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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

www.rokiskiosirena.lt
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Dėl covid-19 židinio dviems savaitėms 
uždaryta Juodupės gimnazija

Nacionalinio visuome-
nės sveikatos centro prie 
Sveikatos apsaugos minis-
terijos Panevėžio departa-
mento Rokiškio skyriaus 
vadovas Pavlius Gaigalas 
pranešė, kad dėl covid-19 
židinio uždaroma Juodu-
pės gimnazija. 14 dienų 
saviizoliacijai teks užsida-
ryti 234-iems šios ugdymo 
įstaigos moksleiviams, dau-
giau nei 30-čiai pedagogų 
bei 10-čiai administracijos 
darbuotojų.

Kaip Kaip „Rokiškio Si-
renai“ teigė P. Gaigalas, gim-
nazijos darbuotojams buvo 
užfiksuoti jau trys simptomi-
niai covid-19 atvejai: vienam 
pedagogų ir dviem adminis-
tracijos darbuotojų. „Žmo-
nės, pajutę įtartinus simpto-
mus, kreipėsi į karštąją liniją. 
Buvo atlikti testai. Visiems 
trims jie – teigiami“, – sakė 
pašnekovas. Buvo nuspręs-
ta imtis priemonių užkar-
dyti tolesnį užkrato plitimą, 
nuspręsta dviems savaitėms 
uždaryti mokyklą. Tuo tarpu 
gimnazijos direktorė Dainora 
Mineikienė teigė, kad jai kol 
kas žinoma tik apie du patvir-
tintus atvejus. „Gal painiavos 
įsivėlė dėl to, kad asmuo uži-
ma dvejas pareigas“, – svars-
tė ji.

Gimnazijos direktorė D. 
Mineikienė teigė, kad pirmo-
ji iš sergančiųjų jos įstaigos 
darbuotojų blogai pasijuto 
penktadienį, antroji ligos 
simptomus pajuto šeštadie-
nį. „Kadangi buvo įtarimų 
dėl kontaktų su asmeniu iš 
Kamajų, tai rekomendavome 
atlikti testus. Jie buvo teigia-
mi“, – pasakojo D. Minei-
kienė. Pasak pašnekovės, abi 
darbuotojos jaučiasi neblo-
gai. „Viena sakė, kad jai tris 
dienas tarsi kaulus laužė“, – 
apie ligos simptomus kalbėjo 
gimnazijos direktorė.

Kol kas daugiau viruso 
atvejų nei gimnazijoje, nei 
Juodupėje nežinoma. Tačiau 
P. Gaigalas kviečia visus 
tėvelius, kurių vaikai bus 
saviizoliacijoje, labai rūpes-
tingai sekti, ar nepasireiškia 
kokie nors simptomai. Kilus 
bent menkiausiam įtarimui, 
pranešti Nacionalinio visuo-
menės sveikatos centro prie 
Sveikatos apsaugos ministe-
rijos Panevėžio departamento 
Rokiškio skyriui. Taip pat vi-
soms moksleivių, pedagogų, 
administracijos darbuotojų 
šeimoms kaip įmanoma la-
biau apriboti savo judėjimą, 
asmeninius kontaktus. Pasak 
P. Gaigalo, mokytojai, kurie 
dirba šioje ir dar kitose mo-
kyklose, prašomi nebevykti į 

kitas darbo vietas, kad nepa-
skleisti užkrato.

Juodupės gimnazijoje 
moksleiviai bus mokomi tas 
dvi savaites nuotoliniu būdu. 
Gimnazijos direktorė paaiški-
no, kad situacija buvo suval-
dyta žaibiškai, todėl tikimasi, 
kad virusas toliau neplis. O 
moksleivių mokymui nuo-
toliniu būdu yra visiškai pa-
sirengta, todėl didelių bėdų 
dėl to nekils ir ugdymas vyks 
sklandžiai.

Pirminis užkratas, pirmi-
niais duomenimis, į Juodu-
pės gimnaziją galėjo patekti 
iš Kamajų. Tačiau, pasak D. 
Mineikienės, asmeniui, kuris 
galėjo tiesiogiai kontaktuoti 
su infekuotais kamajiškiais, 
abi covid-19 testo rezultatai 
yra neigiami. Dar ir kitose 
mokyklose ieškoma kontaktų 
su užsikrėtusiais asmenimis. 
Kaip sakė pašnekovas, žmo-
nės, nežinodami apie savo 
ligą, lankėsi ir prekybos cen-
truose, ir paslaugų teikimo 
vietose. Todėl Nacionalinio 
visuomenės sveikatos cen-
tro prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos Panevėžio de-
partamento Rokiškio skyrius 
dabar įtemptai dirba atsek-
damas šių asmenų galimus 
kontaktus.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba 
nutraukė tyrimą dėl UAB „Ivabaltė“ veiklos

„Rokiškio Sirena“ primena, kad Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos tyrimas šioje 
įmonėje buvo pradėtas 2019 m. liepą. Dėl šio tyrimo eigos „Rokiškio Sirenai“ pateikus 
užklausą Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, 2020 09 08 d. tarnybos  atstovė spaudai 
Modesta Zdanauskaitė pateikė tokį atsakymą: „Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos 
atliktas ikiteisminis tyrimas dėl jūsų minimos įmonės veiklos nutrauktas šių metų rugsėjo 
2 d., nenustačius nusikalstamos veikos požymių. Bendrovei ikiteisminio tyrimo metu ne-
buvo taikytos jokios sankcijos“.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Paryčiais Taikos gatvės daugiabučių 
gyventojus prižadino gaisras

Paryčiais Taikos gatvės daugiabučių gyventojus prižadino gaisras.                      „Rokiškio Sirenos“ skaitytojo nuotr.

Rugsėjo 8-sios rytą, prieš 5 val. gautas pranešimas, kad Rokiškyje, Taikos g. daugi-
abučio 4-ame aukšte dega butas. Viduje yra žmogus. 

Atvykus ugniagesiams, minėtame bute degė lova. Patalpos buvo uždūmintos, aprūko 
kambario sienos, lubos.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento
Rokiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos inform.

Planuotas tautodailininkų parodos 
aptarimas neįvyks

Norint užkirsti kelią COVID-19 atsiradimui ir galimam jo plitimui Rokiškyje, 
rugsėjo 11 dieną, 16 val. Rokiškio krašto muziejuje planuotas tautodailininkų paro-
dos aptarimas neįvyks.

Taip informavo Lietuvos tautodailininkų sąjungos Panevėžio bendrijos Rokiškio sky-
riaus pirmininkė Birutė Dapkienė. „Esame pilietiški ir socialiai atsakingi. Mums svarbu 
bendruomenės narių sveikata“, – teigė ji.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Rotary parke pastatytas pagrindinis akcentas
Rokiškio Rotary parke 

šiandien į savo vietą pasta-
tytas milžiniškas 30 tonų 
akmuo. Šiam itin sunkiam 
akmeniui pakelti buvo pa-
samdytas vienas iš galin-
giausių kranų Lietuvoje, 
tačiau net ir jis vienas su 
užduotimi nesusitvarkė – į 
pagalbą teko kviesti kitą 
kraną. 

Tik sutelkus jėgas akmenį 
pavyko pastatyti į vietą. Šiuo 
metu akmuo įbetonuotas, o 
kol betonas stingsta kranas jį 
saugiai prilaiko.

Ant centrinio parko 
akmens ateityje planuojama 
pakabinti Rotary klubo sim-
boliką.

„Rokiškio Sirenos“
inform.

Nutraukiamas lankymas senelių globos namuose
Rokiškio rajone plintant Covid-19 vi-

rusui, nuo rugsėjo 10 d. nutraukiame se-
nelių lankymą globos namuose iki rugsėjo 
mėn. pabaigos, o apie situaciją vėlesniam 
laikui, informuosime papildomai.

 
Informacija apie gyventojus teikiama tel. 

8-619-58637.
 Rokiškio senelių globos 

namų administracija

Kviečia dalyvauti jėgos trikovės varžybose
Spalio 3-4 d. Rokiškis taps 

jėgos trikovės sostine: Rokiš-
kio kultūros centro didžiojo-
je salėje rengiamas Lietuvos 
štangos spaudimo čempio-
natas. 

Norinčiuosius dalyvauti 
prašome registruotis tel. 
8-612-79952 (Ala Sketerie-
nė).
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BRYDĖS

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Kodėl mes niekada nebūsime turtingi?

Niekada nebus turtingas 
tas, kuris nevertina nei savo, 
nei svetimo darbo, laiko ir 
pastangų. Todėl mes ir nega-
lime būti turtingi.

Jei reiktų rinkti svarbiausią 
lietuvio bruožą, beveik 100 
proc. tikimybė, kad trejetuko 
viršuje atsidurs darbštumas. 
Dainose ir pasakose apdai-
nuotas. Mergelė audėjėlė, ber-
nelis artojėlis. Argi ne mūsų 
promočiutės, vos užgirdusios 
ulyčioje žvangulius žvangant, 
viską metę sėsdavosi už sta-
klių, kad būsimasis su piršliu 
išvystų ją ne ant baltų ranke-
lių prie langelio rymančią, ne 
romantinę poeziją skaitančią, 
o baltas drobeles audžiančią. 
Anksčiau buvo netgi toks ter-
minas: „vištapinigiai“, t.y. tas, 
ką moterys, turguje kiaušinius, 
sviestą ir kitus maisto produk-
tus pardavinėdamos sukaup-
davo. Savotiški kišenpinigiai.

O kaip sunkiai buvo tas pi-
nigas paimamas. Kaip pasako-
jo močiutė, mergos darbas šie-
napjūtės dieną nuo saulėtekio 
iki saulėlydžio tebuvo vienu 
litu vertinamas. Litą kainavo 
puošni skarelė Panemunėlio 
žydų krautuvėlėse. Va tiek 
reikėjo dirbti. Todėl ir kraičio 
skrynios dar tebesaugomos. Ir 
pagalvė tada kainavo ne 4,8 
Eur prekybos centre su akcija, 

o tiek, kiek paukščių užaugin-
si ir kiek jų plunksnų žiemos 
vakarais suplėšysi.

Tokie buvo tie senybiniai 
žmonės: ir dosnūs vaišėse, ir 
darbštūs ūkyje. Štai ir dabar 
mano namuose dokumentai 
sudėti į senelio rankomis pa-
siūtą piniginę iš seno balno.

Ūkyje niekas, ką galima 
panaudoti, nebuvo išmetama. 
Žmonės vertino daiktus, verti-
no tai, kas juos supa. Nes su-
vokė, kiek darbo ir pastangų 
kainuoja juos įsigyti. Ir niekas 
nebėgo į krautuvę naujų pirk-
ti, mat ir perkamųjų nebuvo. 
Taupė. Aš niekaip nesupratau, 
kodėl močiutė taip barėsi, kai 
aš siuvinėtoms staltiesiems 
sukarpiau jos austos rankovių 
medžiagos rietimą.

O tada atėjo sovietmetis. 
Drioskių ir tinginių kultūra. 
Kai nebeliko savo ir svetimo. 
Kai iš vienų atėmė, kas sun-
kiai uždirbta, ir tai išvaistė 
kiti. Mano močiutė kruvinai 
nekentė komunizmo, komjau-
nuolių ir kitokių svieto perė-
jūnų. Už daugybę siaubingų 
dalykų. Už gražuoles karves, 
kurias po žiemos kolūkyje 
teko iš bado gelbėti. Už darba-
dieniams atseikėtą pelų saują. 
Už gražuolį senelio eržilą Kaš-
toną, kurį girti komjaunuoliai 
žiemą ginė per ledą. Gyvulys 
įlūžo. O jie, šaltyje pririšę šla-
pią gyvulį prie tvoros, nuėjo 
toliau gerti vestuvėse. Senelis, 
užgirdęs, kas nutiko jau nebe 
jo gyvuliui, parsivedė į tvartą. 
Abu su močiute budėjo, kaip 
prie mirštančiojo. Šildė, girdė 
šiltu vandeniu, vaistais, bet 
gyvulys negalėjo išgyventi.

Aš, skaitydama komenta-
rus prie straipsnio apie vilkų 
sudraskytą veršiuką, apie tai, 
kaip žmogus, auginęs gyvu-
lėlį, laikęs jį prie namų, yra 
kaltas, kad sudraskė kažkieno, 
vadinkime tikraisiais vardais, 

popinami ir nežinia kokiais 
tikslais veisiami plėšrūnai, 
neturiu kitų žodžių tokiems 
komentatoriams ir gamtos 
nuotoliniu būdu mylėtojams 
apibūdinti – tai šiandieniniai 
komsamolcai. Kurie nuo sofų 
be jokios pareigos, atsakomy-
bės, pagarbos kitų darbui ge-
neruoja utopines idėjas ir visą 
šalį, darbščius, atsakingus, rū-
pestingus žmones padarė savo 
tuščių svaigalų įkaitais.

Štai šiandien net ne trisde-
šimt, o dešimt metrų nuo mano 
namų, prieš pat mašiną iššoko 
stirna. Laimė, greitis buvo 
nedidelis, iš toli aš ją kaimy-
nės pupų lauke mačiau. Taigi, 
prasilenkėm be nuostolių. Bet 
faktas kaip blynas – lauki-
nis žvėris mano namų kieme. 
Nebe pirmą kartą. Ką gi vei-
kia bailus žvėrelis žmogaus 
draugijoje? Laukuose apie 
Panemunėlį stirnos – įprastas 
dalykas. Pulkuojasi po dvide-
šimt, trisdešimt gyvūnų. Jos 
nieko nebebijo. Anksčiau stir-
nos taip lengvai nesirodydavo. 
Kas išginė jas į laukus? Klau-
simas retorinis. Medžiotojai 
atsakymą žino. Bet medžioto-
jais, kurie miškuose praleidžia 
pusę gyvenimo, niekas netiki.

Pas mus dažniausiai tikima 
tais, kurie mažiausiai išmano. 
Svarbu, kad kupini gerų norų, 
garsiai rėkia. O niekam neky-
la klausimas, už ką tie rėksniai 
atsako? Kai taip, tai saugokit 
vilkus. Kai atlyginti jų pada-
rytus nuostolius, tai kažkodėl 
tą daro mokesčių mokėtojai, 
kuriems dėl vilkų nei šilta, nei 
šalta. Ir net žodis „atlyginti“ 
skamba kaip pasityčiojimas. 
160 su viršum eurų už verše-
lį. O jūs ramiai paskaičiuokite 
sąnaudas, kurių reikia, kad tas 
veršelis atsirastų? Štai karvės 
nėštumas trunka maždaug 9 
mėnesius. Visą tą laiką karvę 
jūs šeriate, prižiūrite, perkate 

visokius priedus bei vitaminus. 
Atėjus metui veršiuotis, budite 
naktimis, kad ir karvė, ir ver-
šelis sveiki gyvi būtų. Mažiuką 
kelis mėnesius šeriate, vakci-
nuojate, kasdien po kelis kar-
tus apie jį šokate, kad tik augtų 
sveikas ir stiprus. Jei sunegala-
vo, rūpinatės ne prasčiau, nei 
vaiku. Nes nepasirūpinsi – 
kris. Paskaičiuokite, ar norite 
tokio darbo, kai atlygis 160 
su trupučiu Eur. Tai net pašarų 
savikainos, nekalbant apie kar-
vės išlaikymą, jūsų pačių darbą 
neatperka. Ir staiga jūsų myli-
mą, popinamą gyvuliuką kaž-
koks plėšrūnas gyvą drasko. 
Įsivaizduojate, kaip jaučiasi 
gyvūnas su perkąsta trachėja, 
su išplėštu šlaunies raumeniu? 
Kitaip sakant, jį dar gyvą ėsti 
pradėjo... Saldu?

Taip, vilkas turi teisę gy-
venti. O ar neturi teisės gyven-
ti veršelis? Ir ne kur nors pa-
miškėje gūdžią naktį paliktas. 
O prie namų, šalia žmonių. 
Sako, reikia nakčiai suvaryti 
veršelius į tvartą. O jūs pasė-
dėkite fermoje kokią naktelę 
kitą. Gyvuliui, kaip ir žmogui, 
reikia ir judėti, ir kvėpuoti 
grynu oru. Ir žalios žolės jam 
reikia, ir erdvės. Mes dažnai 
kalbame apie gyvūnų gerovę, 
bet kai klausimas paliečia vil-
kus, tai staiga visa ta gerovė 
lieka kažkur už diskusijų ribų.

Ką jau kalbėti apie pagar-
bą žmogaus pastangoms ir 
darbui. Kaip pasityčiojimas 
skamba gyvūnų mylėtojų 
(nors ar vis dažniau tuo abe-
joju) siūlymai. Jei tie žmonės 
mylėtų gyvūnus, jie supras-
tų, kad drąskomam veršeliui 
skauda. Kad skauda žmogui, 
praradusiam ne prekinį vie-
netą, o savo paties mylėtą ir 
prižiūrėtą gyvūną. Nors kas 
tiems, kurie karves tematė pa-
veikslėlyje? Kurie nežino, ką 
reiškia paaugliui, grįžusiam iš 

mokyklos, pirma eiti šerti gy-
vulėlių, o tik po to pavalgyti 
pačiam. Aš, kaip ir daugelis 
mano bendraamžių, žinome. 
Juk tas gyvulėlis daugeliui 
šeimų buvo išsigelbėjimas, 
kai ekonominio virsmo sąly-
gomis ir taip mažytės dirban-
čiųjų algos vėlavo po porą 
mėnesių. Ką reiškė bijoti, kad 
gyvūnas susirgs, nugaiš. Koks 
bebūtų: veršiukas, avelė, kiau-
lė. Net vištos, kurią nusineš-
davo lapė ar šeškas, gaila. Nes 
gyvūnai turėjo vardus, kaip 
žmonės. Nes jais rūpinomės, 
juos vertinome. Netgi tuomet, 
kai gyvuliui buvo skelbiamas 
mirties nuosprendis, taisyklė 
buvo viena – kad nesikankin-
tų. O čia – drąskė gyvą...

Dabartiniai gyvūnų mylė-
tojai tokio rūpesčio nėra pa-
tyrę. Jie romantikai, išauginti 
didmiesčių kartonbučiuose. 
Jie nežino, ką reiškia su aušra 
keltis, ką reiškia vasaros diena 
burokų kilometrinėse ežio-
se kepti. Ir kad nuo ankstyvo 
ryto iki vakaro kraunamas šie-
nas nekvepia. Jis smirdi. Iki 
pykinimo. Kai dantis sukan-
dęs pūslėtomis rankomis verti 
pradalges krūvon. Ką reiškia 
tą šieną minti, kai ant prėslo 
dulkių debesyje trūksta oro. 
Dabar taip niekas nebedaro? 
Daro. Ypač tie, kurie turi po 
kelis gyvulėlius.

Aš ne prieš vilkus. Lai šie 
miškų karaliai sau ramiai gy-
vena. Ir sutaikyti vilkų mylė-
tojus ir gyvulių augintojus yra 
labai paprasta. Tą galima pada-
ryti tik tikra pagarba kito žmo-
gaus darbui ir atsakomybe už 
savo sprendimus. Dabar mylėti 
vilką nuo sofos nieko nekai-
nuoja. O jei padarytume taip: 
jei taip mylite vilkus, tai būkite 
malonūs, atlyginkite ir jų pa-
darytą žalą. Tiksliau, negautas 
pajamas, po maždaug 600 Eur, 
kiek dabar kainuoja nusipirkti 

užaugintą veršį. Va kai reikės 
mokėti už savo pomėgį, tuomet 
ir paaiškės, kas yra tie gamtos 
mylėtojai: atsakingi, savo ir 
kito darbą gerbiantys žmonės, 
ar gerklingi komsamolcai, ku-
rie savo idėjoms naudoja kitų 
kruviną darbą.

Mes negalime būti turtingi 
tol, kol negerbiame žmogaus 
darbo ir pastangų. Kad ir kaip 
bemylėtume laukinę gamtą, 
turime suvokti, kad mylėti ją 
reikia atsakingai ir pagarbiai. 
O ne savo meilės pasekmes 
permesti ant kieno nors pečių 
ir ciniškai siūlyti nuostolius 
patyrusiems žmonėms bandą 
nuo vilkų atitverti, dovanokite, 
kinų siena. Kitą kartą pasiūlys 
veršelį kambaryje laikyti?!

Kai reikės sąžiningai atly-
ginti už kiekvieną papjautą, 
sužalotą gyvūną, tada paaiškės 
ir tikrieji vilkų populiacijos 
mąstai. Ir nebereiks rietis: vil-
kų mylėtojai galės ramiausiai 
mylėti savo augintinius, kaip 
ir dera atsakingiems globė-
jams, atlygindami už jų pada-
rytą žalą. Iš kur paimti pinigų? 
Ogi rinkti paramą iš tų, kurie 
myli šiuos gražius ir didingus 
(be jokios ironijos) gyvūnus. 
Jei myli, tai ir saugos. Ir pri-
sidės prie vilkų išsaugojimo 
ne facebook patiktukais, ne 
emocingais rašinėliais, o labai 
konkrečiais įsipareigojimais, 
išreikštais finansine parama 
vilkų žalai atlyginti. Ūkinin-
kai gi nejus tokios didelės 
nuoskaudos, kaip dabar. Ne-
noriu būti blogu pranašu, bet 
nuoskauda ir nuostoliai gali 
tapti sprogstamuoju mišiniu, 
kurio aukomis kaip tik ir taps 
ne neatsakingi gyvūnų „my-
lėtojai“, o vargšai vilkai. Nes 
jei problema ir toliau aštrės, 
kai kam gali panižti ranka jų 
populiaciją pamažinti, manda-
giai sakant, nekonvencinėmis 
priemonėmis.

Lenktynininkas A. Juknevičius Dakaro gerbėjus 
kviečia į susitikimą Rokiškyje

Dakaras. Ar išgirdus šį 
žodį įsivaizduoji kopomis le-
kiančius automobilius? Ar 
sausio mėnesį prilimpi prie 
ekranų gaudydamas visas 
naujienas? Tuomet šis kvie-
timas skirtas tau! Dakaro le-
genda, Antanas Juknevičius 
visus lenktynių gerbėjus ir 
rugsėjo 12 dieną, 11 val. kvie-
čia į susitikimą prie  kredito 
unijos „Kupiškėnų taupa“ 
Rokiškio skyriaus, adresu Ne-
priklausomybės a.8, Rokiškis. 

Turėsite šansą pasiklausyti 
dar niekur negirdėtų Dakaro 
istorijų, o taip pat ir užduoti 
klausimus. Įdomiausių klau-
simų autorius A. Juknevičius 
apdovanos išskirtiniais pri-
zais. Šis susitikimas - daugiau 

nei tris mėnesius truksiančio 
A. Juknevičiaus ir jo partnerių 
„KREDA“ kredito unijų turo 
po Lietuvą „KREDA veža Da-
karo istorijas dalis” dalis. 

Antanas Juknevičius  –  la-

biausiai patyręs ir daugiausiai, 
net 10 kartų Dakaro ralyje da-
lyvavęs sportininkas iš Lietu-
vos. Lenktynininkas tris kar-
tus pagerino Baltijos šalims 
priklausantį geriausią rezul-

tatą automobilių kategorijoje. 
2018-aisiais A. Juknevičius 
organizatorių oficialiai pripa-
žintas Dakaro ralio Legenda

Iki susitikimo!
Organizatorių inform.

Naujos šilumos trasos 
Rokiškyje

AB „Panevėžio energi-
ja“ baigė įgyvendinti Eu-
ropos Sąjungos parama 
finansuojamą projektą 
„Šilumos tinklų statyba 
Zarasuose ir Rokiškyje“. 
Projekto vertė – daugiau 
nei 290 tūkst. eurų.

Nauja trasa Rokiškyje 
pasitarnaus 0,35 MW galios 
šilumos poreikiams užtikrin-
ti planuojamo statyti daugi-
abučio namo gyventojams. 
Vartotojai tapę „Panevėžio 
energija“ klientais naudosis 
centralizuoto šilumos tieki-
mo privalumais, o didėjan-

tis vartotojų skaičius leis 
efektyviau vartoti šilumą. 
Projekto metu sumontuota 
nauja trasa skirta ir Rokiš-
kio centralizuoto šilumos 
tiekimo tinklui sužiedinti, 
siekiant padidinti kokybiš-
ką ir patikimą šilumos tie-
kimą vartotojams.

 AB „Panevėžio energi-
ja“ investicija į 285 metrų 
ilgio naujų vamzdynų in-
tegravimą į Rokiškio cen-
tralizuoto šilumos tiekimo 
sistemą sudarė 136,4 tūkst. 
eurus.

„Panevėžio energijos“ 
inform.
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Skemų socialinės globos namuose vyksta patikrinimas: 
įtariama, kad pacientui galimai buvo neteisėtai 
apribota laisvė, direktorius – nušalintas

Panevėžio apskrities vy-
riausiojo policijos komisa-
riato rugsėjo 8-osios įvykių 
suvestinėje yra toks prane-
šimas: „2020-09-08 12.28 
val. Žmogaus teisių biuras 
pranešė, kad Rokiškio r., 
globos namuose netinkamai 
prižiūrimi ten gyvenantys 
asmenys.“ Dėl įvykio pra-
dėtas tyrimas, o Socialinės 
apsaugos ir darbo ministe-
rija, kuriai pavaldūs Ske-
mų socialinės globos namai, 
nušalino direktorių Gintarą 
Girštautą. 

Griežti kaltinimai
Skemų socialinės globos 

namuose įtariamas neteisėtas 
globotinių varžymas, nustatyti 
kiti žmogaus teisių pažeidi-
mai, – naujienų agentūrai BNS 
pranešė Seimo kontrolierių įs-
taigos  Žmogaus teisių biuro 
vadovas. „Mes manome, kad 
yra žymiai daugiau problemų. 
Taip, jie už grotų laikė vieną 
žmogų, bet toje patalpoje, kur 
už grotų buvo žmogus, toje 
pačioje patalpoje buvo dar du 
žmonės. Jie buvo ne už grotų, 
bet vis tiek užrakinti, kur du-
rys be rankenų“, – BNS sakė 
Žmogaus teisių biuro vadovas 
Vytautas Valentinavičius.

Ši patalpa, pasak jo, buvo 
už dar vienų durų, ten sudė-
tinga patekti, o pas globoti-
nius neįrengta joks pagalbos 
iškvietimo mechanizmas.

Tačiau, biuro vadovo tei-
gimu, nustatyta ir daugiau 
atvejų, kurie gali būti laikomi 
žmogaus teisių pažeidimais. 
„Yra problema, kad nelabai 
pavyksta mums sutarti, išsi-
aiškinti su direktoriumi“, – 
sakė jis.V. Valentinavičiaus 
teigimu, tikrinimai vis dar 
vyksta, laukiama atvykstančių 
įstaigos steigėjo – Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos 
– atstovų.

Jo duomenimis, šiuose 
globos namuose prižiūrimi 
psichinių sutrikimų turintys 
asmenys. Juose globojama 
360 asmenų, manoma, kad 
netinkamai prižiūrėti galėjo 
būti daugiau nei pusė.„Tie 
dalykai, kokius aptikome, 
neturėtų būti: turėtų būti ana-
lizuojama situacija iš esmės, 
žiūrima jų socialinės priežiū-
ros, sveikatos priežiūros klau-
simai. Sakykim, rankų, dantų 
protezavimo: kai 20 metų, pa-
vyzdžiui, žmogus be dantų ir 
nėra jokio gydytojo įrašo, kad 
turėtų protezuoti tuos dantis“, 
– kalbėjo V. Valentinavičius.

Direktorius nušalinamas, 
pradėtas tyrimas
Socialinės apsaugos ir 

darbo ministro patarėja ry-
šiams su visuomene Eglė 
Samoškaitė BNS sakė, kad 
paaiškėjus šiai situacijai nuo 
pareigų nušalinamas įstaigos 
vadovas, jo atžvilgiu atlie-
kamas patikrinimas. „Mes 
pradėjome patikrinimą direk-
toriaus atžvilgiu, direktorius 
bus laikinai nušalintas nuo 
pareigų“, – sakė ji. Į Rokiš-
kio rajoną išvyko Socialinių 
paslaugų priežiūros depar-
tamento specialistai, kurie 
surinks duomenis ir įvertins 
situaciją įstaigoje. Pasak 
ministerijos atstovės, paaiš-
kėjusi situacija yra skanda-
linga. „Situacija yra tikrai 
skandalinga ir netoleruoja-
ma. Suprantame, kad rūpintis 
agresijos netramdančiais glo-
botiniais gali būti sunku ir tai 
tikrai sudėtingos situacijos, 
bet grotų įrengimas gyvena-
mojoje patalpoje jis niekaip 
nesprendžia situacijos, yra 
nežmogiškas ir neapgalvo-
tas“, – sakė E. Samoškaitė. 
Kiek ministerijai žinoma, už 
grotų uždarytas globotinis 
buvo agresyvus, kartais nio-
kodavo aplinką ir keldavo 

pavojų aplinkiniams. Todėl, 
pasak ministro atstovės, situ-
acija yra sudėtinga, vis dėlto 
tokio žmogaus atskyrimas 
grotomis nėra tinkamas pro-
blemos sprendimas.

Tiria ir policija
Tyrimą dėl įvykio pradėjo 

ir policija. Panevėžio apskri-
ties duomenimis, antradienį 
Žmogaus teisių biuras pra-
nešė, kad globos namuose 
netinkamai prižiūrimi ten gy-
venantys asmenys.

Kaip BNS sakė Panevė-
žio policijos atstovas Tadas 
Martinaitis, Žmogaus teisių 
biuras pareigūnams pranešė, 
jog pažeidžiamos įstaigos gy-
ventojo teisės.

Pradėtas ikiteisminis tyri-
mas dėl neteisėto laisvės atė-
mimo, apklausiami asmenys, 
aiškinamasi, kiek žmonių 
galėjo nukentėti. Įtarimai kol 
kas niekam nėra pareikšti.

Direktorius trumpai
pakomentavo
Kadangi dabar Skemų 

socialinės globos namuose 
vyksta tyrimas, lankosi įvai-
rių institucijų tikrintojai, di-
rektorius G. Girštautas galė-
jo tik trumpai pakomentuoti 

situaciją. Taigi, G. Girštauto 
teigimu, sunkiems ligoniams 
skirtose patalpose šiuo metu 
atliekamas remontas. Todėl 
viename kambaryje, kuria-
me gyveno minėtasis asmuo, 
buvo įrengta užtvara. „Iš de-
koratyvinės tvorelės, kuri 
buvo pirkta „Senukuose“, – 
grotas apibūdino direktorius. 
Jis tomis grotelėmis buvo 
atskirtas, kad apsaugoti jį 
patį. Paklausus, ar šis asmuo 
buvo agresyvus, G. Girštau-
tas paaiškino, kad tai „sunkus 
ligonis“, o kuo tas sunkumas 
pasireiškia – nedetalizavo, tik 
patvirtino, kad globotinis – 
„sunkaus būdo“. 

Ištisai minėtasis asmuo, 
pasak direktoriaus, nebuvo 
uždarytas: dieną jis leisdavo 
su kitais pacientais, o nakčiai, 
savo paties saugumui, būda-
vo uždarytas už tos užtvaros. 
„Vos tik apie tą užtvarą suži-
nojau, liepiau darbuotojams, 
kad per penkiolika minučių 
jos neliktų“, – sakė G. Girš-
tautas. Iš to galima daryti iš-
vadą, kad ta užtvara galimai 
buvo darbuotojų „savivei-
klos“ vaisius? G. Girštautas 
sakė, kad taip izoliuoti žmo-
nes negalima. 

Kas pranešė žmogaus tei-

sių gynėjams apie izoliuo-
tą asmenį, sunku pasakyti. 
Pasak direktoriaus, Skemų 
socialinės globos namuose 
praėjusį penktadienį lankėsi 
ir su juo bendravo šio asmens 
sesuo.

Kitoms žiniasklaidos prie-
monėms, kurias cituoja BNS, 
G. Girštautas teigė, jog už 
grotų laikytas globotinis įstai-
goje gyvena nuo kovo, anks-
čiau jis turėjo atskirą kamba-
rį, tačiau prasidėjus remonto 
darbams buvo apgyvendintas 
su kitais dviem globotiniais.

„Labai sunkus atvejis, to-
kio mes dar neturėjom, kuris 
kelia mažiau sau, bet daugiau 
aplinkiniams, yra nukentėję 
kiti neveiksnūs gyventojais, 
vienam gyventojui vos no-
sies nenukando“, – televizijai 
sakė G. Girštautas.

Direktorius sakė, kad gro-
tos sumontuotos be jo žinios, 
tuo metu jis turėjęs nedarbin-
gumo pažymėjimą.

„Nuo durnumo vaistų nėra, 
mes pradėjome vidinį tyrimą 
dėl įgaliojimų viršijimo to 
aukšto socialinei darbuotojai, 
mano supratimu, tai neleisti-
na“, – kalbėjo vadovas. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Ledo ritulio klubas „Sparta“: tikimasi vėl užauginti šalies čempionų kartą
Rokiškio kraštas garsėja se-

nomis ledo ritulio tradicijomis. 
Tačiau reikia ne tik tradicijomis 
didžiuotis, bet ir kiekvienai kar-
tai rašyti garbingą šios sporto 
šakos istoriją – įsitikinęs ledo 
ritulio klubo „Sparta“ vadovas 
Vaidas Valotka (nuotr.). O tam 
reikia ne tik trenerių ir mažųjų 
rokiškėnų pastangų, bet ir vi-
suomenės dėmesio bei paramos. 
Juolab, kad investicijos būtų 
skirtos mūsų rajono vaikaims.

Atnaujina veiklą
Ledo ritulys porą metų rajone 

buvo šiek tiek nustumtas į šalį 
nuo įprastų pozicijų. Ir tam buvo 
objektyvių priežasčių: įstrigusi 
ledo aikštelės stoginės statyba. 
Tad tėvai dėjo daug pastangų, kad 
jaunieji ledo ritulio žaidėjai turėtų 
galimybes čiuožti. Ir į treniruotes, 
ir į varžybas po kitus šalies mies-
tus vaikus vežiojo, ir investavo, ir 
palaikė vaikų bei trenerių entuzi-
azmą ginti savojo miesto garbę. 
Tačiau, atsiradus ledo aikštelės 
stogui, įrengus puikius persirengi-
mo kambarėlius, buvo sutvarkyta 
svarbi materialinės bazės dalis, 
ant kurios tvirto pagrindo galima 
vėl ugdyti aukšto meistriškumo 
žaidėjus. Juk prieš keletą metų 
nieko nestebino, kad šalies įvairių 
amžių rinktinėse pagrindinių su-
dėčių žaidėjais būdavo net po ke-
letą rokiškėnų. Ypatingai visiems 
įsiminė vadinamoji „Auksinė Au-

driaus Deksnio komanda“.
„Dabar gi trys sezonai buvo 

tušti. Nors vežiojome vaikus 
čiuožti į kitus miestus, tačiau be 
savo ledo sunku buvo tobulėti“, – 
„Rokiškio Sirenai“ sakė ledo ritu-
lio klubo „Sparta“ vadovas Vaidas 
Valotka. Jis neslėpė: tėvai daug 
investavo į savo atžalų ugdymą. 

Taigi, tradicijos yra, patirties ir, 
uždengus aikštelės stogą, ir sąlygų 
ugdyti žaidėjus yra. Sportininkų ir 
tėvų entuziazmas taip pat plika 
akimi matomas: juk komanda ne-
išsibėgiojo, o kaip tik galvoja apie 
naują sezoną, apie tobulėjimą. 

Tačiau ugdyti komandą vien 
norų neužtenka. Svarbi ir finan-
sinė dedamoji. Tėvai, kiek išgalė-
dami rūpinasi, investuoja. Tačiau 

komandos rengimui reikia ir rajo-
no visuomenės paramos. Todėl ir 
buvo atgaivinta ledo ritulio klubo 
„Sparta“, kuris ir talkins trene-
riams, ieškant visuomenės, verslo 
paramos jauniesiems Rokiškio 
ledo ritulininkams, veikla.

Niekada nepamirš 
trenerio Genadijaus
Trys tušti sezonai buvo didelė, 

bet ne didžiausia ledo ritulio ben-
druomenės nelaimė. Baisiausią 
sukrėtimą ne tik ji, bet ir daugelis 
rokiškėnų išgyveno tuomet, kai 
dingo, o vėliau buvo rastas nužu-
dytas žmogus, kurį daugelis tiesiai 
šviesiai vadino ledo aikštelės siela 
– treneris Genadijus Fitingovas. 
Juk ne veltui didžiulės rokiškėnų 

pajėgos ieškojo dingusiojo. Tai 
rodo, kiek svarbus rajono spor-
to bendruomenei buvo treneris 
Genadijus. Todėl bendruomenė 
ir galvoja apie jo atminimo įam-
žinimą. „Pavadinti ledo aikštelę 
jo vardu – čia būtų nuostabi idė-
ja. Bet ar pavyktų ją įgyvendinti? 
Mes galvojame, kad aikštelėje 
kabėtų marškinėliai su jo pavarde, 
surengti kasmetinį atminimo tur-
nyrą“, – pasakojo V. Valotka.

Horizonte – 
ir naujas treneris
Klubo vadovas V. Valotka ke-

lia du svarbius tikslus. Pirmiausia, 
rokiškėnams dalyvauti Lietu-
vos čempionatuose. Susitarta su 
Šiaulių ledo ritulininkais, kuriuos 
treniruoja rokiškėnas Domantas 
Butkys, burti jungtinę komandą. 
Tokios komandos žaistų šalies 
U-11 ir U-13 čempionatuose. Pla-
nuojama, kad po 10 namų rungty-
nių jungtinės komandos žaistų ir 
Rokiškyje, ir Šiauliuose. Svajonė 
būtų kada nors Rokiškyje turėti ir 
merginų komandą.

Kitas svarbus uždavinys: ug-
dyti jaunuosius sportininkus. 
Šiuo metu ledo ritulio grupę bu-
ria Kūno kultūros ir sporto centro 
treneris Audrius Deksnys. Jos 
pagrindą sudarytų 2009-10 m. 
gimę vaikai, tačiau, pasak V. Va-
lotkos, treniruotėse labai laukiami 
pirmų-penktų klasių moksleiviai 
(gimę 2008-2013 m.). Norintieji 
tapti ledo ritulininkais kviečiami 

kreiptis į trenerį A. Deksnį.  
Kita džiugi bendruomenei 

žinia – prie rokiškėnų talentų 
ugdymo pasiryžęs prisidėti ir va-
dinamosios auksinės A. Deksnio 
komandos žaidėjas, išugdytas 
Rokiškyje ir tapęs tituluočiausios 
šalies rinktinės nariu, Jaunius Ja-
sinevičius. Tikimasi, kad jam ir 
Kūno kultūros ir sporto centrui 
pavyks sukirsti rankomis ir jauna-
sis talentas pats ugdys būsimąsias 
šalies ledo ritulio žvaigždes. 

Nereikia bijoti išlaidų: 
yra būdų sutaupyti
Neretai tėvai baiminasi, kad 

ledo ritulys yra labai brangus 
sportas. Iš dalies tai tiesa: profesi-
onalo apranga kainuoja tiek, kiek 
neprastas automobilis. Tačiau 
pradedančiajam įmanoma gero-
kai sutaupyti. Tam ir reikalinga 
ledo ritulio bendruomenė. V. Va-
lotka tą žino iš savo patirties: ledo 
ritulį žaidžia dukra. „Pradedantie-
siems nereikia didelių investicijų. 
Pirmai pradžiai, ne tik pabandy-
mui, beti ir  porai pirmųjų metų, 
inventoriaus turi Kūno kultūros ir 
sporto centras, jaunuosius sporti-
ninkus remia ir šalies federacija. 
Be to, ir bendruomenė gyva: tėvai 
tarpusavyje keičiasi, parduoda ar 
net atiduoda vyresnių žaidėjų iš-
augtas aprangos detales“, – pasa-
kojo V. Valotka.

Kai tik gali, išvykų varžyboms 
autobusiuką skiria Kūno kultūros 
ir sporto centras. Tačiau „Spartos“ 

klubas galvoja, kad palaikomas 
visuomenės bei verslo, galėtų 
plėsti treniruočių geografiją, kad 
ledo ritulio paslapčių mokytis ga-
lėtų ne tik Rokiškio, bet ir atokes-
nių miestelių, kaimų vaikai. To-
dėl galvojama, kaip būtų galima 
suorganizuoti vaikų pavėžėjimą į 
treniruotes ir iš jų. Šis klausimas 
labai aktualus, nes rajone mažėja 
vaikų, todėl kiekvienas norintis 
žaisti labai svarbus. O ir sportas 
juk ne tik valandos, praleistos 
aikštelėje: tai ir sveikatinimas, va-
lios, drąsos, pasitikėjimo savimi ir 
draugais, atsakomybės, pareigin-
gumo ugdymas. Tokios savybės 
ypač svarbios jaunai asmenybei. 

Vaikus motyvuoti žaisti, tobulėti 
klubas „Spartaׅ“ ketina rengdamas 
įvairius konkursus, pavyzdžiui, sa-
vaitės ar mėnesio žaidėjo rinkimai, 
įvairias varžybas, šios sporto šakos 
pristatymus visuomenei. Planuoja-
ma, kad rokiškėnų namų rungtynės 
bus transliuojamos, o tai ir sporto 
šakos populiarinimas, ir reklama 
tiems, kurie prisidės prie rokiškėnų 
vaikų ugdymo. 

Taigi, tėveliai, kurių vaikai 
nori mokytis žaisti ledo ritulį, 
kviečiami kreiptis į trenerį trene-
ris A. Deksnį, tel. (8-686) 93768, 
o norintieji prisidėti prie vaikų 
ledo ritulio vystymo, rėmėjai 
kviečiami kreiptis į klubo „Spar-
ta“ vadovą V. Valotką tel. (8-629) 
93213.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Kretingos šunų pragare atsidūrė Rokiškio mero šuo
„Niekada nė nekilo min-

tis, kad šuns pardavimo 
sutartis bus tokia naudin-
ga“, – neslepia apie dešimt 
metų Labradoro retriverius 
ir Kavalieriaus karaliaus 
Karolio spanielius auginan-
tis ir veisiantis teisininkas 
ir Rokiškio rajono meras 
Ramūnas Godeliauskas. 
Mažytę savo veislyno ka-
laitę Kretingos rajone šunų 
pragaru įvardytoje vietoje 
išvydęs vyras neslepia, kad 
jų šeimoje buvo sunku su-
valdyti ašaras, mat jiems 
augintiniai nėra tik prekė 
ir pragyvenimo šaltinis, ta 
veikla yra hobis.

Vos gruodžio mėnesį pa-
saulį išvydusi Mira – viena 
iš daugelio Kretingos pakraš-
tyje aptiktų narvuose kalintų 
šuniukų. Keturkojo šeiminin-
kas neslepia, kad ne vienoje 
užsienio šalyje matęs, kaip 

engiami naminiai augintiniai, 
kaip jie tampa nelegalių dau-
gintojų ir prekeivių verslu, 
tačiau neslepia nė negalėjęs 
įsivaizduoti, kad vieną dieną 
toks gyvūnų pragaras bus taip 
arti.

„Su kiekvienu pirkėju pa-
sirašome sutartį dėl savęs. 
Tai – drausminanti priemonė 
tiek naujam savininkui, tiek 
mums šiokia tokia garantija. 
Tiesą sakant, niekada neį-
sivaizdavau, kad gali tekti 
pasinaudoti tokia sąlyga. Įsi-
vaizdavau, kad tai yra dau-
giau drausminanti priemo-
nė. Visa tai atrodė gana toli, 
teko matyti tokių nuotraukų, 
pavyzdžių Lenkijoje, Rusi-
joje ar dar kitoje šalyje. Kad 
Lietuvoje būtų toks dalykas, 
neteko nei girdėti, nei maty-
ti. Ta veikla man – hobis, ne 
pragyvenimo šaltinis. Buvo-
me profesionaliai apgauti“, – 
sako R. Godeliauskas.

Naujoji Miros šeimininkė 
ją įsigijo kovo mėnesį. Is-
torija, kuri įtikino parduoti 
Kavalieriaus karaliaus Karo-
lio spanielę Kretingoje gyve-
nančiai moteriai, anot pašne-
kovo, nė nesukėlė abejonių. 
Moteris atvyko su vaiku, pa-
sakojo, kad jos mama augino 
tokį šuniuką, kad ji visą gy-
venimą praleido su keturko-
jais ir labai juos myli. Kelis 
mėnesius moteris apie gyvū-
ną veisėjui pasakojo telefonu, 
sakė, kad viskas gerai, augin-
tinis saugus. Tad ketvirtadie-
nio vakarą į viešumą pradė-
jusi kilti istorija šokiravo R. 
Godeliauską ir jo šeimą.

„Labai didelė spraga, kad 
mes, veisėjai, kurie sąžiningai 
užsiimame veikla, neturime 
kur pasitikrinti, ko paklausti 
dėl pirkėjo patikimumo, ar 
jis nėra baustas už netinka-
mą gyvūno priežiūrą, ar iš 
jo nebuvo kada konfiskuoti 

gyvūnai. Tokios sistemos ir 
kontrolės nėra“, – atvirauja 
R. Godeliauskas.

Vyras svarsto, kad daugy-
klos ar kiti gyvūnų neprižiū-
rintys asmenys yra atsakingų 
institucijų tiesiog skatinami 
pasitvarkyti, pašalinti trūku-
mus, bet kontrolė neegzistuo-
ja. Nelegalūs veisėjai – jau 
ne veterinarijos reikalas, juos 
kažkaip stebėti turėtų Mokes-
čių inspekcija, tačiau realiai 
prižiūrėti nelegalus išties su-
dėtinga.

„Tų institucijų lyg ir tu-
rime daug, bet šiuo atveju 
veisimo, dauginimo nėra 
kam kontroliuoti. Manyčiau, 
turėtų būti baustų asmenų re-
gistras, kuris būtų prieinamas 
veisėjams ar Lietuvos kinolo-
gų draugijai, tiems, kurie są-
žiningai tokia veikla užsiima. 
Tuomet būtų išvengta tokių 
dalykų“, – svarsto pašneko-
vas.

Rokiškio rajono meras ne-
slepia, kad apie savo veisly-
no šuniuko likimą jis išgirdo 
penktadienį. Paskambino 
viena iš savanorių ir pranešė, 
kad naujieji šeimininkai nė 
neperregistravo Miros savo 
vardu.

„Išgirdęs naktį net nelabai 
miegojau. Nesugebėjau su-
kontroliuoti, įsitikinti, koks 
tai pirkėjas. Iškeliavo į tokias 
rankas, ką ten rankas, į narvą. 
Ir dabar važiuojam, ji (Mira – 
„Delfi“ patikslinimas) visko 
bijo, traumuota, laukia ilgas 
darbas. Jau nekalbu apie fi-
zinę būklę. Matyti, kad išse-
kusi. Suprantu, kad ji tą laiką 
praleido narve, nebuvo lauke. 
Akys jautriai reaguoja į švie-
są, bijo. Nebendravo ji su 
žmogumi, o tai šios veislėms 
šunims būtina“, – apie Mirą 
pasakojo R. Godeliauskas.

Miros atsiėmimą palen-
gvino tai, kad buvo sutartis, 

o patelė nė neperregistruo-
ta naujųjų savininkų vardu. 
Kol vyksta ikiteisminis tyri-
mas, visi gyvūnai neturi būti 
perduoti naujiems šeiminin-
kams, tad atsiėmęs Mirą R. 
Godeliauskas pasižadėjo raš-
tiškai jos niekam neperduoti 
ir būti laikinu globėju. Tačiau 
tai, anot pašnekovo, jam – tik 
formalumas, nes ieškoti nau-
jų šeimininkų nė neketina. O 
jei išgirstų, kad Mirą reika-
laujama grąžinti į buvusias 
rankas, veisėjas neslepia, kad 
tam bus griežtas „ne“.

R. Godeliauskas sako, kad 
labai dėkingas visiems, kuri 
kelias dienas dienas prižiū-
rėjo keturkojus, juos tikrino 
pas veterinarus, apkirpo, iš-
maudė. Tačiau žada Mirai 
dar kartą atlikti visus būtinus 
tyrimus ir darys viską, kad 
ji vėl nebijotų bendrauti su 
žmonėmis.

Portalo delfi.lt inform.

Perkančioji organizacija: Rokiškio ra-
jono savivaldybės administracija (kodas 
188772248, Respublikos g. 94, 42136 Ro-
kiškis).

Pirkimo objektas: Rokiškio mieste per-
kami 1 vieno kambario ir 1 dviejų kamba-
rių butai; Obelių mieste - 1 vieno kambario 

butas; Juodupės miestelyje – 1 vieno kambario butas su 
visais komunaliniais patogumais. Butai su bendro nau-
dojimo patalpomis (virtuve, tualetu, dušine), mediniuose 
ar karkasiniuose namuose bei butai, kurių nusidėvėjimas 
yra didesnis kaip 60 proc., nebus perkami.

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų 

pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba 
nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos apra-
šo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 
m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esa-
mų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba 
nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos apra-
šo patvirtinimo“.

Paraiškos vertinimo kriterijai: kaina, buto techninė 
būklė ir energinio naudingumo klasė.

Pirkimo dokumentus galima gauti Strateginio plana-
vimo, investicijų ir viešųjų pirkimų skyriuje, 414 kab., 
Respublikos g. 94, Rokiškyje, arba rasti internete adresu 
www.rokiskis.lt naujienų skiltyje.

Informacija teikiama tel. (8 458) 71 429, mob. 8 685 
63 379, el. paštu e.janciene@post.rokiskis.lt.

Paraiškos  pateikimo vieta: Strateginio planavimo, 
investicijų ir viešųjų pirkimų skyrius, 414 kab., Respubli-
kos g. 94, Rokiškyje.

Paraiškos  pateikimo terminas: iki 2020 m. rugsėjo 
28 d. 10.00 val.

Kalba, kuria turi būti parengta paraiška: lietuvių.
Paraiška pateikiama užklijuotame voke, ant kurio 

nurodomas parduodamo buto adresas, kontaktinio as-
mens vardas, pavardė ir telefono nr.

Pateikiami šie dokumentai:
1. Užpildyta paraiška; 
2. Nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos;
3. Kadastro duomenų bylos kopija;
4. Buto energetinio efektyvumo sertifikato kopija;
5. Notaro patvirtintas įgaliojimas, suteikiantis teisę 

asmeniui teikti paraišką ir derėtis dėl buto pardavimo 
(jei paraišką teikia ne pats savininkas arba kai butas 
nuosavybės teise priklauso keliems asmenims).

Komisijos posėdis, kuriame atplėšiami vokai, vyks 
2020 m. rugsėjo 28 d. 10.30 val. Rokiškio rajono  savi-
valdybės administracijos 203 kab., Respublikos g. 94, 
Rokiškyje.

Užs. 1117

Rokiškio rajono savivaldybės admi-
nistracija skelbia atranką Jūžintų se-
niūnijos specialisto kultūrai pareigoms 
užimti  (darbuotojas pagal darbo su-
tartį (0,75 pareigybės, B lygis)) pasto-
viosios dalies koeficientas nuo 4,3 iki 

4,55 (pareiginės algos baziniais dydžiais, priklauso-
mai nuo profesinio darbo patirties (metais)). 

 Išsamesnė informacija Rokiškio rajono sa-
vivaldybės interneto svetainėje adresu http://www.
rokiskis.lt. 

Užs.1116

Rinkėjus, kuriems 2020 m. spalio 11 
d. (Lietuvos Respublikos Seimo rinki-
mų dieną) reikalingas pavėžėjimas iki 
rinkimų apylinkės balsavimo patalpos, 
kviečiame iki rugsėjo 14 d. registruo-
tis seniūnijose pagal gyvenamą vietą.

Užs. 1120

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 
7390/0009:64), esančio Rokiškio r. sav., Panemu-
nėlio sen., Jurkupių k. savininką, kad MB „Geo-
universumas“ matininkas Aivaras Oržekauskas 
(kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2128) 2020-
09-22 15.30 val. vykdys žemės sklypo (kadastro Nr. 
7390/0009:106), esančio Rokiškio r. sav., Panemu-
nėlio sen., Jurkupių k., ribų ženklinimo darbus. 

Prireikus išsamesnės informacijos, 
prašome kreiptis į MB „Geouniversumas“ 

adresu Taikos g. 10-17, Vilnius, 
el. paštu geouniversumas@gmail.com 

arba telefonu 862017622. 

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 
7385/0003:1), esančio Vingerinės 7-oji g.2, Stepo-
nių k., Rokiškio r., savininko U.Š. paveldėtojus, kad  
UAB „Geo optimus“ matininkas Ramūnas Varnas 
(kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-59) 2020-
09-21 14 val. vykdys žemės sklypo (kadastro Nr. 
7385/0003:2), esančio Vingerinės 7-oji g.4, Stepo-
nių k., Rokiškio r., ribų ženklinimo darbus.       

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

matininką R. Varną adresu 
Perkūno g.5A, Rokiškis, 

el. paštu ramunas7@gmail.com arba 
telefonu 8 685 77037

Informuojame sodininkų bendrijos „Vingery-
nė“ pirmininką, kad  UAB „Geo optimus“ matinin-
kas Ramūnas Varnas (kvalifikacijos pažymėjimo 
Nr.2M-M-59) 2020-09-21 14 val. vykdys žemės 
sklypo (kadastro Nr. 7385/0003:2), esančio Vinge-
rinės 7-oji g.4, Steponių k., Rokiškio r., ribų ženkli-
nimo darbus.       

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

matininką R. Varną adresu 
Perkūno g.5A, Rokiškis, 

el. paštu ramunas7@gmail.com arba 
telefonu 8 685 77037

AUGALAI

• Čiužinį (žiema, vasara) 200×160 
cm, geros būklės. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 676 08 687. Rokiškis
• Du naudotus geros būklės 
fotelius. Galimybė derėtis. Kaina 

BALDAI

15 Eur. Tel. 8 605 61 770.  
Rokiškis
• Labai geros kokybės rašomąjį 
stalą. Matmenys: ilgis - 120 cm, 
plotis - 60 cm, aukštis - 75 cm/62 
cm. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 615 87 135. Rokiškis
• 6 Ikea kėdes. Pridėsiu nedidelį 
virtuvinį stalą dovanų. Kėdžių 
užvalkalai lininiai. Kaina 100 Eur. 

Tel. 8 685 84 997. Rokiškis
• Mažai naudotą TV staliuką. 
1,82x0,51x0,47 m. Kaina 45 Eur. 
Tel. 8 624 93 250. Rokiškis
• Dvi spintas. Abi vienodos ir 
beveik naujos. Dviejų spintų kaina 
150 Eur. Dusetų sen., Užtiltės k. 
Tel. 8 679 10 016.
• Mažai naudotą sofą-lovą Marta, 
pagamintą UAB Lauksva. Priedas 
- dvivietis sėdimas UAB Lauksva 
fotelis. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 682 58 696. Rokiškis
• Nemažus pufus. 26 Eur. ir 21 Eur. 

Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Sekciją. Dalys parduodamos 
atskirai. 115 Eur ir 31 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Sekcijos dalis atskirai. Kaina 52 
Eur. Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Dviejų durų spintą. Yra lentynos 
ir vieta drabužiams pasikabinti. 
Kaina 72 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Miegamą kampą su dėže 
patalynei. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Dvigulę lovą. 145 cm pločio, su 
dėže patalynei. Kaina 135 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Išskleidžiamą tachtą su dėže 
patalynei. Kaina 93 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Fotelį-lovą. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Taburetes. Tel. 8 656 75 102. 
Rokiškis
• Lovas, fotelį-lovą, kampą, 
spintelę-komodą, sekciją, spintą. 
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis



6 psl.

Nepriklausomas rajono laikraštis

 2020-09-11

Vežame žemę, 
gruntą. 

Tel. (8-677) 78512

Žemės kasimo darbai 
mini ekskavatoriumi. 

PASLAUGOS

• Akcija rugsėjo mėnesiui! 
RATMONTA siūlo: perkant 

žemės ūkio technikos padangas 
bei ratlankius, montavimas - 
NEMOKAMAS. Susisiekite 

telefonais: (8-628) 74465, (8-645) 
85650. K. Donelaičio g. 17a, 
Rokiškis (prie TA stoties).  
Tel. 8 628 74 465. Rokiškis
• Valome kaminus, krosnių angas, 
atliekame santechnikos ir smulkius 

remonto darbus. Tel. 8 644 41 260. 
Rokiškis
• Gaminame įvairius metalo 
gaminius - tvoras, vartus, turėklus 
ir kita. Tel. 8 695 14 747.  
Rokiškis
• Karpome, formuojame 
gyvatvores, dekoratyvinius augalus. 
Genime, smulkiname šakas, 
pjauname pavojingai augančius 
medžius. Tel. 8 644 41 260. 
Rokiškis
• Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, 
atsijas. Statybinio laužo, 
grunto išvežimas. Vežame 
mažais ir dideliais kiekiais, 
padidinto pravažumo transportu. 
Automobilių, krovinių, žemės 
ūkio technikos transportavimas. 
Savivarčio paslaugos.  
Tel. 8 604 86 441. Rokiškis
• Techninė pagalba kelyje. Avarinis 
automobilių atrakinimas. Sumaišyto 
kuro ištraukimas, išvalymas 
ir paruošimas eksploatacijai. 
Užvedimas išsikrovus 
akumuliatoriui. Tel. 8 604 86 441. 
Rokiškis

PERKA
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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

Kviečiame
į dailės pradmenų 

kursus 
suaugusiesiems!

Renkamos grupės.
Tel. (8-615) 15631

• Perku antikvariatą, sendaikčius, 
militaristiką, senus dokumentus, 
nuotraukas, apdovanojimus, 
pinigus. Tel. 8 610 21 765.  

Rokiškis
• Perku namų valdos sklypą 
Rokiškio mieste. Kaina 1000 Eur. 
Tel. 8 628 93 099. Rokiškis

• Pirkčiau dviejų kambarių butą. 
Siūlyti įvairius variantus.  
Tel. 8 696 73 882. Rokiškis
• Perku garažą J. Gruodžio gatvėje. 
Tel. 8 625 46 661.  
Rokiškis
• Pirksiu vyrišką elektrinį dviratį. 
Tel. 8 612 21 255.  
Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanoju balkono rėmą. 
Įstiklintas. 160x260 cm.  
Tel. 8 617 14 940. Rokiškis
• Skubiai dovanoju 2 m. šuniuką. 
Mažos veislės. Dėl sveikatos 
nebegaliu laikyti. Kalytė labai gera. 
Tel. 8 668 64 028. Rokiškis
• Dovanoju apie 5 t mėšlo. Išsivežti 
patiems. Juodupės seniūnija.  
Tel. 8 623 67 046. 
• Dovanojame šuns būdą. Būdos 
aukštis 90 cm, plotis 77 cm, ilgis 
115 cm. Tel. 8 674 17 500.  
Rokiškis
• Dovanoju mažai dėvėtą sportinį 
kostiumėlį berniukui, ūgis 134-140 
cm. Tel. 8 623 96 132.  

Rokiškis
• Dovanoju 3-jų durų, naudotą 
spintą. Tel. 8 618 02 616.  
Rokiškis
• Dovanoja mėšlą. Išsivežti 
patiems. Tel. 8 603 31 912. 
Rokiškis
• Atiduodu mėšlą, išsivežti patiems. 
Tel. 8 613 33 275. Rokiškis
• Geriems žmonėms dovanojame 
prancūzų buldogų kalytę, labai 
draugiška ir meili. Rokiškio mieste 
ir rajone. Tel. 8 616 02 269,  
8 616 02 268.
• Dovanoju stalus, žurnalinį ir 
didelį. Tel. 8 688 88 401.  
Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• 1 metų telyčią. Kaina 420 Eur. 
Tel. 8 687 18 242. Rokiškis
• 11 avių bandą. Tel. 8 630 53 487. 
Rokiškis
• Skubiai avių šeimynėlę. Dvi avys 
ir dvi jauniklės, atvestos sausį. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 611 23 619. 
Rokiškis
• Mėsinių veislės paršelius.  
Tel. 8 683 08 310. Kupiškis

IEŠKO DARBO

• Tvarkinga, be žalingų įpročių, 56 
m. moteris ieško bet kokio, fiziškai 
nesunkaus darbo. Tel. 8 605 26 340. 
Rokiškis
• Ieškau darbo, Galiu mūryti, valyti 
kaminus ir atlikti kitus statybos 
darbus. Tel. 8 603 63 927.  
Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu trimeriu 
nupjauti žolę, benzininiu pjūklu 
genėti medžius. Tel. 8 643 29 176. 
Rokiškis
• Ieškau darbo su apgyvendinimu. 
Galiu prižiūrėti sodybą ar nupjauti 
žolę, aptvarkyti kiemą ir panašius 
darbus. Šiauliai ir aplink.  

Tel. 8 602 75 106. Šiauliai
• Traktorininkas, turintis 
visų kategorijų traktorininko 
pažymėjimą, ieško darbo. Galiu 
dirbti darbą, susijusį su biokuro 
gamyba, traukti šakas. Siūlyti 
įvairius variantus.  
Tel. 8 625 53 137. Rokiškis
• Ieškau pagalbinio darbuotojo 
darbo. Svarbiausia, kad būtų 
nuolatinis. Tel. 8 680 90 181. 
Rokiškis
• Ieškau darbo. Turiu B, Tr1, 
Tr2, Sz kategorijos vairuotojo ir 
traktorininko pažymėjimus. 
Tel. 8 629 61 619. Rokiškis
• Ieškau darbo Rokiškyje, 
Juodupėje. Tel. 8 676 90 764. 
Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Nuolat reikalingi miško 
darbininkai. Pagalbiniai ir pjovėjai. 
Tel. 8 672 50 117. Rokiškis
• Reikalinga pagyvenusi, be žalingų 
įpročių, mokanti bendrauti moteris, 
kartu gyventi kaime ir prižiūrėti 
79 metų moterį, gaminti valgyti, 
tvarkyti namus, padėti apsiprausti, 
palaikyti kompaniją. Išsamesnė 
informacija telefonu.  
Tel. 8 610 79 195. Rokiškis
• Nedidelių metalo gabalų 
rūšiavimas ir atrinkimas.  Darbo 
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Ieškokite  prekybos centruose!
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12 05:05 Tarnauti ir ginti

06:00 Himnas
06:02 Daiktų istorijos
06:55 Išpažinimai
07:25 Koni ir draugai. 
Tiranozaurų karaliaus paslaptis
09:00 Labas rytas, Lietuva
11:50 Japonijoje su Sue 
Perkins 
12:45 Nepaliesta Korėja
13:45 Jaunasis 
Montalbanas
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų 
koncertas
17:30 Žinios
18:00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės
18:30 Klausimėlis
18:55 Eurolygos 
ikisezoninis turnyras. 
Kauno „Žalgiris“ – Atėnų 

„Panathinaikos“. Tiesioginė 
transliacija iš Kauno
21:00 Panorama
21:30 Dainuok su manim
23:45 Atsisveikinimai
01:20 93-iasis reisas
03:10 Tylos minutė
04:40 Japonijoje su Sue Perkins
05:30 Ekologiška

06:30 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:00 Žvaigždžių karai. Sukilėliai
07:30 Supermergaitės
08:00 Kitsy 
08:30 Virtuvės istorijos 
09:00 Gardu Gardu 
10:00 Tėvų darželis 
10:30 Būk sveikas! 
11:00 Penkių žvaigždučių būstas 
11:30 Būk profesionalas 
12:00 Delfinai iš arti 2
13:05 Lobių planeta
14:45 Kenoloto

14:47 Lobių planeta
14:55 Kitame kūne
16:45 Ekstrasensų mūšis
18:30 TV3 žinios 
19:30 galvOK 
21:00 Mano meilė karantinas
22:00 Pokerio princesė
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Pokerio princesė
00:55 Kolumbiana
02:45 Naktis patrulinėje mašinoje
04:45 24 valandos. Palikimas

06:35 Stivenas Visata 
07:20 Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas 
07:45 Ogis ir tarakonai
08:10 Monstrai prieš ateivius 
08:40 Tomo ir Džerio šou
09:05 Vasaros stovyklos sala 
09:35 Tinginių miestelis
10:00 Didžioji skruzdėlyčių 
karalystė 2

11:50 Maksas
14:05 "Mažylis" Tomis
16:00 Hačiko. Šuns istorija
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Gandrų siuntų tarnyba
21:15 Persėdimas
23:00 Supergreiti
01:00 Neįmanoma misija. Atpildo 
diena

06:00 Geriausi šuns draugai
07:00 Pričiupom! 
07:30 Juodasis sąrašas 
08:30 Pričiupom! 
09:00 Sveikatos kodas
10:00 Augintinių talentų šou 
10:30 Didieji gyvūnai. Paskutiniai 
milžinai 
11:30 Pričiupom! 
12:00 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai
13:00 Gordono Ramzio virtuvės 

košmarai. Revizija
14:10 Pragaro virtuvė 
15:10 Reali mistika 
16:15 Ekstrasensai tiria 
17:20 Ekstrasensai tiria 
18:25 Pavojingi kaimynai 
19:30 Jūrų pėstininkai 
20:30 Juodasis sąrašas 
21:30 Melo pinklės
00:00 AŠTRUS KINAS Baubas 3
01:50 Operacija "Kardžuvė"

05:35 Pagaliau savaitgalis
06:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
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 Grilio skanėstai
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 Koncertas „Tenoriada”
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. Pokalbiai
00:00 Grilio skanėstai
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 05:30 Ekologiška
06:00 Himnas
06:02 Nacionalinė 
ekspedicija
07:00 Šventadienio mintys
07:30 Klausimėlis
08:00 Gyventi kaime gera
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite
09:00 Hanso Kristiano 
Anderseno pasakos
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Gamina vaikai
12:00 Šiluvos atlaidai. 
Šv. Mišių tiesioginė 
transliacija
13:50 Mis Marpl. Lavonas 
bibliotekoje
15:30 Žinios
15:45 Istorijos detektyvai

16:30 Bloga mergaitė
17:00 Piniginės reikalai
17:30 Žinios
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“
21:30 Centrinė žvalgyba
23:20 Kino žvaigždžių alėja. 
Užgrobimas Šiaurės jūroje
01:00 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite
01:30 Auksinis protas
02:50 Atsisveikinimai
04:25 Mis Marpl

07:00 Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai
07:30 Supermergaitės
08:00 Kitsy 
08:30 Svajonių ūkis
09:00 Sveikata.lt 
09:30 La Maistas

08:25 Tomo ir Džerio šou 
08:50 Vasaros stovyklos sala 
09:20 Tinginių miestelis 
09:45 KINO PUSRYČIAI Gerokai 
keistas filmas
10:50 Maksas 2. Baltųjų rūmų 
didvyris
12:35 Ponas Bynas 
13:05 Policijos akademija 2. 
Pirmoji užduotis
14:55 Oušeno tryliktukas
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Kaukės
22:00 Tamsusis bokštas
23:50 Penktadienis, 13-oji
01:40 Persėdimas

06:30 Lietuvos galiūnų 
čempionatas. II etapas. Šilalė
07:30 Juodasis sąrašas 
08:30 Tauro ragas
09:00 Lietuvos galiūnų 
čempionatas III etapas. Kražiai

10:00 Augintinių talentų šou
10:30 Diena laukinėje gamtoje
11:30 Pričiupom! 
12:00 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai 
13:00 Gordono Ramzio virtuvės 
košmarai. Revizija 
14:10 Pragaro virtuvė 
15:10 Reali mistika 
16:15 Ekstrasensai tiria 
17:20 Ekstrasensai tiria 
18:25 Pavojingi kaimynai 
19:30 Jūrų pėstininkai 
20:30 Juodasis sąrašas 
21:30 Legendų biuras 
22:45 Sūnus paklydėlis 
23:45 Fargo 
01:55 Melo pinklės
03:55 Baubas 3

05:40 Vantos lapas
06:00 Koncertas „Tenoriada”
08:00 Pinigų karta
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 „Paprasti rinkimai”
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

10:00 Pasaulis pagal moteris
11:00 Svajonių sodai 2
12:00 Žalioji byla 
12:30 Zogas
13:05 Maloningasis vaiduoklis
14:45 Kenoloto
14:47 Maloningasis vaiduoklis
15:05 Asteriksas ir Obeliksas: jos 
didenybės tarnyboj
17:25 Tai – mes 
18:30 TV3 žinios 
19:30 X Faktorius. Žvaigždės 
22:00 Narkotikų karas
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Narkotikų karas
00:35 Solo. Žvaigždžių karų 
istorija
02:55 Pokerio princesė

06:20 Stivenas Visata 
07:05 Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas 
07:30 Ogis ir tarakonai
08:00 Monstrai prieš ateivius 
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:00 Alpių detektyvai
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:35 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Savaitė
13:00 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 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios
23:00 Babilonas 
Berlynas

23:50 Alpių detektyvai
00:40 Keliai. Mašinos. Žmonės
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 LRT forumas
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 Svajonių sodai
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Palaužti sparnai
12:00 Tikroji žvaigždė
13:00 Parduotas gyvenimas
14:47 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 Dredas
22:18 Dredas
23:55 Perėja
00:55 24 valandos. 
Palikimas
01:45 Tironas
02:45 Ką mes veikiame 
šešėliuose

06:30 Iš širdies į širdį
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
10:00 Kalnietis
11:00 Pakvaišusi porelė
11:30 Kvailiai šėlsta 
12:10 Būrėja
13:30 Turtuolė varguolė 
14:30 Našlaitės
15:30 Juodvarnis
16:30 Labas vakaras, 
Lietuva

17:30 Stebuklas
18:30 Žinios 
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
21:00 Rimti reikalai 3
21:30 Žinios 
22:30 Nakties įstatymai
01:00 Mirtinas ginklas
01:50 Tamsusis bokštas 
03:20 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
04:50 Kalnietis

06:30 Strėlė
07:25 Mano virtuvė 
geriausia 
08:35 Nepataisomi
09:35 Ekstrasensai tiria 
10:35 Kobra 11
11:35 Reali mistika 
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 Strėlė
19:30 Kondoras
20:30 Pričiupom! 
21:00 Žaibiškas kerštas
23:05 Jūrų pėstininkai
01:00 Legendų biuras
02:05 Sūnus paklydėlis
02:50 Nusivylusios namų 
šeimininkės

05.30 Šiandien kimba
06.30 Kaimo akademija
07.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai
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
16.30 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. 
Pokalbiai
04.00 Alfa taškas
04.25 Kaimo akademija
04.45 „Reali mistika“
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15 06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
09:00 Alpių detektyvai
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:35 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Vartotojų kontrolė
13:00 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 Nacionalinė 
ekspedicija
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. 

Užverbuotas 2 
23:45 Alpių detektyvai
00:30 Šventadienio mintys
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 Nacionalinė ekspedicija
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 
14:47 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 Raudonoji aušra
22:18 Raudonoji aušra
23:55 Perėja 
00:55 24 valandos. Palikimas 
01:45 Tironas.
02:50 Ką mes veikiame šešėliuose 
03:15 Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai 
04:05 Perėja 
04:55 Ekstrasensų mūšis

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

13:30 Turtuolė varguolė 
14:30 Našlaitės
15:30 Juodvarnis
16:30 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Bus visko
21:00 Rimti reikalai 3
21:30 Žinios
22:30 Bado žaidynės. Strazdas 
giesmininkas. 2 dalis
01:10 Nakties įstatymai
03:20 Volkeris, Teksaso reindžeris
04:50 Kalnietis

06:30 Strėlė
07:25 Mano virtuvė geriausia 
08:35 Nepataisomi
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 Strėlė
19:30 Kondoras
20:30 Pričiupom! 
21:00 Kitas pasaulis 4. Pabudimas
22:40 Žaibiškas kerštas
00:35 Būk ekstremalas 
01:30 Nusivylusios namų 
šeimininkės

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

13.00 Nauja diena
14.00 „Paslaptys“
15.00 „Reali mistika“
16.00 Reporteris
16.30 Alfa taškas
17.00 Laikykitės ten. Pokalbiai
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“
19.30 Alfa taškas
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“ 
21.30 Seimo rinkimų debatai 
„Mokyklinis ugdymas”
22.30 Reporteris
23.00 Alfa taškas
23.30 Laikykitės ten. Pokalbiai
00.30 „Reali mistika“ 
01.30 Seimo rinkimų debatai 
„Mokyklinis ugdymas”
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“
03.20 Laikykitės ten. 
Pokalbiai
04.00 Alfa taškas
04.25 „Brangioji, aš 
perskambinsiu”
04.45 „Reali mistika“



9 psl.  2020-09-11

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

pobūdis lengvas, todėl gali dirbti 
tiek vyrai, tiek moterys. Miestas: 
Berlynas, Trier, Zweibrücken. 
Atlyginimas: 10,15 Eur/val.  
Tel. 8 678 51 101. Rokiškis
• Siūlo darbą miškavežio 
vairuotojui. Tel. 8 687 33 067. 
Rokiškis
• Ieškau siuvėjos,kuri galėtų 
sutvarkyti drabužį.  
Tel. 8 626 90 489. Rokiškis

KITA

• Mažomis kitkomis, supresuotus 
šiaudus. Tel. 8 698 23 123. 
Rokiškis
• Dvejas, naudotas buto duris. 

Matmenys: aukštis-201 cm, plotis- 
81cm. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 611 43 499. Rokiškis
• Žvyrą. Galiu atvežti nuo 1 iki 3 
tonų. Tel. 8 621 30 354.  
Rokiškis
• Kaladėles kūrenimui. 5 m arba 
2,5 m. Atvežu į vietą.  
Tel. 8 621 30 354. Rokiškis
• Malkas ir atraižas. Galimas ir 
mažesnis kiekis, 5 m arba 2.5 m. 
Pjautos ir skaldytos. Pristatome į 
vietą. Tel. 8 621 30 354.  
Rokiškis
• Skaldytas malkas.  
Tel. 8 645 87 075. Rokiškis
• Šiaudus ritiniais. Atvežu.  
Tel. 8 609 95 180. Rokiškis
• Medienos atraižas. Atvežu.  
Tel. 8 609 95 180. Rokiškis
• Šiaudus ritiniais.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Sausas skaldytas malkas. Atvežu. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Medienos atraižas. Atvežu.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Ekologiškus rugius. Tel. 8 671 89 
551. Rokiškis
• Praktiškai naują radiatorių. 180 
cm ilgio ir 30 cm aukščio. Kaina 65 
Eur. Tel. 8 624 90 501.  

Rokiškis
• Sterilizatorių, karšto oro, Ceriotti 
Sanity Security. Naudotas. Kaina 
65 Eur. Tel. 8 681 55 002.  
Rokiškis
• Pašarinius kviečius, didmaišiuose 
po 500 kg. Kaina 50 Eur. Sėlynė, 
Rokiškio raj. Tel. 8 614 69 505. 
Rokiškis
• Dujų balionus, elektros variklį 7,5 
kW, Zid variklį.  
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• 1000l. plastikinį konteinerį. Tinka 
įvariems skysčiams. Kaina 65 Eur. 
Tel. 8 615 60 138. Rokiškis
• Įvairaus dydžio kampuočius, 
metalinius strypus, cinkuotus 
vamzdžius 8 cm skersmens, senas 
nenaudotas grindų lentas, senovines 
molines naudotas plytas.  
Tel. 8 612 21 255. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 20 a sklypus Jakšto ir Janulionio 
gatvėse. Visos komunikacijos. 

Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
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. Perkantiems 
dovanosiu stiklus šiltnamiui. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Tel. 8 458 51 395. Rokiškis
• 15 a namų valdos sklypą 
Kudirkos kvartale.  
Tel. 8 614 19 528. Rokiškis
• Vieno kambario butą Panevėžio 
gatvėje. Pirmas aukštas, didelė 
virtuvė, plastikiniai langai ir šarvo 
durys. Langai į ramų kiemą pietų 
pusėje. Reikalingas remontas. 
Kaina 17000 Eur.  
Tel. 8 625 13 686. Rokiškis
• Juodupėje, Liepų g., ketvirtame 
aukšte iš penkių, erdvų, 64 kv. m, 
trijų kambarių butą. Išsimokėtinai 
neparduodamas. Kaina 6500 Eur. 
Tel. 8 607 72 196. Rokiškis
• Širvio 6, plytiniame name, 4 
aukšte, 39 kv. m suremontuotą 
butą su baldais ir buitine technika. 
Plastikiniai langai, šarvo durys, 
galima gyventi iš karto. Kaina 
21000 Eur. Tel. 8 686 23 372. 
Rokiškis
• Įvairių dydžių namų valdos 
sklypus už miškų urėdijos. Graži 
vieta, geras susisiekimas, šalia yra 
autobusų stotelė. Tel. 8 657 75 999. 
Rokiškis
• 3 kambarių butą 6500 Eur, sodą 
prie tvenkinio 2500 Eur ir garažą 
1000 Eur. Juodupėje. 4 a, 54 kv. m, 
su baldais. Kaina 10000 Eur.  
Tel. 8 659 12 691. Rokiškis
• 2 kambarių butą Rokiškyje, 
Jaunystės g. Nr.8. Tvarkingas, 
mūrinis namas, 3 aukštas. Kaina 

51000 Eur. Tel. 8 600 46 265. 
Rokiškis
• Žemės sklypus gyvenamųjų namų 
statybai už Rokiškio dvaro parko. 
Tel. 8 686 72 412. Rokiškis
• 1 kambario butą Rokiškyje, 
Jaunystės g. Mūrinis namas, 2 
aukštas, reikia remonto. Kaina 
galutinė. Kaina 29500 Eur.  
Tel. 8 600 46 265. Rokiškis
• Sodą Uljanavos kaime. 7 a žemės, 
mūrinis namelis, rąstinė pirtis. 
Kaina 12000 Eur.  
Tel. 8 687 57 546. Rokiškis

NUOMA

• Tvarkinga, trijų asmenų šeima 
ieško išsinuomoti butą ar namo 
dalį, gali būti be baldų. Domina 
įvairūs variantai.  
Tel. 8 678 48 759. Rokiškis
• Ūkininkas ieško išsinuomoti 
žemės ūkio paskirties žemes aplink 
Čedasus, apie 10 km spinduliu. 
Žemė gali būti apleista. Taip pat 
domina žemės pirkimas, gali būti 
su sodyba. Siūlyti įvairus variantus. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 620 25 960. 
Rokiškis
• Tvarkinga, dirbanti šeima 
išsinuomotų 2 kambarių butą ar 
namo dalį. Rokiškis - Obeliai.  
Tel. 8 684 01 260. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Uosines diles 50 mm ir lentas 22 
mm. Tel. 8 620 64 968.  
Rokiškis
• Šešis plastikinius langus. Vieneto 
kaina 30 Eur. Lango matmenys: 
plotis 98 cm, ilgis 135 cm. Rėmo 
matmenys: ilgis 295 cm, aukštis 
145 cm. Du atidaromi, keturi 
neatidaromi. Išsamesnė informacija 
telefonu. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 600 61 857. Rokiškis
• Gipso šlifuoklį, led apšvietimas. 
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
• CW-5000, aktyviu šaldytuvu 
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Rugsėjo 11-oji, 
penktadienis, 

37 savaitė
Iki Naujųjų liko 111 dienų

Saulė teka 6.43 val., 
leidžiasi 19.47 val. 

Dienos ilgumas 13.04 val. 
Mėnulis – delčia.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Augantas, Augantė, 
Daugmantas, Daugmantė, 
Daugminta, Daugmintas, 

Daugmintė, Gytautė, Helga, 
Nutautas, Nutautė.

Rytoj: Gvidas, Ovidijus, Tolvaišas, 
Tolvaišė, Tolvaldas, Tolvaldė, 

Vaidmantė.
Poryt: Barmantas, Barmantė, 
Birmantas, Birmantė, Eugenas, 
Eugenė, Eugenija, Eugenijus, 
Genė, Genius, Humbertas.

Dienos citata
„Tas, kuris dirba ir taupo – 

verpia auksą“ 
(Italų išmintis).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1962 m. legendinė grupė 
„The Beatles“ studijoje „Abbey 
Road“ įrašė pirmąjį singlą „Love 
Me Do“.

1971 m. sulaukęs 77 metų 
amžiaus, mirė buvęs Sovietų Są-
jungos komunistų partijos lyderis 
Nikita Chruščiovas.

2001 m. JAV užgrobti keturi 
keleiviniai lėktuvai, iš kurių du 
Niujorke trenkėsi į du Pasaulio 
prekybos centro dangoraižius, 
vienas Vašingtone taranavo 
Pentagono pastatą, o ketvirtasis 
sudužo Pensilvanijoje. Per prece-
dento žmonijos istorijoje neturin-
tį teroro aktą žuvo daugiau kaip 
3 tūkst. žmonių. Manoma, kad 
atsakomybė dėl išpuolių tenka 
Osamos bin Ladeno organizacijai 
„Al Qaeda“.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1421 m. popiežius Martynas V 
įteisino Žemaičių vyskupijos sava-
rankiškumą.

1961 m. mirė lietuvių išeivijos 
rašytojas, prozininkas ir dramatur-
gas, vienas reikšmingiausių XX a. 
lietuvių literatūros novatorių Anta-
nas Škėma. Gimė 1911 m.

1993 m. šią dieną oficialiai 
pranešta apie Lietuvos savanorių 
maištą Kaune, kuris truko beveik du 
mėnesius.

Post scriptum
Už vieną kaltą 

dešimt nekaltų kenčia.

Saldžiarūgštė žalių pomidorų mišrainė žiemai
Ingredientai:
• 2 kg žalių pomidorų, (galite įmaišyti 
dalį prinokusių)
• 600 g raudonosios paprikos
• 600 g morkų 
• 600 g svogūnų
• 200 ml aliejaus
• 140 ml 6 proc. acto 
• 100 g cukraus
• 60 g druskos
• 2 ryšulėlių petražolių
Gaminimo eiga:
Morkas stambiai sutarkuokite. Papri-

kas, svogūnus bei pomidorus supjaustykite kubeliais. Susmulkintas daržoves sumaišykite 
su cukrumi, druska, aliejumi ir kelioms valandoms (arba tiesiog per visą naktį) palikite 
pastovėti šaltai. Viską sudėkite į puodą, užvirkite ir maždaug 30 minučių virkite ant mažos 
ugnies. Likus maždaug 5 minutėms iki virimo pabaigos supikite actą bei sudėkite susmul-
kintas petražoles.  Karštą mišrainę sudėkite į iškaitintus stiklainius ir uždarykite steriliais 
dangteliais. Apverskite stiklainius „aukštyn kojomis“, šiltai apklokite ir leiskite atvėsti.
Nuneškite į rūsį ar kitą vėsią vietą, laukite žiemos ir skanaukite. 

LAISVALAIKIUI

qNaujienos
qSkelbimai
q Video 
ir fotogalerijos

www.rokiskiosirena.lt

principu veikiantį vandens 
aušintuvą. Jis kompaktiškas, 
patogus naudoti, tiksli temperatūros 
kontrolė, ilgaamžis. Padeda 
pagerinti nemetalinių pjaustyklių, 
tokių kaip akrilo oda, našumą. 
Kaina 440 Eur. Tel. 8 123 45 678. 
Rokiškis
• Betonines trinkeles. Kiekis 
iki 400 vnt. Tel. 8 687 43 143. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Vaikišką dviratį. 6-10 metų 
vaikui, 6 begių. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 617 14 940. Rokiškis
• VW Golf. Hečbekas, 2000 m., 
1,6 l, benzinas, iš Vokietijos, labai 
geros būklės. Tel. 8 699 19 182. 
Rokiškis
• Opel Zafira. 1,9 l, dyzelinas, 
2008 m., iš Prancūzijos, labai geros 
būklės, be rūdžių.  
Tel. 8 699 19 182. Rokiškis
• VW Golf plus. 2006 m., 1,9 l, 
dyzelis, iš Vokietijos, labai geros 
būklės. Tel. 8 699 19 182.  
Rokiškis
• Opel Astra. Iš Prancūzijos, 1,7 l, 
dyzelinas, 74 kW, juodas, hečbekas, 
2008 m. Labai geros būklės.  
Tel. 8 699 19 182. Rokiškis
• Automobilį Chevrolet Calos. 1,2 
l, 2006 m. Reikia viso variklio, visa 
kita veikia. Stovi daugiau nei pusę 
metų, Regitra išregistravo, nėra 
nei TA, nei draudimo. Benzinas-
dujos. Kėbulas ir vidus tvarkingi, 
važiuoklė nebilda. Kaina 450 Eur. 
Tel. 8 646 68 336. Rokiškis
• Motorinį dviratį. Yra defektų, 
reikia pakeisti galinį ratą. Kaina 
140 Eur. Tel. 8 626 71 992. 
Rokiškis
• Audi A4. Universalas, 2,5 l, 
TDI, 114 kW, 2002 m. Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 1250 
Eur. Tel. 8 607 07 842.  
Rokiškis
• Opel Astra. 1998 m., 2 l, 
dyzelinas, 60 kW, techniškai 
tvarkingas automobilis. Nauja TA 
iki 2022.08.25. Kaina 600 Eur.  
Tel. 8 674 65 910. Rokiškis
• Dviratį 7-12m. vaikui. 3 vidinės 
pavaros, vokiškas, tvarkingas. 
Kaina 55 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• Audi A4 B5. 1997 m., 
universalas, 1,9 l, 81 kW, TA, 
tvarkinga. Kaina 1050 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Audi 80 B3 1991 m., 1,9 l, 
dyzelinas, TA, tvarkinga. Kaina 460 
Eur. Tel. 8 675 47 620.  
Rokiškis
• Audi 80 B2 1986 m., benzinas-
dujos, TA, tvarkinga. Kaina 520 
Eur. Tel. 8 675 47 620.  
Rokiškis
• VW Passat B5+. 1,9 l, 96 kW, 
TA iki 2021.09. Visi varantys 
ratai, 4motion, viskas veikia, kaip 
priklauso. Kaina 1400 Eur.  
Tel. 8 621 99 872. Rokiškis
• Mazda 626m 1992 m., TA iki 

2022.03.16, benzinas. Kaina 350 
Eur. Tel. 8 603 63 927.  
Kupiškis
• Mazda 121. 1999 m. 06 mėn., 1,3 
l, benzinas, 37 kW. Spalva – žalia. 
TA pasibaigusi. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 672 73 039. Rokiškis
• Toyota Avensis 2006 m., 85 kW, 
dyzelis, universalas, tvarkingas. 
Kaina 1700 Eur. Tel. 8 612 56 267. 
Kupiškis
• Techniškai tvarkingą Audi A4 
AVANT. TA iki 2022-08-31. Įdėtas 
patikimas, ypatingai gyvas 1,9 l, 
TDI, 96 kW variklis. Ką tik atlikta 
techninė apžiūra iš pirmo karto, 
be trūkumų. S line kombinuotos 
odos salonas, su juodomis lubomis, 
tvarkingas. Kaina 3100 Eur.  
Tel. 8 624 97 304. Rokiškis
• Honda Civic. 1996 m., TA iki 
2022 m. gegužės mėn. pabaigos. 
Variklis 1,4 l, benzinas.  
Tel. 8 682 58 696. Rokiškis
• Neregistruojamą priekabą. 210 
Eur. Tel. 8 619 52 150.  
Rokiškis
• Fiat Punto. 2003 m., 1,2 l, 
benzinas, 44 kW. Registracijos 
kaina - 0 Eur. TA galioja iki 
2022.05.18. Galima apžiūrėti 
Automobilių švara, Taikos g. 18, 
Rokiškis, prie žiedo. Kaina 400 
Eur. Tel. 8 677 67 391.  
Rokiškis
• Tvarkingą dviratį. Amortizatoriai, 
bėgiai, purvasargiai, R24, šviesos, 
vokiškas. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 674 32 521. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Stiklą nuo vėjo. 30 Eur. Yra 
laikiklis. Tel. 8 619 52 150. 
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
• Padangas. M+S, R15, 225/70. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 652 63 591. 
Rokiškis
• 195/60, R16, C M+S, Barum 
padangas. Apynaujės, 2019 m., 35 
savaitės. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Padangas Barum. R17 225/45, 
universalios. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 608 41 444. Rokiškis
• Opel Zafira galines spyruokles. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 603 77 107. 
Rokiškis
• VW automobilio 1,9 l,  66 kW 
turbiną. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 604 62 575. Rokiškis
• VW Golf 3, universalo kablį. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• MOSKVIČ 412 mažai naudotą 
variklį. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• R13, R14, R15 ratus su 
padangomis, ratlankius.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Padangas keturračiui. 22/11.00, 

R10 - 2 vnt., 22/7, R10 - 2 vnt. 
Kaina 22 Eur. Tel. 8 686 74 923. 
Rokiškis
• Priekabos ratlankius. R13 5j 
pločio - 4 vnt., R13,  4,5j pločio - 1 
vnt. Kaina 16 Eur.  
Tel. 8 686 74 923. Rokiškis
• Chrysler Voyager ratlankius. R16, 
4 vnt., 114/3. Kaina 16 Eur.  
Tel. 8 686 74 923. Rokiškis
• Dalimis 2001 m. Renault Senic. 
4x4, visureigis. 2 l, benzinas. 2005 
m. Ford Fiesta, hečbekas, 2 durelių, 
1,4 l, TD. Ir 2002 m. Sanjong 
Muso. 4x4, visureigis, 2,9 l, TD. 
Tel. 8 645 87 075. Rokiškis
• Michelin padangas. 215/65 R16C, 
M+S, 5 mm, 2 vnt. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 687 30 638. Rokiškis
• Lietus ratus su geromis, 
vasarinėmis padangomis. Tinka 
VW Golf 3, 2, Opel ir VW Passat. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 675 63 386. 
Rokiškis
• 2 vnt. Barum vasarinių padangų. 
5 mm, 205/55, R16. Kaina 5 Eur. 
Tel. 8 612 81 356. Rokiškis
• Dalimis Opel Astra 2006 m. 
universalą. Tel. 8 699 86 773. 
Rokiškis
• Žiemines dygliuotas Sailun 
padangas. 4 vnt., 225/60 R17. 
Padangos vienodai nudilę, likutis 
apie 80 proc. Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 628 93 099. Rokiškis
• Dalimis 1997 m. Audi A4 
universalą. 1,9 l, 81 kW. 2000 
m. Ford Focus universalą, 1998 
m. Volvo V40 1,9 l, universalas. 
Visi dyzeliai. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• Geros būklės Maz V6 variklį, 
prieš perkant galima užvesti, 
taip pat yra galimybė pristatyti i 
reikiamą vieta. Kaina 1000 Eur. 
Tel. 8 682 77 421. Kupiškis
• Stogo bagažinę. 220x90 cm.  
Tel. 8 699 47 057.  
Rokiškis
• 2002 m. Opel Zafira ratlankius su 
padangomis. Kaina 85 Eur.  
Tel. 8 606 14 217. Rokiškis
• VW Golf 4 dalimis. Daug gerų 
dalių, variklio kurti nebandėme, 
visi elektriniai langai, kėbulas 
pažeistas (stogas). Kaina 350 Eur. 
Tel. 8 629 15 449. Rokiškis
• 2002 m. Opel Zafira dalimis. 2,0 
l, DTI. Tel. 8 619 11 054.  
Rokiškis
• 2005 m. Opel Meriva dalimis. 1,3 
l, DTI, 55 kW. Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis

Po mėnesio dėl LTOK prezidento 
posto varžysis du kandidatai

Lietuvos tautinio olimpi-
nio komiteto (LTOK) nepri-
klausoma rinkimų komisija 
patvirtino du kandidatus 
į LTOK prezidento postą. 
Spalio 9 dieną vyksiančiuo-
se rinkimuose varžysis Lie-
tuvos plaukimo federacijos 
prezidentas Emilis Vaitkai-
tis ir trečiosios kadencijos 
sieksianti olimpinė čempi-
onė, Tarptautinio olimpinio 
komiteto (IOC) narė Daina 
Gudzinevičiūtė.

LTOK įstatai numato, kad 
kandidatą į LTOK prezidentus 
turi teisę pasiūlyti ne mažiau 
kaip penkių LTOK narių grupė.

E.Vaitkaičio kandidatūrą 
pasiūlė LTOK nariai Lietu-
vos lengvosios atletikos fede-
racijos prezidentas Eimantas 
Skrabulis, Lietuvos karatė fe-
deracijos prezidentas Romas 
Vitkauskas, Lietuvos biat-
lono federacijos prezidentas 
Arūnas Daugirdas, Lietuvos 
laipiojimo sporto federacijos 
prezidentė Margarita Smirno-
vienė ir pats E.Vaitkaitis.

D.Gudzinevičiūtės kandi-
datūrą pasiūlė LTOK nariai 
Lietuvos fechtavimo fede-
racijos prezidentas Vytautas 
Polujanskas, Lietuvos baida-
rių ir kanojų irklavimo fede-
racijos prezidentas Aleksan-
dras Alekrinskis, Lietuvos 
gimnastikos federacijos pre-

zidentas Algimantas Gudiš-
kis, Lietuvos tinklinio fede-
racijos prezidentas Darius 
Čerka ir Lietuvos imtynių 
federacijos prezidentas Gie-
drius Dambrauskas.

Į LTOK Vykdomojo komi-
teto narius buvo pateiktos 28 
kandidatūros, 4 kandidatūros 
pateiktos į LTOK Revizijos 
komisiją. Kandidatų į Vyk-
domąjį komitetą ir Revizijos 
komisiją sąrašai bus publi-
kuojami LTOK.lt svetainėje 
tuomet, kai nepriklausoma 
rinkimų komisija patikrins 
kandidatų mandatus.

LTOK Generalinės asam-
blėjos rinkimų sesija vyks 
spalio 9 dieną Lietuvos par-
odų ir kongresų centre „Li-
texpo“. Jos metu 2020-2024 
metų kadencijai bus renka-
mas LTOK prezidentas, vi-
ceprezidentai, generalinis 
sekretorius, iždininkas, Vyk-
domojo komiteto ir Revizijos 
komisijos nariai.

Generalinės asamblėjos 
išrinktą LTOK nepriklauso-
mą rinkimų komisiją sudaro 
pirmininkas Lietuvos golfo 
federacijos prezidentas Čes-
lavas Okinčicas, Lietuvos 
bokso federacijos generali-
nis sekretorius Donatas Ma-
čianskas ir Lietuvos paralim-
pinio komiteto prezidentas 
Mindaugas Bilius.

BNS inform.

VRK skelbs kandidatus į Seimą
Vyriausioji rinkimų 

komisija (VRK) priėmė 
sprendimą dėl kandidatų į 
Seimo narius registravimo.

Šiuo sprendimu patvirtinti 
kandidatai ir daugiamandatė-
je apygardoje, ir vienmanda-
tėse – iš viso apie 1750.

Kandidatų sąrašus VRK 
planuoja skelbti šiandien.

Anksčiau Rinkimų komi-
sija yra priėmusi sprendimus 
kandidatais neregistruoti 

daugiau nei dviejų dešim-
čių politikų, nes jie nebuvo 
nurodę buvusio teistumo, 
bendradarbiavimo su KGB, 
buvo per jauni kandidatuoti į 
parlamentą arba nedeklaravę 
laiku gyvenamosios vietos 
Lietuvoje.

Seimo rinkimai vyks spa-
lio 11 dieną. Bus renkamas 
141 parlamentaras, 70 – pagal 
partijų iškeltus sąrašus ir 71 – 
vienmandatėse apygardose.

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

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

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimą

PARODOS
Viešojoje bibliotekoje
„Meilės dainius Paulius Širvys’ (100-osioms gimimo me-
tinėms). 
Fotomenininko Mindaugo Norkaus fotografijų paroda 
„Akimirkos“. 
Norėčiau, kad mane suprastų“ – M.K.Čiurlionis.

Viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje
Spaudinių parodos:
„Beržų lopšinė“, skirta poeto Pauliaus Širvio 100-osioms g. m.
„Rašytojui Rimantui Černiauskui – 70 , skirta rašytojo Rimanto Černiausko 70-osioms g. m. 
Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės skyriaus keramikos darbų paroda „Visa 
kiškių kariauna“. 
Aukštaitijos regiono bibliotekų kūrybinių darbų paroda „Su lėle ant pasakų sparnų“.
RENGINIAI
Rugsėjo 17 d. 9.30 val. – XXIV Aukštaitijos regiono lėlių teatrų festivalis „Kai atgyja 
lėlės“, Rokiškio kultūros centro Mažojoje salėje.
Viešojoje bibliotekoje
Rugsėjo 17 d. 16 val. – Pasi-nesusi-kalbėjimai – muzikinis poezijos duetas: aktorė Aldo-
na Vilutytė ir autorinių dainų atlikėjas Andrius Zalieska-Zala.
Viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje
Rugsėjo 15-16  d. 15 val. – kūrybiniai užsiėmimai, skirti Lego konstruktorių ir robotikos 
rinkinių pristatymui ir konstravimui, Edukacijų klasėje.

LAISVALAIKIUI
Bikoloras Peppermint – ir skoniui, ir grožiui

Bikolorai – dvispalviai 
pomidorai – yra pomidorų 
augintojų paskutiniųjų metų 
viena svarbiausių temų. Šie 
gražūs ir skanūs pomidorai 
sparčiai populiarėja. Ir ne 
veltui. Viena retesnių, bet 
greitai plintančių veislių – 
„Peppermint“. Apie ją gir-
dėjau labai daug palankių 
atsiliepimų. Ir, gavusi sėklų, 
nusprendžiau pati pabandy-
ti ją auginti.

Atrodo įspūdingai
Jei norite pasipuikuoti prieš 

kaimynus lysve ar šiltnamiu, 
tai „Peppermint“ puikus pasi-
rinkimas. Mat didžiuliai ryš-
kiaspalviai pomidorai šviečia 
iš toli. Sunku jų nepastebėti, 
kai vienas sveria pusę kilogra-
mo, o ant kekės tokių – trys. 
Taigi, norintieji įsitaisyti išties 
gražų, derlų pomidorą, turėtų 
pasidomėti šia veisle. 

Radau informacijos, kad 
„Peppermint“ – sena paveldo 
veislė, atkeliavusi iš JAV, Te-
nesio valstijos. Tai ankstyva-
sis (šiemet skamba ironiškai) 
pomidoras, kuris pirmuosius 
vaisius turėtų sunokinti maž-
daug 80-ąją dieną po daigo 
kilpelės pasirodymo. Tai aukš-
tas, galingas indeterminantas 
– šiltnamiuose išauga iki 2 

m. Aišku, lauke yra gerokai 
žemesnis, tačiau ir jam reik-
tų pasirūpinti tvirtu ir aukštu 
kuoliuku parišti.

Įdomu, kad rusiškuose fo-
rumuose kai kurios pomidorų 
augintojos skundžiasi, kad 
„Peppermint“ nederlinga veis-
lė: vienai užaugo „viso labo“ 
8 vaisiai po kilogramą su vir-
šum. 8 kg nuo krūmelio – ir tai 
vadinasi nederlinga?

Krūmą vertėtų formuoti 1-2 
stiebais. „Peppermint“ nėra 
labai platus krūmas, saikin-
gai leidžia ūglius. Va su kuo 
šiemet reikėjo padirbėti – tai 

skabyti vadinamuosius „žie-
dus-monstrus“. Jie atsiranda 
ant storesnio kotelio, atrodo 
gerokai didesni, su daugiau 
žiedlapių, nei įprasti pomido-
rų žiedai. Tokius neįprastus 
žiedus reikia laiku nuskabyti: 
jie atima daug jėgų iš augalo, 
o pomidorai užauga labai de-
formuoti. 

Paprastai „Peppermint“ 
augina apie pusės kilogramo 
dydžio vaisius. Norintiesiems 
kilograminių, teks formuo-
ti kekes, paliekant ant jų po 
daugiausia tris žiedus. Dar 
vienas svarbus patarimas: ka-

dangi pomidorai sunkūs, ras-
kite būdų tvirtai pririšti ne tik 
augalo stiebą, bet ir pirmąsias 
kekes.

Atsparus 
aplinkos sąlygoms
Didžiausias „Peppermint“ 

trūkumas – jo plonytė odelė. 
Taigi, esant netolygiam, koks 
buvo rugpjūtį, drėgmės kie-
kiui, reikia nusiteikti, kad lau-
ke auginami pomidorai skili-
nės. Skyla jie paprastai netoli 
žiedkočio. Taigi, katkartėmis 
reiktų patikrinti vaisius, kad 
skilimo vietoje neįsimestų 

koks pelėsis.
Gamtos sąlygoms jis, kaip 

ir dauguma paveldinių veislių, 
gana atsparus. Puikiai augo ir 
šaltą pavasarį, ir sausoką ne-
šiltą vasarą, atlaikė rugpjūčio 
rūkus. Ir ligos jį aplenkia. Tai 
tikrai gera veislė pradedantie-
siems pomidorų augintojams.

Pasakiška išvaizda 
ir skonis
„Peppermint“ – tai pomi-

doras, kuris nustebins ir savo 
grožiu, ir skoniu. Vos pradėjęs 
nokti, pomidoras būna gels-
vas, vėliau atsiranda oranži-

niai, raudoni atspalviai. Juk 
todėl jis ir yra bikoloras – 
dvispalvis. Pomidoras gražios, 
apvalios formos, vienas sun-
kiai telpa į desertinę lėkštelę, 
taigi vieno užteks salotoms.

Sakoma, kad šie pomidorai 
skaniausi, jei nuskinti šiek tiek 
pastovi. Aha, pastovės gi toks 
grožis ir skonis. Pjūvis įspū-
dingas: auksinis minkštimas 
su raudonais intarpais. Tokį 
supjausčius, lėkštė taps stalo 
puošmena. Sėklų yra nedaug, 
jos mažytės, lyginant su vai-
siaus dydžiu, ir išsidėstę prie 
pat odelės. Taigi, minkštimo 
daug, pomidoras mėsingas. 
Skonis – labai turtingas, sal-
dus, be jokio aitrumo. Jun-
tamos vaisinės natos. Tokį 
pomidorą galima valgyti kaip 
desertą. Todėl tikėtis, kad jis 
kažkiek pastovės, būtų naivu.

Dėl plonos odelės jis nela-
bai tinkamas transportuoti. Jei 
ketinate kur nors vežti, tai ge-
riau skinti nepernokusį.

Supjaustytas puikiai laiko 
formą.

Kadangi jis didelis, tai 
konservams pomidorus teks 
pjaustyti. Tiktų ir padažams, 
bet sąžiningai sakau, tokį au-
koti padažui yra gaila. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Rugsėjo 11 d. Naktį 6

Dieną 18
V, 
5-10 m/s

Rugsėjo 12 d. Naktį 9
Dieną 20

PV,
5-10 m/s

Rugsėjo 13 d. Naktį 13
Dieną 19

V, 
6-12 m/s

Rugsėjo 14 d. Naktį 14
Dieną 21

V,
5-10 m/s
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ANEKDOTAI
***
– Aš neturiu ko prarasti!
– Ar tikrai? Kokie penki 

kilogramai garantuotai 
nukristų.

***
Blondinę policija nusiuntė 

melo detektoriumi patikrinti. 
Tikrintojas sako:

– Aš užduodu jums 
klausimus: jei sakote tiesą – dega 
žalia lemputė, jei meluojate – 
raudona. Ar viskas aišku?

– Taip, – atsakė blondinė.
Ir užsidegė raudona 

lemputė.
***
– Gerbiamas dėstytojau, 

aš neparašiau kursinio darbo, 
užtat nupirkau jums dėžutę 
spurgų.

– Ką jūs sau manote?! Tai 
rimta mokymo įstaiga! Dvi 
dėžutės spurgų.

***
Baikeris, kuris važinėja 

šalmu be antveidžio, visus 
vabzdžius atpažįsta pagal 

Orų prognozė rugsėjo 11-14 d.

 Rytoj Petro gimtadienis, ką 
dovanojam?

– Gal kokį iPhone? Arba ne, 
geriau iPad'ą!

– Petrai, eik namo, be tavęs 
sugalvosim!

***
Dvi blondinės kalbasi:
– O mane Jonas į žvejybą 

savaitgaliui pakvietė!
– Pasidaryk naują 

šukuoseną ir nusidepiliuok 
kojas.

– Ane?.. O aš, kvaiša, sliekų 
prikasiau...

***
– Visada, kai pamatau kvailą 

veidą, mane suima juokas...
– O tai kaip tu skutiesi?
***
Mokytoja vaikams liepė 

parašyti, kas yra ašara.
„Ašara - tai ašarų liaukos 

išskiriamas skystis“ parašė 
pirmūnė Marytė.

„Ašara – tai sielos lašas“ 
parašė klasės poetė Diana.

„Ašara yra vienas butelis 

degtinės trims statybininkams“ 
parašė Petriukas.

***
Bosas sako savo 

darbuotojui:
– Lažinuosi, kad norėtum, 

jog aš būčiau negyvas, kad 
galėtum apspjauti mano kapą.

Darbuotojas sako:
– Oi ne, aš nemėgstu laukti 

eilėse.
***
– Jūs man grasinate?
– Jeigu išsigandote - 

grasinu, jei ne – įspėju...
***
Vyrukas iš turtingos šeimos 

kartą nuėjo į kazino. Ir tapo 
vyruku iš neturtingos šeimos.

***
Kaimyninės didelės šalies 

rinkėjų diskusija:
– O imkim ir kitu prezidentu 

išrinkim Leniną!
– Jis gi miręs!
– O tu paklausyk: naudos, 

kaip ir iš dabartinio – jokios, 
bet Leninas bent nevogs.

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.

skonį.
***
Berniukas žaislų 

krautuvėlėje:
– Tėveli, tėveli, nupirk man 

būgną!
– To dar trūko. Ką, pas mus 

namie triukšmo mažai?!
– Aš pažadu, kad 

netriukšmausiu ir grosiu tik 
tada, kai tu miegosi.

***
Kalbasi du hipsteriai:
– Įsivaizduok sau, kažkur 

Amazonės džiunglėse rado 
nežinomą gentį. Įsivaizduok, 
pas juos dar pirmykštė 
bendruomeninė santvarka.
Tikri laukiniai.

–Tai jie net interneto 
neturi?

– Ką tu! Aišku, kad turi, 
juk ne tiek dar laukiniai!

***
Skelbimas internete: 

„Entiligentiška šiema ieško 
nuomotys būta. Dyrbantys. 
Ašmakesty mokesm laiku“. 

BUITINĖ TECHNIKA

• Seną, bet veikiančią skalbimo 
mašiną Gorenje. Tel. 8 614 19 157. 
Rokiškis
• Naują, dujinę viryklę.  
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Tik pasimatuotą striukę. 
Atsisiųsta iš UK, bet per maža. 
Originali, No Fear gamintojo, 
S dydžio, rudeninė, su dvigubu 
užtrauktuku. Kaina 14 Eur.  
Tel. 8 675 14 084. Rokiškis
• Tvarkingas, originalias, C13 (31 
dydžio), tamsiai mėlynos spalvos 
Crocs basutes. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 675 14 084. Rokiškis
• Geros būklės, 32 dydžio, pilkus 
Reebok kedus. Kaina 8 Eur.  
Tel. 8 675 14 084. Rokiškis
• Geros būklės, tamsiai mėlynos 
spalvos striukę. Rankovė 45,5 cm, 
ties pečiais 31 cm, ilgis iš nugaros 
53 cm. Kaina 11 Eur.  
Tel. 8 675 14 084. Rokiškis

PAŽINTYS

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Tvarkinga, be žalingų įpročių, 56 
m. moteris ieško gyvenimo draugo. 
Tel. 8 605 26 340. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• 2020 m. Lenovo ideapod 3. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 665 09 593. 
Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Įvairių veislių bulves.  
Tel. 8 698 23 123. Rokiškis
• Įvairių (12) veislių valgomąsias 
bulves. Galiu atvežti.  
Tel. 8 601 26 960.  
Rokiškis
• Avies mėsą be lajaus, skani.  
Tel. 8 630 53 487. Rokiškis
• Domicelės daržovių ūkio, 
šviežias, ekologiškai augintas 
bulves Vineta. Patogūs maišeliai 
po 10 kg. Maišelio kaina 5 Eur. 
Pristatome nemokamai  į Rokiškį 
ir aplink, didesnį kiekį ir į visą 
Rokiškio rajoną. Skambinkite tel. 

862863811. Tel. 8 662 39 632. 
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Samsung S3, S4 telefonus. 
Vieneto kaina 30Eur. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 683 27 149. Rokiškis
• Iphone SE 16gb, būklė gera, 
komplekte USB laidas ir dėžutė. 
Kaina 65 Eur. Tel. 8 648 49 430. 
Rokiškis

• Dvi geros būklės armonikas 
Romaška ir Trojanda. Vienos 
kaina - 110 Eur. Tel. 8 608 29 555. 
Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Rokiškyje pamestas auksinis 
vestuvinis žiedas su trimis rubino 
akutėmis. Radusiam dosniai 
atlyginsiu. Tel. 8 686 29 696. 
Rokiškis
• Prie Jaunystės g. 5 namo rastas 
raktas su pakabuku.  

Tel. 8 608 84 161. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Traktoriuką-žoliapjovę 
Mccullock, 2014 metų, pjovimo 
plotis 97 cm, galia 6 kW. Kaina 850 
Eur. Tel. 8 652 63 591.  
Rokiškis
• Lenkišką, mažai naudotą trimerį. 
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Arklines roges, geros būklės. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 628 47 947. 
Kupiškis
• Traktorių T-40AM (1988 m., 
kaina 1550 Eur); Mažai naudotą 
lenkišką purkštuvą (kaina 370 
Eur.); Nenaudotus galinius ratus 
(13,6x38R). Traktorinės priekabos 
dokumentus. T-25 dalimis.  
Tel. 8 607 48 852.  
Rokiškis
• JUMZ (6AL) 1985 m. 
Transportinis, TA iki 2022-03-12. 
Maža kabina. Kaina 1650 Eur.  
Tel. 8 654 61 869.  
Rokiškis
• JUMZ (6KL) 1986 m. 
Transportinis, TA iki 2022-03-12. 
Didelė kabina. Kaina 2200 Eur.  
Tel. 8 654 61 869.  
Rokiškis
• MTZ-50 dokumentus, plūgą, 
kultivatorių ir kt. detales. Grūdų 
malūną. Statinę ant ratų gyvuliams 
girdyti. Senovines stogo čerpes. 
Tel. 8 625 69 078.  
Rokiškis

Ieškokite 
prekybos 
centruose!


