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UAB „ROKIŠKIO 
AUTOBUSŲ PARKAS”

UAB „Rokiškio autobusų parkas“ teritorijoje išnuomoja-
mos vietos automobilių stovėjimui. 

UAB Rokiškio autobusų parko autobusais gabenamos 
siuntos į daugumą Lietuvos miestų.

Autobusų nuomos paslaugos.
Išorinė reklama ant keleivinių transporto priemonių.

Informacija tel. 52982 arba www.rokiskioap.lt

Dyzelinių ir benzininių automobilių, 
žemės ūkio ir statybinės 

technikos variklių diagnostika ir taisymas:

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

Mob.tel. (8-698 ) 32447

www.rokiskiosirena.lt
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Į Rokiškio Rotary parką atvežtas milžiniškas akmuo

Į besikuriantį Rokiškio Rotary parką Vilties gatvėje atgabentas didelis akmuo, kuris vėliau bus pastatytas 
kaip parko simbolis. 

Parkas pradėtas kurti prieš kaletą metų Rokiškio Rotary klubo iniciatyva. Prie jo gerovės smarkiai prisideda Ro-
kiškio rajono savivaldybė ir miesto seniūnija. Šiuo metu baigiamas ruošti parko techninis projektas kuriame numatyta 
vaikų žaidimo aikštelės, apšvietimas ir kiti parkui būdingi atributai.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Kas reanimuoja „Vyturėlį“? Pėdsakai veda į „Dominari“
Kitados šis pastatas Respubli-

kos gatvėje rokiškėnams buvo 
žinomas kaip maisto prekių par-
duotuvė „Vyturėlis“, žaislų ir 
prekių vaikams krautuvė „Vaikų 
pasaulis“, o antrajame aukšte dar 
veikė ir kavinukė vaikams. Vė-
liau pastate buvo maisto prekių 
parduotuvė, keletą kartų bandy-
ta įkurti naktinį klubą. Vis nesė-
kmingai: paskutinis bandymas 
tetruko gerus trejetą mėnesių. 
Jau ilgokai pastatas buvo gerokai 
apleistas. Panašu, kad pramogų 
paskirties jame bus atsisakyta – 
preliminariais duomenimis, pas-
tate įsikurs lengvosios pramonės 
įmonės cechas.

„Rokiškio Sirenos“ šaltiniai rajo-
no savivaldybėje teigė, kad ši įmonė 
– galimai Panevėžio firma „Domina-
ri“. Ji mūsų mieste ieškojo gamybi-
nių patalpų, ir, panašu, kad jas rado. 
Apie tai, kad įmonė bus susijusi su 
lengvąja pramone, leidžia įtarti ir tai, 

kad joje darbinasi buvusios „Lelijos“ 
siuvėjos.

„Rokiškio Sirena“ paskambino 
vieninteliu UAB „Dominari“ inter-
neto svetainėje nurodytu telefonu. 
Atsiliepusi darbuotoja atsisakė ką 
nors komentuoti, teigdama: „Mes 

jokios informacijos neteikiame“. 
Tačiau užsiminė, kad įmonės cecho 
Rokiškyje klausimu jau gauta kele-
tas laiškų. Ši įmonė užsiima baldų 
gamyba.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Rokiškio savivaldybė pradės
skirstyti lėšas, skirtas verslo
sąlygoms gerinti

Vyriausybė šiemet savivaldy-
bėms skyrė 10 mln. eurų verslo 
sąlygoms gerinti. Išanalizavus 
padėtį valstybėje, nustatyta, jog 
savivaldybės skirtingai įsivaiz-
duoja vietos verslo rėmimą. Vie-
nos gautus pinigus skyrė gatvių 
asfaltavimui, kitos planuoja už 
visus pinigus įsigyti žemės sklypą.

Pasak Rokiškio rajono savival-
dybės administracijos direktoriaus 
pavaduotojo Valerijaus Rancevo, 
Rokiškio rajono savivaldybė, svars-
tydama biudžetą, verslo paramai 
šiais metais skyrė 118 tūkst. eurų.

„Numatėm, jog šiemet šios lėšos 
būtų skirtos verslo paramos progra-
mai - smulkaus ir vidutinio verslo 
paramai bei kaimo programai rem-
ti. Kadangi verslo rėmimui gavo-
me papildomą finansinę paramą iš 
vyriausybės, todėl abiems progra-
moms remti paskirstėme vienodą 
pinigų sumą, po 70 tūkst. Eurų”- 
sako administracijos direktorius V. 
Rancevas.

Pagal Rokiškio rajono savival-
dybės smulkaus ir vidutinio verslo 
plėtros programą vienas verslo su-
bjektas per vienerius metus negali 
pateikti daugiau kaip 3 paraiškų, o 
bendra teikiama paraiškų suma ne-
gali būti didesnė nei 3000 eurų. Pro-
gramoje numatyti prioritetai: labai 
mažoms įmonėms, turinčioms iki 
10 darbuotojų, kai įmonės staciona-

ri veikla vykdoma Rokiškio rajono 
kaimo vietovėje ar Rokiškio mies-
te Nepriklausomybės aikštėje, bei 
verslo subjektams, nukentėjusiems 
nuo COVID-19, įrašytiems į VMI 
skelbiamą aktualų sąrašą. Paskelbus 
paraiškų priėmimą, buvo gauta virš 
50 paraiškų. Pasiekus lėšų, skirtų 
Rokiškio r. savivaldybės smulkaus 
ir vidutinio verslo plėtros progra-
mai einamiesiems metams, limitą, 
paraiškų priėmimas nuo 2020 07 31 
10:00 val. buvo sustabdytas. Lėšų 
skirtymas pagal pateiktas paraiškas 
prasidės nuo rugpjūčio mėnesio an-
tros pusės.

Administracijos direktorius V. 
Rancevas teigia, kad visos numaty-
tos lėšos bus panaudotos.

Rokiškio rajono savivaldybės 
Finansų skyriaus vedėja Reda Dū-
dienė sako, kad per pirmą pusmetį 
savivaldybė paskirtė 23 tūkst.eurų. 
Likusi suma bus panaudota per an-
trą pusmetį.

„Reaguodama į COVID-19 pan-
demijos sukeltus padarinius, Rokiš-
kio rajono savivaldybės taryba priė-
mė sprendimą, jog nuo birželio 1 d. 
iki gruodžio 31 d. fiziniai asmenys, 
norintys verstis veikla, įsigyjant 
verslo liudijimą, yra atleisti nuo 
mokėtino fiksuoto dydžio pajamų 
mokesčio. Tai taip pat yra parama 
verslo sąlygų gerinimui” - sakė R. 
Dūdienė.

Enrika PAVILONIENĖ

Karių savanorių pratybos – netoli Obelių
Šį savaitgalį – rugpjūčio 22-23 

d. rengiamos Krašto apsaugos sa-
vanorių pajėgų Vyčio apygardos 
5-osios rinktinės 506-osios pėsti-
ninkų kuopos pratybos. Jos vyks 
netoli Obelių: pietinėje jų dalyje, 
taip pat Trakų ir Mažeikių miš-
kuose.

Kariai savanoriai tausoja miš-
kus: kadangi dėl sausros rajono 
miškų gaisringumas yra padidė-
jęs, pratybų metu nuspręsta ne-
naudoti pirotechnikos. Pratybų 
metu bus naudojamos tik garso 

imitacijos priemonės.
Obelių apylinkėse važinės ka-

rinė technika, žygiuos, rengs pa-
salas kariai. Gyventojai kviečiami 
laikytis rimties ir nebijoti savo 
karių. 

Į klausimus, susijusius su pra-
tybomis, atsakys Krašto apsaugos 
savanorių pajėgų Vyčio apygardos 
5-osios rinktinės 506-osios pės-
tininkų kuopos vadas kapitonas 
Sergejus Afanasjevas, tel. (8-686) 
79554.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Gydymo įstaigoms kritiškai trūksta kraujo, 
skubiai prašoma visuomenės pagalbos

Sveikatos apsaugos ministerija 
(SAM) ir Nacionalinis kraujo cen-
tras (NKC) atkreipia visuomenės 
dėmesį, jog šiuo metu Lietuvos gy-
dymo įstaigose esantiems pacien-
tams kritiškai trūksta visų grupių 
kraujo.

Gydymo įstaigos siunčia skubų 
prašymą gyventojams padovanoti 
kraujo onkologinėmis ir kitomis sun-
kiomis ligomis sergantiems pacien-
tams, gimdyvėms, per nelaimingus 
įvykius nukentėjusiems žmonėms.

Gyventojai kviečiami kuo skubiau 
atvykti padovanoti kraujo ne tik apsi-
lankant stacionariuose NKC padali-

niuose didžiuosiuose Lietuvos mies-
tuose, tačiau ir aktyviai dalyvaujant 
mobiliose kraujo donorystės akcijose. 

Norintys ir galintys padovanoti 
kraujo kviečiami atvykti į NKC punk-
tus Vilniuje, Žolyno g. 34 bei Upės g. 
9 (prekybos centre CUP), Kaune (Vy-
tauto pr. 13), Klaipėdoje (Naikupės g. 
28), Panevėžyje, (Nemuno g. 75) bei 
Šiauliuose (S. Daukanto g. 90).

Informaciją apie padalinių darbo 
laiką bei artimiausias mobilias kraujo 
donorystės akcijas galima rasti NKC 
internetinėje svetainėje ir socialinio 
tinklo „Facebook“ paskyroje.

Sveikatos apsaugos ministerijos
inform.

Seimo rinkimuose daugiamandatėje apygardoje dalyvaujančios 
politinės jėgos kitą ketvirtadienį trauks numerius

Rugpjūčio 27 d. (ketvirta-
dienį) 10 val. Seimo Vitražo 
galerijoje Vyriausioji rinkimų 
komisija (VRK) organizuoja 
politinių partijų rinkimų nu-
merių traukimą.

Kaip pranešė VRK, ji kviečia po-
litinių partijų atstovus traukti rinki-
mų numerius

Burtų keliu partijų atstovų iš-
traukti rinkimų numeriai bus įrašo-
mi artėjančių Seimo rinkimų biule-

teniuose.
Norintieji dalyvauti numerių 

traukimo renginyje partijų ir koa-
licijų atstovai bus registruojami iki 
rugpjūčio 25 d.

VRK inform.
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Giedrius Kujelis: „Būčiau ir vienas ėjęs“
Holokaustas – skaudi tema mūsų 

tautai. Rokiškėnams taip pat: 1941 
m. rugpjūčio viduryje mūsų mies-
tas neteko daugiau nei pusės savo 
gyventojų. 1941 m. rugsėjo 15-16 d. 
miške netoli Bajorų buvo sušaudyta 
per 3 tūkst. mūsų miesto gyvento-
jų: 3200 žydų, 4 lietuviai ir lenkas. 
Dar per 1500 žydų po savaitės buvo 
nužudyta netoli Antanašės. Šioms 
žudynėms atminti Rokiškio krašto 
muziejaus istorikas Giedrius Ku-
jelis surengė pėsčiųjų žygį „Mirties 
keliu“ nuo Rokiškio geto, buvusio 
dabartinio muziejaus teritorijoje, 
iki žudynių vietos. Nueti į vieną pusę 
penki kilometrai. Tiek grupėmis po 
maždaug 200 žmonių tomis siaubin-
gomis dienomis ėjo rokiškėnai žydai 
iki vietovės, tapusios jų kapu. No-
rinčiųjų jų atminties vardan nueiti 
tą patį kelią ir grįžti, buvo tik pen-
ki: pats organizatorius, šauni jauna 
šeima: Julija ir Laurynas Kuodžiai 
su Julijos mama Jurga Deksnyte bei 
„Rokiškio Sirenos“ žurnalistė. „Net 
jei niekas nebūtų atėjęs, būčiau ėjęs 
vienas“, – sakė istorikas G. Kujelis.

Įdomus ir turiningas žygis
Kas nutiko, kad rokiškėnai, galima 

sakyti, ignoravo tokią svarbią datą? 
Klausimas lieka atviras. Ir pats istori-
kas G. Kujelis tik pečiais gūžčiojo. Juk 
liepos pabaigoje analogiška tema – ho-
lokausto metu žuvusios jaunos poetės 
Matildos Olkinaitės atminimui skirtos 
knygos „Atrakintas dienoraštis“ pri-
statymas sulaukė milžiniško dėmesio. 
Galbūt dėl mažesnio dėmesio kaltas 
tiesiog sutapimas: nemažai rajono 
šviesuomenės tuo pat metu dalyvavo 
kitame renginyje.

Kaip ten bebūtų, akivaizdu, kad 
nedalyvavę žygyje, prarado labai 
daug. Mat G. Kujelis detaliai tyrinėjo 
Rokiškio apskrities žydų istoriją nuo 
seniausių laikų iki tragiškos pabaigos 
1941-ųjų vasarą. Jis parengė įdomų, 
patrauklų, atvirą pasakojimą.

Žygyje praleistos pora valandų ne-
prailgo.

Pirmoji stotelė – Rokiškio getas
Šiemet pavasarį originalaus dizaino 

paminklu buvo paženklinta vieta prie 
Rokiškio krašto muziejaus, kuri 1941 
m. liepą ir pusę rugsėjo buvo laikinu 
prieglobsčiu Rokiškio žydams vyrams. 
Bent jau jų čia buvo dauguma. Dau-
gelis šeimų: moterys, vaikai, senukai 
buvo atskirti nuo vyrų ir išvežti į An-
tanašę. Ten buvo antrasis getas – jame 
buvo per 1500 žmonių.

Pasak G. Kujelio, tai dabar terito-
rija prie didžiojo kumetyno yra plyna 
vieta. O tuo metu, kai čia buvo kalina-
mi Rokiškio žydai, ten buvo nemažai 
smulkių statinių. Jie ir buvo prieglobs-
tis didžiulei miniai žmonių. Nacių 
okupantai iš pradžių žydus vyrus laikė 
naudinga darbo jėga: siuntė darbams į 
Sacaharos durpyną, darbams pas ūki-
ninkus.

Istoriko rankose: dokumentų kopi-
jos. Tai raštas, kurį žydų turto likvida-
vimo komisija skundėsi Rokiškio žydų 
stovyklos viršininkui. Raštas datuo-
tas 1941 m. rugpjūčio 12 d. Tai labai 
įdomi data, žinant, kas įvyks po trijų 
dienų. Rašte skundžiamasi, kad stovy-
klos sargyba dirba „nepakeliamomis“ 

sąlygomis: po 13-14 val., įskaitant 
sekmadienius. Skundžiamasi, kad ten-
ka dirbti „dulkių debesyse ir parazitų 
knibždynėje“. Ir atskiro atlyginimo 
negauna. Tuo tarpu dirbdami įstaigose, 
dirbtų tik po 7 val.

Klausimas, kodėl šis raštas parašy-
tas būtent rugpjūčio 12 d.? Be abejo-
nės, jį parašę asmenys puikiai žinojo, 
kas laukia Rokiškio žydų. Tai savotiš-
kas šantažo laiškas, norint užsitikrinti 
papildomą atlygį. Kol dar buvo kuo 
manipuliuoti. Po to, kai žydai būtų su-
naikinti, stovyklos sargybiniai iš savo 
šeimininkų jau nieko nebeiškaulytų. 
Ir jų pastangos pasiteisino: prie do-
kumento yra ir sąrašas, kas kiek gavo 
už savo bendrapiliečių, savojo miesto 
žmonių nužudymą. Daugiausia – 750 
rublių – gavo Rokiškio koncentracijos 
stovyklos viršininkas Vladas Baltrušai-
tis. Antanašės dvaro stovyklos komen-
dantas Bronius Šereiva bei Rokiškio 
koncentracijos stovyklos komendantas 
Juozas Sisas gavo 500 rublių. Eiliniai 
sargybiniai gavo po 250 rublių. Pasak 
L. Kuodžio, kuris puikiai išmano Nau-
jausiųjų laukų Lietuvos istoriją, už 60 
rublių tuomet buvo galima nusipirkti 
karvę. Taigi, žydų naikintojams buvo 
sumokėti milžiniški pinigai.

Įdomu tai, kad Judo sidabrinius jie 
gavo rugpjūčio 26-ąją, tuo metu, kai 
buvo sunaikinti jau abu: ir Rokiškio, ir 
Antanašės getai.

Paliko pėdsakų
Kaip pasakojo G. Kujelis, stovyklos 

sargai nehiperbolizavo, rašydami apie 
dulkes ir parazitus: nedidelėje teritori-
joje, keliuose pastatėliuose vienu metu 
glaudėsi tūkstančiai žmonių. Akivaiz-
du, kad ilgiau laikant žmones tokiomis 
baisiomis sąlygomis, galėjo kilti ir 
epidemijos. Didžiuosiuose miestuose 
getais paprastai tapdavo kuri nors se-
namiesčio dalis, kur taip pat suvarytų 
gyventojų tankumas buvo didžiulis. 
Rokiškyje, tiesa, bent jau apsiprausti 
žmonėms dvaro tvenkiniuose buvo 
leidžiama. Jiems maistą iš po skverno 
nešė gailestingi rokiškėnai, bet juos 

sargyba vaikydavo.
Menka paslaptis, kad su savimi žy-

dai atsinešė ir dalį vertingiausių daiktų, 
pavyzdžiui, sidabrinių indų, naudoja-
mų švenčiant šabą. Kaip įmanydami, 
jie suslapstė tokius daiktus stovykloje. 
Todėl statant namus, kasant tvenkinius 
po karo buvo rastos kelios slėptuvėlės. 
Didelių turtų Rokiškio žydai neturėjo: 
dauguma buvo smulkūs amatininkai.

Jų sargybiniai bazavosi dvaro kal-
vėje. Prie jos durų G. Kujelis rado 
unikalią plytą: ji datuota 1941 m. ir pa-
gaminta Velniakalnio plytų dirbtuvėje.

Kelias trumpas
Nuo sargybos namelio traukėme 

Bajorų link. Kaip ir žydų grupės, po 
maždaug 200 žmonių. Kadangi Bajo-
ruose buvo sušaudyta per 3000 žmo-
nių, galima paskaičiuoti, kad keliu per 
dvi dienas ėjo maždaug 15 tokių gru-
pių. Sunku patikėti, kad Bajorų žmo-
nės to nepastebėjo... Jie pastebėjo. Tik 
nieko negalėjo padaryti... Nes tie, ku-
rie atvirai būtų pademonstravę gailes-
tį, patys rizikavo atsidurti voroje.

Patiems žydams buvo pasaky-
ta, kad jie vedami darbams. Įdomu 
tai, kad didelę grupę lydėjo vos keli 
sargybiniai. Klausimas, kodėl žydai 
nebandė pasipriešinti, ar bent pabėg-
ti, liko atviras... Atsakymo variantų 
daug, bet niekas tiksliai pasakyti ne-
gali.

Kodėl lietuviai nesugebėjo išgel-
bėti žydų? Reikia suprasti, kad nacių 
režimas Vakarų Europoje ir Rytų Eu-
ropoje kardinaliai skyrėsi. Čia buvo 
žiauriai persekiojami žydų gelbėtojai. 
Už žydo gelbėjimą grėsė mirties baus-
mė visai šeimai. Tačiau daug lietuvių 
rizikavo gelbėdami žmones. Beje, G. 
Kujelis priminė, kad žydai buvo tik 
pirmosios aukos siaubingame nacių 
plane. Ir lietuviams grėsė toks pat nai-
kinimas: nacių planuose gyvi turėjo 
likti tik tie, kurie atitiktų jų numaty-
tus rasinio grynumo kriterijus, o kiti 
– ilgainiui sunaikinti, kad atlaisvintų 
„gyvybinę erdvę“ arijams.

J. Deksnytė G. Kujelio klausinėjo 

apie tai, kokie buvo Rokiškio žydai: 
kuo jie vertėsi, kaip kūrė savo gyve-
nimą. Apie tai, kaip pažinti jų statytus 
namus Rokiškio senamiestyje.

Artėjant prie nužudymo vietos, 
kilo natūralus klausimas, kaip žmo-
nės, normalūs, sveiki žmonės rokiškė-
nai, galėjo tapti tokiais žvėrimis, kad 
į mirtį nuvarė ir per dvi dienas nužu-
dė daugiau nei 3000 žmonių? Pasak 
G. Kujelio, klaidingai manoma, kad 
holokausto dalyvis yra tik tas, kuris 
šaudė. Pagal tarptautinį apibrėžimą, 
nacių nusikaltimų bendrininkai yra ir 
tie, kurie sudarinėjo sąrašus, skundė, 
kurie rinko žydų turtą. L. Kuodis kal-
bėjo apie tai, kodėl taip greitai ir efek-
tyviai Lietuvos žydai buvo suvaryti į 
getus. Mažai kas apie tai kalba, tačiau 
žydų sąrašus sudarė ne naciai. Juos 
sudarė sovietai dar pirmosios okupa-
cijos metu. Dalis žydų buvo ištremta, 
visų turtas: didesni ir mažesni verslai, 
buvo nacionalizuoti. Ir traukdamiesi 
sovietai, žinoma, nespėjo tų sąrašų nei 
pasiimti, nei sunaikinti.

Taigi, grįžtame prie klausimo, kaip 
normalus žmogus gali pakelti ginklą 
prieš vaiką ir senuką. G. Kujelis pa-
sakojo, kad tam naciai Lietuvoje kūrė 
vadinamąjį Tautos darbo apsaugos 
batalioną. Nuo 1941 m. liepos jam 
vadovavo jau vokiečiai. Ir tuomet 
bataliono kariai buvo įtraukti į žydų 
šaudynes. Ne visi: daugiau nei šim-
tas karių išėjo iš bataliono, nemažai 
tiesiog dezertyravo, vienas kuopos 
vadas nusišovė. Tačiau taip elgėsi ne 
visi. Kai kurie, žudydami žmones, pa-
siekė ir Baltarusiją.

Tačiau žudyti žmones yra priešinga 
žmogaus prigimčiai. Todėl nenuosta-
bu, kad nuolatinės žudynės ėmė atsi-
liepti žmogžudžių: tiek esesininkų, tiek 
jų parankinių psichikai. Užmušti sąži-
nės priekaištus padėdavo vienintelė 
priemonė: alkoholis. Dideli jo kiekiai. 
Naciai reguliariai jį tiekė žudikams 
tokiais kiekiais, kad jie gertų, tačiau 
galėtų vykdyti šitą siaubingą užduotį.

Žudynės netoli kapinių
Bekalbėdami artėjome prie san-

kryžos, vedančios į Lukštus. Visai ša-
lia – Velniaduobės smuklės pamatai. 
Kiek tolėliau miške – senosios Bajorų 
kapinės. Keista, kad žudynėms naci-
ai parinko gana judrią vietą. Tačiau, 
pasak G. Kujelio, ir Antanašėje geto 
gyventojai buvo sušaudyti lygiai taip 
pat netoli gyvenvietės.

Žinoma, nuolatinis šūvių garsas tu-
rėjo girdėtis Bajorų gyventojams. Kad 
nors kažkiek prislopintų juos, buvo 
užvestas didelis traktorius. Pasak is-
toriko, kai kurie žmonės pasakojo, 
prasmukę beveik iki pat žudynių vie-

tos, pavyzdžiui, sentikių berniukas, 
vadeliojęs vežimą. Tačiau ar tai tiesa, 
sunku pasakyti.

Ten, kur 1941 m. rugpjūčio 15-16 
d. įvyko baisi tragedija, dabar tylus 
memorialas. Apie tai, kas čia vyko, 
liudija aštuonios duobės. Užlietos 
betonu. G. Kujelis perskaitė 1944 m. 
liepą sovietų valdžios ataskaitą apie 
žudynių prie Bajorų palaikų ekshu-
maciją. Joje dalyvavo sovietų armi-
jos gydytojai, vietos gydytojai, taip 
pat Lukštų kunigas bei vietiniai gy-
ventojai. Kodėl liudininku buvo pa-
kviestas ir dvasininkas, nors sovietų 
valdžia katalikų dvasininkų nekentė 
kaip maro? G. Kujelis mano, kad taip 
pasielgta, nes kunigas turėjo didžiulį 
autoritetą vietos žmonių tarpe.

Raportas trumpas, tačiau labai 
emocingas. Kalbėta apie tai, jog duo-
bėse matyti moterų, paskutinę gyveni-
mo sekundę apglėbusių ir savo kūnais 
uždengusių vaikus, palaikai. Duobė-
se: kūdikiai, vaikai, senukai... Tarp 
nužudytųjų – jų smulkūs asmeniniai 
daiktai, pavyzdžiui, maldos knygų 
puslapiai, dokumentai... G. Kujelis 
priminė ir legendą apie žudynes: rabi-
nas pasiprašė, kad jį sušaudytų pasku-
tinį, ir kol buvo žudomi jo tautiečiai, 
visą laiką meldėsi. Jį, žmoną ir dukre-
lę sušaudė paskutinius...

Tyloje atminties ženklan prie pa-
minklo kiekvienas žygeivis padėjo 
akmenuką. Kodėl žydai atminties var-
dan deda ne gėles, žvakes, bet akme-
nukus, yra keli pamąstymai. Šie maži 
akmenukai tik maža pagarbos duoklė 
tiems, kurie kūrė mūsų miesto istoriją.

Juk buvo nužudyta daugiau nei 
pusė Rokiškio ir mūsų rajono mies-
telių gyventojų. Žmonės, kurie kūrė 
mūsų valstybę: kariai savanoriai, inte-
ligentai, verslo žmonės, paprasti dar-
bininkai ir amatininkai.

J. Deksnytė pabrėžė, kad toks žy-
gis reikalingas būtent tam, kad mes 
niekada nepamirštume to, kas įvyko 
1941 m. rugpjūtį. Ir keliaudami iš ma-
sinių žudynių vietos į Rokiškį, keliau-
tojai diskutavo apie tai, kodėl ir kaip 
blogis užvaldo žmones ir visuomenes. 
Kodėl nebelieka sveiko proto ir drą-
sos pasakyti: „Gana! Aš nežudysiu“. 
Kaip galios, valdžios ir smurto spiralė 
totalitarines visuomenes paskandina 
kraujo upėse.

Kad po nacių buvo tokie pat kruvi-
ni sovietų, raudonųjų khmerų, Šiaurės 
Korėjos režimai...

„Mes turime apie tai kalbėti. Mes 
turime dalyvauti. Kad toks blogis nie-
kada nepasikartotų“, – reziumavo J. 
Deksnytė.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Senelių sodyboje įkurdintos levandos puikiai prigijo ir džiugina savo žiedais
Lankydamasi po gilias 

tradicijas turinčius levandų 
ūkius Jungtinėje Karalystė-
je ir Pietų Prancūzijoje, bei 
dalyvaudama seminaruose 
Aušra Kiselė su vyru Algi-
mantu sėmėsi patirties kaip 
jas auginti. Nepabijoję iššū-
kio sunkesnėje, molingoje 
dirvoje įkurdinti levandų 
sodinukus, prieš trejus me-
tus pradėjo auginti levan-
das senelių buvusioje ir tėvų 
Zitos ir Alvydo Tumelionių 
išsaugotoje sodyboje Štaro-
nių kaime (Jūžintų sen.).

Kalbant su Aušra ir jos 
mama Zita, netyla aplink 
dūzgiančių bitučių sparne-
lių garsai. Joms dabar pats 
darbymetis. Violetine ir ro-
žine spalva pražydusios le-
vandų pievos ir visai šalia 
augančios didžiulės liepos 
vilioja savo nektaru. Negali 
neužuosti svaiginančių kva-
pų aplinkui. Visai netoliese 
tvarkinga eilute sustatyti 
aviliai. Tai Aušros Kiselės 
tėčio Alvydo hobis.

– Vaikystė pas senelius 
kaime išugdė meilę gamtai 
ir grožiui?

– Kaip dabar sakau – gy-
venu tarp miesto ir kaimo. 
Gimiau, augau, mokiausi ir 
dirbu Kaune, bet visas vai-
kystės ir paauglystės vasaras 
kartu su sese Justina pralei-
dome Štaronių kaime pas 
senelius. Čia pažinau gamtą, 
jos dėsnius, žmogaus sintezę 
su aplinka, augalais ir gyvū-
nais. Nuo mažens girdėjau ti-
kruosius augalų pavadinimus, 
kaip jie atrodo, auga, kaip 
juos prižiūrėti bei rūpintis, to-
dėl ir dabar domiuosi augalų 
aromaterapija. Beje, aroma-
terapijoje dažniausiai naudo-
jamas augalas ir yra levanda 
– dėl jos universalumo bei 
galimybės įvairiai pritaikyti 
tiek paprasčiausiai auginant 
sode ar gėlyne, tiek kosmeti-
kos gamyboje, tiek virtuvėje 
ar dekore.

– Levandų auginimas 
tapo pagrindiniu hobiu, ku-
riuo užkrėtėte ir visą savo 
šeimą?

– Net keliaudami užsieny-
je tiek su vyru, tiek su tėvais, 
ieškome, kur galima būtų 
pamatyti vietinius levandų 
ūkius ir susipažinti su juose 
gaminama produkcija. Grįžus 
kaskart vis kyla naujų idėjų ir 
minčių, kaip tai įgyvendinti 
bei pritaikyti čia, Lietuvoje, 
savo sodyboje. Džiaugiuosi, 
kad sulaukiu visapusiško šei-
mos palaikymo.

– Kur buvo pasodinti pir-
mieji pasodinti levandų sodi-
nukai?

– Pirmuosius sodinukus 
sodyboje Štaronių kaime pa-
sodino mama Zita.

Levandų sėjinukus paban-

džiau susidaiginti gyvendama 
užsienyje ir, kai tai pavyko, 
pasidalinau savo patirtimi su 
mama. Ji nusprendė, kad pa-
bandys užsiauginti jų ir so-
dyboje Štaronių kaime. Tai 
buvo tarsi eksperimentas, nes 
čia ne pati idealiausia dirva 
auginti levandas: sunkus ir 
drėgmei nelaidus priemolis. 
Bet augaliukai įsitvirtino, sė-
kmingai peržiemojo ir išken-
tė lietingas vasaras.

Tada nusprendėme, kad 
verta pabandyti levandas au-
ginti ir didesniame dirvos 
plote. Taip prieš trejus metus 
pradėjome auginti levandas 
senelių buvusioje ir tėvų iš-
saugotoje sodyboje.

Sudygo visos namuose pa-
sėtos sėklytės. Mama sako, 
kad tai buvo ženklas, kad 
viskas bus gerai ir levandos 
sėkmingai čia augs.

– Kur sėmėtės patirties, 
kaip auginti levandas?

– Patirties sėmiausi skaity-
dama literatūrą, kartu su vyru 
dalyvavome seminaruose tiek 
užsienyje, tiek Lietuvoje ir 
keliavome bei žvalgėmės po 
gilias tradicijas turinčius le-

vandų ūkius Jungtinėje Kara-
lystėje ir Pietų Prancūzijoje. 
Žinoma, ten kitoks - šiltesnis 
ir švelnesnis klimatas, bet ieš-
kodama ir domėdamasi atrin-
kau penkias levandos rūšis, 
kurios gali augti esant mūsų 
klimato zonoje vyraujančiam 
žiemos šalčiui. Labai norėčiau 
papildyti „Levandų sodyboje“ 
auginamų sodinukų įvairovę 
dar keliomis tikrosios levan-
dos rūšimis. Man tai kartu 
labai įdomus užsiėmimas, nes 
galiu stebėti ir įsitikinti, ar už-
sienio augintojų pateikiamos 
rekomendacijos bei informa-
cija tinka ir mums.

– Kas darbuojasi „Le-
vandų sodyboje“?

– Dirbame visa šeima: tė-
vai, mano vyras ir aš. Kartu 
su mama ravime ir prižiūrime 
levandų sodinukus, o tėtis ir 
mano vyras prisideda prie 
sunkesnių ir sudėtingesnių, 
jėgos reikalaujančių ir sta-
tybos darbų. Kartais rankų 
darbo neužtenka, nes įdirbti 
žemei būtina technika, todėl 
esam labai dėkingi šio kaimo 
ūkininkui už pagalbą suariant 
ar kitaip įdirbant dirvą.

Levandos ima žydėti bir-
želio antroje pusėje ir žydi iki 
rugpjūčio vidurio. Jau stebi-
me kaip krūmeliai skleidžia 
violetinius žiedynus. Kitą va-
sarą tikimės „Levandų sody-
boje“ priimti visus norinčius 
pasigrožėti ir užuosti nors da-
lelę Provanso.

– Ar sudėtinga šių augalų 
pasisodinti tiesiog namie?

– Levandas galima dau-
ginti ir auginti tiek iš sėklų, 
tiek iš auginių. Dauginimas 
iš sėklų užtrunka ilgiau ir 
pareikalauja daugiau kantry-
bės. Sodinant daigus į dirvą, 
svarbu tinkamai ją paruošti. 
Žinoma, pasisekė tiems, ku-
rių dirva yra laidi vandeniui 
ir neužsistovi drėgmė, puikus 
drenažas, bei žemė nėra der-
linga. Tokią dirvą labai mėgs-
ta levandos ir joje puikiai 
auga. Tuomet augalas vasarą 
gausiai žydi ir būna prikaupęs 
daug eterinių aliejų. Jei dirva 
molinga ar sunki, kaip pas 
mus, reiktų naudoti akmenis 
ir smėlį.

Levandos labai mėgsta 
saulę, todėl sodinant svarbu 
parinkti vietą, kurioje didžią-

ją dienos dalį bus saulėta ir 
šviesu. Kad levandų krūme-
liai būtų vešlūs, juos reikia 
apkirpti rudenį, prieš žiemos 
ramųjį sezoną, ir pavasarį, 
kai jau būna praėję šalčiai. 
Svarbu kerpant nepažeisti 
medinės augalo dalies.

– Kaip galima ilgiau 
džiaugtis šiais nuostabiais 
augalais?

– Kol kas mūsų vasaromis 
žydinčias levandas gausiai 
lanko ūkyje auginamos bitės 
ir iš jų neša žiedadulkes bei 
nektarą. Draugus ir gimines 
apdovanojame levandų sodi-
nukais ar džiovintomis žie-
dų puokštelėmis, kvapniais 
maišeliais. Taip pat sau ir 
draugams distiliuojame le-
vandų žiedų hidrolatą.

Kasmet kyla vis naujų idė-
jų ir planų, todėl tikimės jas 
netrukus įgyvendinti ir nu-
džiuginti tuos, kam taip pat 
patinka levandos ir jų nuos-
tabus aromatas bei raminan-
tys violetine spalva žydintys 
dūzgiančių bičių, kamanių ir 
drugelių pilni laukai.

– Jūs ne tik pati auginate 
levandas, bet ir šiuo grožiu 

dalijatės su visuomene?
– Nudžiugau sužinojusi, 

kad Rokiškio rajono savival-
dybė yra suplanavusi L. Šep-
kos parke pasodinti levandų 
ir sukurti poilsio zoną. Mus 
tai labai sužavėjo, todėl mie-
lai prisidėjome puošiant parką 
„Levandų sodyboje“ užaugin-
tais levandų krūmeliais. Tiki-
mės, kad jie sėkmingai prigis 
ir savo žiedais džiugins miesto 
gyventojus bei svečius.

Geri darbai visada suteikia 
laimės tiek darančiajam, tiek 
gaunančiam. Teko man ir sava-
noriauti, padėti pagalbos pra-
šantiems žmonėms, todėl su-
prantu, kaip geri norai ir darbai 
kuria gražią ir tvarią aplinką, 
kurioje gera ir malonu gyventi. 
Kuo daugiau laimingų žmonių 
aplink, tuo smagiau. Kad ir 
kokios priemonės bebūtų tam 
pasiekti. Svarbiausia – pradėti 
nuo savęs.

Visi augalai ir žiedai yra 
nuostabūs, o patys gražiausi 
– pirmieji pavasario žiedai, 
kurie gaivina ir džiugina akį 
po pilkos ir šaltos žiemos.

Kalbino 
Enrika PAVILONIENĖ

Aušra Kiselė su augintiniu „Levandų sodyboje“.

Aušra Kiselė kartu su mama Zita šį grožį kūrė nuo pirmųjų sėkliukių.                                              E. Pavilonienės nuotr.
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AUGALAI

• Pašarinius kviečius, miežius.  
Tel. 8 627 34 750. Rokiškis
• Ką tik nuskintus, naminius, 
skanius pomidorus. Po 1,50 Eur. 
Tel. 8 675 38 370. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Automobilinį CD grotuvą PLUS2 
P2-3030. MP3. Kaina 10 Eur. Tel. 8 
647 55 957. Rokiškis
• Automobilinį CD grotuvą 
Pioneer. USB. AUX. WMA. MP3. 
AAC. Mosfet 50W x4. Kaina 35 
Eur. Tel. 8 647 55 957.  
Rokiškis
• Automobilinį CD grotuvą 
Kenwood KDC-4047U. MP3, 
WMA, AAC, AUX, USB. 50W-4. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 647 55 957. 
Rokiškis
• CD grotuvą Panasonic CQ-
C7303N. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 647 55 957. Rokiškis
• Labai geros būklės, automobilinį 
CD grotuvą JVS KD-R711. MOS-
FET, WMA, MP3, AUX, USB. 
50W/4. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 647 55 957. Rokiškis
• Automobilinį CD grotuvą AEG 
CS MP 530 IR. USB, MP3. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 647 55 957.  
Rokiškis
• Automobilinį CD grotuvą 
Panasonic CQ-C1405N. MP3, 
AUX. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 647 55 957. Rokiškis
• Automobilinį CD grotuvą SONY 
CDX-M600R. MP3, atverčiamas. 
Dvigubas ekranas, spalvotas. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 647 55 957.  
Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Avelių bandą. 12 vnt.  
Tel. 8 630 53 487. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo ūkyje, turiu B 
kategorijos vairuotojo ir tr1, 
tr2, sz, kategorijų traktorininko 
pažymėjimą. Tel. 8 629 61 619. 
Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Darbui Aukštakalniuose ieškome 
krautuvo Manitou vairuotojo. 
Reikalavimai: traktorininko 

pažymėjimas arba vairuotojo 
C kategorijos pažymėjimas. 
Atlyginimas nuo 500 Eur į rankas. 
Tel. 8 626 31 878. Rokiškis
• Pieno ūkiui reikalinga melžėja. 
Tel. 8 611 48 872. Rokiškis
• Ieškau meistro, dirbančio su 
molio tinku, vidaus remonto 
darbams. Tel. 8 611 20 442. 
Rokiškis
• Skubiai ieškomas ūkio 
darbuotojas mechanizatorius-
operatorius darbui traktoriais 
ir kombainu, taip pat įvairiems 
technikos remonto, suvirinimo 
darbams. Darbo vieta 20 km 
nuo Rokiškio, kelyje Rokiškis 
– Pandėlys. Tel. 8 613 19 411. 
Rokiškis
• Rajone reikalingi obuolių 
supirkėjai. Tel. 8 687 33 067. 
Rokiškis
• Ramundas GM, UAB reikalingas 
(-a) padėklų remontininkas 
(-ė). Darbo vieta - Panemunėlio 
gel. stotis, Rokiškio raj. Darbo 
užmokestis – nuo 607 Eur iki 876 
Eur neatskaičius mokesčių.  
Tel. 8 650 29 960. Rokiškis
• Ramundas GM, UAB reikalingas 
(-a) medienos staklių operatorius 
(-ė). Darbo vieta - Dirbtuvių g. 
13, Obeliai, Rokiškio r. Darbas 
pamaininis. Iš Rokiškio darbuotojai 
vežami Įmonės transportu. Darbo 
užmokestis – neatskaičius mokesčių 
nuo 607 Eur iki 1084 Eur.  
Tel. 8 656 76 774. Rokiškis
• Reikalingi betonuotojai. Pamatų 
ir rostverkų įrengimas, atraminės 
sienos. Monolitinių laiptų 
betonavimas. Taip pat ir pagalbiniai 
darbininkai su minimalia darbo 
patirtimi statybose. Atsiskaitymas 
kiekviena savaitgalį, iš kitų miestų 
apgyvendinu. Kaina 2500 Eur.  
Tel. 8 606 85 517. Rokiškis
• Mėsos perdirbimo įmonei 
reikalingas sargas, meistras, mėsos 
išpjaustytojas, valytojas, ūkvedys, 
vairuotojas. Jeigu manote, kad 
galite užimti laisvą darbo vietą 
skambinkite nurodytu telefonu. 
Kaina 1000 Eur. Tel. 8 686 94 750. 
Rokiškis

KITA

• 2 naudotus dujų balionus.  
Tel. 8 614 86 750. Rokiškis
• Ekologiškus grūdus.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Sausas malkas. Tel. 8 671 89 551. 
Rokiškis
• Medienos atraižas.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Šiaudus ritiniais. Atvežu. 
 Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Toršerą, aukštis 158 cm. 
Pakabinamą šviestuvą, aukštis 62 
cm. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 650 30 327. Rokiškis
• Elektrinį variklį  0,75 kW. Kaina 
35 Eur. Tel. 8 670 30 834.  
Rokiškis
• Kėlimo gervę (telferį). Geros 
būklės. Ir gerą grūdų malūną.  
Tel. 8 650 50 498. Rokiškis
• Geros būklės, dujinį, generacinį 
šildymo katilą. 25 kW, visiškai 
automatinis. Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 687 80 527. Rokiškis
• Savadarbę estakadą. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 625 70 840.  
Rokiškis

• Pigiai parduodu malkas rąsteliais, 
kaladėmis ir skaldytas. Baltalksnis, 
beržas. Tel. 8 699 03 637.  
Rokiškis
• Stogo skersinius VW 
automobiliui. Tel. 8 611 27 116. 
Rokiškis
• Laikiklį dviračiams vežti, 
tvirtinamą ant kablio.  
Tel. 8 611 27 116. Rokiškis
• Plieninį dujų generacijos kieto 
kuro katilą ATMOS DC25, 
pritaikytą kūrenti granulėmis. 
Kaina 550 Eur. Tel. 8 698 16 564. 
Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Ekologišką medų.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Jaunų avių mėsą be lajaus. Labai 
skani. Tel. 8 630 53 487.  
Rokiškis
• Domicelės daržovių ūkis 
parduoda šviežias ekologiškai 
augintas bulves Vineta. Dideles 
0,60 Eur/kg. Vidutinės 0,50 Eur/
kg. Mažos 0,30 Eur/kg. Minimalus 
užsakymo kiekis 10 kg. Pristatome 
į Rokiškį ir aplink. Papildomas tel. 
+370 62863811. Tel. 8 662 39 632. 
Rokiškis
• Domicelės daržovių ūkis 
parduoda šviežius žieminius 
česnakus. Dideli 4 Eur/kg. 
Vidutiniai 3 Eur/kg. Maži 
ir nekondiciniai 1,5 Eur/kg. 
Pristatome į Rokiškį ir aplink. 
Papildomas tel. +370 62863811. 
Tel. 8 662 39 632. Rokiškis
• Ekologišką medų. Kaina 4 Eur 
už kilogramą. Tel. 8 611 34 820. 
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Labai geros būklės mobilų 
telefoną iPhone 6s, 16GB. Spalva 
auksinė. Pakrovėjas. Domina 
keitimas. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 647 55 957. Rokiškis
• Geros būklės iPhone 7 32GB. 
Spalva auksinė. Dokumentai. 
Užrakintas iCloud, Home mygtukas 
veikia. Domina keitimas. Kaina 60 
Eur. Tel. 8 647 55 957.  
Rokiškis
• Labai geros būklės mobilųjį 
telefoną iPhone 6s, 16GB. Spalva 
sidabrinė. Kroviklis, dėkliukai. 
Domina keitimas. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 647 55 957. Rokiškis
• Labai geros būklės mobilųjį 
telefoną iPhone 6s, 32GB. Spalva 
auksinė. Kroviklis. Domina 
keitimas. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 647 55 957. Rokiškis
• Geros būklės, mobilųjį telefoną 
iPhone 7, 128 GB. Spalva Rose 
Gold. Dokumentai, dėžutė, 
dėkliukas. Domina keitimas. 
Kaina 180 Eur. Tel. 8 647 55 957. 
Rokiškis
• Labai geros būklės mobilųjį 
telefoną iPhone 5S, 16GB. Spalva 
auksinė. Yra dokumentai, dėžutė, 
dėkliukai. Domina keitimas. Kaina 
80 Eur. Tel. 8 647 55 957.  
Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują 
mobilųjį telefoną iPhone 7, 32GB. 
Spalva Rose Gold. Dokumentai, 
dėžutė, dėkliukas. Domina 
keitimas. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 647 55 957. Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują 
mobilųjį telefoną iPhone 6s, 16GB. 
Spalva Rose Gold. Dokumentai, 
dėžutė, dėkliukas, ausinės. Domina 
keitimas. Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 647 55 957. Rokiškis
• iPhone 7. 32 GB, juodas. Domina 
keitimas. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 647 55 957. Rokiškis
• Naudotą telefoną Huawei P9 lite. 
Dovanų dėkliukas. Kaina 65 Eur. 
Tel. 8 681 66 505. Rokiškis
• Samsung A41. 64 GB, naujas, nė 
karto nenaudotas. Kaina 299Eur. 
Galima derėtis, parduodu nes 
paprasčiausiai turiu kitą telefoną. 
Tel. 8 679 97 920. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Skubiai ir pigiai sodybą. Mūrinis 
namas su pastatais, 45 a žemės. 
Kaina 2800 Eur. Tel. 8 607 99 277. 

Rokiškis
• Sodą. 6 a, yra mažas namelis 3x4 
m. Velniakalnio soduose, miesto 
ribose, Medžių g. 26. Namelis 
medinis, sklypas prie tvoros, 
kaina sutartinė. Tel. 8 680 30 663. 
Rokiškis
• Garažą Panevėžio g. 4 korpusas, 
durys į Norfos pusę, kaina 
sutartinė. Tel. 8 680 30 663. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą renovuotame 
name, Taikos g. 1B, penktas 
aukštas,už renovaciją simokėta, 
kaina sutartinė. Tel. 8 680 30 663. 
Rokiškis
• Tvarkingą 3 kambarių butą 
Jaunystės g. 6, 4 aukštas. 57kv. 
m. Domina keitimas į butą 
renovuotame name (panašaus 
ploto). Galima priemoka, domina 
tik keitimas. Tel. 8 605 92 175. 
Rokiškis
• Tvarkingą 2 kambarių butą 
Skemų k. 54 kv. m, antrasis 
aukštas, itin erdvi svetainė 24 kv. 
m, didelis įstiklintas balkonas, 
tvarkingas stogas. Yra du rūsiai. 
Butui nereikia papildomų 
investicijų. Kaina galutinė. Tik 10 
min. iki Rokiškio. Kaina 8500 Eur. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Šviesų, tvarkingą, 38 kv. m, 
dviejų kambarių butą mūriniame 
name. Plastikiniai langai, šarvo 
durys, atliktas remontas. Namas 
renovuotas, už renovaciją 
sumokėta. Pigus išlaikymas ir 
šildymas. Taikos g. 19, penktasis 
aukštas. Butas nenuomojamas. 
Kaina 15200 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Raseiniai
• Sodybą Rokiškio raj., šalia 
Juodupės. Didelis kiemas, 

tvarkinga. Išsamesnė informacija 
telefonu. Kaina 35000 Eur.  
Tel. 8 647 26 720.
• Tvarkingą 2 kambarių butą 
Bajoruose, Juozapavoje. Bute 
plastikiniai langai, šarvo durys, 
didelis stiklintas balkonas, sudėtas 
parketas, yra du garažai, ūkinis 
pastatas, malkinė, žemės sklypas.  
Tel. 8 647 62 688.
• 20 a sklypus Jakšto ir Janulionio 
gatvėse. Visos komunikacijos. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• Naują tvarkingą namą pačiame 
Rokiškio centre. 80 kv. m, 3 
kambariai, virtuvė, 2 vonios 
kambariai, sauna, garažas. 8 a 
sklypas. Kaina 49000 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Sodybą gražioje vietoje, ant 
upės kranto, su 4 ha žemės. Nuo 
Rokiškio 15 min., nuo Kupiškio 20 
min. kelio. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 675 96 103. Rokiškis
• Erdvų 64,5 kv. m butą Jaunystės 
gatvėje. Išdidintas vonios 
kambarys, erdvi virtuvė, du 
balkonai. Bute lieka visi baldai, 
buitinė technika. Butas  labai šiltas, 
priklauso sandėliukas virš buto, 
rūsys. 9 aukštas. Kaina galutinė. 
Kaina 30000 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• 2 kambarių butą Vilties g. 3 
aukštas. Langai į vieną pusę. Reikia 
remonto. Kaina 28000 Eur.  
Tel. 8 684 70 173. Rokiškis
• 1 kambario butą Vilties g. 14. 
Antras aukštas, didelis balkonas, 
butas ne kampinis, 37 kv. m. Kaina 
19500 Eur. Tel. 8 614 86 763. 
Rokiškis
• Sodybą visai šalia Kupiškio, 
Slavinčiškio k. Sodybos plotas 
apie 82 a, papildomai galima pirkti 
1,8 ha dirbamos žemės bei 1,08 
ha miško. Namas rąstinis, išorėje 
apmūrytas plytomis. Kaina 27000 
Eur. Tel. 8 675 01 555.  
Kupiškis
• Mūrinį namą Degsniuose, 
Rokiškio rajone, su ūkiniais 
pastatais. Kaina 8000 Eur.  

Tel. 8 679 48 099. Rokiškis
• Sodybą Rokiškio rajone, Mickūnų 
kaime. Su ūkiniais pastatais 
(daržinė, klėtis, akmeninis rūsys, 
lauko virtuvelė, pirtelė), dvi 
kūdros. Sodyba yra apie 2 km nuo 
Kamajų. Išskirtinė, rami vieta. 
Kaina 15800 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Tvarkingą mūrinį namą 
Čedasuose. 18 km iki Rokiškio. 
73 kv. m, 3 kambariai, virtuvė. 
Šviesus, naujai tapetuoti kambariai, 
geros būklės stogas. Kraštinė 
sodyba,17 a sklypas, rami vieta. 
Kaina 12800 Eur. T 
el. 8 600 98 909. Rokiškis
• Vienkiemį-sodybą Obelių sen., 
Audronių 1 kaimas. Namas dviejų 
galų, šildomas malkomis, su 
mansarda. Sodas, tvenkinys, pirtis 
ir kiti pastatai. Namų valda 0,78 
ha. Tvenkinys 0,15 ha. Atvestas 
vandentiekis ir kanalizacija 
(neprijungta). Kaina sutartinė.  
Tel. 8 656 93 948. Rokiškis
• Namą Laibgaliuose. Apšiltintas, 
yra visi patogumai. Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 670 32 672. 
Rokiškis
• Garažą J. Gruodžio g. Garažas 
pietinėje pusėje. Yra rūsys, 
duobė. Kaina sutartinė. Galima 
ir nuomotis. Tel. 8 605 03 189. 
Rokiškis
• 3 kambarių butą Rokiškyje, 
Taikos g. 9A, 5 aukšte. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 675 24 736. 
Rokiškis
• Pirkčiau 3-4 kambarių butą 
Rokiškio mieste. Devynaukštyje ir 
paskutiniuose aukštuose nesiūlyti.  
Tel. 8 646 49 744. Rokiškis
• Namą Obeliuose, patogioje 
vietoje. 103 kv. m., stogas  
skardinis, įrengtas 2 aukštas, 
vanduo vandentiekio. Vietinis 
centrinis šildymas kietuoju 
kuru,  ūkinis pastatas, garažas, 2 
sandėliukai.  14 a sklypas. Kaina 
12800 Eur. Tel. 8 610 64 077. 
Vilnius
• 6,35 a sklypą su 120 kv. m 
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Vežame žemę, 
gruntą. 

Tel. (8-677) 78512

Žemės kasimo darbai 
mini ekskavatoriumi. 

mediniu gyvenamuoju namu, 
Respublikos g. 41B, Rokiškyje. 
Visos komunikacijos, šildomas 
kietuoju kuru. Sklypo teritorijoje 
yra  prekybos kioskas su visomis 
komunikacijomis. Kaina 14000 Eur. 
Tel. 8 687 27 274. Rokiškis
• 2 aukštu namą su mansarda 
Jūžintuose, Rokiškio raj. Namas 
geras, nereikia didesnių investicijų. 
Yra pirtis ir ūkinis pastatas. 
Statiniai-gyvenamasis namas, 
ūkinis pastatas, medinis garažas, 
pirtis. Namas yra tvarkingas. Kaina 
29000 Eur. Tel. 8 687 41 112. 
Rokiškis
• Sodą už Miškų ūkio, paskutinis 
įvažiavimas, Šilelio sodų bendrija. 
Sklypas 7 a. Ribojasi su tvenkiniu. 
Yra įrengtas mūrinis namelis su 
priestatu, įvesta elektra, ūkinis 
pastatas, didelis stiklinis šiltnamis. 
Saugu, šalia gyvena kaimynai. 
Kaina 9500 Eur. Tel. 8 629 40 888. 
Rokiškis
• 2 kambarių, 44 kv. m butą 
mūriniame name, Algirdo g. 8. 
Plastikiniai langai, šarvo durys. Du 
balkonai, erdvi 20 kv. m svetainė. 

Bute lieka visi baldai. Kaina 25800 
Eur. Tel. 8 600 98 909.  
Rokiškis
• 2 apleistus sodo sklypus 
Steponyse (kampiniai, prie miško). 
Kaina 800 Eur. Tel. 8 615 42 934. 
Rokiškis
• Sodo namelį SB Ramunė. Yra 2 
sklypai po 6 a. Viename namelis, 
kitame galima statyti namą ar 
auginti daržus. Šalia autobusų 
stotelė, upelis. Sodas ribojasi su 
vieno kaimyno sklypu. Išsamesnė 
informacija telefonu. Tel. (8-458) 
51395. Tel. 8 458 51 395.  
Rokiškis
• Sodą už miškų ūkio, paskutinis 
įvažiavimas, Šilelio SB. Sklypas 
7 a. Pirmo aukšto plotas 36 kv.m. 
Ribojasi su tvenkiniu. Yra įrengtas 
mūrinis namelis su priestatu, įvesta 
elektra, ūkinis pastatas, didelis 
stiklinis šiltnamis. Saugu, šalia 
gyvena kaimynai. Kaina 9500 Eur. 
Tel. 8 670 17 618. 
 Rokiškis
• Du butus Respublikos g.  Be 
patogumų. Kainos sutartinės.  
Tel. 8 458 53 056. Rokiškis

PASLAUGOS
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Laisvės g.13 m m Vilkikų DAF, MB, SCANIA,
 MAN, VOLVO remontas;
m m Žemės ūkio technikos remontas;
m m Statybinės technikos remontas
 ir kompiuterinė diagnostika;
m m DPF ir Adblue sistemų remontas.
m m Galios didinimas.
m m Eksploataciniai skysčiai,
 atsarginės dalys, alyvos 
visai technikai.

Sutarus atvykstame į vietą.
Bajorų k., Rokiškio raj.
Tel. (8-626) 24900; (8-693) 33878
uabmuhama@gmail.com

Rugpjūčio 27 d. Rokiškio Juozo Keliuočio viešojo-
je bibliotekoje vyks seminaras-susitikimas, skirtas iš 
arčiau pažvelgti į išsėtinės sklerozės ligą bei susipa-
žinti su Rokiškio išsėtinės sklerozės asociacijos veikla, 
planais ir ateities vizijomis. Susitikime dalyvaus Lietu-
vos išsėtinės sklerozės sąjungos direktorė bei svečiai 
iš Kupiškio. 

Sergančiuosius, jų atimuosius bei visus norinčius 
artimiau susipažinti su šia liga, kviečiame regis-
truotis telefonu 8-672-78621. 

12.30 val. vyks dalyvių registracija, 13 val. semi-
naro pradžia.

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 
7375/0003:90), esančio Bokšto g. 6, Rokiškio m., sa-
vininko V. B. paveldėtojus, kad  UAB „Geo optimus“ 
matininkas Ramūnas Varnas (kvalifikacijos pažymėji-
mo Nr.2M-M-59) 2020-08-31 14 val. vykdys žemės 
sklypo (kadastro Nr. 7375/0003:60), esančio Bokšto 
g. 4, Rokiškio m., ribų ženklinimo darbus.       

Prireikus išsamesnės informacijos, 
prašome kreiptis į UAB „Geo optimus“ 

matininką R. Varną adresu Perkūno g.5 A, Rokiškis,
 el. paštu ramunas7@gmail.com 

arba telefonu 8 685 77037

Rokiškio rajono savivaldybės admi-
nistracija skelbia atranką Kazliškio 
seniūnijos vyriausiojo specialisto pa-
reigoms užimti  (darbuotojas pagal 
darbo sutartį (0,5 pareigybės, A2 ly-
gis)) pastoviosios dalies koeficientas 

nuo 5,24 iki 6,02 (pareiginės algos baziniais dy-
džiais, priklausomai nuo profesinio darbo patirties 
(metais)). 

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

Užs. 1093

• Statome namus nuo pamatų, 
įrengiame vidaus apdailą, šiltiname 
fasadus, atliekame griovimo ir 
rekonstrukcijos darbus. Galime 
pristatyti medžiagas ir suteikti 
garantijas atliktiems darbams.  

Tel. 8 697 41 092.  
Rokiškis
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Ieškokite  prekybos centruose!
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22 05:05 Šoka Lietuva 

05:15 Seselė Beti
06:00 Himnas
06:05 Šoka Lietuva 
06:15 Pasaulio puodai
07:10 Bebė ir Tina. 
Visiška suirutė
09:00 Labas rytas, 
Lietuva
11:45 Prie Gangos
su Sue Perkins
12:40 Lotynų Amerikos 
platybėse
13:35 Jaunasis 
Montalbanas 
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų 
koncertas
17:30 Žinios
18:00 Euromaxx
18:30 Vakaras su Edita
19:30 Stilius

20:30 Panorama
21:00 „Vakarėja“ su Martynu 
Starkumi
22:30 Bilis Eliotas
00:20 Atgal į ateitį 3
02:15 Auklė. Misija 
Pietų Afrikoje
03:45 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija
04:10 Bebė ir Tina. 
Visiška suirutė

05:15 Naujakuriai 
06:30 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:00 Bakuganas. 
Kovos planeta 
07:30 Ilgo plauko istorija
08:00 Galingasis 6
08:30 Kitsy 
09:00 Sveiki atvykę 
09:30 Maisto kelias 
10:30 Penkių žvaigždučių 
būstas

11:00 Žuviukas Nemo
13:00 Džekas milžinų žudikas
14:45 Bibliotekininkas.
 Likimo ieties beieškant
16:45 Ekstrasensų mūšis
18:30 TV3 žinios
19:25 Eurojackpot
19:30 Auklė
21:20 Nematomi skaičiai
00:00 Kietas riešutėlis 2
02:15 Karaliaus vardu 3. 
Paskutinė misija 
03:45 Bibliotekininkas. 
Likimo ieties beieškant 
05:25 Einšteinas

06:25 Stivenas Visata 
07:10 Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas
07:35 Ogis ir tarakonai 
07:55 Monstrai prieš ateivius
08:20 Tomo ir Džerio šou 
08:45 Neramūs ir triukšmingi 

09:10 Tinginių miestelis
09:35 Mėnulio užkariautojai
11:25 Mažius
13:10 Sniego diena
15:00 Žiedų valdovas. 
Žiedo brolija
18:30 Žinios
19:30 Paskutinis Oro 
valdovas. Ango legenda
21:35 Sumažinti žmonės
00:15 Bernvakaris Australijoje 2
01:50 Ben-Huras

06:00 Geriausi šuns draugai
07:00 Pričiupom! 
07:30 Juodasis sąrašas 
08:30 Lituanos Locos
10:00 Geriausi šuns draugai 
10:30 Arabijoje su 
Levisonu Vudu 
11:30 Pričiupom! 
12:00 Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi 

13:00 Gordonas Ramzis. Iki 
pragaro ir atgal 
15:00 Reali mistika 
16:05 Ekstrasensų mūšis 
18:20 Lemtingi skambučiai 
19:30 Jūrų pėstininkai 
20:30 Juodasis sąrašas 
21:30 Skubi siunta
23:20 Grobis
01:05 Kriminalinė Maskva 
01:55 Pinigų traukinys

05:35 Pagaliau savaitgalis
06:00 „Pone prezidente” 
07:20 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje“ 
07:55 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
09:00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2019"
09:30 Kaip gyveni? Ačiū, Vilniuje
09:45 „Keliauk su“ "Reporteriu"
10:00 Vantos lapas

10:30 Pagaliau savaitgalis
11:00 Skonio reikalas
12:00 „Netikėtas teisingumas“ 
14:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
16:00 Žinios
16:30 Pinigų karta
17:00 Gyvenimas
18:00 Žinios
18:30 Pagaliau savaitgalis
19:00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi
20:00 Žinios
20:30 „Gluchariovas“ 
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai
00:00 Skonio reikalas
01:00 „Netikėtas teisingumas“ 
02:50 „Vieno nusikaltimo 
istorija“
04:20 Laikykitės ten
05:00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi
05:40 Vantos lapas
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3 06:00 Himnas
06:05 Beatos virtuvė
07:00 Šventadienio mintys
07:30 Klausimėlis
08:00 Į sveikatą!
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite
09:00 Brolių Grimų 
pasakos. Giedantis 
skambantis medis
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 Kardinolo Vincento 
Sladkevičiaus 100-ųjų 
gimimo metinių iškilmės. 
Šv. Mišių tiesioginė 
transliacija iš Kaišiadorių 
katedros
13:20 Nepakartojamas 
Baltijos kelias

13:50 Puaro
15:30 Žinios
15:45 Istorijos detektyvai
16:35 Dokumentinė istorinė laida 
„Lietuvos kolumbai“
17:30 Žinios
18:00 Laisvės kelias. Vilnius – 
Baltarusija. Speciali tiesioginė 
transliacija
19:15 Laisvės kelias. Vilnius – 
Baltarusija. Palaikymo koncertas. 
Tiesioginė transliacija
21:00 Panorama
21:30 Rojus'89
23:05 Senekos diena
00:50 Kino žvaigždžių alėja. 
Paskutinė sutuoktinių pora 
Amerikoje
02:30 Aš už tave pakalbėsiu
03:40 Šventadienio mintys
04:10 Bilis Eliotas

05:25 Einšteinas 
06:30 Kempiniukas Plačiakelnis 

08:45 Tomo ir Džerio šou 
09:10 Neramūs ir triukšmingi 
09:35 Tinginių miestelis 
10:00 Kempiniukas Plačiakelnis
11:45 Gražuolė ir pabaisa
13:55 Atsarginių suolelis
15:40 Provincialai Niujorke
17:30 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Nepaprastas Žmogus-
Voras 2
22:15 Neįmanoma misija. Šmėklos 
protokolas
00:50 Kitoks parodijų filmas
02:20 Sumažinti žmonės

06:30 Galiūnų varžybos Lietuva – 
Latvija
07:30 Juodasis sąrašas
08:30 Tauro ragas
09:00 Baltijos komandinis galiūnų 
čempionatas
10:00 Geriausi šuns draugai 
10:30 Arabijoje su Levisonu Vudu 

11:30 Pričiupom! 
12:00 Spec. būrys.
 Išlieka stipriausi 
13:00 Gordono Ramzio virtuvės 
košmarai 
14:00 Pragaro virtuvė 
15:00 Reali mistika 
16:05 Ekstrasensų mūšis 
18:20 Lemtingi skambučiai
19:30 Jūrų pėstininkai 
20:30 Juodasis sąrašas 
21:30 Narkotikų prekeiviai. 
Meksika 
23:00 Sūnus paklydėlis
23:55 Fargo 
01:45 Skubi siunta
03:10 Grobis

05:40 Vantos lapas
06:00 „Gluchariovas“
08:00 Pagaliau savaitgalis
08:30 Kaimo akademija
09:00 Kryptys LT 
09:30 Kaip gyveni? 

Ačiū, Vilniuje
09:45 „Keliauk su“ "Reporteriu"
10:00 Šiandien kimba
11:00 „Partizanų keliais“
11:30 Krepšinio pasaulyje 
12:00 „Netikėtas teisingumas“ 
14:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
16:00 Žinios
16:30 „24/7“
17:30 Nauja diena
18:00 Žinios
18:30 Kryptys LT
19:00 Gyvenimas
20:00 Žinios
20:30 Dekonstrukcijos su 
Edmundu Jakilaičiu
21:30 „24/7“
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. Pokalbiai
00:00 Šiandien kimba
01:00 „Netikėtas teisingumas“ 
02:50 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
04:20 Laikykitės ten
05:00 Kaimo akademija
05:20 Mažos Mūsų Pergalės
05:30 Šiandien kimba

07:00 Bakuganas. 
Kovos planeta 
07:30 Ilgo plauko istorija 
08:00 Galingasis 6 
08:30 Kitsy 
09:00 Ūkio šefas 
10:00 Pasaulis pagal moteris
11:00 Žalioji byla 
11:30 Riešutėlių filmas
13:05 Heida
15:15 Šaunus tėtukas
17:25 Tai – mes 
18:30 TV3 žinios
19:30 Greitis
21:55 Matau tik tave
00:05 Aš – ketvirtas
02:05 Kietas riešutėlis 2
04:15 Greitis

06:45 Stivenas Visata 
07:30 Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas 
07:55 Ogis ir tarakonai 
08:20 Monstrai prieš ateivius 
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:15 Džesika Flečer
10:00 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:45 Tarnauti ir ginti
11:40 Kas ir kodėl?
12:05 Stilius
13:00 Įdomiosios atostogos
14:00 Žinios
16:30 Šoka Lietuva
16:45 Seselė Beti
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Daiktų istorijos
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Ekspedicija „Nuo 
Baltijos iki Bengalijos“
22:30 Dviračio žinios
23:00 Kostiumuotieji 
23:45 Čikagos policija 4 
00:30 Stop juosta

01:00 LRT radijo žinios
01:05 Visi kalba
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Kostiumuotieji 
04:50 Dienos tema
05:15 Seselė Beti

06:25 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai
06:55 Žuvėliokai
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
07:55 Pasaulis pagal moteris 
09:00 Šviesoforas.
10:00 Palaužti sparnai
12:00 Tikroji žvaigždė
13:00 Parduotas gyvenimas 
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Virtuvė. Karas 

dėl Viešbučio
20:30 Blogoms merginoms – 
viskas
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Taksi 5
00:05 Majų baikerių klubas
01:05 Einšteinas
02:00 Tironas.
02:55 Imperija 2/17s.
03:45 Majų baikerių klubas
04:35 Kietuoliai
05:00 Naujakuriai

06:30 Iš širdies į širdį
08:00"Volkeris, Teksaso 
reindžeris
10:00 Kalnietis
11:00 Kvailiai šėlsta 
11:30 Būrėja
13:30 Turtuolė varguolė
14:30 Našlaitės
16:30 Labas vakaras, 
Lietuva
17:30 Stebuklas
18:30 Žinios
19:30 KK2

20:00 Turtuolė varguolė 
21:00 Nuo... Iki...
21:30 Žinios
22:30 10 000 metų 
prieš Kristų
00:40 Mirtinas ginklas
01:35 Neįmanoma misija. 
Šmėklos protokolas
03:45 Volkeris, Teksaso
reindžeris

06:00 CSI. Majamis
06:50 Mano virtuvė 
geriausia 
08:35 Sudužusių žibintų 
gatvės
09:35 Ekstrasensai tiria 
10:35 Kobra 11
11:35 Reali mistika 
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės
13:35 Mano virtuvė geriausia 
14:55 Sudužusių žibintų
gatvės
16:00 Ekstrasensai tiria 
17:00 Info diena

17:30 Kobra 11
18:30 CSI. Majamis
19:30 Kondoras
20:30 Pričiupom! 
21:00 Absoliutus blogis. 
Pomirtinis gyvenimas
22:55 Jūrų pėstininkai
00:50 Narkotikų prekeiviai. 
Meksika
02:05 Sūnus paklydėlis
02:50 Nusivylusios namų 
šeimininkės
03:35 Visa menanti

05.30 Šiandien kimba
06.30 Kaimo akademija
07.00 Baltijos kelias
07.30 Baltijos kelias
08.00 Pinigų karta
08.30 Pagaliau savaitgalis
09.00 Kaimo akademija
09.30 Partizanų keliais
10.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“
11.00 „Reali mistika“ 
12.00 TV parduotuvė

12.15 Informacinė publicistinė 
laida
12.30 Kaimo akademija
13.00 Nauja diena
14.00 „Paslaptys“ 
15.00 „Reali mistika“
16.00 Reporteris
16.30 Alfa taškas
17.00 Laikykitės ten
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
00.30 „Reali mistika“ 
01.30 „Paslaptys“ 
02.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03.20 Laikykitės ten. 
Pokalbiai
04.00 Alfa taškas
04.25 Kaimo akademija
04.45 „Reali mistika“
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25 06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:15 Džesika Flečer 
10:00 Miuncheno 
kriminalinė policija 
10:45 Tarnauti ir ginti
11:40 Kas ir kodėl? 
12:05 Daiktų istorijos
13:00 Įdomiosios atostogos
14:00 Žinios
16:30 Šoka Lietuva
16:45 Seselė Beti
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Stilius
19:30 (Ne)emigrantai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Burmistras. 
Konstantinas Stašys
22:30 Dviračio žinios
23:00 Kostiumuotieji

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

05:25 Naujakuriai 
06:25 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai
06:55 Žuvėliokai
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
07:55 Virtuvė. Karas 
dėl Viešbučio 
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
18:30 TV3 žinios
19:30 Virtuvė. Karas 
dėl Viešbučio
20:30 Blogoms merginoms – 
viskas
21:00 TV3 vakaro žinios 
22:00 Džiunglės
00:20 Majų baikerių klubas
01:30 Einšteinas
02:25 Tironas
03:20 Imperija
04:10 Majų baikerių klubas 
05:10 Naujakuriai

06:30 Iš širdies į širdį
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
10:00 Kalnietis
11:00 Nuo... Iki...
11:30 Būrėja 

13:30 Turtuolė varguolė
14:30 Našlaitės
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:30 Stebuklas
18:30 Žinios 
19:30 KK2
20:00 "Turtuolė varguolė"  
21:00 Nuo... Iki...
21:30 Žinios
22:30 Domino
00:20 Mirtinas ginklas
01:15 10 000 metų prieš Kristų
03:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
04:35 Kalnietis

06:25 CSI. Majamis
07:20 Mano virtuvė geriausia 
08:30 Sudužusių žibintų 
gatvės
09:30 Ekstrasensai tiria
10:30 Kobra 11
11:30 Kondoras
12:30 Nusivylusios namų 

šeimininkės
13:25 Mano virtuvė geriausia 
14:55 Sudužusių žibintų gatvės
16:00 Ekstrasensai tiria 
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11
18:30 CSI. Majamis
19:30 Kondoras
20:30 Pričiupom! 
21:00 Derybininkas
23:50 Absoliutus blogis. Pomirtinis 
gyvenimas
01:35 Būk ekstremalas 
02:25 Nusivylusios namų 
šeimininkės
03:10 Visa menanti

05.30 Nauja diena
06.30 Alfa taškas
07.00 Laikykitės ten. Pokalbiai
08.00 „Netikėtas teisingumas“ 
09.00 „Pone prezidente” 
09.30 Pagaliau savaitgalis
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“

11.00 „Reali mistika“
12.00 TV parduotuvė
12.15 Tiek žinių
12.30 „Pone prezidente”
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 „Pone prezidente” 
04.45 „Reali mistika“
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SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Kapaviečių tvarkymo darbai.  
Tel. 8 603 76 267. Rokiškis

PERKA

• Pirksiu naudotas silikatines, 
molines plytas; naudotas betonines 

laiptų pakopas, varžas.  
Tel. 8 698 13 122. Rokiškis
• Pirksiu rastinę klėtį ar namą 
nusikelti. Tel. 8 698 13 122. 
Rokiškis

NUOMA

• Šeima ieško nediduko namo ar 
namo dalies išsinuomoti. Dirbantys. 
Tel. 8 628 29 277. Rokiškis
• Išnuomojama darbo vieta 
kirpėjai. Yra reikiama kirpyklos 
įranga.  Pradedančiai kirpėjai, 
neturinčiai darbo patirties, pusę 
metų taikysime 50 proc. nuolaidą 
nuomai.  
Tel. 8 612 94 783. Rokiškis
• Išnuomojamos patalpos tinkančios 
automobilių elektrikui (keltuvas, 
duobė, diagnostikos įranga).  
Tel. 8 611 17 092. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Labai geros būklės, kaip naują 
paspirtuką vaikui nuo 3 metų. 
Kaina 12 Eur. Tel. 8 647 55 957. 
Rokiškis
• Geros būklės vaikštynę, galima ir 
supimo padėtis. Pirkta nauja, viskas 
veikia. Kaina 25 Eur. Tel. 8 621 95 
444. Rokiškis
• Geros būklės, mažai naudotą 
lavinamąjį kilimėlį. Pirktas naujas. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 621 95 444. 
Rokiškis
• Gultuką, kurį, nuėmus 
prilaikančiąsias detales, galima 
pakeisti į sūpuoklę. 3 atlošo 
padėtys, 8 melodijos, 3 gamtos 
garsai, vibracija. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 682 70 197. Rokiškis
• Geros būklės, lengvai 
sulankstomą vežimuką Hauck rapid 
4. Kaina 70 Eur. Tel. 8 600 25 928. 
Rokiškis
• Labai patogų, lengvai 
susilankstomą, nesunkų, erdvų 
vežimuką mergaitei. Tinka nuo 
6 mėn., šonai dengti nuo vėjo. 
Puikios būklės, nesutrintas, 
nesuplyšęs. Anykščiai-Rokiškis. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 625 11 069. 
Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• V. Kudirkos gatvėje rasti raktai . 
Tel. 8 611 08 681. Rokiškis
• Rugpjūčio 17 d. Rokiškyje 
pamestas mobilusis telefonas 
Nokia (ne išmanus). Radusį prašau 
pranešti nurodytu telefonu. Ačiū. 
Tel. 8 699 07 527. Rokiškis
• Prieš 2 savaites, netoli Juodupės 
dingo juodas, trumpomis kojomis 
šuo. Svoris apie 25 kg. Ką nors 
žinančius ar priglaudusius prašome 
paskambinti nurodytu telefonu. 
Atsilyginsime. Tel. 8 638 84 642. 
Rokiškis
• Pabėgo rudas, tigro kailio 
šuo (ispanų kurtas). Prie senųjų 
kapinių, netoli bažnyčios. Jei 
matėte, prašau praneškite.  
Tel. 8 675 23 026. Rokiškis
• Kriaunų kaimo paplūdimyje rastas 
raktų ryšulys su Škoda pakabuku. 
Kreiptis į Kriaunų seniūniją, pas 
pavaduotoją, adresu Liepų g. 2, 
Kriaunos arba nurodytu telefonu. 
Tel. 8 620 32 282. Rokiškis
• 08-13 dirbdama Rokiškio 
turguje, mielai pirkėjai atidaviau 
100 Eur per daug grąžos. Tikiuosi 

susigrąžinti per klaidą atiduotus 
pinigus, juk visiems pasitaiko 
nelaimių. Dosniai atsilyginsiu.  
Tel. 8 673 68 685. Rokiškis

• 24 kg svarstį. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 610 49 889. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Įvairią pjautą statybinę medieną. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Originalų japonišką diskinį 
pjūklą. Tel. 8 684 74 385. 
Rokiškis
• Beasbestį šiferį (24 lapai). Rudas, 
7,5 Eur/vnt. Tel. 8 610 07 062. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Neregistruojamą priekabą. 
Labai tvirta, naujos padangos, 
nauja elektros instaliacija, nauja 
prikabinimo kilpa. Kaina 250 Eur. 
Tel. 8 619 52 150. Rokiškis
• Mazda 6. 2004.10.20, variklis 
2 l, 89 kW. dyzelinas. TA iki 
2022.08.05. Galima apžiūrėti 
Automobilių švaroje, prie žiedo. 
Kaina 1050 Eur. Tel. 8 677 67 391. 
Rokiškis
• 2002 m. 10 mėn. 31 d. Opel 
Astra. 2,2 l, DTI FL, universalas, 
pilkas, kablys, TA iki 2021.05. Rida 
242 000 km, trauka gera, ABS, 
SRS, ESP, investicijų nereikia. 
Kaina 700 Eur. Tel. 8 609 69 958. 
Rokiškis
• Opel Vectra 1998 m., 2 l, 
dyzelis, TA dvejiems metams, 
draudimas. Žalio perlamutro 
spalvos, kondicionierius, techniškai 
tvarkinga. Kaina derinama. Kaina 
600 Eur. Tel. 8 656 93 948. 
Rokiškis
• Ekonomišką ir stabilų, puikiai 
išlaikytą, patikimą automobilį  VW 
Golf 4. Mechaninė pavarų dėžė, 
todėl labai mažai eksploatuojamas. 
1,6 l, benzinas, 77 kW. Viskas 
veikia ir savo vietoje. Papildomas 
tel. +370 61651704.  
Tel. 8 627 00 610. Rokiškis
• Opel Astra universalą. 2003 m., 
1,6 l, 76 kW, benzinas, originali 
rida 142 000 km. Be rūdžių. Kaina 
1350 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Naudotus geros būklės vaikiškus 
dviratukus, 4-6 metų vaikams. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 686 26 668. 

Rokiškis
• Tvarkingą visureigį SsangYong 
Musso. Tiltai veikia, galiojanti TA, 
benzinas - dujos, važiuoja abiem 
kurais. Tel. 8 628 93 099.  
Rokiškis
• Automobilį Chevrolet Calos. 1.2 
l, 2006 m. Reikia variklio, visa 
kita veikia. Stovi daugiau nei pusę 
metų, Regitra išregistravo, nėra nei 
TA nei draudimo. Kaina 450 Eur. 
Tel. 8 646 68 336. Rokiškis
• Tvarkingą Seat Altea. 2004 m., 
benzinas, 1,6 l, 75 kW. Privalumai: 
parkavimo davikliai priekyje 
ir gale, priekiniai el. langai, 
kondicionierius. Važinėjo mergina, 
TA galioja iki 2022 m. Kaina 
derinama apžiūrėjus. Kaina 1450 
Eur. Tel. 8 655 01 947.  
Rokiškis
• Skubiai du geros būklės, bėginius 
dviračius. Tel. 8 676 78 801. 
Rokiškis
• VW Passat. 2003 m., 1,9 l, 74 
kW. TA iki 2021.04. Kaina 1300 
Eur. Tel. 8 607 87 724.  
Rokiškis
• Renault Scenic. 1999 m. Yra  
TA. Nutrūkęs pagrindinis darželis. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 623 80 373. 
Rokiškis
• Toyota Auris  I VVT-i Terra. 
Variklis 1,4 l, 71 kW. Sidabrinė 
spalva. Hečbekas. TA iki 2021 
metų. Tel. 8 682 97 387.  
Rokiškis
• Darbinį automobilį VW Sharan. 
Nesupuvęs. Kaina derinama. TA 
iki 2022.02. Parūdijusios vienos 
galinės durelės. Kaina 750 Eur.  
Tel. 8 673 92 330. Rokiškis
• Renault Clio. TA iki 2021.10.21. 
Užsiveda, važiuoja. Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 650 
Eur. Tel. 8 686 03 042.  
Rokiškis
• Tvarkingą automobilį Audi A3 
Sportback. 2008 m., 2 l, TDI, 103 
kW. TA metams. Daug privalumų, 
juodas odinis salonas, panoraminis 
stoglangis, pakeisti diržai, tepalai, 
filtrai. Kaina derinama. Kaina 4000 
Eur. Tel. 8 674 53 910.  
Kupiškis
• Nissan X Trail. 2005m., 2,2l., 
DCI. Šiuo metu investicijų 
nereikia. Kaina sutartinė. Išsamesnė 
informacija telefonu.  
Tel. 8 624 41 601. Rokiškis
• Opel Astra. 2009 m., 1.6 l, 
benzinas. Mašina iš Vokietijos, 
idealios būklės, nauja TA.  
Tel. 8 699 19 182. Rokiškis
• VW Golf. 2001 m., 1.6 l, 
benzinas, hečbekas iš Vokietijos. 
Visi servisai, du raktai, nauja TA. 
Automobilis prižiūrėtas, padangos 
labai geros, investicijų nereikia. 
Kaina 1050 Eur. Tel. 8 699 19 182. 
Rokiškis
• Gerai išlaikytą keturratį. 
150cc, pakeista grupė. Išsamesnė 
informacija telefonu. Nr: 8 626 
98422.Kaina 550 Eur.  
Tel. 8 602 03 213. Rokiškis
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Rugpjūčio 21-oji, 
penktadienis, 

34 savaitė
Iki Naujųjų liko 132 dienos.

Saulė teka 6.05 val., 
leidžiasi 20.39 val. 

Dienos ilgumas 14.34 val. 
Mėnulis – jaunatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Gaudvaišas, Gaudvyda, 
Gaudvydas, Medeina, Medeinė, 
Medeinis, Symantas, Symantė, 

Syvainas, Syvainė.
Rytoj: Ipolitas, Karijotas, Laura, 

Rimantė, Siga, Sigis, Sigita, Sigitas, 
Zigfrida, Zygfridas.

Poryt: Dovainis, Dovainė, 
Giriotas, Giriotė, Girkanta, 

Girkantė, Girma, Girmantas, 
Girmantė, Pilypa, Pilypas, 

Taučius, Tautgailas, Tautgailė.

Dienos citata
„Tylėjimas gali būti pats 
didžiausias kaltinimas“ 

(Menandras).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1959 m. Havajai tapo 50-ąja 
JAV valstija.

1968 m. Sovietų Sąjungos 
ir dar keturių Rytų bloko valsty-
bių ginkluotosios pajėgos, dieną 
prieš tai kirtusios Čekoslovakijos 
sieną, patraukė Prahos link. 

1990 m. kosminis aparatas 
„Magellan“ perdavė pirmąsias 
Veneros nuotraukas. Jose matyti 
žemiškuosius primenantys vulka-
nai ir slėniai.

1991 m. Latvija paskelbė apie 
savo nepriklausomybę nuo So-
vietų Sąjungos.

1991 m. Sovietų Sąjungos 
prezidentas Michailas Gorbačio-
vas paskelbė, jog po pučo jis vėl 
visiškai kontroliuoja padėtį.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1886 m. Kazokų kaime, netoli 
Panevėžio, gimė Povilas Lukšys, 
pirmasis kovose už Lietuvos ne-
priklausomybę 1919 metais žuvęs 
savanoris.

1939 m. nutrauktos Maskvoje 
vykusios TSRS, Anglijos ir Prancūzi-
jos karinės derybos. Po dviejų dienų 
buvo pasirašytas Molotovo-Riben-
tropo paktas, ilgiems metams atė-
męs Lietuvos nepriklausomybę.

1991 m. prie Lietuvos parla-
mento pastato žuvo Savanoriško-
sios krašto apsaugos tarnybos sa-
vanoris Artūras Sakalauskas.

Post scriptum
Sau į nosį nepabučiuosi.

LAISVALAIKIUI Marinuotos paprikos žiemai
Ingredientai:
• 1,5 kg paprikų
• 0,5 l vandens
• 65 ml acto
• 100 ml augalinio aliejaus
• 1,5 šaukšto druskos
• 150 g cukraus
• 2 vnt. lauro lapų
• 5 vnt. kvapniųjų pipirų

Gaminimo eiga:
Paprikos turi būti šviežios. Pagal gali-
mybę, pasirinkite prinokusias. Pagei-
dautina imti įvairių spalvų paprikas, 
kad užkandis atrodytu įdomesnis. 

Naudokite 9 proc. actą ir augalinį aliejų. Reikės kvapniujų pipirų žirneliais, lauro lapų, 
druskos (nejoduotos) ir cukraus. Jeigu norite, galima naudoti ir kitus prieskonius, pavyz-
džiui kalendrą, gvazdikėlius, juoduosius pipirus žirneliais. Taip pat paruoškite sterilizuotus 
trilitrinius stiklainius.
Nuplaukite paprikas šaltu vandeniu ir nusausinkite. Nupjaukite stiebus ir išimkite sėklas. 
Supjaustykite paruoštas paprikas stambiais gabalais. Recepte nurodytas supjaustytos pa-
prikos svoris. Jeigu turite mažiau daržovių, naudokite tiek, kiek turite.
Įpilkite į pasirinktą puodą vandens marinatui paruošti, pridėkite acto ir bekvapio auga-
linio aliejaus. Paskui įdėkite cukraus, druskos, lauro lapus ir kvapniujų pipirų žirnelius. 
Pastatykite puodą ant ugnies ir užvirkite marinatą maišydami.
Kai marinatas užvirs, įdėkite supjaustytą papriką. Iš karto gali neužtekti vietos visai papri-
kai, tai kai vietos atsilaisvins, galite pakartoti procedūrą.
Duokite marinatui su paprikomis užvirti ir virkite maždaug 3-4 minutes. Priklausomai nuo 
norimo paprikos minkštumo, virimo laikas gali gerokai skirtis. Pavyzdžiui, po 4 minučių 
virimo, gabaliukai bus traškūs ir bus šiek tiek suminkštės. Jeigu virsite ilgiau, daržovės 
praras savo formą ir taps minkštos.
Pasterilizuokite stiklainius ir dangtelius, įdėkite ir sukamšykite paprikos gabalėlius. Po to 
pilkite užvirtu marinatu, jeigu reikia. Paprika stiklainiuose turi būti visiškai padengta ma-
rinatu. Iš karto uždenkite stiklainius dangteliais. Apverskite stiklainius ir uždenkite pledu 
ar antklode. Kai stiklainiai atvės, laikykite juos vėsioje tamsioje vietoje.
Marinuotą papriką galima ragauti iš karto atvėsus. Tai yra šaltas užkandis, bet taip pat gali 
būti ir atskiru patiekalu arba kaip lengvas užkandis su šviežios duonos rieke.

• VW Golf. 2000 m., dyzelis, 
1,9 l, 66 kW, TA iki 2020.12.04. 
Kaina 550 Eur. Tel. 8 638 38 740. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• VW Passat b4 dalimis. 1995 
m., 1,9 l, TDI, 66 kW, mėlynas, 
universalas. Tel. 8 685 56 882. 
Rokiškis
• 1997 m. VW Golf 3 , 1,9 l, TDI 
priekinį stiklą, kablį, variklį.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Dvi padangas. 185/65, R14, 
protektorius 7 mm.  
Tel. 8 612 81 356. Rokiškis
• Dunlop padangas. 4 vnt., 205/55, 
R16. Protektorius 6 mm. Kaina 15 
Eur. Tel. 8 612 81 356.  
Rokiškis
• 2007 m., Audi A6 lietus ratus su 
padangomis. 5 mm, Vredenstein, 
235/45, R17. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 612 81 356. Rokiškis
• 1998 m. Ford Galaxy balkį, 
spyruokles, duris. Spalva-raudona. 
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Keturias padangas su ratlankiais. 
185/65, R15. Buvo uždėta Citroen 
Xsara Picaso.  
Tel. 8 686 91 017. Rokiškis
• Opel Astra, 2000 m., 2 l, TDI, 
74 kW oro srauto įrangą ir galinį 
dangtį. Tel. 8 620 78 254.  
Rokiškis
• Opel Astra dalimis. 2 l, TDI, 74 
kW, 2002 m. Tel. 8 605 09 113. 
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• DVD grotuvą Vido DP602DIVX. 
USB jungtis, nuotolinio valdymo 
pultelis, instrukcija, 5.1 kolonėlių 
jungtis. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 627 82 138. Rokiškis
• Kineskopinį televizorių PHILiPS. 
Veikiantis, geros būklės. 54 cm 
įstrižainė. Nuotolinio valdymo 
pultelis, instrukcija, skaitmeninės 
TV priedėlis Selteka. TC-402HD. 
Yra USB lizdas. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 627 82 138. Rokiškis
• Televizorių Philips. Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 646 49 930. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Traktoriuką Iseki 4VD. Kaina 
negalutinė. Yra 2 korpusų plūgas, 
buldozeris, freza. Yra ir 1 korpuso 
plūgas bulvėms kasti, trišakė 
prikabinimo sistema. Domintų 
keitimas į T25 ar Jumz didele 
kabina, ar į autobusiuką su 

kėbulu (kuzavu). Gali būti su jūsų 
priemoka. Kaina 3200 Eur.  
Tel. 8 684 20 231. Kupiškis
• Lėkštinį skutiką ražienoms. 
Išskleidžiamas, 3,6 m pločio. 
Kaina 650 Eur. Tel. 8 617 04 976. 
Rokiškis
• Sk-5 Niva su smulkintuvu . 
Kaina 1250 Eur. Tel. 8 617 04 976. 
Rokiškis
• T-150 variklį. Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 650 68 045. Rokiškis
• Claas Matador Standart 
kombainą, Kaina 1250 Eur.  
Tel. 8 650 68 045. Rokiškis
• Sėjamąją. 3 m, tvarkinga. 
Kaina 850 Eur. Tel. 8 620 31 776. 
Rokiškis
•  Priekabą Briab Sc-20-75. 
Nesavivartė, registruota kaip 
traktorinė, dviašė priekaba. 
Bortų aukštis apie 1 m, su 
paaukštinimais 1,50 m, veža 22 t ir 
daugiau. Galima perdaryti kitiems 
kroviniams vežti. Kaina sutartinė, 
su rimtu pirkėju derinama. Kaina 
3000 Eur. Tel. 8 686 91 017. 
Rokiškis
• Veikiantį javų kombainą Massey 
Ferguson MF-38. 6m. kederis, 
260AG, Valmet variklis. Kaina 
17000 Eur. Tel. 8 686 91 017. 
Rokiškis
• Geros būklės, suremontuotą, 
2006 m. sėjamąją Waderstad Rapid 
400C super XL su trąšų įterpimo 
funkcija, žemės įdirbimo funkcija 
(dvi eilės diskų ir lyginimo lenta). 
Kaina 13500 Eur.  
Tel. 8 686 91 017. Rokiškis
• Plūgą T-25, bet tinka ir T-40 ir 
bulvių kasamąją. Tinka visiems 
traktoriams. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 684 20 231. Kupiškis
• Kombainą Droninborg 1200. 
Kederis 3 m, variklis Perkinson, 
6 cilindrų, dirbantis kombainas . 
Kaina 1500 Eur. Tel. 8 616 79 259. 
Rokiškis

www.rokiskiosirena.lt
qNaujienos 
qSkelbimai
qVideo 
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Po karinio perversmo Malyje Lietuvos kariai 
yra saugūs, bazėse sustiprinta apsauga

Malyje įvykus kariniam 
perversmui šioje šalyje 
dislokuoti lietuvių kariai 
yra saugūs, tačiau kari-
nėse bazėse sustiprinta 
apsauga, BNS informavo 
Krašto apsaugos ministe-
rija.

„Tiesioginės grėsmės 
šiuo metu tarptautinėse 
operacijose Malyje esan-
tiems mūsų kariams nėra. 
Karinėse bazėse sustiprinta 
apsauga, padidintas budru-
mo lygis, įvesti tam tikri 
apribojimai personalui. Si-
tuacija Malyje yra atidžiai 
stebima, konsultuojamasi 
su partneriais“, – komen-
tare BNS teigė Lietuvos 
kariuomenės Gynybos šta-
bo viršininko pavaduotojas 
operacijoms pulkininkas 
Artūras Radvilas.

Krašto apsaugos minis-
terijos teigimu, Lietuva 

vienašališkai nepriims spren-
dimų dėl karių atitraukimo iš 
tarptautinių operacijų Maly-
je, sprendimai bus priimami 
konsultuojantis su operaci-
jose dalyvaujančiais partne-
riais.

Šiuo metu Malyje dislo-
kuota 50 Lietuvos kariuo-
menės karių. Jie dalyvauja 
dviejuose misijose – Europos 
Sąjungos mokymo misijoje 
bei Jungtinių Tautų operaci-
joje MINUSMA.

Kaip anksčiau BNS infor-
mavo Estijos gynybos pajėgų 
štabas, Malyje dislokuotiems 
estų kariams pavojus negre-
sia, jie stebi padėtį ir tęsia 
tarnybą.

Antradienį Malio kariai 
netoli sostinės Bamako esan-
čioje karinėje oro pajėgų ba-
zėje Kačio miestelyje pradėjo 
maištą, perėmė bazės kontro-
lę, o vėliau po pietų sostinėje 
areštavo prezidentą Ibrahimą 

Boubacarą Keitą ir premjerą 
Boubou Cisse.

I. B. Keita ankstyvosio-
mis trečiadienio valandomis 
paskelbė nedelsiant atsista-
tydinantis.

Kreipdamasis per valsty-
binę televiziją 75 metų pre-
zidentas sakė, tad taip pat 
bus paleisti Vyriausybė ir 
parlamentas – Nacionalinis 
susirinkimas.

Jungtinės Tautos, Afri-
kos Sąjunga, Vakarų Afrikos 
šalių blokas ECOWAS ir 
Europos Sąjunga antradienį 
perspėjo maišto organiza-
torius nebandyti jokiomis 
konstitucijai prieštaraujan-
čiomis priemonėmis perimti 
valdžios.

Naujienų agentūros BNS 
informaciją atgaminti vi-
suomenės informavimo prie-
monėse bei interneto tinkla-
lapiuose be raštiško UAB 
BNS sutikimo draudžiama.

VMI: alkoholio akcizų pajamos šiemet augo beveik 5 proc.
Deklaruotos alkoholio 

akcizo įplaukos šių metų 
sausio–liepos mėnesiais 
siekė 211,221 mln. eurų 
– 4,9 proc. daugiau nei 
pernai tuo pat laiku, rodo 
Valstybinės mokesčių ins-
pekcijos (VMI) duomenys.

Spiritinių gėrimų akcizai 

šiemet padidėjo 4,3 proc. iki 
131,825 mln. eurų, vyno – 
13,1 proc. iki 23,809 mln. 
eurų, alaus – 3,5 proc. iki 
51,613 mln. eurų, tuo metu 
tarpinių produktų akcizai 
sumenko 4 proc. iki 3,974 
mln. eurų. Didmeninė pre-
kyba spiritiniais gėrimais, 
akcizų sandėlių duomeni-

mis, šiemet smuko 8,6 proc., 
tarpiniais produktais – 4,1 
proc., o alumi – didėjo 3,5 
proc., vynu – 12,2 procento.

Degalų akcizų pajamos 
šiemet ūgtelėjo 1,4 proc. iki 
478,552 mln. eurų, tabako 
akcizų – sumenko 0,8 proc. 
iki 172,755 mln. eurų.

BNS inform.
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Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

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

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

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimą

PARODOS
Viešojoje bibliotekoje
Spaudinių parodos:
„Pedagogei ir literatei Alei Naginskaitei-Vajegienei – 
95“.
Emilijos Klemkaitės tapybos darbų paroda.
„Detektyvų karalienė. Kas? Agatha Christie“.
Dailės plenero „J. Vienožinskis 134×60“ darbų paroda.

Viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje
 „Jei knygelę tu skaitysi, daug žinosi ir matysi“.
„Svajonė – matyti skaitančius vaikus“, skirta fiziko, rašytojo Gendručio Morkūno 60-os-
ioms gimimo metinėms
RENGINIAI
Viešojoje bibliotekoje
Rugpjūčio 29 d. 17 val. – Šimtmečio Širvynė Degučiuose, Pauliaus Širvio tėviškėje.
Viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje
Rugpjūčio 26 d. nuo 14 val. – žaidimų dienelės „Būryje vaikų kurti mums visiems smagu“.
Rugpjūčio 27 d. 15 val. – kino diena.
Iki rugpjūčio 31 d.  – dalyvavimas skaitymo iššūkyje „Skaitymas mus jungia“ 
Iki rugpjūčio 31 d. –  dalyvavimas iniciatyvoje „Atverk vasarai duris“. 
Iki rugsėjo 10 d. kviečiame dalyvauti Aukštaitijos regiono bibliotekų kūrybinių darbų 
konkurse ,,Su lėle ant pasakų sparnų“. Daugiau informacijos www.rokiskis.rvb.lt

LAISVALAIKIUI

Rožinis medus – pagarsėjęs skoniu pomidoras
Kiekvienas pomidorų au-

gintojas turi keletą veislių, 
kurios niekaip nenori su juo 
„draugauti“. Man tokia veis-
lė – „Rozovyj miod“, arba 
mūsiškai „Rožinis medus“. 
Tačiau šią veislę verta prisi-
jaukinti dėl jos unikalių sko-
ninių savybių.

Garsi veislė. 
Arba apie sėklų 
pirkimo ypatumus
„Rozovyj miod“ yra veislė, 

apie kurią negirdėjo tik prade-
dantys augintojai. Ji labai po-
puliari ir Lietuvoje, ir Rusijoje, 
ir Ukrainoje. Ir pelnytai laiko-
ma vienu skaniausių pomido-
rų. Ji ne tik skani, bet ir labai 
derlinga, auginanti įspūdingo 
dydžio širdelių kekes.

Kur gauti sėklų? Tai „amži-
nas“ klausimas, kurį užduoda 
pomidorų augintojos, kurios 
sėklų ieško tik krautuvėse. 
Deja, „Rozovyj miod“, kaip ir 
daugelio gerų, įdomių veislių 
ten tiesiog nerasite. Rokišky-
je šios veislės sėklų pakuočių 
galima gauti turguje: ten pava-
sarį prekiaujama iš Rusijos bei 
Ukrainos atvežtomis sėklomis. 
„Rozovyj miod“ ten populia-
ri veislė, ja prekiauja įvarios 
sėklų gamintojos. Aš turiu 
„Sibirskij sad“ bei „Semena 
Ukrainy“ gamintojų pakuotes.

Taip pat sėklų galima nu-
sipirkti ir internetu, pomidorų 
augintojų grupėse. Ten pre-
kiaujama tiek originaliomis 
sėklų pakuotėmis, tiek ir pačių 
subrandintomis sėklomis.

Beje, šį šeštadienį Kaune, 
III forte nuo 11 val. vyks po-
midorų augintojų susitikimas, 
kuriame bus skaitomos paskai-
tos, vyks veislinių pomidorų 
paroda, bus skaitomos paskai-
tos apie pomidorų auginimo 
niuansus, bus keičiamasi, ir, ti-
kriausiai, bus galima įsigyti sė-
klų. Renginys nemokamas. Tad 
kas domisi, vertėtų apsilankyti 
ten. Jei negalėsite, garsiausios 
pomidorų augintojos jau rudenį 
pradės prekybą sėklomis. Apie 
jų katalogus galima sužinoti 
lankantis pomidorų mylėtojų 
facebook grupėse.

Amžinas klausimas: ar verta 
pirkti kitų augintojų paruoštas 
sėklas. Rizikų yra. Tai ir ligos, 
ir netinkamas  sėklų paruoši-
mas, laikymas, dėl ko jos gali 
būti nedaigios. Ir galimybė tie-
siog sumaišyti veisles, kas po-
midorininkų žargonu vadinama 
„peresortu“. Man, kažkaip, to 
pavyko išvengti. Šiemet pa-
vasarį parsisiunčiau apie 250 
veislių sėklų iš Ukrainos. Visos 
buvo puikios kokybės.

Aš ir pati pernai pirmą kartą 
ruošiau sėklas. Nors buvo pra-
šančiųjų ir parduoti, ir keisti, 
kol kas ruošiau tik savo rei-
kmėms. Norėjau įsitikinti, kad 
pavyko teisingai, jos daigios ir 
pan. Pavyko. Ir viena iš tų veis-
lių, kurių sėklų pasiruošiau, yra 
būtent „Rozovyj miod“. Ir šie-
met jau stiklinaitėje jos brandi-
namos.

„Rozovyj miod“: 
įnoringa, bet puiki
Daugelis pomidorų au-

gintojų džiaugiasi šia deter-
minantine veisle. „Rozovyj 
miod“ skirta atviram gruntui 
bei plėveliniams šiltnamiams. 
Tai neaugi veislė, kaip ir dera 
determinantams: krūmelis šil-
tnamyje gali užaugti iki maž-
daug 1-1,2 m. Lauke – dar 
mažesnis.

Veislės aprašyme teigiama, 
kad tai vidutinio ankstyvu-
mo veislė, pirmuosius vaisius 
subrandinanti maždaug 110 
d. nuo tos dienos, kai pasiro-
dė daigelio kilpelė. Šiemet gi 
ir pas mano sesę šiltnamyje, 
ir pas mane lauke – tai viena 
ankstyviausių veislių.

Jau pačiame veislės apra-
šyme teigiama, kad krūmas 
„slaboroslyj“, tai reiškia sil-
pno augumo. Jei tikitės iš šios 
veislės išauginti parodinį dai-
gą: stiprų, tvirtu žaliu koteliu, 
kresnoką, apsipylusį smarag-
do žalumo lapais, tai nelabai 
pavyks. „Rozovyj miod“ stie-
belis plonas, linkęs tįsti, tai 
tipinis daigyno „nususėlis“. Ir 
pasodintas į nuolatinio augimo 
vietą, grožiu nepasižymi. Kol 
nepradeda megzti kekių. O 
jos gražios, pilnos stambių ir 
smulkesnių širdučių. 

Su šios veislės nedideliu 
augumu, plonesniais daigelių 
stiebais susiję ir papildomi rū-
pesčiai: transportuojant labai 
saugoti, kad nenulūžtų, o pa-
sodinus reiks nuolatos kruopš-
čiai parišinėti prie kuoliuko. 
Bet stengtis verta. Krūmelis, 
kaip teigia sėklų pardavėjai, 
geba sunokinti apie 6 kg po-
midorų. O tai labai daug. Ats-
kiri vaisiai gali užaugti iki 1 
kg. Tipinis augintų lauke ma-
niškių svoris – apie 300 g.

Kadangi veislė vidutinio 
ankstyvumo, jos svarbus mi-
nusas yra silpnas atsparumas 
pomidorų marui: reiktų pasi-
rūpinti šios ligos prevencija. 
Kitomis ligomis, pavyzdžiui, 
viršūnių puviniu, ji neserga, 
ganėtinai atspari ir mikroele-
mentų dirvoje trūkumui.

Skonis įspūdingas
„Rozovyj miod“ ne tik aš, 

bet ir mano šeima pamėgo, 
kaip sakoma, nuo pirmojo po-
midoro pernai. Ir jų pageida-
vimų sąraše „ta rožinė širdu-
tė“ buvo numeris vienas. Šios 
veislės pomidorai yra matinės 
rožinės spalvos širdelės. Kol 
rausta, prie kotelio matomi 
tipiniai žali „petukai“. Noks-
tant jie nyksta. 

Pomidoro vidus – švelniai 
rožinės spalvos, mėsingas, 
tvirtas. Supjaustytas puikiai 
laiko formą. Todėl ši veislė 
idealus užkandis prie mėsos, 
tinka salotoms. Sėklyčių ne-
daug, jos nėra stambios, išsi-
dėstę prie pat odelės. 

Skonis: švelnus, saldus. 
Puikus pasirinkimas tiems, 
kas dėl skrandžio ligų nega-
li valgyti rūgščių pomidorų. 
Netgi šiemet, kai buvo ne-
palanki vasara, trūko saulės 
nokimui, jie pasirodė labai 
skanūs, tik ne tokie saldūs, 
kaip pernai.

Svarbu pomidoro neperlai-
kyti ant krūmo. Mat jo odelė 
plonytė, tad pernokęs linkęs 
skilinėti ir težti. Konservavi-
mui geriau rinktis nepernoku-
sius pomidorus, nepjaustytus 
konservuosite tik pačius ma-
žiausius. Neblogai tiktų pada-
žams gaminti, tačiau, atvirai 
sakant, jie tam yra per skanūs. 

Verdiktas: nors ši veislė 
nuo ankstyvo pavasario ner-
vins „nusususiais“ daigais, be 
abejonės, ji yra viena bazinių 
mano pomidoryno veislių.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Juozo Keliuočio viešoji biblioteka kviečia 
į atsinaujinusį P. Širvio kiemelį

Artėjant 100–osioms 
Pauliaus Širvio gimimo 
metinėms, Rokiškio ra-
jono savivaldybės Juozo 
Keliuočio viešoji bibliote-
ka pasipuošė – pagalbinis 
bibliotekos ūkio pastatas 
kviečia lankytojus pasigė-
rėti „renovacija“ su moty-
vais iš Degučiuose kasmet 
vykstančios „Širvynės“.

„Mintis kilo iš „ūkiškų“ 
paskatų“, - juokiasi biblio-
tekos direktorė Alicija Ma-
tiukienė. „Po bibliotekos 
renovacijos mūsų pagalbinis 
pastatas liko toks, koks buvo, 
ir visai nebederėjo prie at-
naujintos bibliotekos bei jos 
kiemelio, todėl ėmėme svars-
tyti, kaip jį pagražinti. Artėjo 
poeto Pauliaus Širvio meti-

nės, todėl kilo mintis uždengti 
jį tentu su gražia nuotraukų iš 
„Širvynės“ šventės kompozi-
cija“. Parašėme projektą, kurį 
įgyvendinti padėjo Rokiškio 
rajono savivaldybės kultūros 
ir turizmo taryba. Dabar mūsų 
kiemeliui puikiausiai prilipo 
P. Širvio kiemelio pavadini-
mas“.

Direktorė džiaugėsi, jog 
dabar pastatas traukia ir praei-
vių akį – žmonės rodo pirštais, 
domisi, prieina nufotografuo-

ti. Šiandien kiemelis tapo 
jaukia vieta stabtelti, prisėsti 
šalia fontano, perskaityti ant 
neseniai pasodinto berže-
lio užrašytas P. Širvio eiles. 
Juozo Keliuočio viešoji bi-
blioteka maloniai kviečia į 
tradicinę  „Širvynės“ šventę 
rugpjūčio 29 d. Degučiuose 
bei didįjį poeto 100–ųjų me-
tinių minėjimą, kuris vyks 
atsinaujinusiame bibliotekos 
kiemelyje.

Evelina JASIULIONYTĖ
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Rugpjūčio 21 d. Naktį 15

Dieną 24
PV, 
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Rugpjūčio 22 d. Naktį 15
Dieną 25

P,
4-9 m/s
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V, 
3-8 m/s

Rugpjūčio 24 d. Naktį 14
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PV,
5-10 m/s
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autobusą.
***
Mūsų mokykloje buvo 

toks griežtas direktorius, kad 
kartą jis į mokyklą iškvietė 
kūno kultūros ir technologijų 
mokytojų tėvus.

***
Mergina į lėktuvo saloną 

nešasi šuniuką. Blondinė 
stiuardesė griežtai:

– Į lėktuvo saloną su 
šunimis negalima!

– Bet jis gi pliušinis!
– Veislė neturi jokios 

reikšmės!
***
Senbernio dienoraščio 

ištrauka: „Po to, kai mama 
sutvarkė mano kambarį ir visus 
daiktųs sudėjo į vietas,  kai 
kuriuos iš jų teko pirkti antrą 
kartą“.

***
Kažin kaip išgryninti turtus, 

kurių man prilinkėjo?
***
Kai gyveni vienas, gali 

indus plauti kartą per dieną. Ir 
ta diena – sekmadienis.

***
Namuose kalbasi vyras su 

žmona. Žmona:
– Tu pameni, kokiame 

viešbutyje mes pernai 
atostogavom?

– Tiksliai neprisimenu, einu, 
rankšluosčius pažiūrėsiu.

***
– Alio, ar Petras namie?

– Ar jūs nusikaltimą 
įvykdėte taip, kaip aš ką 
tik nupasakojau? - klausia 
teisėjas kaltinamojo.

– Ne, bet jūsų idėja irgi 
nebloga.

***
– Vaikai, kas yra egoistas? 

– klausia mokytojas.
– Egoistas – tai toks 

žmogus, kuris niekada 
negalvoja apie mane, - atsako 
Petriukas.

***

Orų prognozė rugpjūčio 21-24 d.

Daktaras sako pacientui:
– Dabar nekvėpuokite.
– O ką, jūs orą pagadinote?
***
Katė vijosi pelę, bet 

nepavijo – ši įlindo į urvą. 
Po kiek laiko katė pradėjo 
loti. Pelė pamanė, kad tai šuo 
nuvijo katę ir išlindo iš urvelio. 
Katė pagavo pelę, prarijo ją ir 
tarė:

– Kaip gerai, kai moki 
užsienio kalbą...

***

Vyras gauna sms žinutę: 
„Brangusis, jei miegi, atsiųsk 
man savo sapną... Jei šypsais 
– atsiųsk man savo šypseną... 
Jei verki – atsiųsk man savo 
ašaras... Myliu tave...“ Vyras 
atsako: „Esu tualete... Ką 
atsiųst?“

***
Veiksmo vieta - psichiatrijos 

ligoninė. Vaikšto komisija, 
apžiūrinėja. Prieina prie vieno 
paciento ir klausia:

– Kaip ir kodėl čia 

atsidūrei?
Tas atsako:
– Tai, kad niekas netiki, kad 

esu Napoleonas. Va ir uždarė.
Komisija vėl klausia:
– Napoleonas, sakai. O 

tai iš kur sužinojai, kad esi 
Napoleonas? Kas čia tau taip 
sakė?

Pacientas:
– Man asmeniškai Dievas 

pasakė.
Iš gretimos palatos 

pasigirsta piktas balsas:
– Aš niekam nieko 

nesakiau...
***
Teisininko mažylis rado 

laikraštį ir skaito antraštę: 
„Prezidentas išsiskyrė“. 
Perskaitęs bėga pas tėvą 
šaukdamas:

– Tėtuk, tėtuk! Va 
prezidentas žmoną metė!

– Ne taip sakai, vaikeli. 
Teisingai reikia sakyti taip: 
„Prezidentas vienašališkai 
nutraukė susitarimą dėl 
santuokos“.

***
Pats laikas imti atostogų ir 

keliauti už sveiko proto ribų.
***
– Daktare, ar aš gyvensiu?
– Aš gydytojas, o ne 

aiškiaregis!
***
Norint išgelbėti 

šiandieninius zuikius, reikia 
tiesiog neįleisti kontrolieriaus į 

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.

– Petras dar namie. Bet jau 
vainikus išnešė.

***
– Petrai, tu žmoną turi?
– Turiu.
– Girdėjau, kad namuose ir 

gyvatę laikai?
– Tu jau to klausei.
***
Vienoje šeimoje gimė 

labai neklusnus vaikas. Nei 
darželyje, nei mokykloje 
niekas su juo nesusitvarkė. 
Paskutinė viltis buvo privati 
vienuolių mokykla. Jau po 
savaitės vaikas ir mandagus, 
ir klusnus. Tėvai klausia, kas 
jį taip pakeitė.

– Kai pamačiau 
žmogelį, ant kryžiaus 
prikaltą, supratau, kad šitos 
vienuolės nejuokauja, – 
atsakė vaikas.

***
Ponia giriasi draugėms:
– Aš horoskopą 

perskaičiau. Man žadėjo 
netikėtą susitikimą su 
uniformuotu žmogumi. Ir, 
žinokit, pranašystė išsipildė.

– Kaip tai?
– Aš pervažiavau 

policininką.
***
Ar mūsų futbolo rinktinė 

galėtų laimėti prieš Anglijos 
futbolininkus? Kartą ji 
turėjo šansą. Bet Anglijos 
futbolininkai atsisakė žaisti 
domino. 

www.rokiskiosirena.lt

BALDAI

• Ąžuolinę, geros būklės, čekišką 
sekciją. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 604 85 045. Rokiškis
• Svetainės staliuką. Plotis 78 cm. 

Aukštis 41 cm. Apsilaupę kraštai, 
bet paties baldo būklė gera. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 674 44 147.  
Rokiškis
• Naują virtuvinį stalviršį.  266 
cm ilgis, 60 cm plotis, 4 cm storis. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 685 41 406. 

Rokiškis
• Miegamą ištiesiamą kampą. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 670 45 892. 
Rokiškis
• Kampinę, šviesią indaują. Yra 
įmontuoti 2 vidaus apšvietimo 
halogenai, aukštis 2,1 m, plotis 

0,85 m, ilgis 0,4 m. Kaina 35 Eur. 
Tel. 8 675 03 048. Rokiškis
• Klasikinio stiliaus sekciją. Spalva 
- riešuto ruda. Plotis 304 cm, 
aukštis 212 cm, gylis 50 cm, šiek 
tiek pabraižyta. Kaina 290 Eur.  
Tel. 8 650 30 327.  
Rokiškis
• TV spintelę. Ilgis 102 cm, plotis 
54 cm, aukštis 56 cm. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 650 30 327.  
Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Praustuvą su keramikiniu stovu 
ir ketaus orkaitę. Obeliai. Kaina 30 
Eur. Tel. 8 677 79 571. 
• Šaldytuvą su šaldikliu, 180 cm 
aukščio, ir automatinę skalbimo 
mašiną. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 673 59 136.  
Rokiškis
• Šaldytuvą Samsung. 2 m aukščio. 
Kaina 90 Eur. Tel. 8 646 49 930. 
Rokiškis

DOVANOJA

• Skubiai dovanojamas didelis, 
geras šuo. Tel. 8 625 81 278. 
Rokiškis
• Dovanojame 3 mėnesių šuniukus. 
Tel. 8 692 71 385. Rokiškis
• Dovanoju šaldytuvą Beko. 2016 
m. Tel. 8 670 35 594.  
Rokiškis
• Dovanoju kačiukus. 3 patinėlius ir 
1 gražią katytę.  
Tel. 8 603 82 518. Rokiškis
• Siuvimo mašiną Čaika. Sena, 
bet veikianti. Atsikratome senais 
daiktais tėvų namuose. Atiduodame 
nemokamai arba už simbolinę 
kainą. Jeigu turite klausimų - geriau 
skambinkite. Tel. 8 609 69 690. 
Rokiškis
• Dovanoju ožkytę. Obeliai.  
Tel. 8 640 21 914. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Nešiojamąjį kompiuterį 

Emachines. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Armoniką, akordeoną, fleitą, 
gitarą ir smuiką. Kainos sutarinės. 
Tel. 8 458 53 056. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Gal kas dovanojat šuniui didesnę 
būdą? Tel. 8 699 28 563. Rokiškis
• Ieškau juodo šuniuko. Gal kas 
galėtų padovanoti? 
Tel. 8 603 82 518. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Traktoriuką-žoliapjovę Stiga-
prima. Kaina derinama. Kaina 500 
Eur. Tel. 8 656 93 948. Rokiškis


