 641 84 042. 
Rokiškis
• Po gaisro yra daug gerų plytų, 
jeigu domina, paskambinkite.  
Tel. 8 650 32 702. Rokiškis
• Dovanoju du fotelius.  
Tel. 8 605 05 560. Rokiškis
• Dovanojamos mokslinės 
fantastikos, leidyklos Eridanas 
knygos. Tel. 8 621 75 934.  
Rokiškis
• Dovanoju lovą, sofą su foteliais, 
sekciją. Pasiimti patiems iš 
Juodupės. Tel. 8 645 71 282.

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Puikios būklės, naujus moteriškus 
batelius. 41 dydis. Buvo avėti tik 
40 minučių. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 623 20 459.  
Rokiškis
• Kombinezoną mergaitei. Labai 
geros būklės, 86-92 cm, kaina 5 
Eur. Komplektuką - striukytę ir 
kelnes, rašo, kad tinka18 mėn. 
vaikui, kaina 10 Eur. Džemperiuką 
ir kelnytes, 86 cm, 5 Eur.  
Tel. 8 623 20 459.  
Rokiškis
• Odinius batelius, avėti tik vieną 

kartą, pirkti nauji. Dydis 36. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 621 95 444.  
Rokiškis
• Mažai dėvėtą žieminę striukę 
berniukui, ūgis 122-128 cm.  
Tel. 8 647 47 150. Rokiškis
• Treningus. M dydis. Kaina 80 
Eur. Tel. 8 684 15 152.  
Rokiškis
• Moterišką odinę striukę. Kaina 25 
Eur. Tel. 8 627 58 911.  
Rokiškis
• Odinę striukę stambiam vyrui. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 627 58 911. 
Rokiškis

GARSO TECHNIKA

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Savadarbes kolonėles. Dydis kaip 
S-90, bet skamba daug geriau, su 
stiprintuvu. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 693 04 817. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Nešiojamąjį kompiuterį Dell. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 683 27 149.  
Rokiškis
• Planšetinį kompiuterį Lenovo 
mix 2, 8 colių, Windows 8.1, 2GB 
RAM. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 693 82 442. Rokiškis

• Dvi geros būklės armonikas. 
Romaška ir Trojanda. Vienos 
kaina 100 Eur. Tel. 8 608 29 555. 
Rokiškis
• Gitarą ir smuiką. Kainos 
sutarinės. Tel. 8 458 53 056. 
Rokiškis


