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Korona virusas: didelės baimės akys
Šalyje jau paskelbta ekstre-

mali situacija. Sergančiųjų mūsų 
rajone nėra, tačiau panikos ap-
imtos kai kurios įstaigos imasi 
neadekvačių veiksmų: lopše-
lio-darželio „Varpelis“ tėvai gavo 
žinutes, kad nuo vasario 28-osios 
jie nebebus įleidžiami į darželio 
pastatą. Auklėtojai vaikus pasi-
imtų lauke, nustatytą valandą. 
Tačiau ar prie darželio durų suor-
ganizavus vaikus atiduodančių ir 
juos pasiimančių tėvų minią, su-
mažėtų užkrato rizika, klausimas 
lieka atviras. Apie tai, kokia situ-
acija rajone, kalbėjo Ekstremalių 
situacijų komisijos vadovas, rajo-
no savivaldybės direktorius An-
drius Burnickas.

Jau oficialu – 
„Pagundos“ svečias 
korona virusu nesirgo
Apie tai „Rokiškio Sirenai“ 

sakė rajono ekstremalių situacijų 
komisijos vadovas, savivaldybės 
administracijos direktorius Andrius 
Burnickas. Tą šalies žiniasklaidai 
patvirtino ir Sveikatos apsaugos 
ministerijos atstovė. „Rokiškio Si-

rena“ primena, kad svečias buvo 
specialistas iš sostinės, atlikęs au-
ditą „Rokiškio Sūrio“ bendrovėje ir 
prieš porą savaičių lankęsis Milane. 
Vasario 26-ąją priešpiet vyras sune-
galavo, išsikvietė greitąją medicinos 
pagalbą. Įtarus korona virusą, vyras 
buvo išvežtas į Panevėžio ligoninės 
infekcinę kliniką.

Preliminari informacija, kad šis 
asmuo nėra užsikrėtęs koronaviru-
su, pasirodė jau vasario 26-osios 
popietę: viešbučio personalui buvo 
leista eiti į kambarį, kuriame gyve-
no šis svečias, ir tą kambarį tvarkyti. 
O vasario 27 d. priešpiet rajono sa-
vivaldybę jau pasiekė oficiali žinia, 
kad minėtam asmeniui nenustatytas 
korona virusas.

Numatyti svarbiausi darbai
Vasario 26-ąją į skubius posė-

džius buvo sušaukta rajono Eks-
tremalių situacijų komisija. Jos va-
dovas A. Burnickas paaiškino, kad 
posėdžių metu buvo aptarta esama 
situacija, pasidalinta pareigomus.  
„Rokiškio Sirenai“ pašnekovas kal-
bėjo, kad jei rajono žmonės imtų 
sirgti šia liga, infekuoti asmenys 

gydyti bus vežami į respublikinę 
Panevėžio ligoninę. Su jais kon-
taktavę asmenys, pagal galimybes, 
bus karantinuojami namuose. Tie, 
kurie yra vieniši, senyvo amžiaus, 
neįgalūs, pirmiausia karantinui būtų 
vežami į rajono ligoninę. Ten karan-
tinavimui, prireikus, būtų skirta 12 
vietų. Jei vietų poreikis būtų dides-
nis, susitarta su Juozo Tumo-Vaiž-
ganto gimnazija, kuri karantinavi-
mui užleistų savo bendrabutį. Abi 
karantinavimui skirtos vietos yra 
geros tuo, kad ten būtų lengvai už-
tikrinamas maisto tiekimas, yra rei-
kiama infrastruktūra.

Visa infekcijos medicinine dali-
mi rūpintųsi Nacionalinis visuome-
nės sveikatos centro prie Sveikatos 
apsaugos ministerijos Panevėžio 
departamento Rokiškio skyrius, va-
dovaujamas Pavliaus Gaigalo. Tai 
jie organizuotų veiksmus, susijusius 
su epidemijos užkardymu, ligonių 
gydymu, jų kontaktų išsiaiškinimu, 
karantinavimu ir kitais niuansais.

O jei, neduok Dieve, būtų bent 
vienas infekcijos letalinis atvejis? 
Kur ir kaip būtų laidojamas mirusy-
sis? „Žmogus bet kokiu atveju būtų 

gydomas Panevėžyje. Tenykščiai 
specialistai ir turi specialias elgesio 
taisykles nelaimės atvejui“, – sakė 
A. Burnickas.

Masiniai renginiai 
neatšaukiami
Rajono tarybos nariai posėdyje 

klausė Ekstremalių situacijų komi-
sijos vadovo A. Burnicko, ar me-
dikams, epidemijos atveju pakaktų 
turimų priemonių. Pranešėjas pa-
sakė atvirai: nėra taip, kad priemo-
nių apskritai nėra, bet jų yra išties 
nepakankamai pagal potencialiai 
galimą problemą. Poliklinika geriau 
apsirūpinusi nei ligoninė. Ir taip yra 
ne todėl, kad rajono savivaldybė ne-
nori pirkti, o dėl to, kad nėra iš kur 
pirkti. Kaupti priemonių atsargoms 
nelaimės atvejui iš anksto, reikia di-
desnių lėšų.

Rajono tarybos narys Irmantas 
Tarvydis teigė, kad AB „Rokiškio 
sūris“ apie 80 proc. savo produkci-
jos veža į šiaurinę Italiją. A. Burnic-
kas teigė, kad virusas gali atkeliauti 
ne tik iš šiaurinės Italijos, bet jau ir 
iš Estijos, Rumunijos. Meras Ramū-
nas Godeliauskas paaiškino, kad su 

didžiausios rajono įmonės atstovais 
kalbėta, jie stebi savo vairuotojus, 
prireikus imtųsi reikiamų priemo-
nių. Po posėdžio klaustas apie tai, 
kaip būtų stabdomas didesnių įmo-
nių darbas, esant infekcijai, A. Bur-
nickas teigė, kad tai yra žmonių: 
darbdavių ir darbuotojų sąmoningu-
mo klausimas.

Rajono savivaldybės vadovai 
kėlė kitą problemą: apie įtariamą 
korona viruso atvejį jie sužinojo tik 
iš žiniasklaidos. Kodėl „nevaikšto“ 
informacija tarp institucijų?

Paklaustas apie masinius rengi-
nius, A. Burnickas teigė, kad kol 
kas jie neatšaukiami. Bent jau kol 
šalyje nėra patvirtinto nė vieno užsi-
krėtimo korona virusu atvejo. O kai 
toks atvejis bus, tada ir bus skubiai 
sprendžiama, ar atšaukti masinius 
renginius.

Buvo kalbama apie tai, kad bus 
ribojamas patekimas pašalinių as-
menų į švietimo įstaigas, pavyz-
džiui, ateinančių ten papietauti. 
Švietimo įstaigos, pagal galimybes, 
atšaukia savo renginius.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Pavlius Gaigalas: reikia ne panikuoti, 
o gyventi įprastą sveiką gyvenimą

Nacionalinio visuomenės svei-
katos centro prie Sveikatos ap-
saugos ministerijos Panevėžio 
departamento Rokiškio skyrius 
atsakingas už korona viruso in-
fekcijos valdymo medicininę dalį. 
Apie tai, kaip elgtis rajono žmo-
nėms, „Rokiškio Sirena“ klau-
sė šio skyriaus vadovo Pavliaus 
Gaigalo. Jo patarimai paprasti: 
nepanikuoti ir neskleisti panikos, 
gyventi įprastinį sveiką gyvenimą 
ir didesnį dėmesį skirti įprastai 
asmens ir patalpų higienai.

Reaguoti ramiai
Kaip sakė P. Gaigalas, rajono li-

goninėje vasario 28-osios rytą buvo 
sušauktas susirinkimas. Jame skyrių 
vedėjai bei gydytojai diskutavo apie 
veiksmus, kurių reiktų imtis, jei ko-
rona viruso atvejų atsirastų mūsų 
rajone.

„Norėtume ir per spaudą nura-
minti rajono žmones – nepanikuoki-
te“, – sakė pašnekovas.

Patarimai rajono gyventojams 
paprasti. Šiuo metu rajone situacija 
dėl Ūmių viršutinių kvėpavimo takų 
infekcijų ir sergamumo gripu yra 
normali, ženklesnio jų atvejų didė-
jimo nėra.

„Jei savaitgalį sunegaluosite, 

sukarščiuosite, neskubėkite kviesti 
greitosios pagalbos ar patys vykti į 
rajono ligoninės Priėmimo skyrių. 
Geriau ramiai sulaukite pirmadienio 
ir kreipkitės į savo šeimos gydyto-
jus“, – patarė P. Gaigalas. Jis rajono 
gyventojams patarė gerbti vieni ki-
tus, saugoti savo ir aplinkinių svei-
katą, neapkrauti medikų bereikalin-
gu darbu.

Jei sunegaluotų asmuo, per 14 
dienų buvęs Kinijoje, Šiaurės Itali-
joje, ar turėjęs kontaktų su galimai 
infekuotais asmenimis, P. Gaigalas 
pataria jokiu būdu pačiam nevykti į 
gydymo įstaigą. Tuomet reiktų likti 
namuose ir kviesti pagalbą telefonu 
112. Netgi ir tuomet panikuoti ne-
verta: pašnekovo teigimu, susirgimo 
korona virusu eiga nėra itin ūmi.

Įdomu tai, kad užsikrėtę vaikai ir 
jauni asmenys ligą pakelia ganėtinai 
lengvai. Labiausiai pažeidžiami as-
menys, kurių imunitetas yra nusil-
pęs: tai vyresni, sergantys lėtinėmis 
ligomis: bronchine astma, širdies 
ligomis, diabetu.

Perlenkta lazda
Nors Lietuvoje jau diagnozuotas 

vienas užsikrėtimo korona virusu 
atvejis, pašnekovo teigimu, pani-
kuoti nereikia. Pagrindinės apsau-

gos priemonės yra labai paprastos ir 
visiems prieinamos. Tai ne medici-
ninės kaukės: ji tikrai nėra būtinas 
apsaugos elementas. O elementa-
ri asmens higiena. Visuomeninėse 
patalpose ir namuose reikia tiesiog 
dažniau valyti durų rankenas, vė-
dinti patalpas. Atėjus iš parduotu-
vės, kitos žmonių susibūrimo vietos 
nepatingėti muilu nusiplauti rankas. 
O visa kita: elementari švara ir as-
mens higiena. Nečiaudėti į aplinką: 
prisdengti nosį ir burną nosinaite, ar 
čiaudėti į alkūnės linkį.

Nors vieno lopšelio-darželio idė-
ja neįleisti į patalpas tėvų, pasak P. 
Gaigalo ir turi logikos, tačiau besi-
saugant tikrai perlenkta lazda. Paš-
nekovas įsitikinęs, kad per anksti 
drausti masinius renginius, uždary-
ti mokyklas. Ir į teatrų spektaklius 
galima ramiausiai eiti. Jei, žinoma, 
jaučiatės sveikas. O sirguliuojant 
apskritai nedera niekur vaikščioti. 
Ir turistinių kelionių atšaukti ne-
reikia. Aišku, jei yra galimybė, ge-
riau nevykti į tas šalis, kuriose šio 
viruso paplitimas didesnis. Tačiau 
P. Gaigalas mano, kad ažiotažas ir 
panika dėl šio viruso yra gerokai per 
dideli.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Kultūros centras teatrų 
festivalio atšaukti 
neplanuoja

Sveikatos apsaugos ministe-
rija informavo, jog Lietuvoje 
užfiksuotas pirmasis užsikrė-
timo naujuoju koronaviruso 
(COVID-19) atvejis. Dėl šalyje 
paskelbtos ekstremalios padėties 
švietimo įstaigos, vadovaudamo-
si gautomis rekomendacijomis, 
atšaukia numatytus renginius 
(Rokiškio J.Tumo-Vaižganto 
gimnazijoje atšaukta Karjeros 
mugė), tad kyla klausimų ar 
vyks kiti rajone paskelbti rengi-
niai.

Vasario 21- kovo 19 dienomis 
Rokiškio kultūros centre vyksta 

festivalis Vaidiname žemdirbiams 
„Skambantis festivalis“. Paklaus-
ta, ar neplanuojama atšaukti spek-
taklių, Rokiškio kultūros centro 
direktorė Vaiva Kirstukienė teigė, 
jog raštiškų nurodymų atšaukti 
festivalį nėra gavusi, sergančių 
žmonių spektakliuose taip pat ne-
pastebi, todėl apeliuoja į žmonių 
sąmoningumą, ir tikisi festivalį 
sėkmingai užbaigti. Vengdami su-
sibūrimų vietų, gyventojai bilietų 
į spektaklius negrąžina, todėl fes-
tivalis vyksta sklandžiai kaip ir 
buvo numatyta.

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.

Gesino dūmtraukius

Vasario 29 d., greituoju pagalbos numeriu buvo gauti du pranešimai dėl 
kaminuose degančių suodžių. Pirmasis pranešimas buvo gautas 18:21 val. 
iš Pandėlio g., Lailūnų k., Pandėlio sen., antrasis pranešimas gautas 19:23 
val. iš Pergalės g., Rokiškio.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento
Rokiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos inform.

Savaitgalį startuoja Mažų miestelių lygos 
atkrintamosios varžybos

Šį šeštadienį startuos krepšinio 
Mažų miestelių lygos atkrinta-
mosios varžybos. Pirmuosius jų 
susitikimus Panemunėlio „Fazė“ 
bei Obelių „Entuziastai“ žais na-
muose, o Pandėlio krepšininkai – 
išvykoje.

Šeštadienį, kovo 7 d. 14.30 val. į 
Kūno kultūros ir sporto centro salę 

išbėgs žaisti C diviziono atkrinta-
mųjų rungtynių Panemunėlio „Fa-
zės“ bei Vabalnininko „MB Ingau-
da“ krepšininkai.

16.30 val. Kūno kultūros ir sporto 
centro salėje susitiks žaisti B divizi-
ono atkrintamųjų rungtynių Obelių 
„Entuziastai“ bei Rietavo „Plungės 
lagūna“. Komanda, kuri po dviejų 
rungtynių pateks į atkrintamųjų var-

žybų ketvirtfinalį, susitiks su Daugų 
komanda.

Pandėlio krepšininkai C divizio-
no atkrintamąsias varžybas taip pat 
pradės kovo 7 d., tačiau jie žais iš-
vykoje su Paįstrio „Kvieta“. O kovo 
13 d. šią komandą mūsiškiai priims 
Pandėlio gimnazijoje. Rungtynių 
pradžia numatyta 20 val.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Į Rokiškio senelių globos namus 
lankytojai nebus įleidžiami

Lietuvoje paskelbus ekstremalią situaciją dėl koronaviruso, Rokiškio 
Šv. Apaštalo evangelisto Mato parapijos senelių globos namai imasi pre-
vencijos priemonių. Lankytojai nuo vasario 28 d. nebus įleidžiami. Ačiū 
už supratingumą.

Rokiškio senelių globos namų informacija
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Rokiškėnai nuo korona viruso ruošiasi gintis... druska

Iš bado nemirsi: greitai paruošiamų maisto produktų lentynoje „Norfoje“ – 
nemenkas sriubų ir makaronų pasirinkimas.      L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Didžiojoje „Maximoje“ – brangesnių makaronų pakankamai.Didžiojoje „Maximoje“ – makaronų su nuolaida buvo nelikė

Aliejus – taip pat „strateginė“ prekė.
Ir miltūs rokiškėnai „Norfoje“ buvo išpirkę.

Didžiojoje „Maximoje“ – kruopų lentyna ištuštėjusi.

Sprendžiant iš tuščių 
lentynų parduotuvėse, ro-
kiškėnams svarbiausia pre-
kė pastaruoju metu yra... 
druska. Kiek tuštesnės nei 
įprastai yra ir kruopų, mil-
tų, aliejaus, konservų len-
tynos.

Didžiuosiuose Rokiškio 
prekybos centruose įprasti-
nis penktadienis. „Rokiškio 
Sirena“ apsilankė didžiojo-
je Maximoje bei „Norfoje“ 
Panevėžio gatvėje.  Didelio 
pirkėjų sujudimo nėra. Par-
duotuvėse eilės tokios, ko-

kios ir būna penktadienio 
popietę: prie kasų laukė po 
kelis žmones. Prekės, iš pa-
žiūros, įprastos: pieno, švie-
žios mėsos, konditerijos ga-
miniai. Žmonių, tempiančių 
vežimėlius, prikrautus miltų, 
kruopų, makaronų, nebuvo 

matyti.
Tiesa, kruopų, miltų atsar-

gos buvo gerokai mažesnės, 
nei įprasta. Tačiau pritrūkę 
miltų blynams ar ryžių ba-
landėliams, tikrai ras iš ko 
pasirinkti. Makaronų pasirin-
kimas irgi nemenkas: iššluoti 

tik pigesni makaronai. O štai 
spagečių ar greito paruošimo 
sriubų, liaudiškai vadinamų 
„badasriubėmis“ pasirinki-
mas vis dar nemenkas.

Konservų taip pat yra įvai-
rių: nuo įprastinių šprotų, 
kilkių pomidorų padaže, iki 

troškintos kiaulienos, vištie-
nos.

Kiek labiau ištuštėjusios 
aliejaus, ir, kažkodėl, druskos 
lentynos. Cukraus atsargų 
buvo pakankamai.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Žemiausia šios žiemos 
temperatūra registruota... 
Rokiškyje

Praėjusi kalendorinė žiema 
Lietuvoje buvo šilčiausia per 
visą meteorologinių stebėjimų 
laikotarpį,  paskelbė Lietuvos 
hidrometeorologijos tarnyba.

Pasak klimatologo Donato Va-
liuko, šie duomenys atspindi kli-
mato kaitos tendencijas.

„Rekordiškai šilta žiema at-
spindi klimato kaitos tendencijas. 
Visi žiemos mėnesiai buvo kur kas 
šiltesni už įprastines daugiametes 
normas. Be to, svarbu įvertinti visą 
kontekstą – rekordiškai šilti buvo 
ir praėję metai“, – BNS pirmadienį 
sakė D. Valiukas.

Vidutinė šios žiemos mėnesių 
oro temperatūra buvo 2,6 laips-
nio šilumos. 1981–2010 metais 
žiemos oro temperatūros vidurkis 
Lietuvoje buvo 2,8 laipsnio šalčio.

Pasak D. Valiuko, pastovaus 
oro temperatūros perėjimo per 
nulį, kai ir fiksuojama klimatolo-
ginė žiemos pradžia, šiais metais 
nebuvo – klimatologinė žiema net 
nebuvo atėjusi.

Žemiausia šios žiemos oro tem-
peratūra Lietuvoje buvo vos 8,9 
laipsnio šalčio, registruota vasario 
5 dieną Rokiškyje.

Aukščiausia šios žiemos tempera-
tūra išmatuota gruodžio 18 dieną Ma-
rijampolėje – 11,1 laipsnio šilumos.

„Šių metų žiemos mėnesiai iš-
siskyrė ne tik aukšta oro tempera-
tūra, bet ir besniegėmis dienomis, 
per visus tris žiemos mėnesius 
buvo vos keletas dienų su sniego 
danga, o tai yra pirmas toks atvejis 
per visą meteorologinių stebėjimų 
istoriją,“ – teigė D. Valiukas.

Dažnai žiema apibūdinama 
ir šalčio dienų skaičiumi. Šalčio 
dienos fiksuojamos tada, kai mak-
simali oro temperatūra visą parą 
nepakyla aukščiau nulio ir yra nei-
giama. Tokių dienų šią žiemą buvo 
vos 1–2 didžiojoje Lietuvos dalyje, 
6–8 rytinėje šalies dalyje, o vaka-
rinėje Lietuvoje tokių dienų nere-
gistruota apskritai. Įprastai tokių 
šalčio dienų Lietuvoje turėtų būti 
po keliasdešimt.

Šalčiausia žiema Lietuvoje 
buvo 1969–1970 metais, kai vidu-
tinė mėnesio oro temperatūra buvo 
8,9 laipsnio šalčio.

Naujienų agentūros BNS infor-
maciją atgaminti visuomenės in-
formavimo priemonėse bei interne-
to tinklalapiuose be raštiško UAB 
BNS sutikimo draudžiama.

Rokiškėnus vairuotojus drausmino trikojis
Kovo 1-ąją, sekmadienį, poli-

cijos pareigūnai tikrino, ar rokiš-
kėnai vairuotojai laikosi saugaus 
greičio. Policijos kilnojamasis 
greičio matuoklis, liaudiškai va-
dinamas trikoju, buvo pastatytas 
Respublikos, o vėliau Topolių ga-
tvėse.

Respublikos gatvė palanki greičio 
kontrolei, mat ilgoje tiesioje gatvė-
je netrūksta mėgstančių stipriau pa-
spausti greičio pedalą. O be to, ir apie 
trikojį niekas neįspės: kadangi gatvėje 
vienpusis eismas, pamirksėti švieso-
mis nėra galimybės.

Kilnojamasis greičio matuoklis 
pastaruoju metu tapo vairuotojų „prie-
šu“: socialiniame tinkle Facebook yra 
nemažai specialių grupių, kurių na-
riai dalinasi žiniomis apie pastebėtus 
greičio matuoklius. Ir sekmadienio 
patikra buvo ne išimtis: ne vieno auto-
mobilio keleiviai Respublikos gatvėje 
nufotografavo šį prietaisą. Netrukus 
jo nuotraukos atsidūrė minėtose gru-
pėse. Ir trikojui atsidūrus Topolių 
gatvėje, jo nuotrauka vėl apkeliavo 
Facebook grupes.

Tačiau greitį trikoju tikrinusio 
pareigūno manymu, toks ažiotažas 
dirbti netrukdo: lai prietaisas būna fo-
tografuojamas, svarbu, kad vairuoto-
jai važiuotų saugiu greičiu. „Policija 
siekia ne rinkti baudas, o kad vairuo-
tojai važiuotų laikydamiesi eismo tai-
syklių“, – sakė jis ir pabrėžė: trikojis 
yra prevencinė priemonė. Ji iš tiesų 
veikė: išvydęs prietaisą, ne vienas 
vairuotojas akivaizdžiai sumažino 

greitį. Pasak pašnekovo, Panevėžyje 
ši priemonė taip pat pasiteisino. 

Rokiškėnai vairuotojai bent jau 
Respublikos gatve važiavo nepažeis-
dami taisyklių. Sekmadienį apie 11 
val. eismo srautas šia gatve buvo ne-
didelis, be to, ir oras buvo nepalankus 
kelionėms: lynojo. 

Vėliau, įdienojus trikojis buvo per-
keltas į Topolių gatvę.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Bajorų eglutės dekoracija – oficialiai užfiksuotas rekodas
Apie tai, kad Bajorų kalėdinės 

eglutės dekoracija - pretendentė į 
Lietuvos rekordą, „Rokiškio Sire-
na“ rašė jau kiek anksčiau. Dabar 
rekordas jau užregistruotas oficia-
liai ir jo autorius netrukus pasieks 

tą liudijantis pažymėjimas.
Norime pasidžiaugti pasiektu ir jau 

užfiksuotu rekordu - Aukščiausia vą-
šeliu nertų virvelių dekoracija – 5,47 m 
aukščio, 11,27 m apimties – sukurta iš 
įvairiaspalvių vąšeliu nertų apie 29,011 

km ilgio virvelių pagal vyr. specialistės 
kultūrai Dalios Ziemelienės sumanymą, 
primenanti papuoštą Kalėdų eglutę Ba-
jorų k. (Rokiškio r.) kultūros namų kie-
me 2019 m. lapkričio 29 d.

„Rokiškio Sirenos“ inform.
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Rudolfo Lymano muzikos mokyklos derlingas konkursų metas
Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos moksleiviai pastaruoju 

metu pelnė gausybę prizų. Tarptautiniame konkurse Latvijoje meistrišku-
mu žavėjo šios mokyklos jaunieji dainininkai. Kovo 8-ąją šios mokyklos 
moksleiviai dalyvaus tiesioginėje konkurso „Dainų dainelė“ transliacijoje. 
Mūsiškių pasirodymą bus galima žiūrėti per LRT antrąją programą. O šio-
mis dienomis prizus rinko jaunieji smuikininkai, pianistai, pučiamųjų ins-
trumentų virtuozai.   

Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetėje muzikos mokykloje vyko XI Nacionalinis Balio 
Dvariono  stygininkų konkursas, kuriame dalyvavo jaunieji ir gabieji styginiais instrumentais 
grojantys atlikėjai iš Lietuvos muzikos ir meno mokyklų. Konkurse dalyvaujantiems mokslei-
viams ir jų pedagogams tai puiki proga išvysti ir išgirsti  talentus, pasidalinti patirtimi, aptarti 
muzikos pedagogikos aktualijas, o mokinimas tai puiki paskata tobulėti, pasisemti įkvėpimo ir 
siekti aukščiausių meninių viršūnių.  Džiugu, kad šiame konkurse puikiai sekėsi Rudolfo Ly-
mano muzikos mokyklos mokinėms Liepai Rudnickaitei  (mokytoja  Oksana Sadauskienė, kon-
certmeisterė Audra Paliukienė) ir Karinai Varnaitei (mokytoja Laima Plepienė, koncertmeisterė 
Kristiana Kemundrytė). Mergatės tapo šio konkurso diplomantėmis.

Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos jaunieji pianistai Tadas Žalys 2 kl.(mok. 
Aušra Baltrūnienė) ir Adriana Antonova 4 kl.(mok. Violeta Bružienė), vasario 21d. dalyvavo 
VII-ąjame Tarptautiniame ArvidoŽilinskio Jaunųjų pianistų konkurse, kuris vyko Jekabpilio 
A. Žilinskio muzikos mokykloje. Konkurse dalyvavo jaunieji pianistai iš Lenkijos, Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos. Šiame konkurse ypac sėkmingai pasirodė Tadas Žalys, kuris tapo trečios 
vietos laureatu.

Vasario 26 d. Panevėžio V. Mikalaus-
ko menų gimnazijoje vyko Respublikinis 
XXVIII - ojo J. Pakalnio jaunųjų atlikėjų 
pučiamaisiais ir mušamaisiais muzikos 
instrumentais konkurso II turo etapas. 
Jo nugalėtoju  tapo ir  trečią etapą, kuris 
vyks  Kauno J. Gruodžio konservatori-
joje, pateko Rokiškio Rudolfo Lymano 
mokyklos 8 kl. Mokinys, grojantis eufo-
nija, Danielius Speičys.  (mokytojas Eu-
genijus Gudonis, koncertmeisterė Eglė 
Stašienė).

Ir vėl kviečia žygis „Laisvės vardan“

Šį savaitgalį rajono žmo-
nes ir svečius jau septintąjį 
kartą kvies žygis „Laisvės 
vardan“. Jis – puiki proga 
susipažinti su Jūžintų kraš-
to istorija, gražiausiomis jo 
vietomis. 20 km trasa įvei-
kiama kiekvienam, tereikia 
tik noro ir užsispyrimo. 

Praktiniai pastebėjimai
rengiantis žygiui
„Rokiškio Sirenos“ ko-

manda pėsčiomis įveikė dvie-
jų žygių trasą: Juodupės ir 
Rokiškio kaimiškosios seniū-
nijos keliais. Pasirengti žy-
giui reikia kelių dalykų: pato-
gių neperšlampamų batų. Jie 
svarbiausi: svarbu, kad batai 

būtų pranešioti ir netrintų ko-
jos. Šiek tiek nuo to apsaugo 
ir paprastos megztos vilno-
nės kojinės. Taip pat žygyje 
reiktų lengvos patogios ap-
rangos bei atšvaitų. Nereiktų 
užmiršti vandens bei lengvų 
kaloringų užkandžių: riešutų, 
šokolado, specialių batonėlių 
ar panašių dalykų. 

Kadangi žygyje nėra nei 
pirmos, nei paskutinės vietos, 
todėl einama patogiu tempu, 
priimtinu net tiems, kurie 
neįpratę dažnai vaikščioti. 
Be to, žygio dalyvius vieni-
ja draugiška atmosfera: čia 
pakeleiviai išties pagalbos 
ranką žengiant miško taku, 
pasiūlys vandens. Baimintis, 

kad atsiliksite ar pasiklysite 
– neverta: grupė žengia gana 
kompaktiškai ir tų, kurie šiek 
tiek atsiliko, palaukiama.

Žygeivius paprastai lydi 
automobiliai, kuriuose būtų 
pavėžėjami nebegalintys tęsti 
žygio dėl traumos ar nuovar-
gio. Žygio organizatorius To-
mas Kazulėnas primena, kad 
žygiuojama savo malonumui, 
tad neverta aukoti sveikatos ir 
bandyti žygiuoti pro sukąstus 
dantis. Tačiau norinčiųjų žy-
gio kilometrus įveikti lydin-
čiame automobilyje paprastai 
neatsiranda.

O įveikus žygio trasą, pa-
prastai neskubama skirstytis: 
žygeiviai bendrauja, dalinasi 

įspūdžiais, vaišinasi tradicine 
kareiviška koše.  

Gausus būrys žygeivių
Šis žygis paprastai sulau-

kia didžiulio dėmesio: jame 
kasmet dalyvauja per du šim-
tus žygeivių. 

Jame dalyvauti gali kie-
kvienas norintysis: išankstinė 
registracija nebūtina. Asme-
nys iki 16 metų gali dalyvaut 
tik su lydinčiu asmeniu. 16-
18 m. asmenys privalo turėti 
tėvų sutikimą. Už sveikatą ir 
kitas pasekmes žygio metu 
atsako patys dalyviai.

Žygyje tradiciškai daly-
vaus Krašto apsaugos sava-
norių pajėgų Vyčio apygardos 

Kasmet žygyje dalyvauja per 200 dalyvių.                                                                                                          L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

5-osios rinktinės 506-osios 
pėstininkų kuopos kariai. 
Taip pat ir jaunieji rajono 
šauliai, skautai, moksleiviai.

Tradiciškai laukiama ir 
svečių iš kitų rajonų. 

Tai smagus būdas pras-
mingai atšvęsti Lietuvos 
valstybės atkūrimo 30-metį 
be raudų, minėjimų ir kitų 
tradicinių renginių. Beje, šia-
me žygyje netoleruojama po-
litinė propaganda.

Žygio programa:
DATA IR LAIKAS: 
2020 kovo 7 d. 10.30 val.
ŽYGIO STARTAS: 
Jūžintų Šv. Arkangelo My-

kolo bažnyčia/vienuolynas

MARŠRUTAS:
Jūžintų Šv. Arkangelo My-

kolo bažnyčia/vienuolynas 
– Gačionių dvaras (baronų 
Rozenų dvaras) – Tarnavo 
dvaras (grafų Vaizenhofų 
dvaras) – Rašų ežeras - Jū-
žintai  

FINIŠAS
Jūžintų Šv. Arkangelo My-

kolo bažnyčia/vienuolynas 
(ten pat kur ir startuosime)

Žygio pabaigoje Jūžin-
tuose vaišinsimės kareiviška 
koše ir šilta arbata!

ŽYGIO DISTANCIJA:
Apie 20 kilometrų (įvei-

kiami kiekvienam iš Jūsų!)
Lina DŪDAITĖ-

KRALIKIENĖ
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MAISTO PRODUKTAI

• Ekologiškai užaugintas 
valgomąsias bulves. Greitas ir 
nemokamas pristatymas į sutartą 
vietą. Tel. 8 683 50 716.  
Rokiškis
• Skanias, dideles bulves Vineta. 
Tel. 8 670 06 614. Rokiškis
• Ekologiškai užaugintas 
valgomąsias bulves Melody. 
Maišas 30 kg - 7,5 Eur. Rokiškyje 
pristatymas nemokamas. Kaina 8 
Eur. Tel. 8 674 22 216.  
Rokiškis
• Ekologišką medų, atvežu.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis

www.rokiskiosirena.lt
qNaujienos
qSkelbimai
q Video 
ir fotogalerijos

• Kaimiškus kiaušinius.  
Tel. 8 670 06 778. Rokiškis

TRIBŪNA

Vytautas Šlikas. Apie sąjūdžio aikštę
Istorikas Algis Kazu-

lėnas pasiūlė pakrikštyti 
vieną miesto aikštelę Sąjū-
džio vardu ir prašo rajono 
tarybos būti krikštatėviu. 
Ar žino istorikas kas išta-
rė Lietuvoje žodį „Sąjū-
dis“ ar Marcinkevičius, ar 
Landsbergis, ar Ozolas, ir 
tie pradininkai Vilniuje. 
Visa Lietuva pasigavo žodį 
sąjūdis ir buvo didelė gar-
bė kiekvieno Lietuvos gy-
ventojo būti sąjūdininku.

Šiuo metu man atrodo, 
kad mes vartodami žodį są-
jūdis ant kiekvieno kampo 
tyčiojamės iš to pavadini-
mo. Kodėl Rokiškio rajonas 
turėdamas dideles gamybos 
apimtis sunyko arba buvo 
sunaikintas. Juk mašinų ga-
mykloje dirbo iki 1500 dar-
bininkų. Rajono pirminin-
kas V. Sketeris vos spėdavo 
ruošti statybinius planus, 
ne tik ligoninei ir polikli-
nikai, bet gyvenamiesiems 
namams. Kodėl per 30 ne-
priklausomybės metų Ro-
kiškio mieste išdygo vos du 
gyvenamieji namai iš kurių 
vienas „perdirbtas“ o vienas 
naujas tik ne dirbantiesiems.

Didžiuojuosi savo ko-
lege Vanda Vasiliauskiene, 
kuri mylėjo ne tik vaikus, 
bet ir visą Lietuvą. Keliavo 
į Kaliningradą, kad vaikai 
neprarastų lietuvybės, įam-
žintų buvusio pirmininko 

Vytauto Sketerio vardą. O są-
jūdis buvo Lietuvos kelrodis 
į darbą  ir į laisvę. Bet gaila, 
kad prisiglaudę prie sąjūdžio 
sunaikino gamybą ir priver-
tė jaunimą emigruoti ieškoti 
darbo ir pragyvenimo kitur.

Važiuodamas per Laib-
galius didžiuojuosi rajono ir 
miesto vandens ir nuotekų 
tvarkytoju P. Butėnu, kuris 
pasinaudojo Laibgalių sta-
tytojo Artūro Kavaliausko ir 
aa Ragnytės Rinkevičienės 
tiksliai išplanuota Laibgalių 
gyvenviete, todėl norėčiau, 
kad jų vardu būtų pavadintos 
gatvės.

Gamybos Laibgaliuose 
niekas neatstatys, nes sunai-

kintos darbo ir poilsio vie-
tos, profilaktoriumas su 2 
pirtimis ir baseinu. Tad po-
nas istorike A. Kazulėnai, 
norėdamas garbinti „Sąjūdį“ 
siūlau prašyti tarybos, kad tą 
aikštę pavadintų Jūsų vardu, 
o jei nesutiks, tai Jūs turėjote 
Laibgaliuose Juozavitą, Ro-
kiškyje vairuotoją Jankaus-
ką, kurie norėdami būti va-
dais, bet būdami beraščiai, 
nežinojo, kad mokslas ir ga-
myba yra miesto, gyvenvie-
tės egzistavimo pagrindas. 
Nėra gamybos, nėra gyve-
nimo. Milijonas jaunimo iš-
keliavo. Kas liks iš Lietuvos 
dar po 30 metų.

Vytautas ŠLIKAS

„Rokiškio Sirena“ redakcijos nuomonė nebūtinai 
sutampa su išsakyta nuomone. Skiltyje „Tribūna“ 
galite pasisakyti visi. 

Savo tekstą siųskite el. paštu reklama@rokiskiosi-
rena.lt arba paprastu paštu Nepriklausomybės aikš-
tė 12, Rokiškis

Rokiškio lopšelyje-darželyje 
„Varpelis“ – užgavėnės, och!

Lopšelyje-darželyje „Var-
pelis“ puoselėjamos etnokul-
tūrinės tradicijos. Kalendo-
rinis švenčių ratas sukasi 
ištisus metus, kuris vasario 25 
d. sustojo ties Užgavėnėmis 
– linksmybių, išdaigų ir bly-
nų diena. Senoliai sako, kad 
ir kuomet būtų Užgavėnės – 
anksti ar vėlai - tai jau pava-
sario pradžia, o jei Užgavėnių 
nešvęsi, tai visus metus nuo 
nelaimių neatsiginsi. Nors 
šiemet sniego ir šalčio beveik 
nebuvo, tradicinei šventei 
bendruomenė pasiruošė.

Nuo pat ryto lopšelio-darže-
lio „Varpelis“ kieme šurmulia-
vo persirengėliai. Pro vartelius 
atėjęs Lašininis ir Kanapinis 
varžėsi tarpusavyje. 

Lašininis džiaugėsi riebiu 
maistu, tamsa, ir netgi keliomis 
iškritusiomis snaigėmis ir žadė-
jo dar pasilikti... Bet kalendo-
rinė žiema baigiasi – įrodinėjo 

Kanapinis! Abu ginčijosi,  žai-
dė su vaikais ir  išbandė jėgas 
traukdami virvę. 

Visa tai  dalyviams suteikė  
džiugių emocijų.Padedant ma-
žiesiems persirengėliams, kovą 
laimėjo Kanapinis. Ožkos pri-
minė Užgavėnių tradicijas - rei-
kia sočiai prisivalgyti, tada bū-
site sotūs ir stiprūs visus metus, 
laistytis vandeniu, suptis, kad 
linai didesni augtų. Visi pritarė, 
kad metas užleisti vietą Kanapi-
niui, kuris džiaugsmingai pra-
nešė apie sugrįžtantį pavasarį. 

Užrašytus ir nupieštus blogus 
vaikų darbus atidavė Lašininiui, 
juos sudėjo į maišą ir, padedant 
Kanapiniui, sudegino.

Šventės pabaigoje visi vaiši-
nosi blynais, mėgavosi žolelių 
arbata.

Straipsnį parengė: 
IU auklėtojos 

Laimutė Lašienė, 
Aušrė Jakubonienė, 

meninio ugdymo 
mokytojos 

Inga Šablinskienė, 
Jurgita Raugienė

Makiažo meistrės Justinos Vingrienės pasiekimas – 
iškovotas aukso medalis 

Žalgirio arenoje, Kaune, vasario 21-23 dienomis 
vyko tarptautinė grožio paroda „Beauty Expo 2020“. Ši 
paroda kasmet sulaukia gausaus lankytojų skaičiaus. 
Lietuvos atvirojo čempionato kirpėjams ir grožio spe-
cialistams metu, profesionalų kategorijoje, antakių 
formavimo ir dažymo rungtyje pagal OMC (pasaulio 
čempionato taisykles) dalyvavusi rokiškietė Justina 
Vingrienė, nugalėjusi 14 dalyvių, užėmė pirmąją vietą 
ir iškovojo aukso medalį. Šiam čempionatui ją ruošė 
mokytoja Olga Matuzevičienė.

Pasak J. Vingrienės, tai didelis pasiekimas, ypač gy-
venant mažame mieste. Meistrės modelis taip pat ro-
kiškietė, šiuo metu studijuojanti Vilniuje, Augustė Emi-
lija Petronytė.

Enrika POVILONIENĖ,
J. Vingrienės asm. archyvo nuotr.

Lietuvos BVP metinis augimas 
ketvirtąjį ketvirtį – 3,8 proc.

Lietuvos bendrasis vidaus 
produktas (BVP) ketvirtą-
jį praėjusių metų ketvir-
tį, palyginti su atitinkamu 
2018-ųjų laikotarpiu, paša-
linus sezono ir darbo dienų 
skaičiaus įtaką padidėjo 3,8 
proc. ir to meto kainomis sie-
kė 12,664 mlrd. eurų.

Ketvirtąjį ketvirtį, palyginti 
su trečiuoju, šalies ekonomi-
ka pašalinus sezono ir darbo 
dienų skaičiaus įtaką padidėjo 
1 proc., antrąjį įvertį paskel-
bė Statistikos departamentas, 
įvertinęs BVP komponentus 
gamybos, išlaidų ir pajamų 

metodais. Anksčiau skelbta, 
kad Lietuvos BVP ketvirtąjį 
ketvirtį, pašalinus sezono ir 
darbo dienų skaičiaus įtaką, 
per metus padidėjo 3,7 proc., o 
per ketvirtį – 1,3 procento.

Vertinant gamybos metodu, 
ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su 
trečiuoju, teigiamam BVP po-
kyčiui didžiausią įtaką darė ap-
dirbamosios gamybos, kasybos 
ir karjerų eksploatavimo bei 
kitos pramonės, didmeninės ir 
mažmeninės prekybos, trans-
porto ir saugojimo, apgyven-
dinimo ir maitinimo paslaugų 
įmonių veiklos rezultatai.

BNS inform.
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PASLAUGOS

• Atlieku visus vidaus apdailos 
darbus. Tel. 8 614 21 827.  
Rokiškis
• Atnaujink baldus. Remontuojame 
minkštus baldus, sofas, lovas, 
čiužinius, kėdes, kampus ir 
kt.  Pertraukiame gobeleną eko 
ar natūralią odą. Gaminame  
čiužinius. Pasiimame ir parvežame. 
Atnaujinkbaldus@gmail.com.  
Tel. 8 610 10 341. Rokiškis
• Transporto paslaugos. Pervežame, 

pakrauname, iškrauname, 
sunešame. Tel. 8 685 20 329. 
Rokiškis
• Gaminame ir parduodame 
statybinę medieną. Medienos 
gaminiai gali būti standartinio 
(iki 6 m) ir nestandartinių (7- 
7,5 m) ilgių. Išpjauname paga; 
bet kokį jūsų pageidaujamą 
matmenį. Galime pristatyti. www.
bajorumediena.lt.  
Tel. 8 620 64 968. Rokiškis

PERKA

• Pirksiu 2-jų kambarių butą, 
Taikos gatvės bendrabučiuose, gali 

būti apleistas. Tel. 8 678 09 998. 
Rokiškis
• Perku lėtinantį reduktorių 1C2U-
200 santykiu 1:40 arba 1:31,5.  
Tel. 8 610 17 664. Rokiškis
• Ieškau pirkti namą Rokiškio 
mieste. Gali būti neįrengtas, be 
remonto, apleistas. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 674 78 935. 
Rokiškis
• Perku savadarbės traktorinės 
priekabos dokumentus.  
Tel. 8 623 43 539. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Rąstinį, apmūrytą sodo namą 
sodų bendrijoje Šilelis. Plastikiniai 
langai, koklinė krosnis. Yra 
mūrinis ūkinis pastatas. 8a žemės 
ir tvenkinys, geras privažiavimas, 
netoli miestas. Išsamesnė 

informacija telefonu. Kaina 15000 
Eur. Tel. 8 656 30 184.  
Rokiškis
• Mūrinį garažą Šatrijos g. 
Tinkuotas vidus su sausu rūsiu, 
perdengtas stogas ir skardintos 
durys. Detalesnė informacija 
telefonu. Kaina 3200 Eur.  
Tel. 8 656 30 184. Rokiškis
• Garažą su duobe ir rūsiu 
Juodupėje, Bevardes g.26. Kaina 
2600 Eur. Tel. 8 678 41 154. 
Rokiškis
• Garažą prie Taikos g. 1B namo 
(prie butų ūkio). Tel. 8 612 79 952. 
Rokiškis
•  2 kambarių butą Rokiškyje, 
Panevėžio g. 2 aukštas. Reikia 
remonto. Kaina galutinė. Kaina 

55500 Eur. Tel. 8 600 46 265. 
Rokiškis
• Sodą Laukupio sodų bendrijoje 
(šalia Kavoliškio). 6 a dirbamos 
žemės, yra nedidelis medinis 
namelis, derantys vaismedžiai, 
kelios obelys, kriaušė, slyva. 
Kaina 500 Eur. Tel. 8 629 15 101. 
Rokiškis
• 1 kambario butą Rokiškyje, 4 
aukšte, Jaunystės g., 5. Mūrinis 
namas. Butas geroje strateginėje 
vietoje, geri kaimynai, tvarkinga 
laiptinė. Reikia remonto. Kaina  
galutinė. Kaina 25500 Eur.  
Tel. 8 625 29 328. Rokiškis
• Namą, tinkantį didelei šeimai 
arba dviems šeimoms. Yra trys 
įėjimai kuriuos galima atskirti. 
Sklypo plotas 12,69 a, namas 200 
kv. m ploto, dviejų aukštų ir rūsys 
su mansarda. Su ūkiniais pastatais, 
garažais. Kaina 120000 Eur.  
Tel. 8 655 31 429. Rokiškis
• Įvairių dydžių namų valdos 
sklypus už miškų urėdijos. Graži 
vieta, geras susisiekimas, šalia yra 
autobusų stotelė. Tel. 8 657 75 999. 
Rokiškis
• Garažą prie autobusų stoties. 
Kaina 5000 Eur. Tel. 8 687 11 114. 
Rokiškis
• Žemės ūkio paskirties sklypą 
Skemų k., 1,9 ha (atlikti 
geodeziniai matavimai, yra 2 
a tvenkinys). Kadastrinis Nr. 
7380/0005:0003. 1 ha kaina 2700 
Eur. Tel. 8 674 22 216.  
Rokiškis
• 20 a sklypus Jakšto ir Janulionio 
gatvėse. Visos komunikacijos. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• 6,07 ha žemės sklypą Obelių 
sen., Mataučiznos k. Registracijos 
nr. 7325.0003.0073. Žemės ūkio 
našumo balas 39,2. Kaina 19000 

Eur. Tel. 8 647 87 100.  
Rokiškis
• 2 kambarių butą Juodupėje. 
Pirmas aukštas, plastikiniai 
langai, įstiklintas balkonas. Butui 
priklauso 3 rūsiai, yra žemės, jūsų 
patogumui šalia parduotuvė. Butui 
reikia remonto. Tel. 8 652 75 970. 
Rokiškis
• 1965 m. statytą namą Rokiškio 
mieste, netoli centro (Birutės g. 
31). Bendras namo plotas - 43,11 
kv. m, sklypo plotas - 7,59 a. Prie 
sklypo ribos privestas vandentiekis, 
yra nedidelis ūkinis pastatas. Reikia  
remonto. Kaina 25000 Eur.  
Tel. 8 605 11 371. Rokiškis
• 12 a sklypą gyvenamo namo 
statybai J. Tumo–Vaižganto g. Tel. 
8 698 81 968. Rokiškis
• Tvarkingą 2 kambarių butą 
Jaunystės g. 17. Butas pirmajame 
aukšte, ne kampinis, bendras plotas 
50,29 kv. m. Paliekama visa buitinė 
technika (indukcinė kaitlentė, 
elektrinė orkaitė, skalbyklė, 
indaplovė), baldai. Kaina 28500 
Eur. Tel. 8 698 38 826.  
Rokiškis
• Garažą su rūsiu, Gruodžio g.33, 
garažų bendrijoje Žibintas. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 682 98 409. 
Rokiškis
• 12 a sodą Steponyse, Vingerinės 
4-oje gatvėje. Yra 34 kv. m 
metalinis-stiklinis šiltnamis, 18 
kv. m medinis namelis, 10-15 
metų amžiaus obelys, slyvos, 
kriaušės. Šalia yra vandens telkinys 
laistymui. Yra projektai šiltnamiui 
ir nameliui. Kaina 1790 Eur.  
Tel. 8 685 60 593. Kaunas
• 3 kambarių butą Rokiškyje, 
Sodų g. 13. Šildoma kietuoju kuru. 
Kaina 3700 Eur. Tel. 8 610 79 195. 
Rokiškis
• Garažą prie autobusų stoties. 
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Antras korpusas nuo Norfos, antros 
rudos durys. Elektros instaliacija 
nauja, stogas naujas, keistas prieš 2 
metus, rūsys po visu garažu, sausas. 
Kaina 6000 Eur. Tel. 8 623 38 045. 
Rokiškis
• Tvarkingą, 47 kv. m garažą 
Pagojėje. Su duobe ir rūsiu, 
kampinis. Kaina 2600 Eur.  
Tel. 8 675 13 944. Rokiškis
• Atiduodu medinį garažą 
nusigriauti. Tel. 8 620 16 002. 
Rokiškis
• 15 a sklypą Vakaro skersgatvyje. 
Tel. 8 614 19 528. Rokiškis

NUOMA

• Išnuomojamas 2-jų kambarių 
butas su baldais ir buitine technika. 
Tel. 8 684 61 094. Rokiškis
• Ieškau buto nuomai, esu 
negeriantis, dirbantis jaunas 
vaikinas. Tel. 8 629 78 838. 
Rokiškis
• Tvarkingas, nevartojantis 
svaigiųjų gėrimų vyras ieško 1 arba 
2 kambarių buto nuomai Rokiškyje. 
Būtų geriau mikrorajone ar arčiau 
stoties. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 607 33 201. Rokiškis
• Dirbanti šeima išsinuomotų 
namą ar sodybą aplink Kamajus, 
Aukštakalnius, Kamajėlius. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 602 71 418.  
Rokiškis
• Išnuomojamas 2 kambarių butas 
Rokiškio senamiestyje, su daliniais 
patogumais. Tel. 8 622 37 821. 

Rokiškis
• Išnuomojamas jaukus, šiltas 
naujai įrengtas 1 kambario butas 
(laikinai be patogumų) miesto 
centre. Vytauto g. Atokiau nuo 
pagrindinės gatvės su nuosavu 
kiemeliu. Tel. 8 687 16 351. 
Rokiškis
• Nebrangiai išnuomojame naujai 
įrengtas, dideles patalpas miesto 
centre, Vytauto g. Tinkamos 
įvairiam verslui. Daugiau 
informacijos telefonu.  
Tel. 8 687 16 351. Rokiškis
• Tvarkinga, dirbanti šeima ieško 
išsinuomoti 2-3 kambarių butą. 
Gali būti su daliniais patogumais. 
Tel. 8 628 29 277. Rokiškis

KITA

• Naują apšiltintą šuns būdą.  
Tel. 8 673 59 174. Rokiškis
• Trifazį grūdų malūną.  
Tel. 8 673 59 174. Rokiškis

• Ekologiškai augintus rugius, 
50 kg/10 Eur, ruginius miltus 1 
kg/0,75 Eur, kvietinius miltus 1 
kg/0,80 Eur. Tel. 8 656 24 754. 
Rokiškis
• Sauskelnes Tena Slip Maxi Large 
(100-150 cm). Didelis dydis ir 
didžiausias sugeriamumas. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 616 13 735.  
Rokiškis
• Naują flanelinį audinį. 5 m. Kaina 
12 Eur. Tel. 8 657 44 181.  
Rokiškis
• Naują džinsinį audinį. Ilgis 1,30 
m, plotis 1,60 m. Kaina 13 Eur.  
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Nenaudotą stiklą. Ilgis 1,2 m,  
storis 4 mm, plotis 0,6 m.  
Tel. 8 657 44 191. Rokiškis
• Vilnonį kilimą. Matmenys 
150x240 cm. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 686 97 344. Rokiškis
• Vienfazį kompresorių už 25 Eur. 
Dviejų cilindrų 220-380 švediškas, 
70l. Resiverį už 110 Eur.  
Tel. 8 624 39 429. Rokiškis
• Stiklinius indus vynui ar sultims. 
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Trifazį elektros generatorių. Be 
variklio, rusiškas.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Skaldytas malkas mažais kiekiais, 
atvežu. Tel. 8 621 51 320.  

Rokiškis
• Šuns būdą. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Biokuro žaliavą, susismulkinti 
patiems. Tel. 8 638 92 946. 
Rokiškis
• Norvegišką krosnelę Jotul 606. 
Kaina 170 Eur. Tel. 8 687 49 303. 
Rokiškis
• Du naujus testerius. Kaina už abu 
10 Eur. Tel. 8 671 07 360.  
Rokiškis
• Medžio obliavimo velenus.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Lapuočių ir spygliuočių 
dailylentes. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Tepalinį radiatorių. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 620 21 782. Rokiškis
• Sausas malkas. Atvežu.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Šieną bei šiaudus ritiniais. 
Atvežu. Tel. 8 671 89 551.  
Rokiškis
• Elektrinį pjūklą, nenaudotą 
kriauklę (20 Eur), cikloninį 2500 W 
dulkių siurblį (35 Eur).  
Tel. 8 686 91 017. Rokiškis
• Statybinį vagonėlį ant ratų. 
Šildymas dujinis ir elektrinis, 
ventiliacija, šildomas dujomis, 
vanduo. Kaina 4000 Eur.  
Tel. 8 623 38 045. Rokiškis

• 2 tonų variklio iškėlimo gervę. 
Galiu pristatyti. Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 675 72 055. Rokiškis
• Lapuočio malkas rąsteliais, 70 
metrų. Tel. 8 645 87 075.  
Rokiškis
• Polikarbonato šiltnamius, 4, 
6, 8 metrų ilgio, pagamintus, 
Baltarusijoje. Pristatysiu į jūsų 
namus. Tel. 8 656 29 205.  
Visaginas
• Ekologiškus kviečius bei avižas. 
Atvežu. Tel. 8 671 89 551.  
Rokiškis
• Arklinį vežimą.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• BMW Coupe 323ci. TA dvejiems 
metamas, trauka gera, užsiveda. 
Kėbulo defektai ir nepučia šilto 

oro. Kaina derinama. Kaina 1600 
Eur. Tel. 8 608 74 671.  
Rokiškis
• VW Golf 4 sidabrinės spalvos 
automobilį, 2001 m., 1,6 l, 
benzinas, 77 kW, keturių durų, 
kablys, liukas, elektriniai langai, 
automagnetola. Kaina 1350 Eur. 
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Praktiškai naują motorolerį 
Zipp, 49 cc, išvysto 70 km/val, 
2014 m., Dvitaktis. Nuvažiuota tik 
1700 km. Signalizacija,  užsiveda 
pulteliu, audio aparatura, SD, USB.
Plastikai sveiki, nesubraižyti. 
Sėdi ir važiuoji. Kaina negalutinė. 
Kaina 500 Eur. Tel. 8 684 20 231. 
Kupiškis
• Iveco, 2,8 l, dyzelis. Dvigubi 
ratai, B kategorija, TA 2020.08. 
Idealios būklės, nauji diržai, 
tepalai, kaladėlės, suportai, 
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05:10 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:15 Įstatymas ir tvarka
10:00 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:45 Komisaras Reksas
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Vartotojų kontrolė
13:00 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
16:30 Kūrybingumo 
mokykla
16:40 Ponių rojus
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Gyvenimo spalvos 
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Nepažintas meras
22:30 Dviračio žinios
23:00 12 beždžionių
23:45 Klausimėlis

00:00 Komisaras Reksas
00:50 Kūrybingumo mokykla
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Stilius
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:05 12 beždžionių
04:50 Muzikinis intarpas
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus

05:25 Tarp mūsų mergaičių 
06:25 Transformeriai.
Maskuotės meistrai
06:55 Supermergaitės 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Prieš srovę 
08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 Nuo likimo nepabėgsi
12:00 Tarp mūsų mergaičių
13:00 Parduotas gyvenimas 
15:00 Simpsonai 

16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Gero vakaro šou 
20:30 Prakeikti II 
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Sveiki atvykę į džiungles
22:25 Vikinglotto 
22:30 Sveiki atvykę į džiungles
23:55 Perėja 
00:55 Makgaiveris 
01:45 Greislendas 
02:35 Amerikietiška siaubo istorija 
03:30 Perėja 
04:20 Vaiduoklių ieškotojai 
04:45 Naujakuriai 
05:30 Tarp mūsų mergaičių

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

13:30 Tik tu ir aš 
14:30 Našlaitės 
15:30 Laukinis miestas 
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:40 Paveldėtoja 3 
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Leo ir Bružo nuotykiai 
Madagaskare
21:00 Monikai reikia meilės 
21:30 Žinios
22:30 Šešios kulkos
00:50 Juodasis sąrašas 
01:40 Tobulas apiplėšimas

06:55 CSI. Majamis 
07:50 Mano virtuvė 
geriausia 
08:50 Stoties policija 
09:50 Paskutinis faras 
10:45 Kobra 11 
11:50 Greitojo reagavimo būrys 
12:50 Nusivylusios namų 
šeimininkės 
13:50 Mano virtuvė geriausia 
14:55 Stoties policija 

16:00 Pėdsakas 
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 
18:30 CSI. Majamis 
19:30 Greitojo reagavimo 
būrys
20:30 Pričiupom! 
21:00 Bėgliai
22:55 Ypatinga užduotis
00:45 Nusikaltimų miestas 
01:45 Nusivylusios namų 
šeimininkės

05:40 Kaimo akademija
05:59 Programa
06:00 Nauja diena
07:00 Oponentai
08:00 Sėkmės gylis
09:00 „Tu esi mano“ 
10:00 „Ragana“ 
11:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
11:30 „Netikėtas teisingumas” 
12:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
13:30 Nauja diena

14:30 TV parduotuvė
14:45 Antanas nori būti
15:00 „Ragana“ 
16:00 Reporteris
16:30 Lietuva tiesiogiai
17:00 „Netikėtas teisingumas” 
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
19:30 Delfi dėmesio centre
20:00 Reporteris
21:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
21:30 Gyvenimas
22:30 Reporteris
23:30 Lietuva tiesiogiai
00:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
00:30 Oponentai
01:30 Gyvenimas
02:10 Lietuva tiesiogiai
02:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03:15 „Ragana“ 
04:00 „Netikėtas teisingumas” 
04:50 Nauja diena
05:00 Gyvenimas
05:40 Kryptys LT
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:15 Įstatymas ir tvarka 
10:00 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:45 Komisaras Reksas 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 (Ne)emigrantai
13:00 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
16:30 Kūrybingumo 
mokykla
16:40 Ponių rojus 
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Daiktų istorijos
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Pasaulio puodai
22:30 Dviračio žinios
23:00 Nuostabioji draugė

00:00 Komisaras Reksas
00:50 Kūrybingumo mokykla
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vakaras su Edita
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nuostabioji draugė
05:10 Ponių rojus

05:10 Naujakuriai
05:30 Tarp mūsų mergaičių
06:25 Transformeriai. 
Maskuotės meistrai 
06:55 Supermergaitės
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Gero vakaro šou 
08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 Nuo likimo nepabėgsi 
12:00 Tarp mūsų mergaičių 
13:00 Parduotas gyvenimas
15:00 Simpsonai 

16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios
19:30 Farai 
20:30 Prakeikti II 
21:00 TV3 vakaro žinios 
22:00 Kikboksininkas 3. Karo 
menas
23:55 Perėja 
00:55 Makgaiveris 
01:45 Greislendas 
02:30 Salemas 
03:25 Perėja
04:20 Vaiduoklių ieškotojai 
04:45 Naujakuriai
05:30 Tarp mūsų mergaičių

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

13:30 Tik tu ir aš 
14:30 Našlaitės 
15:30 Laukinis miestas 
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:40 Paveldėtoja 3 
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Valanda su Rūta
21:00 Monikai reikia meilės 
21:30 Žinios
22:30 Viską prisiminti
00:50 Juodasis sąrašas
01:40 Šešios kulkos
03:35 Alchemija XIX. Mano 
Milošas
04:05 RETROSPEKTYVA

06:55 CSI. Majamis 
07:50 Mano virtuvė geriausia 
08:50 Stoties policija 
09:50 Pėdsakas 
10:45 Kobra 11 
11:50 Greitojo reagavimo būrys 
12:50 Nusivylusios namų 
šeimininkės 

13:50 Mano virtuvė geriausia 
14:55 Stoties policija 
16:00 Pėdsakas 
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 
18:30 CSI. Majamis 
19:30 Greitojo reagavimo būrys 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Neramumai Bronkse
22:50 Bėgliai
00:40 Nusikaltimų miestas 
01:40 Nusivylusios namų 
šeimininkės

05:40 Kryptys LT
06:00 Nauja diena
07:00 Gyvenimas
08:00 Visi savi
09:00 „Gluchariovas“ 
10:00 „Ragana“ 
11:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
11:30 „Netikėtas teisingumas” 
12:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
13:30 Oponentai

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

00:20 Komuna
02:10 Mes nugalėjom
02:35 Muzikinis intarpas
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Šventadienio mintys
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Beatos virtuvė
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus

05:10 Naujakuriai 
05:30 Tarp mūsų mergaičių 
06:25 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai 
06:55 Supermergaitės 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
07:55 Farai 
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Nuo likimo nepabėgsi 
12:00 Tarp mūsų mergaičių
13:00 Parduotas gyvenimas 
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 

16:30 TV Pagalba 
17:55 Namų idėja su IKEA 
18:30 TV3 žinios
19:30 Sparnai. Ugnies tramdytojai
21:05 Keršytojai. Altrono amžius
00:05 Majamio katastrofa
01:45 Sveiki atvykę į džiungles 
03:20 Gaudynės 
05:05 Makgaiveris 
05:55 Naujakuriai

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

17:30 VIDO VIDeO
18:30 Žinios
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Bornas. Palikimas
23:40 Prarasta kontrolė
01:30 Nebaigti reikaliukai
03:00 Viską prisiminti

06:55 CSI. Majamis 
07:50 Mano virtuvė geriausia 
08:50 Stoties policija 
09:50 Pėdsakas 
10:45 Kobra 11 
11:50 Greitojo reagavimo būrys 
12:50 Nusivylusios namų 
šeimininkės 
13:50 Mano virtuvė geriausia 
14:55 Stoties policija 
16:00 Pėdsakas 
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 
18:30 CSI. Majamis 
19:30 Amerikietiškos imtynės
21:30 Operacija "Salazaras"

23:35 Neramumai Bronkse
01:15 Nusikaltimų miestas 
02:10 Nusivylusios namų 
šeimininkės

05:40 Vantos lapas
06:00 Oponentai
07:00 Skyrybos
08:00 Greiti pietūs
09:00 „Gluchariovas“ 
10:00 „Ragana“ 
11:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
11:30 „Netikėtas teisingumas” 
12:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
13:30 Kaimo akademija
14:00 Mokslo ritmu
14:20 Mažos Mūsų Pergalės
14:30 TV parduotuvė
14:45 Antanas nori būti
15:00 „Ragana“ 
16:00 Reporteris
17:00 „Netikėtas teisingumas” 

18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19:30 Nauja diena
20:00 Reporteris
21:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
21:30 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
22:30 Reporteris
23:00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
23:30 Vantos lapas
00:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
00:30 Skyrybos
01:30 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
02:10 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
02:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03:15 „Ragana“ 
04:00 „Netikėtas teisingumas” 
04:50 Nauja diena
05:00 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
05:40 „Pasaulis iš viršaus“

akumuliatorius, pakaitinimo 
žvakės, padangos, slenksčiai. Veža 
iki 3 tonų. Keičiu į traktoriuką 
T-25, MTZ80 ar automobilį. Kaina 
2500 Eur. Tel. 8 684 20 231. 
Kupiškis
• Rover 75, 2000 m., 85 kW, TA iki 
2021 m. Su defektu. Kaina 550 Eur. 
Tel. 8 648 10 992. Rokiškis
• Tvarkingą VW Sharan, 1,9 l, 81 
kW, TA dvejiems metams, naujos 
visureigio padangos, aukštas geras 
pravažumas. Kaina 950 Eur.  
Tel. 8 656 55 112.  
Rokiškis
• BMW e90 2006/12 3 l, 170 kW, 
dyzelis, yra vasarinių padangų 
komplektas, xDrive, pakeista 
turbinos elektroninė dalis, oro 
srauto matuoklė, tepalai keisti 
neseniai, ko lkas yra čipuotas 
~200kW. Visa informacija telefonu. 
Kaina 3600 Eur. Tel. 8 631 67 021. 
Rokiškis
• VW autobusiuką iš Vokietijos. 
TA dvejiems metams, 9 sėdimos 
vietos. 2,5 l, TDI, 65 kW. Daugiau 
informacijos telefonu. Kaina 1650 

Eur. Tel. 8 687 16 351.  
Rokiškis
• VW Passat B5+, 2004 m., 1.9 l, 
TDI, 96 kW iš DE. TA dvejiems 
metams. Kaina 1550 Eur.  
Tel. 8 661 22 200. Rokiškis
• Audi A6 2,5l, 1994 m. 12 mėn, 
dyzelinas, sedanas, 103 kW, 6 bėgių 
mechaninė greičių dėžė, sidabrinė 
spalva. TA iki 2021.09. Kaina 650 
Eur. Tel. 8 687 92 648.  
Rokiškis
• Tvarkingą Ford Galaxy 
automobilį. Informacija telefonu. 
Kaina 750 Eur. Tel. 8 628 47 947. 
Kupiškis
• Honda Civic automobilį, 2003 
m., Dyzelinas, 1,7 l, TA 2021-
08-02, mechaninė pavarų dėžė, 
signalizacija, padangos. Rida 
238600 km. Nedaužta. Kaina 1000 
Eur. Tel. 8 698 84 137. 
 Rokiškis
• Dviratį Trek Ex8. Ratai HALO 
SAS 26R. Švaistiklis - Truvativ 
Isis Drive. Simpleksas - Sram 
Sx4. Stabdžiai - Shimano Deore. 
Priekinės šakės - Marzocchi Drop 

Off Triple. Vairas - Specialized. 
Galinis amortizatorius - FOX Dhx. 
Kaina 510 Eur. Tel. 8 624 53 495. 
Rokiškis
• 2011 metų, linginę Jyki 
miškavežio priekabą. Būklė labai 
gera, paruošta darbui. Kaina 12500 
Eur. Tel. 8 644 04 409.  
Rokiškis
• Opel Frontera automobilį, 2003 
m., 2,2 l, dyzelis. Kaina 1250 Eur. 
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• Citroen Xsara. Dyzelis, 1,9 
l, 2001 m., TA iki 2020.07.05. 
Neužsiveda. Visą arba dalimis. 
Kaina 220 Eur. Tel. 8 605 33 586. 
Rokiškis
• Įvairius dviračius, yra ir rusiškas. 
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Keturratį 110cc 3/1 bėgiai ir kitą 
110cc dalimis (automatinė greičių 
dėžė). Tel. 8 621 51 320.  
Rokiškis
• Priekabą žoliapjovei, traktoriukui, 
motoblokui, automobiliui.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• 1996 m. Opel Astra 1,7 l, dyzelis, 
kaina 250 Eur. 2000 m. Opel Zafira 

2 l, dyzelis, kaina 850 Eur.  
Tel. 8 614 55 406. Rokiškis
• Opel Astra 2 l, 60 kW, TA iki 
2021.01.18. Be defektų. Kaina 350 
Eur. Tel. 8 628 98 127.  
Rokiškis
• VW Golf 2. 1990 m., benzinas. 
TA iki 2020.07. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 611 85 695. Rokiškis
• Opel Corsa 2007 m., 1,3 l, 
dyzeliukas, 66 kW, 4 durys, iš 
Vokietijos, su TA. Kaina 1999 Eur. 
Tel. 8 615 23 357. Rokiškis
• Chrysler PT Cruiser, 2001 m. 12 
mėn., benzinas, 2 l, TA iki 2021.07. 
Kaina 800 Eur. Tel. 8 606 31 940. 
Rokiškis
• Apynaujį dviratį iš Švedijos. 
Japoniški perjungėjai. Kaina 150 
Eur. Tel. 8 675 72 055.  
Rokiškis
• Peugeot 307 universalą. 2 l, 
79 kW, nauja TA, sutvarkyta 
važiuoklė, atliktas ratų suvedimas, 
naujas akumuliatorius, kėbulas ar 
dugnas be rūdžių, klimato kontrolė, 
panoraminis stogas. Kaina 1200 
Eur. Tel. 8 622 67 726.  

Rokiškis
• Tvarkingą Volvo V70. 2001 m., 
2,5 l, tdi, 103 kW. Kaina 1400 Eur. 
Tel. 8 683 06 559. Rokiškis
• Geros būklės VW Touran 2004 
m., 1,6 l, benzinas. TA iki 2021.08. 
Daug privalumų. Pakeisti visi filtrai 
ir tepalai. Du raktai. Kaina 2800 
Eur. Tel. 8 683 06 559.  
Rokiškis
• Tvarkingą ir mažai važinėtą 
dviratį. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 603 75 961. Rokiškis
• 110cc keturratį. Pusiau 
automatinis - 3 bėgiai į priekį ir 
atbulinis. Naujos detalės: sankaba, 
stūmoklis su žiedais, karbiuratorius, 
tarpinės, afijos. Trūkumas: žvakė 
prasisuka, nėra sėdynės. Kaina 250 
Eur. Tel. 8 625 77 309.  
Rokiškis
• VW Passat. 1,9l, dyzelis, 2006 m. 
Kaina 2300 Eur. Tel. 8 621 72 973. 
Rokiškis
• 2003 m. VW Golf 1,4 l, benzinas, 
55 kW. Kaina 1250 Eur.  
Tel. 8 612 81 356.  
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• VW Passat B5 dalimis. 1,9 l, 81 
kW arba 85 kW. Tel. 8 682 58 004. 
Rokiškis
• Lengvojo lydinio ratus Volvo 
R15, Opel R17, BMW R16 su 
padangomis. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• Labai geros būklės Audi R16 
ratlankius su apynaujomis 
vasarinėmis padangomis. Kaina 
179 Eur. Tel. 8 626 36 907.  
Rokiškis
• Originalius Ford R17 ratlankius 
su geromis vasarinėmis padangomis 
205/50. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 646 40 234. Rokiškis
• Lietus BMW ratlankius.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Po 4 vnt. R15 ir R14 lietų VW 
ratlankių. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 617 28 706. Rokiškis
• MAZ V6 variklius iš krano. Geros 
būklės, pilnos komplektacijos. 
Galima užvesti bei pristatyti į 
reikiamą vietą. Kaina 1000 Eur. 
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Tel. 8 682 77 421. Kupiškis
•  VW Golf IV ratus, R17, tiesūs, 
nevirinti, nenudaužyti. Kaina 110 
Eur. Tel. 8 656 55 112.  
Rokiškis
• Škoda Octavia 1,9l, TDI, 2000 
m., 66 kW. Tel. 8 612 67 305. 
Rokiškis
• Ford Galaxy dalimis. 2000 m., 
1,9 l, tdi, 81 kW. Tel. 8 629 45 390. 
Rokiškis
• Audi A4, 1,9 l, 81 kW, TDI, 
universalas dalimis.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• VW  Sharan, 1,9 l, 66 kW 
dalimis. Tel. 8 600 54 331.  
Rokiškis
• 1998m. VW, Audi 1,8 l, benzinas 
starterį. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• 1997 m. Audi A3 1,9l, tdi, 66 kW. 
2000 m. VW Golf 1,9 l, tdi, 66 
kW. Tel. 8 674 92 644.  
Rokiškis
• Ratus Audi B3, Ford Galaxy, VW 
Passat, Peugeot, Renault, Ford, 
Škoda. Tel. 8 621 51 320.  
Rokiškis
• GAZ-53, 51 padangas, dalis.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Renault Espace 2,1 l, TDI ir 2,2 l, 
benzinas/dujos. Ford Mondeo 1,8 l, 
TD, Opel Kadett.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Padangas, ratus, detales 
rusiškoms L.A. priekaboms.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Volvo R18 ratus. Kaina 160 Eur. 
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Audi 2,5 l, TDI. Važiuojantis, 
dalimis. Tel. 8 627 71 703. 
 Rokiškis
• Pigiai 4 vasarines geras 185/65 
R14 padangas su ratlankiais. 
Padangų likutis 6-7 mm. Kaina už 
visas 40 Eur. Tel. 8 687 49 303. 
Rokiškis
• Mažai naudotą, Audi B4 

galinį tiltą. Komplekte stabdžių 
reguliatorius, sailentblokai, 
žarnelės. Tel. 8 616 35 640. 
Rokiškis
• Mazda Premacy dalimis 2000 m., 
dyzelis. Tel. 8 614 87 836.  
Rokiškis
• R18 225/40 beveik naujas 
vasarines padangas.  
Tel. 8 692 23 719. Rokiškis
• R15 vasarines, beveik naujas 
195/65 Verdenstein padangas.  
Tel. 8 692 23 719. Rokiškis
• Originalius BMW R17 ratlankius. 
Buvo naudoti E60.  
Tel. 8 692 23 719. Rokiškis
• R18 Ford ratlankius su 
padangomis. Tinka S-Max, Galaxy, 
Mondeo ir t.t Ratlankius galiu 
parduoti atskirai. Tel. 8 692 23 719. 
Rokiškis
• R16 Opel Astra, Zafira 
ratlankius su geromis vasarinėmis 
padangomis. Ratlankius arba 
padangas galiu parduoti atskirai. 
Tel. 8 692 23 719. Rokiškis
• R15 Opel Zafira, Astra 
ratlankius su naujomis Continental 
padangomis. Ratlankius arba 
padangas galiu parduoti atskirai. 
Tel. 8 692 23 719. Rokiškis
• VW Passat B5 skardinius 
ratlankius su padangomis. 4 vnt. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 625 81 278. 
Rokiškis
• Naują dviračių laikiklį THULE. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 620 31 902. 
Rokiškis
• Naudotas Semperit R14 175/65 
žiemines padangas, 4 vnt., 
protektorius – 4 mm. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 620 31 902. Rokiškis
• Ratus su padangomis 225/75 R16. 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 623 38 045. 
Rokiškis
• Ford Mondeo ratlankius su 
geromis padangomis 195/65 R15. 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 605 93 964. 

Rokiškis
• BMW ratlankius. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 605 93 964. Rokiškis
• Toyota Corolla Versso dalimis. 
2006 m., 2,2 l, D-CAT, 130 kW. 
Tel. 8 686 74 923. Rokiškis
• Žiemines padangas R14 175/80, 2 
vnt., beveik naujos, R16 215/60, 2 
vnt. Tel. 8 605 93 964.  
Rokiškis
• Dviračių laikiklį, tvirtinamą 
ant galinio dangčio. Su žibintais 
ir numerio laikikliu. Dviems 
dviračiams. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 618 45 278. Rokiškis
• Naudotus, bet dar tikrai geros 
būklės, originalius Peugeot R17 
ratus. 4 vnt. Kaina už visus. Kaina 
80 Eur. Tel. 8 640 27 317.  
Rokiškis
• Audi A4 B5 1,8 l, 92 kW, 
benzinas droselinę sklendę. Tinka 
A6 C4; C5. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 618 45 278. Rokiškis
• A4 B5 universalų subwooferį. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 618 45 278. 
Rokiškis
• R16 Volkswagen ratlankius su 
labai geromis padangomis m+s 
5/100. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Tvarkingą TV imtuvą su pultu 
ir prijungimo laidu. Dovanų LCD 
televizorius 48 cm. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 675 14 084.  
Rokiškis
• Geros būklės fotoparatą Canon 
EOS 1200. Su atminties kortele . 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 621 88 950. 
Rokiškis
• Tvarkingą, geros vaizdo kokybės 
televizorių su valdymo pultu. 
Istrižainė 54 cm. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 648 32 701.  
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

•  MTZ-50 ir MTZ-80 dalis.  
Tel. 8 622 69 546. Rokiškis
• Tris kardaninius velenus: 1,6 m 
už 60 Eur; 1 m už 50 Eur.  
Tel. 8 633 70 907. Rokiškis
• Grūdų malūną. Galima keisti 
sietelius, sukamas trifaziu varikliu. 
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• T-25 priekines padangas.  
Tel. 8 616 35 640. Zarasai
• Naują Gaz-51 pirminį velenėlį. 
Tel. 8 616 35 640. Rokiškis
• 3 korpusų lenkišką plūgą. 
Kaina 375 Eur. Tel. 8 675 72 055. 
Rokiškis
• Dvi naujas rusiškas padangas 
(Mi173) 220-508 17,50-20. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 605 93 964. 
Rokiškis
• Grėblį-vartytuvą Dobilas-3. 
Kaina 450 Eur. Tel. 8 623 55 834. 
Rokiškis

AUGALAI

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Moterišką striukę su gaubtu iki 
liemens. Kaina 7 Eur.  
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• 1.1 monobloką 1 m5kW ir žemų 
dažnių kolonėlę Pioneer Champ 
Series 1 kW. Pridedu laidus. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 603 64 685. 
Rokiškis
• Puikio būklės garso kolonėles 
Bowers Wilkins DM604. 200 W, 
8ohm. Kaina 360 Eur.  
Tel. 8 618 52 742. Rokiškis
• Automobilinį CD grotuvą AEG 
CS MP 530 IR. USB, MP3. Kaina 
15 Eur. Tel. 8 687 73 075.  
Rokiškis
• Automobilinį CD grotuvą 
Kenwood KDC-4047U. MP3, 
WMA, AAC, AUX, USB. 50W-4. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Automobilinį CD grotuvą 
Panasonic CQ-C7303N. Mosfet. 
50W-4, WMA. MP3. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Automobilinį CD grotuvą 
Panasonic CQ-C1405N. MP3, 
AUX. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• 5-6 savaičių mėsinių veislių 
paršelius. Tel. 8 607 51 525. 
Anykščiai
• Lietuvos juodagalves avis su 
ėriukais. Sveiki, gražūs, žvalūs.  
Tel. 8 621 69 732. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Moteris ieško virėjos ar barmenės 
darbo. Tel. 8 650 97 726.  

Rokiškis
• Atsakinga moteris galėtų 
prižiūrėti senyvą ar sergantį žmogų 
jo namuose. Juodupėje ar atokiau 
gyvenamoje sodyboje. 
 Tel. 8 602 53 978. Rokiškis
• Stipri moteris ieško darbo, gali 
kapoti malkas. Tel. 8 604 64 220. 
Rokiškis
• 35 m. vyras ieško darbo. Gali 
skaldyti ar krauti malkas, dirbti 
trimeriu. Tel. 8 606 18 228. 
Rokiškis
• Ieškau darbo, galiu prižiūrėti 
senyvo amžiaus žmones arba 
vaikus, turiu patirties. Galiu dirbti 
ryte, per pietus arba vakare ir 
per išeigines. Tel. 8 625 24 087. 
Rokiškis
• Ieškau bet kokio darbo, turiu 
traktorininko teises TR1, TR2, 
moku remontuoti techniką,  6 metų 
patirtis. Esu įgijęs automechaniko 
specialybę, galiu pjauti medžius 
ar biokurą. Tel. 8 624 53 501. 
Rokiškis
• Ieškau darbo, esu be žalingų 
įpročių. Turiu traktorininko 
kategorijas TR1, TR2 ir SZ.  
Tel. 8 622 55 799. Rokiškis
• 38 metų vyras ieško darbo.  
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Ūkininkui reikalingas 
traktorininkas. Tel. 8 650 97 726. 
Rokiškis
• UAB Daivida ieško autokrautuvo 
vairuotojo. Kaina 550 Eur.  
Tel. 8 686 94 750. Rokiškis
• UAB Daivida ieško krovėjo 
šviežios mėsos ceche. Darbas 
pamainomis. Kaina 550 Eur.  
Tel. 8 686 94 750. Rokiškis
• Reikalingi sraigių rinkėjai-
supirkėjai. Tel. 8 618 25 497. 
Rokiškis
• Reikalingi žmonės, turintys 
vairuotojo pažymejimą važiuoti į 
Ukrainą. Reikia turėti pasą.  
Tel. 8 672 97 353. Rokiškis
• Reikalingas darbninkas-
pjūklininkas medžiams pjauti. 
Obelių sen. Tel. 8 699 03 637. 
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Labai geros būklės pjūklą 
Husqvarna. Uždėta nauja grandinė. 
Kaina 170 Eur. Tel. 8 684 20 231. 
Kupiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Kemperį. TA iki 2020.08. Kaina 
1500 Eur. Tel. 8 647 90 501. 
Kupiškis
• Mažai dėvėtą motokroso aprangą, 
apsaugas. Tel. 8 623 38 045. 
Rokiškis
• 38 dydžio pačiūžas. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 600 09 805. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Dewalt suktuką. Baterija 4 
amperų. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 674 54 495. Rokiškis
• Išmontuotus 3 medinius langus. 
Matmenys: 1,49x1,22 m. 2 langai 
atsidarantys, su rankenomis, trečias 
langas neatsidarantis. Langų storis 
7 cm. 3 stiklų stiklo paketas. 
Lauko pusės rėmas juodos, viduje 
- medžio spalvos. Geros būklės. 

Nurodyta 1 vnt. kaina. Kaina 30 
Eur. Tel. 8 627 31 284.  
Rokiškis
• Storasienį metalinį vamzdį. Storis 
8 mm, skersmuo 630 mm.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Pjautą statybinę medieną.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Sausą, įvairią statybinę medieną. 
Tel. 8 610 06 145. Rokiškis
• Įvairią pjautą statybinę medieną. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Norvegiškas krosneles, židinius. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 623 38 045. 
Rokiškis
• 2,50/3,60 naują kiliminę grindų 
dangą. Pilka. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 674 32 521. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Rudeniniai/pavasariniai aulinukai. 
Geros būklės. Kaina 8 Eur.  
Tel. 8 624 22 187. Rokiškis
• Vaikišką lovytę su lingėmis ir 
čiužiniu. Reikia išsiplauti. Kaina 15 
Eur. Tel. 8 623 70 529.  
Rokiškis
• Talpią žaislų lentyną. Kaina 7 
Eur. Tel. 8 672 29 449.  
Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Prašau padovanoti dvigulę lovą. 
Tel. 8 699 28 563. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Labai geros buklės, puikiai 
veikiantį Lenovo b590. Perrašyti 
Win10 home (1909). Ekranas 
15.6 HD, cpu intel core i5 3230M 
2.6ghz turbo iki 3.2ghz, RAM 
8GB ddr3, HDD 500GB, vaizdo 
plokštė intel HD 4000 up to 1.7GB, 
USB 2x 3.0 ir 2x 2.0, hdmi, vga. 
Kaina 140 Eur. Tel. 8 647 88 088. 
Rokiškis
• PS4 fat 500 GB + HORI Tactical 
Assault Commander (Pagalbinė 
klaviatūra su pele) + PlayStation 
Camera (Originali kamera) + Sony 
DualShock 4 Wireless Controller 
(Valdymo Pultas) + 13 žaidimų 
diskuose. Kaina 550 Eur.  
Tel. 8 676 86 218. Rokiškis
• Mažai naudota planšetę Estar su 
Frozen silikoniniu įdekliuku. Taip 
pat yra kroviklis. Defektų nėra. 
Kainavo 60 Eur. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 693 15 791. Rokiškis
• Geros būklės nešiojimąjį 
kompiuterį Packard Bell, 10 
Windows, RAM-4GB. Kaina 70 
Eur. Tel. 8 609 30 612.  
Rokiškis
• Naują, neišpakuotą planšetę 
HUAWEI MediaPad T3 10. 
Kaina 180 Eur. Tel. 8 674 66 505. 
Rokiškis
• Planšetę Huawei T3 10. Veikia 
puikiai, išsamiau telefonu. Kaina 
75 Eur. Tel. 8 605 33 586.  
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Puikiai veikiantį, nesudaužytą 
Samsung A3 telefoną. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 675 40 529.  
Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują mobilų 
telefoną iPhone 7 32GB, spalva 
Rose Gold. Dokumentai, dėžutė, 
dėkliukas. Domina keitimas. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Labai geros būklės mobilų 
telefoną iPhone 6s 16GB. 
Pakrovėjas, dėkliukai. Kaina 120 
Eur. Tel. 8 687 73 075.  
Rokiškis
• Labai geros būklės mobilų 
telefoną iPhone 5S 16GB. Spalva 
auksinė. Dokumentai. Dėžutė. 
Dėkliukai. Domina keitimas. Kaina 
80 Eur. Tel. 8 687 73 075.  
Rokiškis
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Kovo 3-ioji, 
antradienis, 
10 savaitė

Iki Naujųjų liko 303 dienos.
Tarptautinė rašytojų diena 
Lėlių šventė (Hina-Matsuri) 

Pasaulinė laukinės gamtos diena 
Saulė teka 7.05 val., 
leidžiasi 17.58 val. 

Dienos ilgumas 10.53 val. 
Mėnulis – priešpilnis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Daukantas, Gunda, Kunigunda, 
Nonita, Nona, Tulė, Tulgauda, 

Tulgaudas, Tulkanta, Tulkantas, 
Tulmina, Tulminas, Tulvirda, 

Tulvirdas, Tulvirdė, Uosis.
Rytoj:  Daina, Daugvarda, 
Daugvardas, Daugvyda, 

Daugvydas, Kazė, Kazimiera, 
Kazimieras, Kazys, Vaclova.
Poryt: Giedrė, Girmantas, 

Klemensas, Liucijus, Vydotas, 
Virgilijus.

Dienos citata
„Dykaduoniai visada dideli 
plepiai: kuo mažiau galvoji, 

tuo daugiau kalbi“ 
(Š. Monteskjė).

Šiandien 
pasaulio 
istorijoje 

1847 m. Škotijoje gimė te-
lefono išradėjas Aleksandras 
Grehemas Belas.

1861 m. Rusijoje panaikinta 
baudžiava.

1875 m. Paryžiaus operoje 
„Opera Comique“ įvyko Žoržo 
Bizė operos „Carmen“ premjera.

1931 m. priimtas JAV himnas 
„Star-Spangled Banner“ („Žvaigž-
dėmis spindinti vėliava“).

1974 m. netoli Paryžiaus su-
dužo Turkijos aviakompanijos 
lėktuvas „DC-10", visi 346 kelei-
viai žuvo.

1991 m. JAV Kolorado valsti-
joje sudužo aviakompanijos „Uni-
ted Airlines“ lėktuvas „Boeing 
737", žuvo visi 25 keleiviai.

Šiandien 
Lietuvos 
istorijoje

1892 m. Rusijos valdžia už-
draudė slaptųjų lietuviškų ir len-
kiškų mokyklų veiklą.

1918 m. Breste pasirašyta 
Rusijos sutartis su Vokietija, Aus-
trija-Vengrija, Bulgarija ir Turkija. 
Rusija atsisakė savo teisių į Len-
kiją, Lietuvą ir Kuršą.

Post scriptum
Gražumu sotus nebūsi.

UTENOS KULTŪROS CENTRE Aušros g. 49

Trys koncertai, skirti 
Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo 30-mečiui
KOVO 9 D. 18.00
Utenos jaunųjų atlikėjų koncertas 

„Laisvės keliu“
Tai smagus, šiltas įvairių žanrų uteniškių jaunųjų 

atlikėjų koncertas jaunimui ir visai šeimai.
                                                                     
KOVO 10 D. 18.00
Šiaulių valstybinio kamerinio choro 

„Polifonija“ koncertas
Solistė Raminta Naujanytė Bjelle
 Choras „Polifonija“ – vienas žinomiausių Lietu-

vos profesionalių chorų savo veiklą pradėjęs nuo 
senosios muzikos, jau 46 metus džiugina Lietuvos 
ir užsienio žiūrovus. Utenoje choras atliks kūrinius iš 
lietuviškos chorinės muzikos lobyno ir šiuolaikinių 
kompozitorų dainas.

Dainininkė Bjelle – originalioji, žavioji dainų at-
likėja ir kūrėja, kompozitorė radijo bei televizijos 
laidų vedėja, pedagogė. Dainininkė išpopuliarėjo 
2010 m. sudalyvavusi televizijos  projekte „Lietuvos 
talentai“ su autorine daina „Brolužis“. Kad ir ką kur-
tų, svarbiausiu kūrybos elementu Bjelle laiko nuo-
širdumą, o jos kūrybos ir atliekamų kūrinių spektras 
labai platus.

KOVO 11 D. 15.00
ŠVENTINIS KONCERTAS

 Dalyvauja Vilniaus universiteto dainų ir šokių an-
samblis

Utenos kultūros centro šokių ir dainų ansamblis 
„Vieversa“

Nuotaikingą liaudiškų šokių, muzikos, dainų pro-
gramą, šventei parengė vienas seniausių liaudies 
meno ansamblių Lietuvoje  Vilniaus universiteto 
dainų ir šokių ansamblis ir mūsų visų mylimas šokių 
ir dainų ansamblis „Vieversa“. 

MALONIAI KVIEČIAME ŠVĘSTI KARTU!

Popiežius dėl peršalimo atšaukė dalyvavimą 
dvasinėse rekolekcijose prie Romos

Popiežius Pranciškus pi-
ligrimams, susirinkusiems 
į tradicinį sekmadienio pa-
laiminimą, paskelbė, kad dėl 
peršalimo atšaukia savo da-
lyvavimą savaitės trukmės 
dvasinėse rekolekcijose vie-
name kaime prie Romos.

Tai yra pirmas kartas per jo 
septynerių metų popiežiavi-
mą, kai Pranciškus praleidžia 

savo kasmetines dvasines re-
kolekcijas Gavėnios pradžiai 
paminėti. Tokios rekolekcijos 
yra būdingos jėzuitams, ku-
riems Pranciškus priklauso.

83 metų pontifikas, jau-
nystėje netekęs dalies plaučių 
dėl kvėpavimo takų ligos, šią 
savaitę atšaukė keletą oficia-
lių audiencijų dėl peršalimo. 
Šventojo Sosto spaudos tarny-
ba pavadino tai „lengva liga“, 

bet kitų detalių nepateikė.
Vatikanas nenurodė, kokie 

negalavimai užklupo popiežių, 
tačiau anksčiau šią savaitę auko-
damas Pelenų trečiadienio mi-
šias jį vargino kosulys ir sloga.

Naujienų agentūros BNS 
informaciją atgaminti visuo-
menės informavimo priemo-
nėse bei interneto tinklala-
piuose be raštiško UAB BNS 
sutikimo draudžiama.

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

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

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimą

Ieškokite Rokiškio 
prekybos centruose!

AVINAS.  Pui-
ki savaitė. Savai-
tės antroje pusėje 
santykių aktuali-

jos pagaliau nueis į antrą pla-
ną, vienaip ar kitaip išsispręs. 
Trečiadienio vakaras dvelks 
romantika, tai palankiausias 
savaitės metas susitaikymams, 
pasimatymams. Savaitei besi-
baigiant tapsite griežtesni, ma-
žiau sukalbami, sunkiau val-
dysite savo ugningą energiją 
– pasistenkite, kad ji nežeistų 
aplinkinių. Pradėkite bėgioti, 
lankyti sporto klubą ir baseiną 
– tai padės nuleisti garą, atsipa-
laiduoti ir atgauti pusiausvyrą. 

JAUTIS. Ke-
tvirtadienio rytas 
atneš į jūsų širdis 
tikrą pavasarį – su-

žydėsite visu grožiu, atsisklei-
site. Išgražėsite išore ir vidumi, 
sulauksite daugiau sėkmės 
akimirkų, pajusite vidinę har-
moniją, sulauksite daugiau ma-
lonaus dėmesio.Vienišiamsko-
vas palankus romantiniams 
santykiams, ilgalaikiams įža-
dams. Sekmadienis jus netikė-
tai nustebins – būkite atviri po-
kyčiams ir tobulėjimui, tuomet 
dienos siurprizai bus kur kas 
malonesni. 

D V Y N I A I . 
Ypač svarbios 
pirmosios dvi sa-
vaitės dienos – įsi-

klausykite į savo vidinį balsą, 
intuiciją. Nenumokite ranka į 
nuojautas, įžvalgas – jos gali 
perspėti, kad pametėte teisin-
gą kryptį. Ši savaitė skirta pa-
tikrinti sprendimus, ištaisyti 
klaidas. Svarbius sprendimus 
dėl ateities perspektyvų dar 
kartą permąstykite savaitės 
pabaigoje – penktadienį, šeš-
tadienį. Trečiadienis jums bus 
itin sėkminga diena – išnaudo-
kite ją turiningai. 

VĖŽYS. An-
tradienio rytas bus 
kupinas iliuzijų – 
neapsigaukite. Li-

kusi savaitė bus gera, ypač se-
kmadienis. Atkreipkite dėmesį 
į savo vidinę būseną, nuojau-
tas, jausmus savaitės viduryje 
– trečiadienį ir ketvirtadienį. 
Tomis dienomis galite daug 
ką suprasti, savo viduje rasti 
tokius atsakymus, kurių jums 
nepajėgus duoti niekas kitas. 
Puiki savaitė aktyviai veiklai 
– turėsite daugiau jėgų ir ryžto 
nei įprastai. 

LIŪTAS. Ke-
tvirtadienis jums 
ypač palankus, 
nepraleiskite jo 

pasyviai, neiššvaistykite vel-
tui. Penktadienį ir šeštadienį 
nutildykite protą ir įsiklausy-
kite į širdies balsą – dabar bū-
tent jis pasufleruos teisingus 
sprendimus. Savaitgalis laukia 
nuostabus. Toks būna tik kar-
tą metuose – neiššvaistykite 
jo eiliniams reikalams. Bū-
site ypač kūrybiški, svajingi, 
įkvėpti. Kūrėjai ir menininkai 

Astrologinė prognozė savaitei 
gali sukurti tikrą šedevrą, o 
nekuriantys gali pradėti kurti. 
Planuokite tai dienai kažką ne-
kasdieniško, įstabaus. Ignoruo-
jančius savo tikrąją prigimtį 
savaitgalį gali lydėti chaosas, 
apnikti iliuzijos ar net dvasinė 
kančia. 

M E R G E L Ė . 
Pasistenkite ati-
trūkti nuo kas-
dienių reikalų, 

nebūkite pernelyg praktiški 
ir racionalūs – leiskite sau at-
sipalaiduoti, pasvajoti, kurkite 
savo svajonių gyvenimo vizi-
ją ir nors trumpam patikėkite 
stebuklais. Profesinius reika-
lus pagal galimybes atidėkite 
į antrą planą ir daugiau dė-
mesio skirkite šeimai ir myli-
miesiems, tėvams ir vaikams. 
Svarbiausius sprendimus ir 
reikalus atidėkite trečiadieniui 
– tądien viskas ims atrodys aiš-
kiau. Tai palankiausia jums sa-
vaitės diena. Savaitgalį stiprės 
nerimas, gali apimti egzisten-
cinės mintys – skirkite daugiau 
laiko sau, pasiimkite laisvadie-
nį nuo visko. 

S VA R S T Y -
KLĖS. Tęsiasi 
nelengvas metas. 
Geroji žinia: nuo 

ketvirtadienio dangus virš jūsų 
pragiedrės. Atgausite vidinę 
pusiausvyrą, harmoniją, pasau-
lis nebeatrodys toks atšiaurus ir 
nesvetingas. Atsipalaiduoti dar 
anksti – nepraraskite budrumo, 
visame kame elkitės apdairiai, 
nesivelkite į konfliktus, tačiau 
ir nepataikaukite, neveidmai-
niaukite, išdrįskite pasakyti 
„ne", išlikite sąžiningi. Pir-
madienį ir antradienį svarbių 
darbų geriau neplanuoti ir ap-
sišarvuoti patikimiausiu Svars-
tyklių ginklu – diplomatija ir 
gebėjimu atrasti kompromisą. 
Sekmadienį nusiteikite netikė-
tumams, tai nebus eilinė diena. 

S K O R P I O -
NAS. Antradienis 
– mažiausiai palan-
ki diena. Aplinki-

niai gali varginti paviršutiniš-
komis šnekomis, bus sunkiau 
suvaldyti situaciją – mažai kas 
priklausys nuo jūsų valios, vi-
same kame prireiks daugiau 
pastangų. Svarbesnius darbus 
ir susitikimus verčiau atidė-
ti trečiadieniui. Labai palanki 
diena bus ketvirtadienis – jeigu 
turite stiprią intuiciją, tądien pa-
sikliaukite ja. Sekmadienis jus 
gali išmušti iš vėžių, svarbiau-
sius reikalus sutvarkykite iki jo. 

ŠAULYS. Pir-
mąsias dvi darbo 
savaitės dienas gali 
būti sunku atrasti 

save – nepraraskite Šauliams 
būdingo optimizmo ir žvelki-
te į viską filosofiškai. Savaitės 
viduryje būkite jautresni ap-
linkiniams, venkite sarkazmo 
ir šmaikštesnių juokelių – jau-
tresni žmonės darysis itin įžei-
dūs ir pažeidžiami. Trečiadienį 
ir ketvirtadienį imkitės inicia-

tyvos – ištieskite pagalbos ran-
ką mažiau ryžtingiems, imkitės 
mentoriaus, globėjo pozicijos 
– taip sulauksite aplinkinių 
simpatijų, pasižymėsite. Penk-
tadienį būtinai nuveikite kažką 
džiaugsmingo, leiskitės į nuo-
tykius, geriausiai – kartu su 
vaikais. Savaitgalis žada būti 
nenuobodus, turiningas. Se-
kmadienį atraskite laiko dva-
sinės išminties šaltinių pažini-
mui, meditacijai, sąmoningam 
buvimui gamtoje.

OŽIARAGIS. 
Antradienį apsišar-
vuokite vienumoje 
– aplinkoje, san-

tykiuose jausite įtampą, trintį. 
Savaitės viduryje gali tekti 
plėšytis tarp namų ir darbo, 
šeimos ir karjeros reikalų. Lai-
mėsite, jei sugebėsite spėti vi-
sur, teisingai paskirstysite pri-
oritetus. Savaitgalis bus mažai 
nuspėjamas, tad gali varginti 
ypač konservatyvius Ožiara-
gius. Neplanuokite griežtos sa-
vaitgalio dienotvarkės – veikti 
ekspromtu šįkart palankiau. 
Atsipirkite pagundai sekma-
dienį paslapčia padirbėti – šis 
laikas sutvertas vidiniam pa-
sauliui ir dvasiniam gyveni-
mui, o ne darbams. 

VA N D E N I S. 
Nauja savaitė įneš 
aktualijų santykių 
srityje. Antradienį 

nepriimkite skubotų sprendi-
mų, neapsiribokite šia diena, 
žvelkite į kur kas tolimesnės 
ateities perspektyvą. Savai-
tės viduryje elkitės santūriau, 
nuosaikiau – didėja rizika būti 
neteisingai suprastiems ir nei-
gimai įvertintiems. Į savaitės 
pabaigą gali apimti vidiniai 
prieštaravimai, daug svarsty-
site, bus sudėtinga apsispręsti. 
Savaitgalį paskirkite maloniam 
poilsiui, pramogoms ir roman-
tikai. Sekmadienis – tobula 
diena susitikimams, pasima-
tymams. Imkitės iniciatyvos 
atkurti nutrūkusius santykius 
arba užmegzti naujus. 

ŽUVYS. Ši 
savaitė bus ypač 
sėkminga Žuvims 
– jums seksis prak-

tiškai viskas. Imkitės inicia-
tyvos svarbiuose darbuose, 
pradėkite senai išsvajotus pro-
jektus, atskleiskite pasauliui 
savo gabumus ir talentus, bū-
kite (tapkite) savimi! Pačios 
palankiausios savaitės dienos 
prasidės nuo trečiadienio. Se-
kmadienis gali tapti jūsų tri-
umfo diena, vainikuojančia 
visų metų pastangas, todėl 
šią savaitę skirkite išties svar-
biems, strateginiams darbams, 
savirealizacijos ir kūrybiniams 
projektams. Tai ir puiki diena 
kažko naujo pradžiai. Dabar 
viskas jūsų rankose.

PRO MEMORIA

Jonas Sargūnas  1950-2020 m.
Gimė ir augo Ragelių kaime. Baigęs Ragelių septynmetę 

mokyklą, įgijo traktorininko profesiją, 
dirbo traktorininku, o vėliau miško darbininku.

Nuoširdžią užuojautą reiškiame velionio seseriai Janinai 
ir žmonai Zitai.

Aldona ir Vytautas Šlikai

Pandėlio seniūnija:
DANUTĖ VAIČEKAUSKIENĖ 1933.04.07 – 2020.02.25
RIMANTAS VIRBALAS 1967.01.26 – 2020.02.27
Rokiškio kaimiškoji seniūnija:
ULITA RIMŠIENĖ 1938.08.06 – 2020.02.25
VANDA JERMALAJEVA 1954.03.07 – 2020.02.27
Jūžintų seniūnija:
JONAS SARGŪNAS 1950.05.13 – 2020.02.26
Kamajų seniūnija:
KAZYS SKARDŽIUS 1954.02.24 – 2020.02.22

Policija įspėja saugotis sukčių
Lietuvos policija išplatino 

pranešimą, įspėjantį šalies 
gyventojus, kad panika dėl 
korona viruso gali pasinau-
doti sukčiai.

„Šalyje kylančia panika dėl 
koronaviruso gali pasinaudo-
ti ir sukčiai ar vagys. Policija 
įspėja gyventojus neatidarinėti 
durų nepažįstamiems asme-

nims, kurie apsimeta medi-
kais, pareigūnais, Nacionalinio 
visuomenės sveikatos centro 
ar kitų tarnybų pareigūnais ir 
siūlo dezinfekuoti namus, ap-
žiūrėti asmenis ar kambarius ir 
pan. Atkreipiame dėmesį, kad 
tarnybų atstovai ar pareigūnai 
turi turėti atpažįstamą unifor-
mą ir tarnybinius pažymėji-
mus. Galite sulaukti ir sukčių 

skambučių su įvairiais siūly-
mais. Svarbiausia neatskleisti 
savo asmens duomenų ir elek-
troninės bankininkystės kodų. 
Išlikite budrūs, nepasiduokite 
panikai, o kilus įtarimams - 
nedelsiant skambinkite 112“, 
– teigiama Lietuvos policijos 
paskyroje facebook tinkle.

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.

Centrinės valdžios perteklius per sausį – 173,3 mln. eurų
Centrinės valdžios per-

teklius šių metų sausį buvo 
173,3 mln. eurų ir sudarė 
0,3 proc. prognozuojamo šių 
metų bendrojo vidaus pro-
dukto (BVP). 

Centrinės valdžios per-
teklius pirmąjį metų mėnesį 
buvo 4,2 mln. eurų mažesnis 
nei 2019 metų sausį, kai jis su-
darė 177,5 mln. eurų (0,4 proc. 
to meto BVP), išankstinius 
duomenis pateikia Finansų mi-
nisterija. 

2020 metų centrinės val-

džios pajamos sausį buvo apie 
1,117 mlrd. eurų, išlaidos – 
954 mln. eurų. Sandorių su 
nefinansiniu turtu pasikeiti-
mas buvo neigiamas 10,6 mln. 
eurų.

Mokesčiai sudarė 69,3 proc. 
sausio centrinės valdžios paja-
mų, o 26,5 proc. – socialinės 
įmokos. Per šių metų sausį di-
džiausią išlaidų dalį sudarė so-
cialinės išmokos – 62,8 proc., 
dotacijos – 18 proc., palūkanos 
– 6,5 proc. bei darbo užmokes-
tis ir socialinis draudimas – 6,1 
proc.

Prognozuojamas 2020 metų 
BVP – 50,9 mlrd. eurų.

Centrinės valdžios sektorius 
apima valstybės biudžetą, soci-
alinės apsaugos fondus („So-
drą“, Privalomojo sveikatos 
draudimo fondo biudžetą, Ga-
rantinį fondą ir Ilgalaikio darbo 
išmokų fondą), nebiudžetinius 
Rezervinį (Stabilizavimo) ir 
Ignalinos AE uždarymo fon-
dus, Žemės ūkio paskolų ga-
rantijų fondo lėšas laikomas 
valstybės iždo sąskaitoje, taip 
pat Turto banką.

BNS inform.

Turkija numušė du sirų lėktuvus virš Idlibo
Turkijos kariuomenė se-

kmadienį patvirtino, kad jos 
pajėgos virš Sirijos Idlibo 
provincijos numušė du sirų 
bombonešius Su-24.

„Sunaikintos trys priešra-
ketinės sistemos, įskaitant tą, 
kuri numušė mūsų bepilotį. 

Numušti du sirų Su-24“, – sa-
koma turkų kariuomenės išpla-
tintame pranešime.

Kiek anksčiau Sirijos vals-
tybinė televizija pranešė, kad 
Turkijos pajėgos „nusitaikė“ į 
du sirų lėktuvus virš sukilėlių 
bastiono Idlibo šiaurės vakari-
nėje Sirijoje. Tuo metu viena 

sukilėlių grupė ir padėtį Sirijo-
je stebinti organizacija „Syrian 
Observatory for Human Ri-
ghts“ pranešė, kad tie lėktuvai 
buvo numušti. Sirijos naujienų 
agentūra SANA pranešė, kad tų 
orlaivių pilotai sėkmingai kata-
pultavosi ir nenukentėjo.

BNS inform.
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Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Kovo 3 d. Naktį 6

Dieną 8
P, 
2-6 m/s

Kovo 4 d. Naktį 3
Dieną 7

V,
1-5 m/s

Kovo 5 d. Naktį 1
Dieną 5

ŠV, 
2-6 m/s
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ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

deda ragelį.
Tada prie jo prieina studentas 

ir sako:
– Jūs pamiršote dar vieną 

stadiją.
Pats surenka tą patį numerį:
– Alio. Jus trukdo Ignas. 

Man niekas neskambino?
***

Psichiatras išrašo pacientą:
– Na, regisi, jus išgydėme 

nuo didybės manijos! Nejaugi 
nesidžiaugiat?

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

***
Vyksta egzaminas. 

Profesorius:
– Klausimas penketui: kuo 

matuojama įtampa?
– Klausimas ketvertui: kuo 

matuojama įtampa: a) voltmetru 
b) ampermetru?

– Klausimas trejetui: ar tik ne 
voltmetru matuojama įtampa?

***
Į kalėjimo viršininko 

kabinetą atveda kalinį bėglį. 
Viršininkas klausia:

– Tai kodėl, Petraiti, iš 
kalėjimo bėgai?

– Vesti norėjau.
– Keistai, Petraiti, laisvę 

įsivaizduoji...
***

Neišsimiegojusi žmona ryte 
priekaištauja vyrui:

– Visą naktį negalėjau 
užmigti. Tu garsiai knarkei, o 
šuo lojo.

Vyras ramiai:
– O tu ko norėjai: kad šuo 

knarktų, o aš ločiau?

***
Kaimas, laidotuvės. Dvi 

kaimynės stovi prie karsto, o 
viena ir sako:

– Koks jis gražus dabar 
numiręs.

O kita pritaria:
– Nieko keisto, jis jau tris 

dienas negeria...
***

Egzaminas. Dėstytojas 
sako:

– Gerai, Petraiti. Parašysiu 
aš tuos penkis tau, jei pasakysi, 
kokia mano pavardė.

 – Dėstytojau, o kiek man 
parašysit, jei pasakysiu, kaip 
jus iš tiesų vadina?

***
Sugavo suvalkietis auksinę 

žuvelę. Ji ir klausia:
– Suvalkietis?
– Taip.
– Tada geriau jau iškepk!

***
Skelbimas restorane: 

„Pas mus nauja vadovybė“. 
Nuolatinis lankytojas klausia 
padavėjo:

– Tai ponas Petraitis išėjo 
iš darbo?

– Visai ne. Ponas Petraitis 
vedė.

***
Drovus jaunuolis 

pasimatyme klausia merginos:
– Ar jūs anksčiau berniukų 

turėjote?
– Na ką jūs. Nė vieno. Tik 

mergaites. Nesijaudinkit, jas 
dabar mano mama prižiūri. 

***
Kaip atpažinti jaunikį 

kaimo vestuvėse. Paprasta: jo 
sportinis kostiumas naujas. 

Sinagogoje senelio Izios 
klausia, kodėl jis nenešioja 
kaukės dėl korona viruso. Ar 
jis nebijąs mirti. Senelis Izia 
atsakė:

– Man 75 metai. Aš sergu 
prostatitu, žvyneline, mano 
aukštas kraujo spaudimas, 
inkstuose – akmenys, be to, 
aš alergiškas katėms. Jei tas 
virusas mane nori numarinti, 
manyčiau, jam teks atsistoti į 
eilę.

***
Paskaita psichologijos 

fakultete:
– Šiandien tirsime tris 

žmogaus emocijas: nuostabą, 
susierzinimą ir sužvėrėjimą.

Dėstytojas paima telefoną ir 
surenka atsitiktinį numerį:

– Alio, pakvieskite prašau 
Igną.

– Jūs apsirikote, čia toks 
negyvena.

Padėjęs ragelį patenkintas 
dėstytojas:

– Tai buvo pirmoji stadija. 
Žiūrėkite toliau...

Vėl surenka tą patį numerį:
– Alio. Sakykite, o Ignas dar 

negrįžo?
– Aš jums jau sakiau, kad 

čia toks negyvena! (susierzinęs 
balsas)

Dėstytojas dar labiau 
patenkintas:

– O dabar paskutinė stadija.
Vėl renka tą patį numerį:
– Alio. Klausykite, kai ateis 

Ignas, perduokite jam...
Pertraukia šaukimas:
– Kiek kartų galiu sakyti... 

Aš tą jūsų Igną...
Dėstytojas triumfuodamas 

Dienos BBQ!

Kauno g., 7 Rokiškis
Orų prognozė kovo 3-5 d.

Darbo dienomis 11-14 val.

BALDAI

• Dvi keturkampes lentynas, 
kabinamas ant sienos. Kaina 
12 Eur/vnt. Tel. 8 686 97 344. 
Rokiškis

• TV staliuką, kuriame yra du 
stalčiai. Matmenys 150x44 cm. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 686 97 344. 
Rokiškis
• Tvirtą žurnalinį staliuką. 
Matmenys 120x60 cm. Kaina 55 

Eur. Tel. 8 686 97 344.  
Rokiškis
• Dvi lovas su spintelėmis ir 
veidrodžiu. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• Spintą. Kaina 110 Eur.  

Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• Dvigulę lovą be čiužinių, su 
spintelėmis. Matmenys 180x190 
cm. Defektų nėra, tik keli 
pabraižymai. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 693 15 791. Rokiškis
• Neaukštą, geros būklės pufą-kėdę. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 626 50 483. 
Anykščiai
• Dvigulę medinę 140x200 cm lovą 
su dviem spintelėmis. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 626 50 483.  
Anykščiai
• Mažai naudotą sofą-lovą, 
ištiesiamą fotelį ir pufą.  
Tel. 8 652 82 907. Rokiškis
• Mažai naudotą, idealios būklės, 
su išlanktoma miegama dalimi, 
dviem stalčiais patalynei sofą-
lovą +3 dekoratyvines pagalves. 
Matmenys: ištiestos sofos 220x160 

cm. Pasiimti patiems. Kaina 190 
Eur. Tel. 8 625 28 988.  
Rokiškis

• Plaunantį dulkių siurblį Bissell 
CrossWave 3in1. Vienu metu 
plauna, siurbia ir džiovina grindis. 
Tinka įvairiems paviršiams, taip pat 
ir kilimams siurbti/plauti. Naudotas 
ne daugiau kaip metus. Galioja 
garantija. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 651 59 296. Rokiškis
• Dujų balioną už 15 Eur. ir 
naudotą, geros būklės šaldymo 
dėžę Electrolux. Visa informacija ir 
kaina telefonu. Tel. 8 682 96 113. 
Rokiškis
• Elektrinę viryklę su griliumi.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Kavavirę. Naudota tik du kartus. 

BUITINĖ TECHNIKA

Kaina 25 Eur. Tel. 8 626 90 489. 
Rokiškis
• Dujų balioną su žarnele ir 
reduktoriumi. Kaina 20 Eur, tik 
balionas – 15 Eur.  
Tel. 8 625 81 278. Rokiškis
• Naudotus, patikrintus, puikiai 
veikiančius automatinius kavos 
aparatus. Tel. 8 610 77 145. 
Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Vasario 25 d. apie 16:00-
16:30, Rokiškyje prie Iki Cento 
parduotuvės, link Panevėžio g. 
14 pamestas telefonas Samsung 
Galaxy s9 (mėlynos spalvos). 
Radusiems atsilyginsiu.  
Tel. 8 621 33 688.  
Rokiškis


