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Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

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

Valstybinė darbo inspekcija Rokiškio rajone 
nustatė 22 pažeidimus

2 p.

Rajono ligoninėje – korona viruso atvejis

2 p.
Motoakrobatų pasirodymą paankstino lietus

4 p.

3 p.

Seimo rinkimų strategija: 
nu gi vis tiek kažką 
išrinks, nu negali 
nieko neišrinkti

Muzikinės vaikų stovyklos  
,,Vaikai vaikams“ nuotykiai

2 p.
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Valstybinė darbo inspekcija Rokiškio rajone 
nustatė 22 pažeidimus

Valstybinė darbo inspekcija 
teigia per šių metų pirmąjį pus-
metį nustačiusi beveik 1,5 tūkst. 
pažeidimų ir paskyrusi apie pu-
santro karto daugiau baudų, nei 
pernai per tą patį laikotarpį.

Nuo šių metų pradžios iki rug-
pjūčio 24 d. Valstybinė darbo ins-
pekcija Rokiškio rajone nustatė 

22 pažeidimus: 13 dėl darbuotojų 
saugos ir sveikatos (dėl darbuotojų 
saugos ir sveikatos vidinės kontro-
lės įmonėje bei darbdavių parei-
gos sudaryti saugias ir sveikatai 
nekenksmingas darbo sąlygas), 9 
darbo teisės (dėl darbo užmokes-
čio, įdarbinimo ir darbo sutarties 
bei darbo laiko). Darbdaviams 
surašyti reikalavimai pažeidimus 

ištaisyti.
Dvidešimčiai Rokiškio rajono 

ūkio subjektų (įskaitant ir fizinius 
asmenis) surašyti administracinių 
nusižengimų protokolai.

Didžiausia bauda už padary-
tą pažeidimą siekia 1000 Eurų. Ji 
skirta vienoje įmonėje nustačius 
nelegalaus darbo atvejį.

Enrika PAVILONIENĖ

Rajono ligoninėje – korona viruso atvejis
Rugpjūčio 26-ąją priešpiet 

rajono ligoninėje nustatytas 
korona viruso atvejis. Sergan-
tysis bus gydomas Panevėžio 
respublikinėje ligoninėje.

Kol kas rajono savivaldybė 
apie šį įvykį žinių turi nedaug. 
Socialinės apsaugos ir sveikatos 
skyriaus vedėjas Vitalis Giedri-
kas „Rokiškio Sirenai“ patvirti-
no, kad iš tiesų toks atvejis nu-
statytas. Daugiau duomenų apie 
infekuotą asmenį paaiškės arti-
miausiu metu.

Ligoninėje, pasak pašnekovo, 
užkrato plitimo tikimybės nėra. 
„Mūsų žiniomis, ligoninės per-
sonalas elgėsi pagal patvirtin-
tus protokolus. Todėl užkratas 
neišplito“, – sakė jis. Patalpos, 
kuriose buvo infekuotasis, bus 

sutvarkytos pagal protokolą, pir-
miniais duomenimis, apie ligoni-
nės darbuotojų saviizoliaciją ne-
svarstoma.

Rajono savivaldybės Ekstre-
malių situacijų komisijos vado-
vas Andrius Burnickas teigė, kad 
šis asmuo į rajono ligoninės Karš-
čiavimo kliniką atvyko su viruso 
simptomais. Du kartus atliktas 
korona viruso testas buvo teigia-
mas. 

Iš kur šis asmuo galėjo už-
sikrėsti virusu, dar tiriama, bet 
yra prielaidų, kad užkratas galė-
jo pasiekti iš užsienio valstybės. 
Pirminiais, nepatvirtintais, duo-
menimis, užsikrėtusysis gali būti 
kamajietis. Šiuo metu tikrinami 
užsikrėtusiojo kontaktai.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA SKELBIA 
NEKILNOJAMOJO TURTO VIEŠĄ NUOMOS KONKURSĄ:

5 metų laikotarpiui, nuo 2020 m. spalio 2 d., išnuomojamos 60,10 kv. m patalpos, 
esančios pastate – autobusų stotis, žymėjimas plane 1T1p (pažymėtas patalpas 1-1 
(2,83 kv. m), 1-2 (28,83kv. m), ½ 1-3 (8,18 kv. m iš 16,37 kv. m), 1-4 (17,34 kv. m), 1- 5 
(2,92 kv. m)), unikalus Nr. 7395-0015-8010, bendras pastato plotas – 68,29 kv. m., 

adresas Tekstilininkų g. 3, Juodupės mstl., Rokiškio r. sav.
Turto naudojimo paskirtis – prekybos.
Pradinis nuompinigių dydis – 0,78 Eur už 1 kv. m mėnesiui.
Nuomininkas, be nuompinigių, kas mėnesį moka visus mokesčius, susijusius su išnuomotu 

turtu: už komunalines paslaugas ir kitas teikiamas paslaugas atsiskaito tiesiogiai su paslaugų 
tiekėjais. 

Papildomos sąlygos – privalo per 1 mėnesį sudaryti sutartis su komunalinių paslaugų tiekėjais.
Dėl papildomos informacijos apie turto apžiūrą kreiptis į Rokiškio rajono savivaldybės adminis-

tracijos Juodupės seniūnijos seniūno pavaduotoją Zitą Sabataitienę, tel. Nr. (8 458) 57 147, (8 611) 
88 568, z.sabataitiene@post.rokiskis.lt. 

Pradinį įnašą 140,63 Eur pervesti į Rokiškio rajono savivaldybės administracijos a.s. Nr. LT95 
7300 0100 0257 7091, „Swedbank“, AB.

Su nekilnojamojo turto nuomos sutarties projektu galima susipažinti http://old.rokiskis.lt/lt/
teisine-pagalba/teises-aktai_4684/teises-aktai/6138/p20.html taip pat atvykus teikti voką su pa-
raiška ir kitais dokumentais.

Viešas turto nuomos konkursas vykdomas tiesiogiai. Paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo 
terminas – nuo 2020 m. rugpjūčio 28 d. 8.00 val. iki 2020 m. rugsėjo 18 d. 13:00 val.

Paraiškos pateikimo vieta: Rokiškio rajono savivaldybės administracija, Respublikos g. 94, Ro-
kiškis, Turto valdymo ir ūkio skyriaus vedėjai Violetai Bieliūnaitei-Vanagienei, tel. Nr. (8 458) 52 
306, (8 633) 62 959, v.vanagiene@post.rokiskis.lt. 

Užklijuotame voke, ant kurio nurodomas turto pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos 
konkursui“, konkurso dalyvio pavadinimas, adresas, turi būti pateikti šie dokumentai:

1. Paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, gyve-
namosios vietos adresas (fiziniams asmenims) arba asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir 
buveinės adresas, steigimo dokumentų ar kitų steigimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijos 
(juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas. 

2. Teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atsto-
vauja jo įgaliotas asmuo. 

3. Pasiūlymas, kuriame nurodytas konkretus turto nuompinigių dydis.
4. Paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą.
5. Finansų įstaigos išduoto dokumento, patvirtinančio, kad pradinis įnašas sumokėtas, kopija.
6. Konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaitos, į kurią komisija turi pervesti grąžinamą 

pradinį įnašą, rekvizitai.
Vokų plėšimas vyks 2020 m. rugsėjo 22 d. 11.00 val. Rokiškio rajono savivaldybėje (Respublikos 

g. 94, Rokiškis, 302 kab.).
Užs. 1100

Partijos išsitraukė Seimo rinkimų numerius
17 Seimo rinkimuose daugiaman-

datėje apygardoje dalyvaujančių par-
tijų išsitraukė rinkimų numerius.

„Turbūt nė vienais rinkimais mes 
neturėjome tiek daug dalyvaujančių rin-
kimų numerių traukime. Tai tikrai rodo, 
kad šie rinkimai bus ypatingi – ypatin-
gi ne tik dėl COVID-19, bet ir dėl kitų 
sąlygų ir tai rodo, kad tai iš tiesų yra 
svarbus renginys“ – numerių traukimo 
renginyje Seime sakė Vyriausiosios rin-
kimų komisijos (VRK) pirmininkė Lau-
ra Matjošaitytė.

Pirmąjį numerį išsitraukė partija 
„Drąsos kelias“, antrąjį – „Laisvė ir 
teisingumas“, trečiąjį – Laisvės partija, 
ketvirtąjį – Liaudies partija. Tėvynės są-
junga–Lietuvos krikščionys demokratai 
bus penktieji, Centro partija – Tautinin-

kai – šeštieji. Septintasis – Nacionalinis 
susivienijimas, aštuntieji – Lietuvos 
lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų 
šeimų sąjunga, devintieji – Lietuvos so-
cialdemokratų darbo partija, dešimtieji 
– Kartų solidarumo sąjunga – Santalka 
Lietuvai.

11 numerį išsitraukė partija „Lietuva 
visų“, 12 – Liberalų sąjūdis, 13 – Lie-
tuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, 14 
– Lietuvos žaliųjų partija. Krikščionių 
sąjungos numeris bus 15, Darbo partijos 
– 16, o Lietuvos socialdemokratų parti-
jos – 17.

VRK duomenimis, pareiškinius do-
kumentus šiems rinkimams pateikė 20 
politinių partijų, 17 iš jų kelia kandidatų 
sąrašus daugiamandatėje apygardoje – 
jos ketvirtadienį ir išsitraukė savo eilės 
numerį.

Daugiamandatės apygardos kandi-
datų sąraše yra per 1,7 tūkst. kandidatų. 
Vienmandatėse apygardose kandidatuos 
per 780 kandidatų. Ankstesniuose rinki-
muose dalyvavo 16 politinių partijų, 1,4 
tūkst. kandidatų ir per 670 vienmanda-
tininkų.

„Matome, kad šiais metais kandida-
tų yra gerokai daugiau“, – apibendrino 
VRK pirmininkė.

Burtų keliu partijų atstovų ištrauk-
ti rinkimų numeriai bus įrašomi Seimo 
rinkimų biuleteniuose.

Iki rugsėjo 6-osios partijos dar gali 
sujungti savo sąrašus ir rinkimuose da-
lyvauti sudariusios koaliciją. Tuomet 
jos galės pasirinkti, kurį numerį norėtų 
įrašyti į rinkimų biuletenį.

Seimo rinkimai vyks spalio 11 dieną.
BNS inform.

Muzikinės vaikų stovyklos  ,,Vaikai vaikams“ nuotykiai
Pralėkė, kaip viesulas, keturioliktoji 

vasaros stovykla ,,Vaikai vaikams“ Rokiš-
kio Rudolfo Lymano muzikos mokyklo-
je. Stovyklos programa ,,Muzikos pilies 
paslaptys“ išsidėstė per penkias dienas, 
vaikams pristatydama pilyje gyvenančius 
instrumentus, muzikos kalbos ženklus ir 
dainavimo erdves. Pasakojimas vedė pi-
lyje gyvenančių instrumentų, ženklų ir 
dainavimo labirintais. Taip gimė improvi-
zuotos instrumentų kapelos, orkestrai, an-
sambliai, chorai, muzikos ženklų labora-
torijos. Kiekvieną stovyklos dieną – nauja 
instrumentų grupė. Norint patekti į kitą 
pilies erdvę, vaikams reikėjo atlikti užduo-
tis, galvosūkius, surasti nuorodas ir rak-
tinius ženklus, kuriais remiantis galima 
patekti į kitą pilies menę ir surasti naują 
muzikos instrumentą.

Pirmoji stovyklos diena skirta lietuvių 
liaudies instrumentams – grojome kanklėmis, 
kūrėme kapelą, kurioje karaliavo akordeono 
instrumentas ir daugybė barškančių, švilpian-
čių, taukšinčių tarškučių. Antrą stovyklos 
dieną – pūtėme dūdą (taip vaikai įvardino pu-
čiamuosius muzikos instrumentus) ir stebėjo-
me, kaip išsiardo ir kokį garsą skleidžia fleita, 
trimitas, klarnetas, trombonas, eufonija, tūba 
ir skirtingų dydžių saksofonais. O kai būgnai 
buvo išnešti į pilies kiemą ir užgrojo, tai ritmo, 
garso, nuostabos pilnas kiemas buvo. Nors bū-
gnų instrumentas buvo vienas, o vaikų – minia, 
būgnus darėme iš suolų, popierinių dėžių ir dė-
žučių, kibirėlių ir savo kūno. 

Trečioji diena skirta unikaliausiam ins-
trumentui – žmogaus balsui ir svajonių ins-
trumentui -gitarai. Dainelės skambėjo per 
mikrofoną, ir gyvai, aidėjo pritariant subti-
liam gitaros garsui. Popietę vaikai surado patį 
didžiausią, instrumentų karaliumi vadinamą, 
vargonų instrumentą.  Šiai pažinčiai leidosi 
į karališką kelionę - Rokiškio Šv. Apaštalo 
Evangelisto Mato bažnyčią, kurioje sužinojo, 
kad vargonai pagaminti 1885 m. vienoje žy-
miausių to laikmečio vokiečių firmų “Walcker 
Orgelbau”, susideda iš  I ir II manualų, pedalų 
(groti kojomis), dviejų sankabų ir turi ketu-
rias garso stiprumo kombinacijas. Vargonais 
grojo ir garsą demonstravo mokytoja Reda 
Kazlauskienė, o šiuos vargonus prižiūri, deri-
na ir vargonuoja jais mūsų muzikos mokyklos 
absolventas Justinas Šapola. Karališką dieną 
tęsėme pažintinėje kelionėje bažnyčios erdvė-
se, rūsiuose, lobyne, koplyčioje, girdėjome 
gaudžiantį didelį varpą. Kelionę į bažnyčios 
bokštą atidėjome kitiems metams.

      Ketvirta diena - styginių instrumentų 
sodas. Žydėjo smuikai, violončelė, kontrabo-
sas. Pats dainingiausias ir subtiliausias  muzi-
kos instrumentas parodytas įvairiausių dydžių. 
Smuiko, violončelės instrumentų dydį galima 
pritaikyti ir groti vaikams jau nuo 3 metų. 
Muzikantai drąsiai rinkosi instrumentus ir jais 
grojo smuikininkų ansamblyje, žaidė ir kūrė 
muzikinę pasaką šokdami, improvizuodami 
ir vaidindami pasakiškoje muzikos pilies me-
nėje.

Penktą dieną -   fortepijono skambesio ir 
muzikos ženklų laboratorija.  Nuo ankstaus 
ryto muzikos mokyklos fortepijono klasės 
mokiniai rinkosi į mokyklą, kad galėtų pa-
skambinti fortepijono instrumentu mažiesiems 
stovyklos draugams. Vaikai skaičiavo instru-
mento stygas, plaktukus, laikiklius,   garso 
slopintuvus, pedalus, korpuso įlenkimų naudą, 
klavišų ir klaviatūros išdėstymo reikšmę, do-
mėjosi garso išgavimo technika,  matavo garso 
lakumą , aido ir garso santykio trajektoriją, ins-
trumente naudojamos medienos kilmę ir tva-
rumą,  juodo koncertinio fortepijoną kainą.......
ir kodėl muzikiniai ženklai reikalingi grojant?.. 
Begalė klausimų, bandymų, eksperimentų ir 
žibančių iš smalsumo akių.

Pasakiškas stovyklos,, Vaikai vaikams“ 
popietes leidome edukacinėse kelionėse po 
Rokiškio krašto muziejaus parką, kuriame žai-
dėme dvaro lauko žaidimus, pūtėme ir maudė-
mės muilo burbulų voniose, dirbome žalvario 
papuošalus, liejome vaško žvakes, piešėme 
ant stiklo, virėme ir liejome muilą, vėlėme 
pagalvėles muilui, keliavome sūrio keliu ir 
ragavome skirtingus Rokiškio sūrio  gaminius, 
pamatėme, kaip seniau žmonės gyveno, dirbo 
ir pramogavo.  Kiekvieną dieną naujos veiklos 
ir edukacinės programos. Aišku, Rokiškio 
krašto muziejaus supynės užvaldė vaikų širdis 
smagumu ir aukščiu. Dažną dieną tėveliams 
reikėjo laukti mažųjų stovyklautojų, dažnai 
nuo galvos iki kojų išsimurzinusių dulkėmis, 
dažais ir muilu.  Paskutinę stovyklos dieną 
vaikai neskubėjo namo, kaip ir kitas dienas, 
žaidė futbolą, suko lankus, šokinėjo šokdynė-
mis, skirstė komandas estafetėms  ir piešė tylos 
kambariuose. Visai nenorėjome namo. 

Dėkojame  visiems padėjusiems kurti sto-
vyklos ,,Vaikai vaikams“  smagią atmosferą.  
Rokiškio J.Tumo- Vaižganto gimnazijos val-
gyklos darbuotojams ir administracijai už ska-
nų maistą, saugų ir kokybišką pietų metą. Ro-
kiškio krašto muziejaus edukacinių programų  
sudarytojams,  atlikėjams ir administracijai už 
įdomias, išsamias, turiningas, informatyvias 
edukacijas, žaidimus ir kantrybę. Rokiškio 
dekanato dekanui ir Šv. apaštalo evangelisto 
Mato bažnyčios klebonui Eimantui Novikui 
už galimybę susipažinti su bažnyčios erdvė-
mis ir vargonais. Dėkoju kolegoms, Rokiškio 
R.Lymano muzikos mokyklos mokytojų ko-
mandoms ir jų muzikavusiems, instrumentus 
parodžiusiems ir grojusiems mokiniams -  už 
išradingai, linksmai, draugiškai ir smagiai, šil-
tai, jautriai ir paslaptingai, muzikaliai ir meniš-
kai parodžius muzikos pilies paslaptis.

Stovyklos vaikams ir tėveliams dėkojame 
už bendrystę, draugystę ir žavimės jūsų vaikų 
mandagiu ir geranorišku elgesiu. Primename, 
kad jeigu patiko  muzikos instrumentai ar dai-
navimas, jus kviečiame mokytis mūsų moky-
kloje, kurioje stovyklavome, nes priėmimas į 
Rokiškio R.Lymano muzikos mokyklą pratęs-
tas iki rugsėjo 15 dienos. 

    Iki susitikimų!
   Pagarbiai Asta Vajegienė 

ir Deimantė Baranauskienė 
stovyklos ,,Vaikai vaikams“ vadovės
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BRYDĖS
Seimo rinkimų strategija: nu gi vis tiek kažką išrinks, nu negali nieko neišrinkti

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Artėjantis ruduo nenumaldo-
mai primena: ant nosies Seimo 
rinkimai. Apie juos kalba ir du 
plakatai ant „Rokiškio sūrioׅ“ 
sandėlio sienos. O toliau? Toliau 
ramu. Dar liepos viduryje iš paš-
to dėžutės iškrapščiau lygiai tris 
padalomosios politinės reklamos 
pavyzdžius. Va ir viskas. Pana-
šu, kad mūsų mieli kandidatai į 
Seimo narius sugalvojo rinkimų 
išvakarėse pažaisti partizaninį 
karą ir gilų pogrindį.

Vienmandatininkai pagal ak-
tyvumą – dar pusė velnio. Rengi-
niuose dažniausiai matomi trys, 
kartais – ir ketvirtas. Lygiai pusė 
tų, kurie, jei tikėtume gandais, da-
lyvauja Seimo rinkimuose. Vyriau-
siosios rinkimų komisijos puslapy-
je, skirsnyje „Politinės kampanijos 
dalyviai“ prie mūsų, Sėlos rytinės 
apygardos, puikuojasi skaičius 
„4“. Trys – daugmaž matomi, o 
va ketvirtasis – naujokas. Kuris 
net per renginius neranda reikalo 
tautai prisistatyt. Tuščią pašto dė-
žutę ir plikas reklamos erdves dar 
suprasti galima: ne visi turi pinigų 
rinkiminei kampanijai. Bet dalyva-
vimas renginiuose, agitacija face-
booke, liaudies lankymas namuose 
– tai  visiškai nemokama politinė 
reklama. Trauk juos perkūnas, tuos 
vienmandatininkus, kaip sakant.

Tačiau vienmandatėse rinkimų 
apygardose išrenkama tik 71 Sei-
mo narys. Dar beveik antra tiek – 
70 – bus išrinkta daugiamandatėje. 
O čia dar linksmiau. Savo politinės 

programos, likus pusantro mėne-
sio iki rinkimų, dar nepristatė nė 
viena politinė partija. Artimiausiu 
metu nėra jokių žinių apie tai, kad 
planuojami kokie nors susitikimai 
su rinkėjais, kurių metu tokios pro-
gramos apskritai bus pristatytos. 
Pusantro mėnesio – tai jau, fak-
tiškai, ceitnotas. Įskaitant tai, kad 
daugėjant susirgimų korona viru-
su, ko gero bus įvesti dar griežtes-
ni apribojimai susirinkimams. Tai-
gi, man nenumaldomai kyla durnas 
klausimas: kada gi dar politikai 
ruošiasi pristatyti savo planus ir 
siekius rinkėjams?

Kol kas, žiūrint į esamą politinę 
komunikaciją, panašu, kad rinkimai 
nuoširdžiausiai nerūpi netgi tiems, 
kurie norėtų tapti Seimo nariais. 
Tai juk jie turėtų būti suinteresuo-
ti vilioti rinkėją bent jau pažadais. 
Pradžiai. O dabar – nei darbų, nei 
pažadų. Visiškos nykumos.

Ko mūsų virtualiojoje erdvėje 
pilna – tai kritikos. Pelnytos ar ne-
pelnytos, teisingos ar neteisingos, 
čia jau kaip sakoma, spręsti kie-
kvienam. Ta kritika lydėjo šios ka-
dencijos Seimą ir Vyriausybę nuo 
pirmosios dienos. Ir tapo nykiu, 
nuobodžiu foniniu triukšmu. Ko 
tik neprisiklausėme per tuos ke-
tverius metus... Kad ir kaip besika-
potų liaudis internetinėje erdvėje, 
faktai yra kaip blynai: pasaulio pa-
baiga neįvyko, Rusijos orbitoje ne-
atsidūrėme, mainais į trąšas mūsų 
nepardavė, Vyriausybė, nepaisant 
pranašysčių nesulaukti pirmųjų 
šviežių bulvių, realiai jas ragavo 
keturis sezonus. Didelių prover-
žių, žinoma, nėra, kaip ir didelių 
fiasko. Vyriausybės net ir kritikuot 
labai nėra už ką: ji ramiai kinkavo 
pirmtakų vaga, kantriai tempdama 
įsisenėjusių problemų plūgą. Švie-
timo bėdos jau trisdešimt metų 
tokios pat, tiek pat – medicinos, 
kultūros ir kitoms problemoms. 
Ir regionų klausimu jokių prover-
žių nėra. Ir socialinėje politikoje, 
dovanokite, ta pati politika: ir to-
liau dosnia parama stabiliai veisti 
pašalpinius, ir toliau negerbiamas 
tas, kuris stengiasi save išlaikyti 
pats ir mokėti mokesčius. Niekas 
nesikeičia. Todėl dirbantieji ir to-
liau balsuoja kojomis iš Lietuvos, 

o mažėjant mokesčių mokėtojų 
skaičiui, išlaikytinių armija vis 
sunkesniu jungu gula ant valstybės 
pečių. Bėda tik ta, kad trisdešimt 
metų iš inercijos pakalnėn riedėjęs 
valstybės vežimaitis pamažu ima 
lėtinti apsukas.

Pirmieji to ženklai akivaizdūs. 
Tai visiškas politiniame gyveni-
me dalyvaujančiųjų abejingumas 
ir bejėgiškumas (abejingumas net 
per švelnus žodis, labiau tiktų pa-
dorioje visuomenėje nevartojamas 
terminas „po***izmas“). Trūksta 
kryptingo veikimo, pastangų, siūly-
mų, sprendimų. O labiausiai trūksta 
elementarios pagarbos rinkėjui.

Pastaruoju metu socialiniai tin-
klai davė mūsų visuomenei daugy-
bę įrankių. Ypač politikams. Atsi-
rado daugybė kanalų pranešti apie 
save, pristatyti savo mintis, idėjas. 
Tačiau yra viena būtina sąlyga: jas 
reikia pirmiausia turėti. O kai ne-
turi ką pasakyti, tai ir belieka tapti 
„moksliškai pagrįsta politike“ (kas 
ana per žvėrelis toks?), agituojančia 
už kanapių legalizavimą. Suprantu, 
kad tam tikrai visuomenės daliai ši 
idėja aktuali. Nors man tai neaktu-
alu, bet visgi nieko prieš, kad ir to-
kia diskusija egzistuotų, greta kitų. 
Bet kai valstybės didžiausia bėda 
tampa kanapių legalizavimas, tai 
arba mes kitų problemų nebeturim, 
arba tas, kuris tai siūlo, nemoka 
susidėlioti prioritetų. Kad tik idėjų 
stoka būtų mūsų politikų bėda...

Dar didesnė bėda yra smegenų 
stygius. Ir čia jau facebook, kaip 
sakoma, įdavė vėliavą į rankas. 
Kartą manęs interviu paklausė, ką 
reiškia turėti daugiau nei 500 feis-
buko draugų. Visiškai nieko, atsa-
kiau. Nors pas mus dabar žmogaus 
(ypač politiko, apžvalgininko, ir, 
apsaugok Viešpatie, influenserio) 
kokybę kaip tik ir linkstama vertinti 
draugų ar patiktukų skaičiais. Ir čia 
politikai kuo nuoširdžiausiai mina 
ant grėblio. O didinga pagunda, net 
šventieji suklumpa, yra suburti sti-
klinį kubelį, kuriame yra pririnkta 
etatinių padlaižių. Tokiame kube-
lyje renkasi žmonės, panašūs savo 
išsilavinimu, patirtimi, pažiūromis. 
Tie, kas ilgainiui paaiškėja esą „ne 
tokie“ yra pašalinami.

Tuo užsiima atskira veiklių pa-

dlaižių grupė, kitaip sakant, su ini-
ciatyva. Tokie pusglušiai kaip mat 
susiburia į grupes, kurias sąlyginai 
galima pavadinti feisbuko doro-
vės policija. Jie užsiima politinių 
priešų (tikrų ir įsivaizduojamų) 
paieška virtualioje erdvėje. Kitaip 
sakant, jei negiedi ditirambų tos 
jėgos vadui ar pačiai jėgai, tai būsi 
priskirtas mažų mažiausiai valstie-
čių draugams (valstiečiai šitiems 
kažkodėl yra kaip buliui raudo-
nas skuduras). Labai „protingas“ 
sprendimas, pavyzdžiui, valstiečių 
pakaliku apšaukti žinomą šalies 
žurnalistą. Kai tokiems „su inici-
atyva“ priminiau, kad rinkimai už 
pusantro mėnesio, ir pats laikas 
nebe svetimus rinkėjus terorizuot, 
ne tikrus ir tariamus tautos priešus 
gaudyti, o pasivarginti bent progra-
mą provincijos rinkėjams pristaty-
ti, gavau va tokį atsakymą: „Kodėl 
manote, kad jums kažkas skolin-
gas, kažkas turi jums paaiškinti 
kaip gyventi, pristatyti programą? 
Pasiagituokite patys“. Tiesiog feis-
buko šmaikštučiai visu grožiu.

Tai va, mieli feisbuko dorovės 
policijos pareigūnai, tiek jums, 
tiek jūsų partijos vadovams reik-
tų atsiminti labai bjaurią tiesą: 
kas ketverius metus išaušta tokia 
šviesi diena, kai vienas tamstos ir 
jūsiškės aplinkos balsas prilygsta 
vienam tos Lietuvos, kurią kas-
dien vadinate runkeliais, žmogaus 
balsui. Bėda ta, kad jūsų chebrytės 
yra gerokai mažiau, nei tų, iš kurių 
arogantiškai tyčiojatės.

Aš suprantu, kad daug smagiau 
ir patogiau diskutuoti su savo bi-
čiulių kompanija, kurios ir tikslai, 
ir vertybės, ir žodynas vienodas. 
Suprantu, kad darbininką, kasinin-
kę ar ugniagesį iki tol mačius tik 
paveikslėlyje, su tokiu sunku ben-
drauti. Jam nerūpi naujausios siau-
rų ir per trumpų kelnyčių mados, 
einamiausi elektriniai paspirtukai 
ir organinė kava popieriniame puo-
delyje. Jam rūpi kitos problemos: 
kaip dirbant nenusmukti žemiau 
skurdo ribos, kaip nupirkti vaikui 
batus ir sutaupyti nenaujam ir la-
bai neekologiškam automobiliui. 
Tačiau politikas ateina spręsti ne 
patogios „savo chebros“, o visos 
šalies problemų. Ir jos yra ne feis-

buke. Ne virtualioje erdvėje mes 
dirbame, gyvename, mokame mo-
kesčius, organizuojame valstybės 
gyvenimą. Ir mūsų trimis bereikš-
miais sakiniais nesuagituosi. O 
daugiau pasakyti tokiems tiesiog 
neišeina. Čia jau viešųjų ryšių te-
oremos, dovanokit, nebegroja. To-
dėl jie ir nevažiuoja į tą nelemtą 
Lietuvos provinciją. Jie šventai 
įsitikinę, kad į Seimą išrinks vien 
tik dėl to, kad tokie šaunūs ir pro-
tingi yra.

Tiesiog Lietuva atsidūrė tokioje 
situacijoje, kurioje reikia lyderių ir 
strategų, o ne trimis sakiniais viauk-
sinčių siaurakelnių „šmaikštučių“. 
Kurie nuoširdžiai nesupranta, ko-
dėl niekas į juos, tokius šaunius, 
mielus ir teisingus, rimtai nežiūri. 
Dar daugiau, tokie asmenys, kaip 
minėtasis žurnalistas, atvirai trolina 
ir tyčiojasi. O politinių partijų lyde-
riai į tokius saviškių „pašaudymus 
į nugarą“ žiūri tiesiog pro pirštus... 
Nesuvokdami, kad tokie „su inicia-
tyva“ retina ir taip negausias poten-
cialių rinkėjų gretas.

O liaudis nesityčioja. Jie tiesiog 
neina į rinkimus. Nes juose nieko 
nepametė. Jie seniai susitaikė su 
tuo, kad kalbančios galvos televizo-
riuje – sau, o gyvenimas – sau. Ir bus 
taip, kad kažką į tą Seimą išrinks, 
nes vis tiek turės kažką išrinkti. Po 
rinkimų vėl viešojoje erdvėje skam-
bės griaudūs verksmai, kad išrinko 
ne tuos. Liaudis vėl pyks ir burbės, 
kad kalbančioms galvos siauromis 
kelnytėmis turėtų pagaliau „dašus-
ti“, kad rinkėjas yra visada teisus, 
ir jei tamstos neišrinko, vadinasi, tai 
visuomenės sprendimas, ir prašom 
jį gerbti. O jei norite, kad išrinktų 
jus, tai gal vertėtų pagaliau ir, do-
vanokit, užpakalį nuo kompiuterio 
pakelt, ir kalbėti bei rašyti daugiau 
nei trimis sakiniais išmokt. Čia pra-
džiai. O paskui jau bus galima ir 
apie idėjas pakalbėti. Kai tokių atsi-
ras. O kol tokių nėra, patogiausia at-
rodyti sau patiems gražiais ir protin-
gais rinktinių ir patikrintų padlaižių 
kompanijoje. Iki tos stebuklingos 
rinkimų nakties, kai iš balsadėžių 
pabirs ne virtualūs patiktukai, o la-
bai realūs rinkimų biuleteniai. Ku-
riuose, kaip ir prieš ketverius metus, 
vėl bus pažymėti ne tie...

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

•  Vaikiškus rūbelius nuo 1 
iki 6 metų mergaitei ir dalinai 
berniukui. Striukės, batai, suknelės, 
megztiniai. Tel. 8 606 20 232. 
Rokiškis
• Batus. Demisezoniai, juodi su 
kulniuku, ilgi, 40 dydis. Kaina 6 
Eur. Tel. 8 657 44 181.  
Rokiškis
• Striukę. Ruda, su gaubtuvu, iki 
pusiaujaus, 46 dydis. Kaina 5 Eur. 
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Striukę. Rusva, ilgis 56 cm, su 
gaubtuvu, 46 dydis. Kaina 6 Eur. 
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Suknelę. Gelėta, trumpomis 
rankovėmis, 48 dydis. Kaina 13 
Eur. Tel. 8 657 44 181.  
Rokiškis
• Moteriškas basutes. 41 dydis, 
kulniuko atskiro nėra, naujos. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 657 44 181. 
Rokiškis
• Raudonos spalvos palaidinę. 48 

dydis, ilgomis rankovėmis. Kaina 
18 Eur. Tel. 8 657 44 181.  
Rokiškis
• Juodą moterišką ilgą, žieminę 
striukę su kapišonu. XXL dydis. 
Kaina 67 Eur. Tel. 8 695 74 290. 
Rokiškis
• Juodus odinius moteriškus 
sportinius batelius lenktu padu. 
Korėja. 40 dydis. Kaina 42 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Baltus odinius moteriškus, 
sportinius batelius. Vokietija. 38 
dydis. Kaina 37 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• J. Tūbelio progimnazijos mokinio 
džemperį (berniukui). Ūgis 164 
cm. Būklė 10/10. Dar turiu baltų 
marškinėlių įvairaus dydžio ir 
juodus batukus 37 ir 39 dydžių. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 699 57 436. 
Rokiškis
• Vasarinių drabužių išpardavimas 
-40 proc. nuolaida. Mus rasite 
Išparduotuvėje, Taikos g. 19, 
Rokiškyje. 

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

• Avienos skerdieną. 4 Eur/kg., 
Ėriukų mėsą, 5 Eur/kg. Galime 
atvežti. Tel. 8 652 91 336.  
Rokiškis
• Pagal užsakymą siūtą gultą, 
tinkamą katinams ir šunims. Mažai 
naudotas. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 605 98 819. Rokiškis
• Pieningų ožkų ožkytes, 6 
mėnesių. Spalva juoda.  
Kaina 30 Eur. Tel. 8 658 60 969. 
Rokiškis
• Gyvus triušius arba jų mėsą. 
Mėsos kainą 6 Eur/kg. 

 Tel. 8 658 60 969. Rokiškis
• Tris ožkytes. Juodupė. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 642 79 495.  
Rokiškis
• 2 pieningas ožkas ir 3 jaunikles 
ožkytes, 6 mėnesių, Zaneno veislės. 
Kaina sutartinė. Papildomas tel. 
+370 616 02268. Tel. 8 616 02 269. 
Rokiškis
• Gražius, kaimiškus gaidžius. 
Kaina 7 Eur. Tel. 8 625 77 633. 
Rokiškis
• 2 veršelių, juodmargę karvę.  
Tel. 8 679 27 161. Rokiškis
• Karvę su buliuku, veršiavosi 
rugpjūčio 14 d. Kaina už abu. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Kaina 650 Eur. Tel. 8 614 02 378. 
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Naują telefoną Redmi. Su 
dokumentais, yra visas komplektas, 
nenaudotas. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 646 51 495. Rokiškis
• Huawei P20 Pro telefoną. 128 

GB, būklė 10/10, yra visi priedai. 
Kaina 220 Eur.  
Tel. 8 699 87 658. Rokiškis
• Labai geros būklės mobilųjį 
telefoną iPhone 6s, 16 GB. Spalva 
auksinė. Kroviklis. Domina 
keitimas. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 647 55 957. Rokiškis
• Geros būklės iPhone 7 32 GB. 
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, 16 GB. 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, 
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Politinė reklama bus apmokėta iš Vidmanto Kanopos politinės kampanijos sąskaitos. Užs. 11

– Turite ilgalaikę darbo Seime patirtį. Ir progą į parlamento darbą 
žvelgti eksperto akimis. Ką ketinate keisti Seimo darbe?

– Šioje Seimo kadencijoje matau nemažai trūkumų. Nesikoncentruo-
jama į strateginius, svarbiausius valstybės reikalus. Vietoj to, užsižaista 
analizuojant senus reikalus, kuriamos komisijos praeities klausimams 
svarsyti. Pasigendu ir glaudesnio bendradarbiavimo tarp koalicijos par-
tnerių. Trūksta ir diskusijos dėl priimamų teisės aktų. Per mažai apie juos 
diskutuojama rajone. Kai dirbau Seime, įstatymų projektus svarstydavo-
me pirmiausia rajone, vėliau – savo frakcijoje, o po to – koalicinėje tary-
boje. Ginčydavomės, kartais ir labai aštriai, ieškodami geriausių sprendi-
mų. O dabar to pasigendu. 

– Kodėl jauniems žmonėms svarbu dalyvauti Lietuvos politikoje?
– Kandidatuodamas į Seimo narius tikiuosi pakeisti nusistovėjusią 

tvarką. Dar daug politikų į parlamentą ateina su postsovietiniu mąstymu. 
Trūksta naujų idėjų, minčių. Reikia kuo daugiau jaunimo įtraukti į sprendi-
mų priėmimą. Dar niekada nebuvo taip ryški takoskyra tarp kartų: ją gilina 
technologinė pažanga. Supraskime, kad sprendimus, kaip gyvens jaunuo-
liai po 5-10 ar net 20 metų šiandien priima jų senelių amžiaus žmonės. 
Nenuostabu, kad jauni žmonės nusivilia politika, nenoriai dalyvauja rinki-
muose, politinių partijų veikloje. Manau, kad bent savivaldos rinkimuose 
tiesiog būtina leisti balsuoti jaunuoliams nuo 16 m. Džiaugiuosi, kad mūsų 
partijos Rokiškio skyrius yra patrauklus jaunimui. 

– Kodėl, būdama žinoma rajono pedagogė, ryžotės eiti į didžiąją 
politiką? Ką ketinate pakeisti, jei Jus išrinktų į Seimą?

– Einu į šiuos Seimo rinkimus iškelta partijos bičiulių. Tai pirmasis ban-
dymas ir gana didelis iššūkis. Tačiau visus gyvenimo iššūkius priimu kaip 
naują galimybę ir naują patirtį. Didžiausias noras – kad būtų išgirsta visa 
Lietuvos liaudis, kad priimami įstatymai būtų išdiskutuoti su praktikais, o ne 
vien tik su ministerijų klerkais. Tikiu, kad galime atkurti žmonių pasitikėjimą 
valdžia, bet turi ateiti nauji žmonės, kuriems rūpi ne sava nauda, bet Lietuva 
ir jos žmonių ateitis, kurie tarnaus visiems, o ne kai kurioms visuomenės gru-
pėms. Einu ir todėl, jog matau didžiulę švietimo krizę. Šioje srityje turiu ne 
tik mokytojos įžvalgas, bet esu mama, vadovė ir švietimo vadybos magistrė.

Rokiškio rajono socialdemokratai – kandidatai 
į Seimo narius daugiamandatėje apygardoje

Motoakrobatų pasirodymą paankstino lietus
Aktyvumas – naudingas. 

Tuo įsitikino rokiškėnai, ku-
rių balsavimų dėka Rokiškis 
tapo vienu iš penkių miestų, 
laimėjusių motoakrobato 
Aro Gibiežos ir Šarūno Ke-
zio bei Nerijaus Malinaus-
ko pasirodymą. Rokiškėnai 
gavo dovanų ne tik įspūdin-
go grožio reginį, bet ir rėmė-
jo dovanų: nemokamai dali-
namų gėrimų.

Anšlagas
Vieta pasirodymui buvo pa-

rinkta įdomi – Taikos gatvės 
turgelis. Organizatoriai pasirū-
pino žiūrovais: išdėstė staliu-
kus su dezinfekciniu skysčiu, 
išskleidė didelius skėčius. Kad 
žiūrovai būtų saugūs, juos nuo 
arena virtusios aikštelės sau-
gojo metaliniai atitvarai.

Miestelėnai pasižiūrėti regi-
nio atėjo ir atvažiavo ištisomis 
šeimomis. Dar likus pusvalan-
džiui iki pasirodymo pradžios, 
aplinkinėse gatvėse bei aikš-
telėse jau nebuvo kur palikti 
automobilių. Ankstyviausi 
laimėjo: mat likus valandai iki 
renginio, ėmė sparčiai niauk-
tis. Matydami juodus debesis, 
motoakrobatai maždaug dvi-
dešimčia minučių paankstino 
renginį. Žinoma, ir A. Gibieža, 
ir jo bičiuliai atsiprašė žiūro-
vų, kurie atėjo laiku ir pamatė 
tik paskutinįjį programos treč-
dalį. Tačiau jei motoakrobatai 
savo šou būtų pradėję laiku, 
ko gero rokiškėnai jo apskritai 
nebūtų pamatę: vos nuaidėjus 
paskutiniams plojimams mies-
tą išprausė pakankamai stiprus 
lietus. O šlapia asfalto danga – 
ne pati geriausia įspūdingiems 
triukams rodyti.

Šokis apie duobes
Įprastomis dienomis, kai 

Taikos gatvėje šurmuliuoja 
turgelis, ar vakarais, kai būna 
pristatyta mašinų, aikštelė ne-
atrodo tokia duobėta. Tačiau 
ją ištuštinus ir parengus pa-
sirodymui, išlindo ir duobės. 
Didžiausias sportininkai pažy-
mėjo kūgeliais. Taigi, žiūrovai 
išvydo, kaip trys motociklai, 
važiuodami ant vieno rato, 
suko įspūdingą šokį apie ne 
mažiau įspūdingą duobę.

Kokiais tik triukais motoa-
krobatai nedžiugino žiūrovų. 
A. Gibieža plačiai žinomas 
visame pasaulyje: jo pasirody-
mus mato milžiniškos audito-
rijos. O namų turas buvo puiki 
proga rokiškėnams jo bičiulių 
triukais. Štai, pavyzdžiui, Š. 
Kezio triukas: suktukas ant 
vieno rato įrašytas į Gineso 
rekordų knygą. Ir rokiškėnai 
galėjo juo pasigrožėti. Ne ma-

žiau įspūdingas buvo ir A. Gi-
biežos „supermenas“, ir suk-
tukai, ir padangų svilinimas, 
keliant milžiniškus dūmų de-
besis. Netgi už „saulutes“, ku-
rias šioje aikštelėje anksčiau 
mėgdavo sukti jaunimėlis, 
tiesa, automobiliais, policija 
nesibarė: jos ekipažas kaip tik 
stovėjo prie atitvaro.

Muzikinį foną kūrė didžė-
jai, savo pultą įsirengę ant 
įspūdingo dydžio ir dizaino 
automobilio stogo.

Akrobatai mielai bendravo 

su žiūrovais: ne kartą pasirody-
mo metu spaudė rankas, o po 
jo – fotografavosi su gerbėjais. 
Tiesa, nemažai gerbėjų pasi-
rodymą stebėjo pro mobiliųjų 
telefonų ekranus, kartu filmuo-
dami gražiausius triukus.

A.Gibieža prisipažino, kad 
Rokiškyje vieši pirmą kartą. 
Tačiau žiūrovų taip šiltai su-
tiktas, jis pažadėjo ir kitąmet 
aplankyti mūsų miestą su pro-
grama.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

AB „Rokiškio komunalininkas“ rugsėjo mėnesį 
iš Rokiškio miesto ir rajono gyventojų apvažiavi-
mo būdu nemokamai rinks buityje susidariusias 
pavojingas atliekas (galvaniniai elementai, die-
nos šviesos lempos, kuro, tepalų filtrai ir kt.) ir 
buityje susidariusias didžiąsias atliekas (šaldytu-
vai, televizoriai, dujinės viryklės, lengvųjų auto-
mobilių 5 vnt. padangas ir kt.)

● Iš Rokiškio rajono individualių namų valdų 
gyventojų šios atliekos bus renkamos pagal mišrių 
atliekų išvežimo iš individualių konteinerių grafiką.

● Iš Rokiškio miesto individualių namų valdų 
gyventojų – taip pat pagal mišrių atliekų išvežimo 
iš individualių konteinerių grafiką nuo rugsėjo 1 d. 
iki rugsėjo 10 d. (pirmas mėnesio važiavimas).

● Iš Rokiškio miesto daugiabučių namų gy-
ventojų – rugsėjo 29 d.

● Iš Obelių daugiabučių namų gyventojų – 
rugsėjo 9 d.

● Iš Pandėlio ir Kavoliškio daugiabučių namų 
gyventojų – rugsėjo 16 d.

● Iš Panemunėlio daugiabučių namų gyven-
tojų – rugsėjo 21 d.

● Iš Juodupės daugiabučių namų gyventojų 
– rugsėjo 23 d.  

 Atliekos pradedamos rinkti 7 val.
 Išsamesnė informacija teikiama telefonu 71181.
 AB „Rokiškio komunalininkas“  direktorius
Informuojame, kad asmenys, atsikratantys 

atliekomis nepaisydami Atliekų tvarkymo tai-
syklių reikalavimų, baudžiami administracine 
tvarka.

Užs.1094

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

PREKĖS VAIKAMS

• Mažai nešiotą, ortopedinę kuprinę 
berniukui. Kaina 20 Eur.  
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Politinė reklama

Irmantas Tarvydis: Rokiškio, Kupiškio ir Zarasų rajonų 
žmonėms Seime reikia tvirto atstovavimo 

Taip, dalyvauju šiuose rinki-
muose į Seimą.  Kaip Liberalų 
Sąjūdžio kandidatas palaiko-
mas Viktorijos Čmilytės - Niel-
sen ir remiamas koalicijos  „Už 
laisvę augti“. Tai politinė jėga, 
siekianti kurti realias galimy-
bes kiekvienam gauti gerą išsi-
lavinimą, adekvatų atlyginimą, 
susikurti savo darbo vietą ar 
padaryti rimtą karjerą. Kurti 
galimybes nuo pat mažens. Nes 
tai – būtina, norint susikurti 
padorų gyvenimą. 

Aktyvus nuo Sąjūdžio laikų
Mano visas gyvenimas buvo 

skirtas kuriant darbo vietas ir 
galimybes gimtojo krašto žmo-
nėms. Esu iš principingų kovo-
tojų šeimos. Mano giminės ša-
knys Rokiškio rajone siekia net 
kelis šimtus metų. Šiame krašte 
ūkininkavo mano proseneliai, 
mano seneliai ir tėvai. Už tai, 
kad jie tai darė sėkmingai, teko 
sumokėti labai didele kainą. 
Mano tėvą už ryšius su laisvės 
kovotojais sovietai išvežė į la-
gerį kaip politinį kalinį. Tad tie-
sos ieškojimas ir kova už laisvą 
žmogų, savo rankomis kuriantį 
gyvenimą, man perduota genais.

1989 m. buvau deleguotas 
į Lietuvos žemdirbių Sąjūdžio 
suvažiavimą. Daugiau nei 25 
metus kuriu savo verslą, kuria-
me darbą gavo šimtai Rokiškio 
rajono šeimų. Tęsiu protėvių tra-
diciją dirbti žemę. 

Esu iš tų žmonių, kurie ne-
gali tyliai ir pasyviai stebėti, kas 
vyksta mūsų rajone, todėl ne 
vieną kadenciją esu Rokiškio ra-
jono savivaldybės tarybos narys.

Ko reikia mūsų kraštui?
Politikoje niekada neišdaviau 

savo principų. Juos tiesiai dėstau 
bet kokio lygio pareigūnui ir po-
litikui. Esu žmogus, savo asme-
niniu pavyzdžiu parodęs, kiek 
daug galima pasiekti gimtajame 
krašte. Tad žinau: turint aiškią 
viziją ir Jūsų palaikymą Seime 
galima daugiau nuveikti gimtojo 
Rokiškio krašto labui. Šis kraš-

tas – mano asmeninis simbolis 
visos regioninės politikos, kurios 
aiškumo ir strategijos pasigenda 
visa Lietuva.

MANO TIKSLAI:
1. Klestintis regionas – stipri 

valstybė. 
Einu su įsipareigojimu, kad 

grįžtantys iš užsienio ir gimtaja-
me rajone įkūrę įmonę bei sukūrę 
darbo vietų, būtų atleisti nuo paja-
mų mokesčių. Tai labai paskatin-
tų mūsų rajone kurtis įmonėms ir 
atsirasti naujoms darbo vietoms. 
Taip pat turime remti ir įmones, 
kurios savo darbuotojams padeda 
pasistatyti ar įsigyti būstus, bei 
įmonėms, kurios uždirbtą pelną 
investuoja didinti gamybos apim-
tis ir kurti naujas darbo vietas. 

2. Stiprus žemės ūkis – sti-
prūs regionai. 

Aš – už žemdirbių didesnes 
galimybes patiems atstovauti 
rajonui, už konkurenciją ir vie-
nodas sąlygas gauti Europos Są-
jungos išmokas. Rokiškio rajonas 
tapo pavyzdžiu sunkios kovos dėl 
nederlingų žemių statuso. Aš – 
už skaidrias išmokas nederlingų 
žemių savininkams, už būtinybę 
valdžios iniciatyva atlikti žemių 
derlingumo tyrimus. Esu pasiry-
žęs atstovauti žemdirbiams bei 
ginti jų interesus Žemės ūkio ir 

kitose ministerijose.
3. Laisvė dirbančiam ir ku-

riančiam žmogui. 
Dirbantis žmogus – šalies 

augimo pagrindas. Todėl ma-
žindami mokesčius, sieksime 
adekvataus atlyginio už darbą. O 
praradusiems darbą ir norintiems 
kurti savo veiklą skirsime  3000 
eurų paramą per 6 mėn. 

4. Sveika sveikatos sistema. 
Koronavirusas parodė, kaip 

smarkiai serga pati sveikatos siste-
ma. Globali epidemija ją užklupo 
visiškai nepasiruošusią: nesau-
gomi patys medikai, tinkamai ir 
laiku jie neaprūpinti net asmens 
saugos priemonėmis,  „centras“ 
nesirūpino nei sostinės, nei regi-
onų žmonėmis. Per trumpą laiką 
išaugo bendras mirtingumas, visai 
buvo pamiršti lėtinėmis ligomis 
sergantys žmonės, sustojo tyrimai 
sergančiųjų vėžinėmis ligomis... 

Valdžios priimami sprendimai 
tik koronaviruso infekcijai suval-
dyti pasmerkė daugelį žmonių: 
atitolintas ir apsunkintas jų gy-
dymas, atidėtos planuotos ope-
racijos, apribotas patekimas pas 
specialistus. 

Todėl būtina kurti tokią tvar-
ką, kad sveikatos sistema ne tik 
būtų lengvai prieinama kiekvie-
nam, bet ir atsigręžtų į žmogų. 
Būtina ne tik didinti gydytojų ir 

medicinos darbuotojų atlygini-
mus, kad jie nepaliktų Lietuvos, 
bet ir įvertinti patį sveikatos 
sektoriaus finansavimo modelį, 
ypač – ligų prevencijos srityje.

5. Švietimo sistema, ugdan-
ti laisvei pasirengusi žmogų. 

Daugiau pagarbos ir pasiti-
kėjimo pedagogais. Kokybiškas 
ikimokyklinis ugdymas nepri-
klausomai nuo gyvenamosios 
vietos. Savarankiška mokykla, 
kuriai valstybė nustato siekia-
mus rezultatus, o jų̨ įgyvendini-
mo būdas ir laikas lieka moky-
tojų ir mokyklos bendruomenės 
atsakomybė. 

Neformalus švietimas, ga-
rantuojantis saviraiškos įvai-
rovę. Aukštasis mokslas – ku-
riantis galimybes ir išsaugantis 
pamatines vertybes. 

Tokiomis nuostatomis, pa-
remtomis Liberalų Sąjūdžio 
principais, kuriems pritaria 
ir koalicija „Už laisvę augti“, 
kandidatuoju į LR Seimą Sėlos 
rytinėje vienmandatėje rin-
kimų apygardoje Nr. 50. Čia 
Seimo narį rinks Rokiškio ir 
dalis Kupiškio bei Zarasų rajo-
nų rinkėjų.

Irmantas TARVYDIS
Kandidatas 

į Lietuvos Respublikos 
Seimą

Politinė reklama apmokėta iš Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio rinkiminės sąskaitos. Užs. 13 

Politinė reklama

Oi neverk, matušėle, kad jaunas sūnus
Eis ginti brangiosios Tėvynės!
Tai tik kelios eilutės  iki skausmo žinomos dainos žodžiai, 

kurios  mums buvo ir yra  labai  prasmingos  Spalio 11-ios 
dieną, kai  rinksime Lietuvos Seimą! Ar tikrai išrinksime tą 
Sėlos rinkimėje apygardoje, kuris eis ginti ?

Mes,  Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Rokiškio skyriaus  
nariai, tvirtai apsisprendėme ir žinome, kad savo balsą atiduo-
sime už Sąjūdžio žmogų, žemdirbį, ūkininką, kurio tėvai ir 
proseneliai kovojo už Tėvynės laisvę, rėmė partizanus ir buvo 
kalinti. Mes už tvirtas patriotiškas vertybes ir aiškius įsitikini-
mus, už  darbštų ir kuriantį rajone žmogų, kris savo rankomis 
sukūrė verslą ir davė viltį daugeliui rajono žmonių.

 Mes – už  pačiame jėgų žydėjime  žinomą rajone verslinin-
ką ir politiką  Irmantą Tarvydį. Ar tu su mumis? 

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 
Rokiškio skyriaus nariai:
Leonas Jankauskas
Kęstutis Vyšniauskas
Paulius Gaigalas
Algimantas Kuolas

Vytautas Masiulis
Mindaugas Matiukas
Eugenijus Baršys
Tadas Chadyš

Politinė reklama apmokėta iš Lietuvos Respublikos 
liberalų sąjūdžio rinkiminės sąskaitos. Užs. 15

Rugpjūčio 26 dieną, trečiadienį, 15.00 val. Ro-
kiškio neįgaliųjų draugijos kiemelyje (Vytauto 
25), vyks poezijos popietė - P. Širviui 100 metų.

Kviečiame visus, mylinčius poeziją, kiekvienas 
norintis galės paskaityti savo ar poeto eiles, pasi-
dalinti prisiminimais.

Kviečiame į ALEKSANDRAVĖLĘ!
Rugpjūčio 29 d. (šeštadienį) 12.30 val. kraštie-

čio  Algimanto Šiukštos fotografijų parodos ,,Purs-
lai ir metūgiai“ (parodos koncepcijos autorė dr. 
Ina Dagytė Mitūzienė) atidarymas Aleksandravėlės 
kultūros namuose.

Rugpjūčio 30 d. 12 val. Švenčiausios Mergelės 
Marijos Paguodos atlaidai Aleksandravėlės bažny-
čioje.

Po šv. Mišių: Kryžiaus prie parapijos namų šven-
tinimas; Popietė poeto Pauliaus Širvio gimimo 
šimtmečiui paminėti; Kupiškio k.c. Unės  Babickai-
tės teatro spektaklis ,,Gyvenimas mano – degimas“ 
(autorė ir režisierė Nijolė Ratkienė); Aleksandravė-
lės k. n. kompozicija ,,Pauliaus eilės mūsų širdyse“ 
(autorė Vita Jonėnienė).

Pauliaus dainas dainuos Aleksandravėlės k. n. 
ansamblis ..Šypsena“ (vadovė Jurgita Raugienė)

Kraštiečio Algimanto Šiukštos fotografijų paro-
da ,,Purslai ir metūgiai“ gyvenvietės skverelyje

Kermošiaus linksmybės  su arbata, koše, žaidi-
mais. 

Šventės draugai bei rėmėjai – Rokiškio krašto 
muziejus, projektas ,,Prisijungusi Lietuva“, Rokiškio 
turizmo ir informacijos centras, Rokiškio Sirena, 
Obelių seniūnija.

Tel. 8 605 98 819. Rokiškis
• Tris vaikiškus dviračius . Du 
didesni po 30 Eur, ir mažiukas 
20Eur. Tel. 8 612 21 060. Rokiškis
• Quinny mood vežimą su priedais. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 672 29 449. 
Rokiškis
• Labai geros būklės, kaip naują 
paspirtuką vaikui nuo 3 metų. 
Kaina 12 Eur. Tel. 8 647 55 957. 
Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Pamestas automobilio rakatas su 
pulteliu. Tel. 8 687 52 152.  
Vilnius
• Pamesta žalia papkė DNB su 
dokumentais, už Miškų urėdijos, 

sodų teritorijoje arba už jos. Gal 
kas radote? Tel. 8 618 56 527. 
Rokiškis
• Taikos gatvėje, prie Jonrokos rasti 
raktai. Tel. 8 625 32 512.  
Rokiškis
• Pamestas raktų rišulys prie 
darželio Ąžuoliukas.  
Tel. 8 626 49 347. Rokiškis
• Ddingo mažas, juodas katinas, 
Rokiškyje, Vilniaus gatvėje, prie 
Rospo sporto klubo. Mačiusius 
prašome paskambinti.  
Tel. 8 624 49 821. Rokiškis

Rokiškio rajono savivaldybės admi-
nistracija skelbia atranką Kriaunų se-
niūnijos vairuotojo pareigoms užimti 
(darbuotojas pagal darbo sutartį (pa-
reigybės lygis - C) koeficientas nuo 4,0 
iki 4,08 priklausomai nuo profesinio 

darbo patirties (metais)). 
Išsamesnė informacija Rokiškio rajono savivaldy-

bės interneto svetainėje adresu http://www.rokiskis.lt. 
Užs. 1101

Rokiškio rajono savivaldybės admi-
nistracija skelbia atranką Kriaunų se-
niūnijos darbininko pareigoms užimti 
(darbuotojas pagal darbo sutartį (1 
pareigybė, C lygis)) pastoviosios dalies 
koeficientas nuo 4,0 iki 4,08 (pareigi-

nės algos baziniais dydžiais, priklausomai nuo pro-
fesinio darbo patirties (metais)). 

Išsamesnė informacija Rokiškio rajono savivaldybės 
interneto svetainėje adresu http://www.rokiskis.lt .

Užs. 1102

Užs. 1103

Rokiškio rajono savivaldybės admi-
nistracija skelbia konkursą Obelių so-
cialinių paslaugų namų direktoriaus 
pareigoms užimti (darbuotojas pagal 
darbo sutartį (pareigybės lygis A2) 
pastoviosios dalies koeficientas nuo 

10,96 iki 11,4 priklausomai nuo profesinio darbo pa-
tirties (metais)).

Išsamesnė informacija Rokiškio rajono savivaldy-
bės interneto svetainėje adresu http://www.rokis-
kis.lt . 

Vidutinė alga per metus padidėjo 8,5 proc., 
per ketvirtį – 1,3 proc.

Vidutinis paskaičiuotas (bru-
to) darbo užmokestis Lietuvoje 
antrąjį ketvirtį buvo 1398,5 euro 
– 8,5 proc. daugiau nei pernai ba-
landį-birželį.

Vidutinis išmokėtas (neto) atly-
ginimas išaugo 8,7 proc. iki 889,2 
euro, pranešė Statistikos departa-

mentas. Jis skaičiuojamas be indivi-
dualių įmonių.  Realusis darbo už-
mokestis, anot statistikų, per metus 
išaugo 7,8 proc., per ketvirtį – 1,2 
procento.Antrąjį ketvirtį, palyginti 
su pirmuoju, vidutinis paskaičiuo-
tas darbo užmokestis padidėjo 1,3 
proc., išmokėtas – 1,1 proc.

BNS inform.
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Vežame žemę, 
gruntą. 

Tel. (8-677) 78512

Žemės kasimo darbai 
mini ekskavatoriumi. 

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

• Akcija rugpjūčio-rugsėjo 
mėnesiams! RATMONTA siūlo: 
perkant žemės ūkio technikos 
padangas bei ratlankius, 

montavimas - NEMOKAMAS. 
Susisiekite telefonais: (8-682) 
21651, (8-628) 74465, (8-645) 
85650. K. Donelaičio g. 17a, 
Rokiškis (prie TA stoties).  
Tel. 8 682 21 651. Rokiškis

PERKA

NEKILNOJAMASIS TURTAS
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Ieškokite  prekybos centruose!
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29 05:05 Šoka Lietuva

05:15 Seselė Beti
06:00 Himnas
06:05 Euromaxx
06:35 Pasaulio puodai
07:30 Lola ant žirni
09:00 Labas rytas,
 Lietuva
11:45 Prie Gangos su Sue 
Perkins
12:40 Lotynų Amerikos 
platybėse
13:35 Jaunasis 
Montalbanas. 
Grįžimas prie ištakų
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 LRT. Naujojo 
LRT sezono pristatymas. 
Tiesioginė transliacija 
iš Katedros aikštės
23:00 Dilema 
00:50 Vilkolakis
02:30 Mano uošvis, kempingo 
savininkas
04:00 Atspindžiai
04:30 Lola ant žirnio

05:35 Naujakuriai 
06:30 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:00 Bakuganas. 
Kovos planeta 
07:30 Supermergaitės
08:00 Galingasis 6 
08:30 Kitsy 
09:00 Sveiki atvykę 
09:30 Maisto kelias 
10:30 Penkių žvaigždučių būstas
11:00 Teris ir užburta Aušros 

karalystė
12:50 Stebuklinga žaislų 
krautuvėlė
14:40 Parduotuvių maniakės 
išpažintis
16:45 Ekstrasensų mūšis
18:30 TV3 žinios 
19:30 Namo su laikrodžiais 
paslaptis
21:40 Pi gyvenimas
00:10 Kietas riešutėlis. Kerštas su 
kaupu
02:35 Aš, kitas aš ir Irena
04:35 Majų baikerių klubas
05:35 Naujakuriai

06:50 Stivenas Visata
07:35 Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas 
08:00 Ogis ir tarakonai
08:20 Monstrai prieš ateivius 
08:45 Tomo ir Džerio šou 
09:10 Neramūs ir triukšmingi 

09:35 Tinginių miestelis 
10:00 Knygų valdovas
11:25 Alvinas ir burundukai 2
13:15 Nevykėlis
15:00 Žiedų valdovas. Dvi 
tvirtovės
18:30 Žinios
19:30 Balerina
21:20 Taip, mes juodi
23:10 Nevykėlis Laris - sveikatos 
inspektorius
00:50 Stebuklas virš Hadsono

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 Gordono Ramzio virtuvės 

košmarai 
14:00 Pragaro virtuvė
15:00 Reali mistika 
16:05 Ekstrasensai tiria 
17:10 Ekstrasensai tiria 
18:20 Lemtingi skambučiai 
19:30 Jūrų pėstininkai 
20:30 Juodasis sąrašas 
21:30 Įsibrovimas
23:15 Nenormalūs
01:05 Nėra kur bėgti

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 2020"
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 „Paskutinė atostogų diena”
21:50 Laikykitės ten
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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0 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 Hanso Kristiano 
Anderseno pasakos. 
Nauji karaliaus drabužiai
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 Mėlynoji planeta 2
12:55 Serengetis
13:50 Puaro
15:30 Žinios
15:45 Istorijos detektyvai
16:35 Dokumentinė 
istorinė laida „Lietuvos 
kolumbai“

17:30 Žinios
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“
21:30 Mirti nėra lengva
23:00 Premjera. Eteris
01:00 Kino žvaigždžių alėja. 
Apgaulė
03:05 Euromaxx
03:35 Šoka Lietuva
03:45 Šventadienio mintys
04:10 Dilema

05:35 Naujakuriai 
06:30 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:00 Bakuganas.
Kovos planeta 
07:30 Supermergaitės
08:00 Galingasis 6 
08:30 Kitsy
09:00 Ūkio šefas
10:00 Pasaulis pagal moteris 

11:35 Ciucikas
13:20 Klik! Arba gyvenimas 
pagreitintai
15:30 Fantomas
17:30 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 DGM: Didysis gerulis 
milžinas
21:45 Karo šunys
00:00 Neprašyti svečiai
01:45 Taip, mes juodi

06:30 Baltijos komandinis galiūnų 
čempionatas
07:30 Juodasis sąrašas 
08:30 Tauro ragas
09:00 Lietuvos galiūnų 
čempionatas. I etapas
10:00 Geriausi šuns draugai 
10:30 Arabijoje su Levisonu Vudu 
11:40 Pričiupom! 
12:10 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai 
13:00 Gordono Ramzio virtuvės 

košmarai 
14:00 Pragaro virtuvė
15:00 Reali mistika 
16:05 Ekstrasensai tiria 
17:10 Ekstrasensai tiria 
18:20 Pavojingi kaimynai 
19:30 Jūrų pėstininkai 
20:30 Juodasis sąrašas 
21:30 Legendų biuras 
22:40 Sūnus paklydėlis 
23:35 Fargo 
01:45 Įsibrovimas
03:10 Nenormalūs

05:40 Vantos lapas
06:00 „Paskutinė atostogų 
diena”
07:10 Laikykitės ten
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

11:00 Žalioji byla 
11:30 Iš vabalų gyvenimo
13:20 Undinė
15:35 Kaimiečiai Beverlyje
17:25 Tai – mes 
18:30 TV3 žinios
19:30 Greitis 2: laivo 
užgrobimas
22:00 Kartą Venecijoje
00:00 Enderio žaidimas
02:05 Kietas riešutėlis. 
Kerštas su kaupu
04:15 Tai – mes 
05:05 Naujakuriai

06:40 Stivenas Visata 
07:25 Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas 
07:50 Ogis ir tarakonai 
08:10 Monstrai prieš ateivius 
08:35 Tomo ir Džerio šou 
09:00 Neramūs ir triukšmingi 
09:25 Tinginių miestelis 
09:50 Bitės filmas
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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? 
12:10 Savaitė
13:05 Beatos virtuvė
14:00 Žinios
16:30 Kūrybingumo 
mokykla
16:45 Seselė Beti
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Zachor. Atsimink
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Kodas: 30. Pabėgimo 
kambarys politikams
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. 
Kostiumuotieji

23:45 Čikagos policija 4
00:30 Stop juosta
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Zachor. Atsimink
03:00 Panorama 
03:30 Dienos tema 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Kostiumuotieji
04:50 Kūrybingumo mokykla
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Tarnauti ir ginti

06:25 Transformeriai. 
Maskuotės meistrai
06:55 Elena iš Avaloro
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis
07:55 Pasaulis pagal 
moteris
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 Karštai su tv3.lt
20:30 Moterys meluoja 
geriau
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Adrenalinas
23:45 Majų baikerių klubas
00:50 Einšteinas
01:45 Tironas
02:40 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 Noriu likti Lietuvoje
21:30 Žinios. 
22:30 Miestas
00:55 Mirtinas ginklas
01:45 Karo šunys
03:35 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

06:30 CSI. Majamis
07:25 Mano virtuvė 
geriausia 
08:35 Sudužusių žibintų 
gatvės
09:35 Ekstrasensai tiria
10:35 Kobra 11
11:35 Reali mistika 
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės
13:35 Mano virtuvė 
geriausia 
14:55 Sudužusių žibintų 
gatvės
16:00 Ekstrasensai tiria 
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11

18:30 CSI. Majamis
19:30 Kondoras
20:30 Pričiupom! 
21:00 Snaiperis. Vaiduoklis
23:05 Jūrų pėstininkai
00:55 Legendų biuras
01:55 Sūnus paklydėlis
02:40 Nusivylusios namų 
šeimininkės
03:25 Visa menanti

05:20 Mažos Mūsų 
Pergalės
05:30 Šiandien kimba
06:30 Kaimo akademija
07:00 Laikykitės ten
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 Kaip gyveni? 
Ačiū, Vilniuje

12:30 Kaimo akademija
13:00 Nauja diena
14:00 „Paslaptys“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:20 Sportas
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. 
Pokalbiai
00:30 „Reali mistika“
01:30 „Paslaptys“
02:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“
03:20 Laikykitės ten
04:00 Alfa taškas
04:25 Kaimo akademija
04:45 „Reali mistika“ 
05:30 Nauja diena

A
N

TR
A

D
IE

N
IS

 0
9.

01 05:05 Tarnauti ir ginti
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 

Lietuva
09:15 Alpių detektyvai
10:00 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:45 Tarnauti ir ginti
11:40 Kas ir kodėl? 
12:10 Kodas: 30. 
Pabėgimo kambarys 
politikams
13:05 Zachor. Atsimink
14:00 Žinios
16:30 Kūrybingumo 
mokykla
16:45 Seselė Beti
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 (Ne)emigrantai
20:30 Panorama

21:00 Dienos tema
21:30 Kodas: 30. Pabėgimo 
kambarys politikams
22:35 Dviračio žinios
23:00 Kostiumuotieji
23:45 Čikagos policija 4
00:30 Stop juosta
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios
02:05 (Ne)emigrantai
03:00 Panorama
03:30 Dienos tema 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Kostiumuotieji 
04:50 Kūrybingumo 
mokykla
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Tarnauti ir ginti

06:25 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai
06:55 Elena iš Avaloro
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis

07:55 Karštai su tv3.lt
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 Prieš srovę
20:30 Moterys meluoja 
geriau
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Vidurnakčio saulė
23:55 Majų baikerių klubas
00:55 Einšteinas
01:50 Tironas
02:40 Naujakuriai

06:30 Iš širdies į širdį
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
10:00 Kalnietis
11:00 Noriu likti Lietuvoje

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 Noriu likti Lietuvoje
21:30 Žinios 
22:30 Džonas Vikas
00:35 Mirtinas ginklas
01:25 Miestas
03:25 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
04:55 "Kalnietis

06:30 CSI. Majamis
07:25 Mano virtuvė geriausia 
08:35 Sudužusių žibintų gatvės
09:35 Ekstrasensai tiria 
10:35 Kobra 11
11:35 Kondoras

12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės
13:35 Mano virtuvė geriausia 
14:55 Nepataisomi
16:00 Ekstrasensai tiria 
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11
18:30 CSI. Majamis
19:30 Kondoras
20:30 Pričiupom! 
21:00 Nakties klajūnai
23:15 Snaiperis. Vaiduoklis 
01:10 Būk ekstremalas 
02:00 Nusivylusios namų 
šeimininkės

05:30 Nauja diena
06:30 Alfa taškas
07:00 Laikykitės ten
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
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
04:00 Alfa taškas
04:25 „Pone prezidente”
04:45 „Reali mistika“ 
05:30 Nauja diena
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• Sodą už Miškų urėdijos. Yra 
mūrinis namelis. Tel. 8 682 60 632. 

Rokiškis
• Kolektyvinį sodą Uljanavoje. Yra 
mūrinis namelis, šulinys, naujas 
šiltnamis, įrankinė, vaismedžiai. 
Sodas dirbamas. Yra geodeziniai 
matavimai. Kaina 10500 Eur.  
Tel. 8 675 17 644. Rokiškis
• Sodybą su žeme 6,68 ha prie 
vandens telkinių Rokiškio r., 
Kamajų sen., Mieliūnų k.  
Tel. 8 624 63 403. Rokiškis
• Sodybą Obeliuose. 4 kambariai ir 
virtuvė. Gyvenamas plotas 90 kv.m, 
namų valda 15 a. Ūkinis pastatas, 
šulinys. Kaina 10000 Eur.  
Tel. 8 675 24 546. Rokiškis
• Sodybą Rokiškio raj., 
Pandėlyje. 3 kambariai ir virtuvė. 
Gyvenamasis plotas 56 kv. m. 
Namų valda 18 a. Kaina 7000 Eur. 
Tel. 8 646 90 708. Rokiškis
• Namą Rokiškio mieste, Uljanavos 
soduose. Detaliau telefonu. 
Galimybė keisti į butą. Kaina 
24000 Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• 3 kambarių kotedžą Obelių 
priemestyje. Kaina 11000 Eur.  
Tel. 8 673 39 161. Rokiškis
• Kolektyvinį sodą Steponyse, 
6,25 a. Yra  namelis, 5x6, šulinys, 
elektra, trifazė elektros instaliacija, 
sklypas numeliaruotas, yra 
galimybė šalimais įsigyti sklypą. 
Tel. 8 614 09 408. Rokiškis
• 2 kambarių butą su patogumais 
Obeliuose, Dirbtuvių g. 9. Yra 
sandėliukas, ūkinis pastatas. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 610 46 941. 
Rokiškis
• Įvairių dydžių namų valdos 
sklypus už miškų urėdijos. Graži 
vieta, geras susisiekimas, šalia yra 
autobusų stotelė. Tel. 8 657 75 999. 
Rokiškis
• Sodybą Pandėlio sen. 
Aykštadvario kaime su ūkiniais 
pastatais. Yra tvenkinys. Netoli 
upės. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 616 96 406. Rokiškis
• 6a sodą už miškų ūkio , Uljanavos 
k., Sodybos g. 7. Sodas labai geroje 
vietoje, prie didelio tvenkinio. 
Sklype yra nemažas vasarnamis, 
mūrinis ūkinis pastatas, trifazė 
elektros instaliacija, vanduo 
laistymui . Kaina 5700 Eur.  

Tel. 8 682 34 955. Rokiškis
• Sodybą prie miško, Rokiškio 
rajone, Juodupės seniūnijoje. 
Paruošti pamatai naujo namo 
statybai. Erdvus 58 a. sklypas, 
suformuotas atlikus geodezinius 
matavimus, 15 a tvenkinys. Naujai 
pastatyta pavėsinė, sūpynės bei 
smėlio dežė vaikams.  
Tel. 8 621 04 666. Rokiškis
• 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 sumokėta, 
kaina sutartinė. Tel. 8 680 30 663. 
Rokiškis

NUOMA

• Ieškau išsinuomoti ne mažesnį 
kaip dviejų kambarių butą ar namą. 
Tel. 8 605 97 762. Rokiškis
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Rugpjūčio 28-oji, 
penktadienis, 

35 savaitė
Iki Naujųjų liko 125 dienos.

Saulė teka 6.17 val., 
leidžiasi 20.22 val. 

Dienos ilgumas 14.05 val. 
Mėnulis – priešpilnis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Augusta, Augustas, Augustė, 
Augustina, Augustinas, Mėta, 
Patricija, Steiginta, Steigintas, 

Steigvilas, Steigvilė, Stengvilas, 
Stengvilė.

Rytoj: Adolfas, Barvydas, 
Gaugvilė, Nirgunda, Nirgundas, 

Nirmeda, Nirmedas, Sabina, 
Svaidargas, Svaidargė, Svaigauda, 

Svaigaudas.
Poryt: Adauktas, Buivyda, 
Buivydas, Buivys, Emerita, 

Herbertas, Jorigė, Jorigis, Joris.

Dienos citata
„Menkos neatitaisomos 

klaidos netrukus gali virsti 
didelėmis ydomis“ 

(Seneka).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1749 m. gimė vokiečių po-
etas, rašytojas ir mokslininkas 
Johann Wolfgang von Goethe, 
garsiojo „Fausto“ autorius.

1774 m. gimė JAV švietėja 
ir religinė lyderė Elizabeth Ann 
Seton, įkūrusi Šv. Juozapo sese-
rų draugiją. 1975 metais ji buvo 
kanonizuota ir tapo pirmąja JAV 
gimusia šventąja.

1916 m. per Pirmąjį pasaulinį 
karą Vokietija paskelbė karą Ru-
munijai, o Italija - Vokietijai.

1922 m. Niujorko radijo sto-
tis WEAF perdavė pirmąją radijo 
reklamą - tai buvo nekilnojamojo 
turto kompanijos „Queensboro 
Realty Corp“ dešimties minučių 
trukmės laidelė.

1943 m. mirė paskutinis Bul-
garijos karalius Borisas III.

1996 m. nutraukta 15 metų 
trukusi princo Charles ir prince-
sės Dianos santuoka.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1625 m. švedų kariuomenė pra-
dėjo Biržų pilies apsiaustį.

1923 m. Tarptautinis Raudo-
nojo Kryžiaus komitetas pripažino 
Lietuvos Raudonąjį Kryžių, priim-
damas jį į Tarptautinę Raudonojo 
Kryžiaus draugiją.

Post scriptum
Gražiau burkuosi - greičiau 
vanagui į nagus papulsi.

LAISVALAIKIUI Marinuotos šparaginės pupelės
Ingredientai:
• šparaginės pupelės
• česnakas: kelių skiltelių
• juodieji pipirai: kelių grūdelių
• krapų žiedai: kelių
• 5 l vandens
• 5 valgomųjų šaukštų druskos 
• 15 valgomojo šaukštų cukraus
• 3,5 stiklinių 9 proc. acto 
Gaminimo eiga:
Pirmiausia stiklainius švariai išplaukite 
ir iškaitinkite. Tada šparagines pupeles 
nuplaukite ir nupjaustykite galiukus.
Marinatui skirtus ingredientus kartu 
su pipirais, nuluptomis česnako skil-

telėmis bei krapais užvirkite. Į puodą udėkite šparagines pupeles ir apvirkite maždaug 
7 minutes. Po to pupeles sudėkite į stiklainius. Marinatą dar kartą užvirkite. Užpilkite 
juo pupeles. Užsukite stiklainius, apvožkite dangteliais žemyn ir užklokite stora antklode. 
Leiskite atvėsti. Paskui neškite į rūsį ir laukite žiemos

• Ieškau išsinuomoti butą.Esame 
pora be žalingų įpročių.  
Tel. 8 674 22 241. Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti žemę aplink 
Moškėnus, Jūžintus, Laibgalius, 
Ragelius, Norkūnus, Rokiškį. 
Kaina sutartinė. Skambinti telefonu 
863370907.  
Tel. 8 677 16 010. Rokiškis
• Jauna, tvarkinga pora ieško buto, 
ilgalaikei nuomai (1-2 kambarių). 
Geriausia būtų su baldais, bent jau 
būtiniausiais. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 696 38 718. Rokiškis
• Išsinuomočiau žemės aplink 
Pandėlį. Tel. 8 621 11 502. 
Rokiškis

KITA

• Pripučiamą valtį. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
• 6 m pušies rąstus.  
Tel. 8 678 41 146. Rokiškis
• Naujus, įvairius klausos aparatus. 
Pagaminti Čekijoje bei Vokietijoje. 

Siunčiu. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujus žvejybinius tinklus. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 678 66 028.  
Rokiškis
• Įvairias supjautas ir suskaldytas 
malkas. Turime medienos atraižų, 
vežu mašinine priekabėle po 2 m. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 602 87 040. 
Rokiškis
• Paršelius. Tel. 8 672 92 384. 
Rokiškis
• Vežame į namus: briketai nuo 
115 Eur (mišrūs, beržas, uosis, 
ąžuolas); granulės nuo 145 Eur, 
Su pristatymu. Tel. 8 646 01 050. 
Rokiškis
• VšĮ Rokiškio ligoninėje 
vykdomas projektas Pažink save 
ir būk laimingas Rokiškio mieste. 
Kviečiame tapti savanoriais ir 
prisidėti prie projekto vykdymo 
veiklų: muzikos, aromaterapijos,  
socialinio judėjimo, terapiniuose 
mezgimo ir siuvimo užsiėmimų.. 
Tel. 8 614 20 599.  
Rokiškis
• Kojinę siuvimo mašiną, apvalų 
stalą, šaldytuvą Beko, rankinę 
siuvimo mašiną, skalbimo mašiną 
Rovanson, veidrodį.  
Tel. 8 610 12 058. Rokiškis
• Šių metų šieno ritinius, 10 vnt. 
Aukštakalnių k. Tel. 8 658 60 969. 
Rokiškis
• Mėšlą.Tel. 8 605 26 260.  
Rokiškis
• Šaldytuvą Snaigė. Aukštas.  
Tel. 8 657 44 191. Rokiškis
• Nenaudotą stiklą. Storis 4 mm, 
plotis 0,6 m, ilgis 1,20 m.  
Tel. 8 657 44 191. Rokiškis
• Džinsinę medžiagą. Nauja, ilgis 
1,30 m, plotis 1,60 m. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 657 44 181.  
Rokiškis
• Flanelinį audinį. 5 m, naujas. 
Kaina 14 Eur. Tel. 8 657 44 181. 
Rokiškis
• Metalinį seifą. Kaina 105 Eur. 
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Eglines, sausas malkas. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 680 49 599.  
Rokiškis
• 2 naudotus dujų balionus.  
Tel. 8 614 86 750. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Moteris ieško darbo. Galiu 
skaldyti malkas, nuimti daržo 
derlių. Savaitgaliais.  
Tel. 8 603 43 778. Rokiškis
• Ieškau papildomo buhalterės 
darbo. Galėčiau tvarkyti nedidelės 
įmonės apskaitą arba dirbti įmonėje 
nepilnu etatu. Siūlyti įvairius 
variantus.. Tel. 8 674 78 935. 
Rokiškis
• Vyras ieško darbo. Gali būti ir 
komandiruotės. Tel. 8 672 86 131. 
Rokiškis
• Ieškau darbo. Turiu autokaro 
vairuotojo pažymėjimą, esu dirbęs 
statybų bei santechnikos srityse. 
Tel. 8 648 79 299. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu dirbti sargu ar 

pavedžioti jūsų šunį.  
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
• 27m. vyras ieško darbo. 
Nevairuojantis, ieškau bet kokio 
darbo, gali būti su apgyvendinimu. 
Tel. 8 692 07 403. Rokiškis
• Ieškau darbo ūkyje, turiu tr1, 
tr2, sz kategorijų traktorininko 
pažymėjimą, B kategorijos 
vairuotojo pažymėjimą.  
Tel. 8 629 61 619. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Autoservisui reikalingi 
darbuotojai. Tel. 8 601 27 837. 
Rokiškis
• Reikalingas žmogus senojo dvaro 
valymui. Pasiūlymas moteriai, 
vyrui - 1-2 dienoms. Namas yra 
netoli Lukštų. Tel. 8 602 73 755. 
Rokiškis
• Superkame obuolius. Pasiimame 
iš namų. Reikalingi žmonės, kurie 
norėtų supirkinėti obuolius.  
Tel. 8 618 25 497. Rokiškis
• Reikalingi miško darbininkai. 
Pjovėjai ir pagalbiniai darbininkai. 
Tel. 8 672 50 117. Rokiškis
• Reikalinga virėja. Atlyginimas 
800 Eur į rankas. Tel. 8 667 43 851. 
Rokiškis
• Reikalingas mėsos išpjaustytojas 
mėsos fabrike darbui Norvegijoje. 
Darbas su kiauliena, jautiena ir 
aviena. Reikalinga analogiško 
darbo patirtis ir šnekamoji anglų k.  
Tel. 8 655 17 365. Rokiškis
• Ūkininkas ieško transporto, 
nuvežti grūdus į Pasvalį.  
Tel. 8 697 59 320. Rokiškis
• Darbui Aukštakalniuose ieškome 
krautuvo Manitou vairuotojo. 
Reikalavimai: tranktorininko 
pažymėjimas arba vairuotojo 
C kategorijos pažymėjimas. 
Atlyginimas nuo 500 Eur į rankas. 
Tel. 8 626 31 878. Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Mažai naudotą šautuvą. Buvo 
šauta apie 5 kartus. Išbandytas. 

SODO, DARŽO TECHNIKA

Viskas veikia puikiai, dar yra 
priedai-šoviniai. P900 Airguns. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 641 69 409. 
Kupiškis
• Puikios būklės, apynaujį, Stunt 
firmos paspirtuką. Pirktas naujas, 
prieš 3 mėn., parduotuvėje 
Sportland. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 646 82 607. Rokiškis

• Trifazį diskinį pjūkląį su 
obliavimo funkcija. Kaina 270 Eur. 
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Tašus15 cm/15 cm, nebrūsuotas 
colines lentas, juostas 2,5 cm/2,5  
cm sienų lyginimui, dailylentėms 
kalti. Tel. 8 610 06 145.  
Rokiškis
• Naują, nenaudotą kampinį 
šlifuoklį. 23 cm diskelis. 2800 W. 
Kaina 55 Eur. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Opel Frontera. 1998 m., 2.2 l, 
dyzelinas, elektra valdomi langai 
ir veidrodeliai, vairo stiprintuvas, 
geros m+s padangos, šoniniai 
laiptai, kablys. Kaina 1100 Eur.  
Tel. 8 604 62 710. Rokiškis
• Audi A3. 1998 m., TA iki 
2022.03.16. Benzininis variklis, 
automatinė pavarų dėžė, el. langai, 
el. valdomi veidrodėliai, šildomos 
priekinės sėdynės. Automobilis 
techniškai tvarkingas, pakaba 
nebilda, dėžė bėgius jungia gerai. 
Kaina 850 Eur. Tel. 8 696 38 718. 
Rokiškis
• Renault Espace 1999 m., 2,2 l, 83 
kW. TA iki 2022-04-01. Sankabos 
defektas. Kaina 400 Eur.  
Tel. 8 613 02 151. Rokiškis
• Tvarkingą, visiškai 
sukomplektuotą visureigį 

Mitsubishi Pajero Sport. Padidinta 
bendra keliamoji masė-iki 2810 
kg. Prieš metus atliktas dugno 
dengimas antikorozine danga. 
Automobilis šaltojo sezono metu 
geras pagalbininkas.  
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
• Renault Espace. 2.2 l, benzinas-
dujos. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 624 65 374. Rokiškis
• Priekabą PA 1- 002. TA  iki 
2022.09.10. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 684 28 344. Rokiškis
• Dviratį Ragazzi iš Vokietijos. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 687 16 351. 
Rokiškis
• Volvo S40. 1999 m., dyzelis. Su 
TA iki pavasario. Kaina 300 Eur. 
Tel. 8 652 15 692. Rokiškis
• Ford Focus. Ką tik atlikta TA, 
puiki mašina, 1.8 l, dyzelis. 
Kaina 600 Eur. Tel. 8 608 47 310. 
Rokiškis
• 1998 m., Audi A4 Avant. 1.6 l, 
74 kW, benzinas, mėlynos spalvos. 
TA iki 2020.08.05. Galiu parduoti 
be perregistravimo. Kaina 400 Eur. 
Tel. 8 682 34 955. Rokiškis
• Audi 80. 1989 m., benzinas-
dujos, TA dar metams. Važiuojantis 
automobilis. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 643 33 201. Rokiškis
• Dviratį 4-6 metų vaikui. Kaina 25 
Eur. Tel. 8 626 20 195.  
Rokiškis
• 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

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Važiuojančią Audi dalimis. 2.5 l, 
TDI, 85 kW, 1994 m.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• 2000 m., Opel Astra dalimis. 2 l, 
74 kW. Tel. 8 606 14 217. Rokiškis
• 175/70, R14, m+s, Opel, 
originalius ratus su skardomis. 
4/100. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• 1998 m. VW Sharan dalimis. 1,9 
l, TDI, 81 kW. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 646 82 607. Rokiškis
• 1998 m. Opel Vectra dalimis. 
Universalas, kablys, priekinis 
stiklas ir kita. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• Dalimis 2000 m. Ford Focus. 
Universalas, kablys, lieti ratai, 
geras priekinis stiklas. 
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• VW Golf 3, 1997m., universalas 
dalimis. Tel. 8 675 47 620.  
Rokiškis
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Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

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

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

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimą

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

Spaudinių paroda „Į mokyklą kviečia šviesus rugsėjo takas“, skirta  Mokslo ir žinių dienai.
RENGINIAI
Viešojoje bibliotekoje
Rugpjūčio 29 d. 17 val. – Šimtmečio Širvynė Degučiuose, Pauliaus Širvio tėviškėje.
Rugsėjo 4 d. 17 val. – Juozo Keliuočio literatūrinės premijos teikimo iškilmės. Poezijos ir 
muzikos valanda „DEVYNIABROLĖ“ pagal J. Marcinkevičiaus poemą „Devyni broliai“ (ak-
toriai Dalia  Jankauskaitė, Pijus Ganusauskas ir arfininkė Gabrielė Ašmontaitė), Rokiškio 
Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Renginių salėje.
Rugsėjo 6 d. 13 val. –  Pauliaus  Širvio 100-ojo gimtadienio  diena: Poeto Pauliaus Širvio 
kiemelio atidarymas; 
„(Ne) pakeleivis...Pauliaus Širvio  gyvenimo ir kūrybos pražvalgos“ (Doc. dr. Žydronė Ko-
levinskienė); Anykščių kultūros centro teatro poezijos spektaklis „Tik ilgesį palik...“pagal 
Pauliaus Širvio poeziją, laiškus ir atsiminimus (režisierius Jonas Buziliauskas).
Viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje
Rugsėjo 1 d. 16 val. – inscenizacija „Knyga mirioramos lange“, Vaikų ir jaunimo skyriaus 
bibliotekos kiemelyje.
Rugsėjo 1-2 d. 15 val. – kūrybiniai užsiėmimai, skirti Lego konstruktorių ir robotikos rinki-
nių pristatymui ir konstravimui, Edukacijų klasėje.
Rugsėjo 3 d. 15 val. – Kino dienos!, 3D filmo rodymas vaikams ir jaunimui, Interaktyvioje 
edukacinėje erdvėje.
Rugsėjo 4 d. 15 val. – „Interaktyvūs užsiėmimai“: Interaktyvaus stalo ir Xbox One žaidimai, 
užsiėmimai 3D spausdintuvu, Interaktyvioje edukacinėje erdvėje.
Rugsėjo 4 d. 15 val. – žaidimai virtualioje realybėje (su virtualiais realybės akiniais), Edu-
kacijų klasėje.
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

Pomidoras, kodiniu pavadinimu „lemputė“, 
iki stalo paprastai nenukeliauja

Pomidorus „Medovaja 
kaplia“ – medaus lašas pir-
mą kartą sėjau pernai. Ir 
ši veislė sulaukė daug ger-
bėjų. Žinoma, pavadinimo 
jie nepamena, bet prašė ir 
jiems šiemet pasėti bent po 
du daigelius tų „lempučių“. 
Šis vyšninis pomidoras būtų 
tobulas salotoms, užkan-
džiams, konservuoti. Jei ne 
vienas bet... Jo vaisiai pa-
prastai iki stalo nenukeliau-
ja. Jie „nulesami“ tiesiog 
nuo krūmelio.

Geras pasirinkimas
Pomidorų augintojų pasau-

lyje „Medovaja kaplia“ yra 
viena tų veislių, kurios, kaip 
sakant, yra būtinos. Apie jas 
ir vaizdo įrašuose, ir pomido-
rininkų forumuose teigiama, 
kad tai ypatingo skonio veis-
lė. Nenuostabu, kad pernai ir 
aš tokios užsimaniau. Tačiau 
reikia žinoti, kad tuo pačiu 
pavadinimu yra ir pomido-
rų veislė, ir hibridas. Atskirti 
juos nesunku: ant sėklų pa-
kelio prie hibrido pavadinimo 
visuomet bus parašyta H arba 
F1. O ir lysvėje šių pomidorų 
nesumaišyte: hibridai, bent 
jau mano daigykloje, išdygo 
bulvialapiai. Skonio skirtumų 
tarp veislės ir hibrido pernai 
nemačiau, todėl šiemet hibri-
dų ir nesėjau.

Pernai šis mielas vyšninis 
pomidoras tapo mano ir mano 
artimųjų daržų bei šiltnamių 
sensacija. Toks tobulas vyš-
ninis pomidoriukas. Pamačius 
nuo kelmelio svyrančias gel-
tonas „lemputes“, ranka taip ir 
tiesiasi jų nuskinti. Tarp kitko, 
geriausi skonio testuotojai yra 

vaikai. Ir būtent jie „Medova-
ja kaplia“ kaip mat nuvalgo 
tiesiai nuo krūmelio. Netgi ne 
visiškai prinokę (iki visiško 
prinokimo paprastai neišgy-
vena, nes suvalgomi anksčiau) 
jie yra labai skanūs

Daili išvaizda ir puikus 
skonis – ne vieninteliai šio po-
midoro privalumai. 

Gana atsparūs
Pirmiausia, ką reikia žinoti 

apie „Medovaja kaplia“ – jis 
ganėtinai universalus. Puikiai 
augs tiek šiltnamyje, tiek ir 
atvirame grunte. Tai nėra pats 
ankstyviausias pomidoras. 
Pirmosios „lemputės“ pagels-
ta praėjus maždaug 110 dienų 
nuo daigo kilpelės pasirody-
mo. Netgi labai nepalankiais 
metais, kaip šiemet, tai ganė-
tinai atsparus pomidoras. Jo 
nepažeidžia pomidorų maras 
(fitoftorozė), taip pat atspa-
rus mikroelementų trūkumui. 
Nors teigiama, kad pomido-
riukai užauga iki 30 g, man 
lauke jie užaugo iki 8-15 g 
svorio. 

Sodinant šį pomidorą, reik-
tų atsižvelgti, kad jis augus 
indeterminantas. Atvirame 
grunte išauga iki 1,2-1,5 m, o 
šiltnamyje – ir iki 2 m. Todėl 
reiktų pasirūpinti aukštu kuo-
liuku. Krūmelis formuojamas 
2-3 stiebais. Beje, labai mėgs-
ta leisti ūglius, taigi teks nuo-
latos apskabyti.

Pomidoras gana derlus, ra-
šoma, kad palankiomis sąly-
gomis galima surinkti iki 6 kg 
derlių nuo vieno krūmelio.

Universalus pomidoras
Šis pomidoras, kaip ir visi 

vyšniniai, netinkamas tik pa-
dažams ir sultims. Jis saldo-
kas, malonaus skonio, gražios 
formos ir ryškios spalvos. Dy-
dis – optimalus gaminti vieno 
kąsnio sumuštinukams, pa-
tiekti su mozarella,  arba kaip 
stalo puošmeną kartu su kitų 
veislių pomidorais. Pomidorai 
nedidukai, kaip tik vieno kąs-
nio, sėklos ne pačios mažiau-
sios, bet jų labai nedaug. Po-
midoras ganėtinai sultingas.

Vienas didesnių šio po-
midoriukų privalumų: tvirta 
odelė. Todėl jie net prinokę 
neištęžta, juos galima ilgėliau 
laikyti namuose ant palangės. 
Dėl tos pačios priežasties jie 
neskilinėja ant krūmelio, jei 
yra per drėgna. Pomidoriukai 
labai tinkami iškyloms: ir at-
rodo gražiai, ir būsite garan-
tuoti, kad jie nesusitraiškys 
pintinėlėje tarp kitų užkan-
džių.

Dėl puikaus dydžio ir tvir-
tos odelės, konservuoti „Me-
dovaja kaplia“ derėtų nepjaus-
tytus. Jie taps tikra stiklainio 
puošmena. Tokius pomidoriu-
kus patogu ir šaldyti.

Kur gauti sėklų?
Tai amžinas pradedančiųjų 

pomidorų augintojų klausi-
mas. Ar buvo šios veislės sė-
klų pavasarį turguje Rokišky-
je, nepamenu. Nes jų dar nuo 
pernai turiu porą pakelių. Pa-
tarimas ieškantiems įdomes-
nių veislių: tapkite kurios nors 
pomidorų grupės facebooke 
nariais, taip bus paprasčiau 
įsigyti sėklų. Mat jau rudenį 
prasidės jų išpardavimai.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

• Ford Transit priekinę sėdynę. 
1999 m. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 685 56 882. Rokiškis
• VW Passat B5, VW Passat B3, 
VW Golf 3 universalo, VW Sharan, 
Ford Galaxy, Audi A4, Toyota 
Celica ir visų kitų automobilių 
naudotas dalis. Tel. 8 600 54 331. 
Rokiškis
• Magnetolą vaizdajuosčių 
peržiūrai. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• Multilock bėgių svirčiai užrakinti. 
Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• Du purkštukus Peugeot. 1,6 l, 
dyzelis. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis

• 1999 m., Ford Galaxy dvi 
sėdynes. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 685 21 400.  
Rokiškis
• Naują, Skoda Octavia magnetolą 
Sony. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• VW Golfo 4, 96 kW, sankabą. 
Kaina 55 Eur. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• 2008 m., Opel Zafiros ir 2011 m., 
Opel Astros bagažinės uždangalus. 
Tel. 8 685 21 400.  
Rokiškis
• 2004 m. VW Polo, 1,2l., benzinas 
variklį su dėže, kompiuteriais ir t.t.. 
Kaina 450 Eur. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis

• VW Polo, 2004 m. galinius 
stabdžius. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• Geros būklės, VW Bora dinamą. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• Naują, traktoriaus DT-uko kuro 
talpą. Kaina 105 Eur.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• Mtz-80 priekinius ratus 
(vientilčio). Kaina už abu. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 610 19 607. 
Rokiškis
• Lietus, originalius ratlankius su 
vasarinėmis padangomis. 185x65, 
R15, 4 vnt. Tinka Renault Scenic 
automobiliui. Tel. 8 618 65 371. 
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Televizorių Šilelis SL 1434, su 
priedėliu. Kaina 85 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Kongskilde skutiką. 2,4 m 
pločio. Pridedu naujus strėlinius 
noragėlius. Kaina 900 Eur.  
Tel. 8 610 44 275.  
Rokiškis
• Traktoriaus JUMZ dokumentus. 
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Srutovežį, 3,2 tonos. Kaina 
sutartinė. Su vakuminiu siurbliu. 
Tel. 8 615 19 401. Kupiškis
• Veikiantį kombainą Niva. Yra 
smulkintuvas, starteris. Kaina 1600 
Eur. Tel. 8 618 36 120.  
Rokiškis
• Traktorių MTZ-80. Tvarkingas. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Kaina 2400 Eur. Tel. 8 628 47 947. 
Kupiškis
• Dviejų korpusų plūgą. Kaina 100 

Eur. Tel. 8 625 81 278.  
Rokiškis
• Rusišką, trivagį plūgą. Kaina 
150 Eur. C formos kultivatoriaus 
spyruokles, po 6 Eur.  
Tel. 8 610 19 607. Rokiškis
• 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

AUGALAI

• Žieminius kvietrugius sėklai.  
Tel. 8 618 60 325. Rokiškis
• Baltųjų ir raudonųjų žemuogių 
daigus. Tel. 8 615 41 365.  
Rokiškis
• Braškių daigus: Malvina, Salsa, 
Sonata, Sonsation, Elkat, Roxana, 
Konia, Clery, Asia. Daigyklose 35 
cnt/vnt, iš grunto 25 cnt/vnt. 
 Tel. 8 673 46 078.  
Anykščiai

BALDAI

• Geros būklės, 3 dalių sekciją. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 692 21 335. 
Rokiškis
• Žurnalinį stalą su lentyna. Yra 
rateliai, ovalo formos, šviesus. 
Kaina 18 Eur. Tel. 8 629 21 335. 
Rokiškis
• Komodą. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 621 66 678. Rokiškis
• Sekciją. 3 dalių, šviesi. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 629 21 335.  
Rokiškis
• Mažai naudotą, išskleidžiamą 
sofą-lovą su patalynės dėže, 
200x140 cm. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• 2 fotelius ir žurnalinį staliuką. 
Kaina 70 Eur. Tel. 8 646 13 215. 
Rokiškis
• Ąžuolinę geros būklės čekišką 
sekciją. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 604 85 045. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Naudotą, bet puikios būklės 
šaldytuvą Gold Star. Viskas 
veikia gerai. Trijų stalčių. Viršuje 
šaldiklis, viduryje - nulinė zona, 
apačioje šaldytuvas. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 609 95 179.  
Rokiškis
• Gerai veikiantį kietojo kuro 
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Vyras:
– Greičiau jau į fotorobotą.
***
– Maryte, kaip praėjo 

pasimatymas?
– Prastai. Aš jam į veidą 

penkis kartus trenkiau.
– Taip atkakliai bandė 

kabinėtis?
– Taip atkakliai bandė 

užsnūsti.
***
Teksasietė Mary giriasi savo 

mamai:
– Mamyt, panašu, kad Bilis 

pagaliau mane ves!
– Kodėl taip manai? Jis 

pagaliau pasipiršo?
– Ne, bet jau žengė pirmą 

žingsnį: nušovė savo žmoną.
***
Kalbasi dvi panelės. Viena:
– Aš nenorėčiau būti našlio 

antrąja žmona...
– Tik nesakyk, kad norėtum 

būti pirma jo žmona.
***
– Ar jums ne gėda prašyti 

išmaldos gatvėje?
– Aš dar tiek nesurinkau, 

kad įsitaisyčiau išmaldos 
rinkimo biurą.

***
– Mieloji, supažindink mane 

su mano planais artimiausiam 
savaitgaliui.

***
Ateina į darbą vyrukas, 

paakyje šviečia mėlynė. 
Bendradarbiai klausia:

Dama ateina į privačią 
kliniką ir prašo padėti:

–Suprantate, vyras man 
padovanojo nuostabią 
dovaną, tik aš negaliu į ją 
įlįsti.

– Ponia, mes jums 
pažadame, kad jei laikysitės 
mūsų dietos, po mėnesio 
galėsite apsivilkti naują 
suknelę.

– Aš kalbu ne apie 
suknelę, o apie automobilį!

***

Orų prognozė rugpjūčio 28-31 d.

Šokiuose dviejų merginų 
pokalbis. Viena sako:

– Žiūrėk, kokie gražūs nauji 
juodi to vaikino baltiniai...

Kita:
– Tai kad ne nauji juodi, o 

seni balti.
***
– Kur tu taip išmokai 

keiktis, berniuk?
– To neįmanoma išmokti. 

Tai Dievo dovana.
***
– Teisiamasis, kokia jūsų 

šeimyninė padėtis?
– Suknista, ponas teisėjau!
***
Grįžta tėvas pavargęs po 

darbo namo.
- Labas, dukrele, nusipirkai 

naują suknelę?
- Ne.
- Tai plaukus persidažei?
- Ne.
- O tai ką pasidarei, atrodai 

kažkaip ne taip?
- Ji vonioje. Aš esu jos 

vaikinas Petras.

***
Žmona sako vyrui:
– Jei ne mano pinigai, nieko 

čia nebūtų: nei šito namo, nei 
automobilio, nei baldų – nieko!

– Jei ne tavo pinigai, ir 
manęs čia nebūtų!

***
Susitinka du draugai, 

plėtojantys elektroninės 
komercijos verslą.

– Na, kaip laikaisi?
– Neblogai, atidariau tinkle 

parduotuvę, per pirmą mėnesį 
uždirbau dvidešimt tūkstančių 
virtualių dolerių.

– Virtualių? Aš dar 
neregėjau tokių!

– Aš taip pat...
***
Teisėjas po teismo guodžia 

pasmerktąjį:
– Nesijaudinkite, atsėdėsite 

iki gyvos galvos, o tada jau 
žiūrėsime...

***
Suvalkietis niekada 

neplauna indų šiaip sau. Jis 
plauna indus tik tada, kai reikia 
rankas plauti.

***
– Sūneli, jei gerai elgsiesi, 

nupirksim tau dviratį.
– O jei blogai?
– Tada pianiną.
***
Žmona gražinasi, dažosi. 

Vyro klausia:
– Ar dabar aš nors kiek 

panaši į fotomodelį?

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.

– Kur gavai?
– Tai va, gyniau mylimą 

moterį.
– O kiek chuliganų buvo?
– Du: žmona ir uošvienė.
***
– Mano darbe nėra vietos 

baimei. Kiekvienas, ją 
parodęs, mirs!

– O kuo jūs dirbate?
– Vaikų darželio auklėtoja.
***
Benamės mikrorajono 

katės sugalvojo siaubo istorijų 
konkursą. Trečiąją vietą 
laimėjo Murkės istorija „Aš 
– akis į akį su dobermanu“. 
Antrosios vietos laimėtojas 
katinas Beausis, su istorija 
„Aš įkritau į žiurkių pilną 
kanalizaciją“. Pirmosios 
vietos laimėtojas kačiukas 
Pūkelis papasakojo istoriją 
„Aš netyčia patekau į vaikų 
darželio grupę“.

***
Hipsteris atėjo pas dizainerį 

ir sako:
– Noriu užsakyti pas jus 

kostiumą. Spalva – „kava su 
pienu“, proporcija 13:7.

Dizaineris:
– Su cukrum ar be?
***
– Petriuk, o kodėl tavo 

TAMO dienyne visų dalykų 
dvejetai, išskyrus geografijos?

– Nes per geografijos 
pamoką manęs nespėjo 
paklausti.

www.rokiskiosirena.lt
katilą. Naudotas du sezonus. Yra 
garantija. Kaina 430 Eur.  
Tel. 8 607 37 032. Rokiškis
• Tarkavimo mašiną. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 683 27 149. Rokiškis
• Mikrobangų krosnelę Vido. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 683 27 149.  

Rokiškis
• Naudotą, bet puikiai veikiančią 
Dakon 32 krosnį. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 679 19 742. Rokiškis
• Mažai naudotą 5 kg talpos 
automatinę skalbimo mašiną 
Indesit. Kaina 100 Eur.  

Tel. 8 683 27 149. Rokiškis
• Automatinę skalbimo mašiną 
Bosch. 6 kg talpos drabužiai 
dedami iš viršaus. Kaina 70 Eur. 
Tel. 8 683 27 149. Rokiškis
• Dujų balioną. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis

• Elektrinę siuvimo mašina ČAIKA 
134. Kaina 105 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Nenaują, mažai naudotą elektrinį 
vandens maišytuvą. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 686 26 668. Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanoju balkono rėmą. 
Įstiklintas. 160x260 cm.  
Tel. 8 861 71 494. Rokiškis
• Dovanoju vaikišką lovytę.  
Tel. 8 682 58 696. Rokiškis
• Dovanojame 4 mėnesių, persų 
mišrūną, juodą katinelį. Tik 
geriems žmonėms.  
Tel. 8 678 27 164. Rokiškis
• Dovanoju drabužėlius mergaitei. 
Nuo gimimo iki metukų. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 648 31 363.  
Rokiškis
• Atiduodu plastmasinius šiltnamio 
lankus. Tel. 8 610 19 607.  
Rokiškis
• Skubiai dovanojamas didelis, 

geras šuo. Tel. 8 625 81 278. 
Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Gal kas turi padovanoti 
nereikalingą voljerą šuniui. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 625 81 278. 
Rokiškis
• Ieškome spintos arba komodos 
vaikui. Gal kas dovanoja?  
Tel. 8 641 69 409. Kupiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Planšetinį kompiuterį Alcatel 
pixi4.8063. Android 6, 4 
branduolių, 1GB RAM, 7colių. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 693 82 442. 
Rokiškis
• Planšetinrį kompiuterį Microsoft 
surface pro. 4 brabuolių, 2GB 
RAM, Windows 8,1. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 693 82 442. Rokiškis
• Acer iconia one7 b1-750. 4 
branduolių, 1,8ghz ekranas, 
išvaizda kaip naujo planšetinio 

kompiuterio. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 693 82 442. Rokiškis
• Veikiantį monitorių. Pridėsiu 
mikrofoną. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 698 47 547. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Kaimiškai augintų, mėsiniu vištų 
skerdieną. Kaina 4 Eur.  
Tel. 8 680 45 789. Rokiškis

PAŽINTYS

• Man 35 m. Ieškau merginos 
trumpalaikiams pasimatymams.  
Tel. 8 622 55 799.  
Rokiškis


