
Nepriklausomas rajono laikraštis 2020 m. rugsėjo 22 d., antradienis Nr. 74 (749)

Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

www.rokiskiosirena.lt

Rokiškėno kiemą papuošė originali pavėsinė

3 p.

Bibliotekininkų sostine 
bent trumpam 
tapo Rokiškis

3 p.
Rokiškio rajono Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos direktorė Alicija 
Matiukienė su garbingu prizu: rajono bibliotekininkai – skaitmeninio 
raštingumo ugdymo lyderiai.                            L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.                                                        

Grigorijus Antonovas įgyvendino savo svajonę: kiemą papuošė originalaus dizaino pavėsine.                                                                        E. Pavilonienės nuotr.

Riterių turnyras „Roko kalavijas“: 
kodėl vaizdingas renginys nukištas į penktadienį, 
kai šeštadienį kone visą dieną šventėje niekas nevyko?

4 p.
Roko kalaviją nugalėtojui – riteriui Ignui – įteikė Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 506 pėstininkų kuopos vadas 
kapitonas Sergejus Afanasjevas.                                                                                                                                                                    L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

„Protų vingiai“ – Rokiškio istoriją, 
geografiją ir nūdieną geriausiai 
pažįsta... kamajiškiai ir kariai

„Protų vingių“ žaidimą laimėjo Kamajų „Keturakiai“.                                                              L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

5 p.



2 psl.2020-09-22

Nepriklausomas rajono laikraštis

Rokiškio savaitės įvykių apžvalga

Sigtas Daščioras – apžvelgė rajono savaitės įvykius.

Žinoma, savaitės vinis – 
net keturias dienas truku-
si miesto šventė. Jau pačią 
pirmąją jos dieną dangus 
rokiškėnus pasveikino su 
521-uoju miesto gimtadieniu 
švininiais debesimis ir lietu-
mi. Dovanų pažėrė ir koro-
navirusas: savaitgalį padau-
gėjus užsikrėtusiųjų, miesto 
galvos ėmė sukti galvas, o ką 
daryti su artėjančia granio-
zine švente. Pirmadienį kar-
tu su kultūrininkais buvo 
svarstoma, kuriuos rengi-
nius išbraukti iš programos. 
Kurie čia būtų kukliausi, 
menkiausiai įdomūs, kurių 
mažiausiai gaila?

Antradienį sušaukta ekstre-
malių situacijų komisija tarė 
tarė, ir nutarė: renginių ne-
braukyti, tik laiką sutrumpinti. 
O kol sprendimo laukė, kama-
jiškiai nusprendė savo tradici-
nius Kucus iš rajono renginių 
kalendoriaus išbraukti.

O rajono Ekstremalių si-
tuacijų sprendimas trumpinti 
renginių laiką neapsiėjo be 
nuostolių. Mat giliamintiškas 
ribojimas iš visu keturių dienų 
programos palietė vieną vie-
nintelį renginį. Skirtą, beje, tai 
visuomenės grupei, kuri šiuo 
virusu serga rečiausiai. Ir kuri, 
jei tikėti mūsų kostiumuo-
tais ponais, yra brangiausias 
miesto turtas. Mūsų jaunimui. 
Kuris toks brangus, kad viso-
je keturių dienų programoje 
jiems teatsirado tik vienas 
renginys, o ir tą patį dėdės su 
šlipsais savo draudimais už-
lenkė.

Atsakydami į tokią diversi-
ją, „Rokiškio Sirenos tinklala-

pyje komentatoriai, solidari-
zuodamiesi su jaunimu, siūlo 
visiems masiškai sėdėti na-
muose ir tiesiog ignoruoti ki-
toms amžiaus grupėms skirtus 
koncertus. Ar ignoro politika 
sulauks palaikymo, bus matyti 
šeštadienį. 

Apie tai, kokia demografinė 
situacija 521-ojo miesto gimta-
dienio belaukiant, kiek rajone 
yra taip kabutėse mylimo jau-
nimo, suskaičiavo „Rokiškio 
Sirena“. Išvados – nedžiugi-
nančios. Greitai, norėdami jau-
nus žmones prisišaukti, rajono 
kostiumuotieji vien tik rengi-
niais nebeatsipirks.

Kaip danguje, taip ir ant 
žemės: visoje šalyje gyvūnų 
teisių gynėjai, valstybės tarny-
bos ieško nelegalių daugyklų 
ir veisyklų. Ne išimtis ir mūsų 
rajonas. Praėjusią savaitę pa-
sakojome, kad nuo dauginto-
jų nukentėjo ir rajono mero 
Ramūno Godeliauskas: jo 
veislyne atvestas šunelis pa-
teko į daugintojų nagus. Kad 
taip daugiau nenutiktų, pečius 
kovai su gyvūnų kankintojais 
surėmė rajono savivaldybė, 

policija, Valstybinė maisto ir 
veterinarijos tarnyba.

Rajone yra ne tik liūdnų 
naujienų. Štai išsipildė ketrur-
račių lenktynininko Renato 
Jegorovo svajonė – jis tapo 
Lietuvos čempionu. O kad 
technika nepavestų, net atsar-
ginį motociklą pasiėmė.

Kasmetinėse žaidynėse 
bronzos medaliais pasipuo-
šė ir rokiškėnai kariai sava-
noriai. Jie svariai prisidėjo 
prie to, kad Vyčio apygardos 
5-oji rinktinė, kuriai priklauso 
mūsų, Rokiškio, 506-oji pėsti-
ninkų kuopa, žaidynėsė iško-
votų trečiąją vietą.

Ir ne tik sporte mūsų kariai 
garsėja. Jie praėjusį savaitgalį 
sėkmingai dalyvavo tarptau-
tinėse pratybose Latvijoje. O 
grįždami nepamiršo ir nuola-
tinės, tačiau kilnios misijos: 
pagerbti tuos, kuriems esame 
skolingi laisvę.

Apie save mūsų kariai pri-
minis ir šią savaitę: pirma-
dienį kuopa išlydi savo karį į 
Jungtinių tautų taikos palaiky-
mo misiją tolimajame Malyje.

Turėjo kuo pasidžiaugti ir 

automobilių sporto mėgėjai: 
jiems praėjusį šeštadienį teko 
unikali galimybė pabendrauti 
su Dakaro legenda Antanu Ju-
knevičiumi. O lenktynininkui 
apie vizitą mūsų krašte, kur 
vaikystėje jis būdavo dažnas 
svečias, šaltais žiemos vaka-
rais skanaujama rokiškėniškų 
baravykų sriuba.

Rokiškio futbolo komanda, 
tik per plauką nepatekusi į A 
divizioną, toliau kausis dėl 
Panevėžio apskrities futbolo 
federacijos pirmenybių B di-
viziono apdovanojimų.

Rajone naujovės prigyja 
nelengvai. Tuo įsitikino Ro-
kiškio baseino direktorius: 
pirmoji batutų parko ant van-
dens vasara nebuvo tokia sė-
kminga, kokios tikėtasi. 

Rajono kriminalinis pasau-
lis ir toliau aktyvus. Mušty-
nės, vagystės, žiaurus elgesys 
su gyvūnais. Ir su žmonėmis.

Nemalonus incidentas nu-
tiko policijos pareigūnams, 
kurie lydėjo agresyvų paauglį 
į ligoninę:

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Į Amžinybę išėjo 
ilgametė Jūžintų seniūnė 
Audronė Baltuškaitė

Rugsėjo 17-ąją Rokiškio rajono visuomenę sukrėtė žinia 
– į Amžinybę išėjo Audronė Baltuškaitė (1954 04 02- 2020 
09 17). 

A. Baltuškaitė į Rokiškio rajoną atvyko dirbti mokyto-
ja, baigusi fizikos studijas Vilniaus Universitete. Atgimimo 
metais ji labai aktyviai įsiliejo į Lietuvos persitvarkymo są-
jūdžio veiklą. Nuo to laiko ji daug dėmesio skyrė tautinių, 
patriotinių vertybių sklaidai visuomenėje. Vėliau A. Baltuš-
kaitės gyvenimo kelias pasuko žurnalistikos link. Ji dirbo 
keliuose laikraščiuose. 

Kol nusprendė pasukti į valstybės tarnybą. Ji sėkmingai 
laimėjo Jūžintų seniūno konkursą ir dirbo šį darbą, neskai-
čiuodama nei pastangų, nei valandų, iš pagrindų keisdama 
šį miestelį, gražindama jo erdves. Per vienuoliką darbo metų 
ji nuveikė svarių darbų, garsėjo principingumu, ūkiškumu, 
reiklumu. 

Pernai balandžio pradžioje išlydėta į užtarnautą poilsį, 
neliko be veiklos. Iki pat paskutinių gyvenimo dienų buvo 
aktyvi Rokiškio rajono vietos veiklos grupės nare.

Ir vos prieš keletą savaičių jūžintiškiai dar matė ją sku-
bančią šventėn, pasipuošusią tautiniais drabužiais, vediną 
taksiuku. Jos atlapą puošė Baltarusijos istornės vėliavos žen-
klelis: iki pat gyvenimo pabaigos A. Baltuškaitė liko ištikima 
patriotinėms bei bendražmogiškosioms vertybėms, kovotoja 
už laisvę, žmogaus teises.

A. Baltuškaitė amžino poilsio atgulė Kalneliškių kapinėse.
„Rokiškio Sirena“ nuoširdžiai užjaučia A. Baltuškaitės 

artimuosius, ir visus ją pažinojusius.

Pirmasis Rokiškyje 
verslių moterų 
kontaktų vakaras

Asociacija „Išdrįsk keisti“ ir „International business wo-
men network“ (IBWN) organizuoja pirmąjį Rokiškyje vers-
lių moterų kontaktų vakarą, kuris vyks rugsėjo 24 d., 17 val. 
„Rokiškio Sirena“ konferencijų salėje, Nepriklausomybės a. 
12, II aukšte. 

„Jei jau turite savo verslą, o galbūt, tik nedrąsiai apie tai gal-
vojate ir mintyse gvildenate idėją, kviečiame į kontaktų vaka-
rą, kuriame ne tik pasidalinsime patirtimi, įžvalgomis, tačiau 
ir užmegsime ryšius, kurie, net neabejojame, pravers ateityje“, 
- kvietė rokiškėnes nepraleisti progos dalyvauti renginyje orga-
nizatoriai. 

Renginio organizatorių inform.

Gaisruose žuvo 57 gyventojai
Priešgaisrinės apsaugos 

ir gelbėjimo departamento 
duomenimis, per aštuonis 
šių metų mėnesius Lietu-
voje kilo 6647 gaisrai. Pa-
lyginti su praėjusių metų 
tuo pačiu laikotarpiu, jų 
buvo 27,8 proc. mažiau. 
Pernai kilo 9218 gaisrų. 
Tai mažiausias 8 mėne-
sių gaisrų skaičius per 17 
metų.

Per 8 šių metų mėnesius 
gaisruose žuvo 57 žmonės, iš 
jų 2 vaikai (pernai per tą patį 
laikotarpį – 51 žmogus), o 

104 gyventojai (118) patyrė 
traumų.

Penkerių metų gaisrų 
statistikos duomenimis, per 
aštuonis mėnesius gaisruose 
vidutiniškai žūsta 64 gyven-
tojai, iš jų 10 – vasaros laiko-
tarpiu. Šiemet, kaip ir pernai, 
vasaros laikotarpio gaisrai 
nusinešė 9 žmonių gyvybes.

Gaisrų metu ugniagesiai 
išgelbėjo 76 gyventojus, 520 
pastatų, 48 transporto prie-
mones, 826 gyvūnus.

Priešgaisrinės apsaugos 
ir gelbėjimo 

departamento inform.

Intensyvi Rokiškio futbolininkų savaitė
Rokiškio futbolo klubui 

praėjusi savaitė buvo labai 
intensyvi.

Trečiadienį vaikams tre-
niruotes vedė Panevėžio fut-
bolo akademijos treneris Da-
rius Žindulis. Treniruotėmis 
liko patenkintas ir treneris ir 
vaikai. Tikėkimės bendradar-
biausim ir ateityje.

Ketvirtadienį Rokiškyje 
įvyko UAFF U-13 pirmeny-
bių dvejos rungtynės. Rokiš-
kio FMK Lituanica žaidė su 
Utenio ir Ukmergės koman-
domis. FA Utenis komandai 
mūsų jaunieji futbolinin-
kai nepasipriešino, o štai su 
Ukmergės komanda žaisti 
sekėsi geriau. .

Penktadienį Rokiškio fut-
bolo klubo komanda vyko 
į Panevėžį žaisti Panevėžio 
apskrities futbolo federacijos 
pirmenybių 8x8 B diviziono 
pirmųjų rungtynių. Rokiš-
kėnų varžovais buvo  STOP 
komanda. Vienintelį rungty-
nių įvartį antrajame kėlinyje 
įmušė rokiškėnas Laurynas 
Streikus. 

Susumavus pirmenybių 
reguliariojo sezono taškus 
bei B divizione jau sužaistas 
rungtynes, mūsų futbolinin-
kai yra diviziono lyderiai, tu-
rintys 9 taškus. 

Antroje vietoje su 7 taškais 
žengia Panevėžio futbolo aka-
demijos devyniolikmečiai.

Kitas rungtynes šiose pir-
menybėse rokiškėnai žais vėl 
išvykoje rugsėjo 25 d. su pa-
nevėžiečiais, FK „Fokusas“ 
komanda. 

O namuose žaidžiančius 
rokiškėnus sirgaliai galės 
išvysti spalio 2 d., kai jie 
susitiks su B divizione an-
troje vietoje esančiais ir mū-
siškiams ant kulnų lipančiais 
Panevėžio futbolo akademi-
jos devyniolikmečiais.

Šeštadienį Rokiškyje vyko 
UAFF senjorų pirmenybių tu-
ras. Rokiškio senjorai iškovo-
jo pergalę prieš Širvintų Brie-
dį. Prie laimėtų trijų taškų 
buvo pridėta dar tiek pat, mat  
Molėtų komanda neatvyko į 
varžybas ir jai įskaitytas tech-
ninis pralaimėjimas.

Rokiškio FK inform.

Gyventojams – naujas paramos kvietimas saulės jėgainėms
Saulės elektrines norin-

tys įsirengti ar įsigyti gy-
ventojai gali teikti paraiš-
kas paramai gauti. Kartu 
startuoja ir kvietimas se-
niems šildymo katilams pa-
sikeisti.

Iš viso šiems naujiems 
kvietimams numatyta dau-

giau nei 20 mln. eurų, pa-
raiškų laukiama iki spalio 21 
dienos, pranešė Energetikos 
ministerija. Finansinio ska-
tinimo priemonės bus skirtos 
gyventojams, kurie saulės 
elektrinę įsirengs savo na-
muose arba ją įsigis iš sau-
lės elektrinių parko. Tam bus 
skirta 15,5 mln. eurų parama.

Taip pat bus galima teikti 
paraiškas ir gauti finansavimą 
seniems neefektyviai bioma-
sę (malkas, pjuvenų briketus) 
naudojantiems šildymo kati-
lams pasikeisti. Šiam tikslui 
numatyta 4,8 mln. eurų.

Ministerijos teigimu, šie-
met gyventojams, verslui, 
savivaldybėms gaminančių 

vartotojų skatinimui numa-
tyta skirti rekordinę sumą – 
iki 70 mln. eurų.

Naujienų agentūros 
BNS informaciją atgamin-
ti visuomenės informavimo 
priemonėse bei interneto 
tinklalapiuose be raštiško 
UAB BNS sutikimo drau-
džiama.
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Rokiškėno kiemą papuošė originali pavėsinė

Prieš tris vasaras nuo-
savo namo kieme išlietas 
pamatas pastarosiomis die-
nomis įgavo galutinį vaizdą 
ir tapo ištaiginga poilsio 
vieta – pavėsine. Pavėsinę 
pastatęs Grigorijus Anto-
novas kuklinasi ir sako, 
kad nieko ypatinga nepa-
daręs, tiesiog įgyvendino 
savo darbą taip, kaip iš 
pradžių ir buvo numatęs. 
Savo pomėgį kurti ir meilę 
automobiliui „Volkswagen 
Beetle“ jis įprasmino kie-
me pastatydamas pavėsinę, 
kuri primena šį mažą auto-
mobiliuką, dar kitaip vadi-
namą „vabalu“.

Visas kiemas dekoruotas
„vabalais“
Grigorijus Antonovas 

sako, kad visa šeima gyvena 
„vabalais“. „Kai gimė dukra, 
žmonai padovanojau „VW 
Beetle“ automobilį. Pats tu-
riu šios markės automobilį. 
Taip nutiko, kad visas kie-

mas dekoruotas „vabalais“- 
inkiliukas paukšteliams, le-
syklėlė, drožinėti padėklai, 
vazonėlis gėlei, dabar ir pa-
vėsinė. Turiu ir įvairių formų 
šių automobiliukų kolekciją. 
Iškart žinojau, jog statysiu 
būtent tokios formos pavėsi-

nę. Iš pradžių galvojau, kad 
darbo nebus daug, tačiau už-
trukau kol pastačiau. Dabar 
apžvelgdamas tas tris vasa-
ras, kai vyko statybos galiu 
sakyti, jog esu patenkintas 
savo darbu ir gautu rezulta-
tu“- sako G.Antonovas.

Pirmas darbelis iš medžio –
dešimties
Nei šeimoje nei giminėje, 

kad kas dirbtų su medžiu nepa-
menantis Grigorijus Antonovas 
sako, kad pirmą darbelį iš me-
džio pagamino būdamas dešim-
ties. Tuomet jis išdrožė briedžio 
galvą. Ją yra išsaugojęs iki šiol. 
Vėliau buvo ir kitų drožinių. 
O dabar drožinėjimo įgūdžius 
panaudoja gamindamas lėkštu-

tes – padėklus užkandžiams ir 
kitiems dirbiniams. Šie įgūdžiai 
pravertė ir statant pavėsinę, nes 
ir ten panaudota daug medinių 
detalių. Pasak Grigorijaus An-
tonovo, jis esantis visiškai sa-
vamokslis ir mokantis tiek, kiek 
eilinis vyras.

Idėja ir darbas 
išpildyti iki smulkmenų
Socialiniame tinkle pasi-

dalinęs proceso ir galutinio 
rezultato nuotraukomis Gri-
gorijus Antonovas sulaukė 
draugų pripažinimo. Statinys 
iš tiesų vertas dėmesio. Kie-
kviena detalė apgalvota ir kū-
rybiškai išpildyta. Židinys lyg 
automobilio variklis, sklendė 
– pavarų svirtis. Prieš įėjimą 
į pavėsinę puikuojasi akme-
nimis grįstas kilimėlis – VW 
ženklas. Pavėsinėje yra ir kiti 
automobiliui būdingi atributai 
– priekinės ir galinės apšvie-
timo lempos, ant priekinių 
langų apsauga nuo saulės, ga-
linio vaizdo veidrodėlis. „Ne-
gavau tokio diametro apvalių 
cilindrų ratams. Teko ir juos 
pasigaminti pačiam“- sako 
pavėsinės kūrėjas. Ratus sim-
bolizuoja sukrautos malkos 
židiniui. Tiesa, jos čia atlieka 
labiau dekoratyvią funkciją.

Pavėsinė apželdinta žole, 
todėl ir ateityje prireiks darbš-
čių G.Antonovo rankų paau-
gusiai žolytei prižiūrėti.

Enrika PAVILONIENĖ

Bibliotekininkų sostine bent trumpam tapo Rokiškis
Naujasis Juozo Keliuo-

čio viešosios bibliotekos 
pastatas tapo šalies bibli-
otekininkų Meka: čia iš 
visos Lietuvos suvažiavę 
specialistai aptarė svar-
biausias šios srities naujo-
ves, pasidalino gerosiomis 
patirtimis. Buvo įvertinti 
geriausieji. Tarp jų – ir 
mūsų Juozo Keliuočio vie-
šoji biblioteka. Kuri yra 
stipriausia toje srityje, 
kuri, iš pirmo žvilgsnio 
atrodytų, būtų konkuren-
tė spausdintam žodžiui – 
skaitmeninėse technologi-
jose.

Juozo Keliuočo viešojoje 
bibliotekoje surengtas Lie-
tuvos savivaldybių viešųjų 
bibliotekų asociacijos vi-
suotinis susirinkimas. Daug 
temų jame gvildenta. Dau-
guma jų susiję su tuo, kas 
yra šiandieninio bibliotekų 
gyvenimo ašis – skaitmeninė-
mis technologijomis, kalbėta 
apie LIBIS sistemos moder-
nizavimą. Pristatytos įvairių 
bibliotekų gerosios patirtys, 
o gausūs svečiai turėjo pro-

gą susipažinti ir su mūsų bi-
bliotekininkų iniciatyvomis, 
veiklomis, edukacijomis. 
Susirinkimą pasveikino Kul-
tūros ministerijos atstovai, 
nacionalinės Martyno Maž-
vydo bibliotekos vadovas Re-
naldas Gudauskas. Taip pat 
bibliotekininkai susipažino 
su e-skautų veiklomis bibli-
otekose.

Savivaldybių viešųjų bi-

bliotekų asociacijos Metų 
nominacijų įteikimo iškilmė-
se buvo daug smagių netikė-
tumų ir gausu prizų. Autori-
tetingai komisijai vadovavo 
Zarasų viešosios bibliotekos 
vadovė Danutė Karlienė. 
Prizus teikė taip pat ir Savi-
valdybių viešųjų bibliotekų 
asociacijos vadovė Danguo-
lė Abazoriuvienė bei Aseco 
Lietuva generalinis direkto-

rius Albertas Šermokas.
Gausus buvo nominacijų 

derlius. Inovacijų biblioteka 
pretendavo tapti penkios ša-
lies bibliotekos. Ja išrinkta 
Šilutės Fridriko Bajoraičio 
viešoji biblioteka. Lietuviš-
kiausia biblioteka buvo rink-
ta iš dviejų pretendentų. Ja 
tapo Panevėžio rajono vie-
šoji biblioteka. Partnerysčių 
biblioteka pretendavo tapti 
net vienuolika bibliotekų. 
Tai pati gausiausia katego-
rija. Joje tarp pretendenčių 
buvo ir mūsų – rajono savi-
valdybės Juozo Keliuočio 
viešoji biblioteka. Parnerys-
čių bibliotekos apdovanoji-
mu džiaugsis Kauno miesto 
savivaldybės viešosios bibli-
otekos kolektyvas. Nomina-
cijai „Biblioteka – vaikų ir 
jaunimo draugas“ paraiškas 
pateikė šešios bibliotekos. 
Išrinkta geriausia – Pasvalio 
Mariaus Katiliškio viešoji 
biblioteka. Panašią nomina-
ciją „Biblioteka – geriausias 
vaikų ir jaunimo draugas“ 
laimėjo ir Akmenės rajono 
viešosios bibliotekos Vege-
rių kaimo filialas. Bendruo-

meniškiausia biblioteka pre-
tendavo tapti septyni šalies 
viešųjų bibliotekų padali-
niai. Laimėjo Prienų Justino 
Marcinkevičiaus viešosios 
bibliotekos Kašonių biblio-
teka. Draugiškiausia – Pa-
nevėžio miesto savivaldybės 
viešosios bibliotekos Šiauri-
nė biblioteka. Kūrybiškiau-
sia biblioteka pripažinta Ma-
rijampolės Petro Kriaučiūno 
viešosios bibliotekos Drau-
gystės padalinys, o netradi-
cine – Šilutės Fridriko Bajo-
raičio viešosios bibliotekos 
Kintų filialas.

Šiemet šalies bibliotekos 
kėlė sau ambicingą tikslą: 
kompiuterinio raštingumo 
pagrindų išmokyti 80 tūkst. 
šalies gyventojų. Kadangi 
miestuose bei miesteliuose 
vis daugiau paslaugų: nuo 
komunalinių paslaugų mo-
kesčių mokėjimo iki regis-
tracijos pas gydytojus, per-
sikelia į elektroninę erdvę, 
tai labai aktuali tema. Be to, 
mažose gyvenvietėse nere-
tai biblioteka įvairių kartų 
gyventojams yra vienintelis 
lengvai prieinamas, nemo-

kamas langas į elektroninę 
erdvę. Dėl karantino ambi-
cingo tikslo pasiekit nepa-
vyko: apmokyta tik 60 tūkst. 
gyventojų. Tačiau jų gausa 
rodo, koks didžiulis yra šių 
mokymų poreikis. Net 6 tūkst 
gyventojų naudotis virtua-
laus pasaulio galimybėmis 
buvo apmokyti nuotoliniu 
būdu. Didžųjų savivaldybių 
kategorijoje sėkmingiausiai 
gyventojus skaitmeninio raš-
tingumo mokė Kauno savi-
valdybės viešoji biblioteka, 
vidurinių – Jonavos viešoji 
biblioteka. Didžiausia kon-
kurencija buvo tarp iki 40 
tūkst. gyventojų rajonuose 
veikiančioms viešosioms bi-
bliotekoms. Ir šios kategori-
jos lydere tapo viena pirmųjų 
gyventojus skaitmeninio raš-
tingumo pagrindų pradėjusi 
mokyti Rokiškio rajono Juo-
zo Keliuočio viešoji biblio-
teka. Ne veltui jos direktorė 
Alicija Matiukienė yra lai-
koma šios srities autoritetu 
ir rajone, ir už jo ribų, yra 
vertinama savo kolegų.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Riterių turnyras „Roko kalavijas“: kodėl vaizdingas renginys
nukištas į penktadienį, kai šeštadienį kone visą dieną šventėje niekas nevyko?

Finalinių kovų dalyviai. Antrasis iš kairės – antrosios vietos laimėtojas riteris Hartman iš Rygos komtūrijos. Jo 
talkininkai jaunieji riteriai jėgas išbandė ir kovose, ir ginklanešio amplua. Dvikovos akimirka: nors smūgiai kojomis nedraudžiami, bet taip smūgiuodamas riteris taškų nepelno.

Šiandieniniai Rokiškio kariai: 506-osios pėstininkų kuopos kariai savanoriai. Kovos trauma: prakirstas antakis.

Riterių turnyras „Roko 
kalavijas“ – be abejo, kol kas 
įspūdingiausias Rokiškio 521-
ojo gimtiadienio renginys. Iš-
skirtinis, bent jau aplinkinių 
miestų ir miestelių šventėse 
nerengiamas. Akcentuojantis 
tą daugiau nei pusės tūkstan-
čio metų istoriją. Tai vienas 
svarbiausių šventės akcentų, 
suteikiantis jai ne tik išskirti-
numo, bet ir svorio, solidumo. 
Ir, šiemet kažkodėl nukištas į 
penktadienį, neva dėl renginių 
gausos šeštadienį, o tuo tarpu 
šeštadienį nuo 15 iki 18 val. 
Rokiškio krašto muziejaus 
aikštėje be mugės faktiškai 
nieko ir nevyko...

Svarus turnyras 
su rimtais svečiais
Anksčiau „Roko kalavijas“ 

buvo rengiamas liepos 6-ąją, 
Valstybės dienos proga. Jau 
vien tas renginys tapdavo ištisu 
reiškiniu. Kovos trukdavo visą 
dieną. Veikdavo ir senovinių, ir 
šiuolaikinių ginklų parodos, mu-
ziejaus edukacijos. Skoningose, 
viduramžius primenančiose šė-
trose vykdavo kitas nuo turnyro 
neatsiejamas renginys  – pirklių 
mugė. Prekiauti būdavo priima-
mi tik išskirtiniais, lietuviškais 
tradiciniais ar rankų darbo ga-
miniais prekiaujantys asmenys. 
Viduramžiško stiliaus turgelyje 
puikiai pritiko ir pyragai su mė-
sos gaminiais, ir rankomis tapyti 
puodeliai, pintinės, odos dirbi-
niai, megztos skaros, siuvinėti 
drabužiai, juvelyrika. Žodžiu, 
buvo stengiamasi šiuolaikinė-
mis priemonėmis perteikti tuo-
metinę riterių turnyro atmosferą. 
Kuri buvo didžiulė šventė bet 
kokiam viduramžiškam miestui. 
Miestiečiams tai būdavo proga 
pažiūrėti kone vieninteles tuo-
met sporto varžybas, o riteriams 
– ne tik drąsiai kautis ir šauniai 
puotauti, bet ir proga nusižiūrėti 
puikiąją damą ir netgi susikauti 
dėl jos rankos ir širdies.

Turnyrai buvo ir tebėra verti-
nami pagal garsą. Kuo garsesnis 
turnyras, tuo daugiau riterių ren-
kasi. Panašu, kad „Roko kala-
vijas“ įgijo gerą vardą: varžytis 

dėl pagrindinio prizo – Roko 
kalavijo – atvyko net dešimt ri-
terių, tarp jų ir svečiai iš Latvi-
jos – Rygos komtūrijos atstovai. 
Taigi, jau galima kalbėti apie 
tai, kad turnyras auga, jis turi (ar 
bent iki šiol turėjo) potencialą.

Kovos be žiūrovų
Šventė suorganizuota puiki. 

Kautis atvyko net dešimt rite-
rių. Tarp jų Lietuvos kariuome-
nės Gedimino štabo bataliono 
Garbės sargybos kuopos kariai, 
kuriuos buvo galima pažinti iš 
Gediminaičių stulpais papuoš-
tų tunikų. Buvo trys svečiai la-
tviai iš Rygos komtūrijos, keli iš 
ankstesnių turnyrų rokiškėnams 
puikiai pažįstami riteriai. Kaip 
ir dera riteriams, kovose jie va-
dinami vardais. Taigi, dėl Roko 
kalavijo susikovė: Darius, Ka-
rolis, Artūras, Mikas, Hartman, 
Andžej, Manu, Vasilij, Ignas, 
Armindas. Riteriai kovėsi ilgai-
siais kalavijais pagal tarptauti-
nės senovinių kovų federacijos 
taisykles. Raundai truko po mi-
nutę. Heroldui Domui paskel-
bus taisykles, netrukus jie stojo 
į kovas.

Nors oras, iš pažiūros, ir 
nekarštas, tačiau minutė inten-
syvių veiksmų, vilkint sunkią 
šarvuotę, sekino riterių jėgas. 
Viduramžiais buvo sakoma, kad 
jei turnyras apsiėjo su kokiais 
dviem-trim žuvusiais, tai anoks 
čia ir turnyras: nei žmogui papa-
sakot, nei į metraštį užrašyt. Da-
bar gi kaunamasi negaląstais ka-
lavijais, taigi mirtinos traumos, 
nors kai kurie riteriai sugebėjo 
praleisti smūgius, pavyzdžiui, 
tik į minkšto pošalmio dengiamą 
kaklą, negrėsė. Tačiau be kraujo 
neapsieita: ne vienam buvo pra-
kirstas antakis, smarkiau užgau-
tos rankos. Nors kojų smūgiai 
turnyre nedraudžiami, taškų už 
juos teisėjai neduoda. Tačiau ar-
timoje dvikovoje ne vienas gavo 
stiprų varžovo spyrį šarvuota 
koja: tai kovos taktikos dalis.

Apie tai, ką reikia patirti ri-
teriui kovoje, liudijo detalės: 
užsikirtusios šarvinės pirštinės, 
trūkę šarvus laikantys odiniai 
raišteliai, po kovos nebeatsi-

darantys šalmų antveidžiai. Ir 
kai riteriai nusiimdavo šarvines 
pirštines, buvo matyti pleistru 
užlipinti, sutvarstyti pirštai.

Patys meistriškiausi, ištver-
mingiausi šiose kovose buvo 
svečias iš Latvijos Harman ir 
Lietuvos atstovas Ignas, po 
įtemptų ir sekinančių pusfinalio 
kovų susikovę labai gražiame 
įtemptame finale. Po kelių pra-
tęsimų turnyrą laimėjo Ignas, 
kuriam ir teko pagrindinis prizas 
– Roko kalavijas. Kova dėl tre-
čiosios vietos taip pat buvo labai 
graži. Joje nugalėtoju tapo lietu-
vis riteris Artūras. Apdovanoji-
mus prizininkams – specialius 
Lietuvos kariuomenės prizus 
bei Dapkų ūkio įsteigtą Roko 
kalaviją įteikė Krašto apsaugos 
savanorių pajėgų Vyčio apygar-
dos 5-osios rinktinės 506-osios 
pėstininkų kuopos vadas kapito-
nas Sergejus Afanasjevas.

Petraukose tarp kovų žiūro-
vai buvo kviečiami užsukti prie 
senovinių ir šiuolaikinių riterių 
palapinių. Prie senovinės palapi-
nės buvo kalavijų, šalmų, skydų 
ir kitų viduramžių ginklų paro-
da. Kiekvienas norintysis galė-
jo pasimatuoti šalmą, pakilnoti 
dvirankį kalaviją, skydą, mažąjį 
skydelį baklerį. Daugiausia juo-
ko žiūrovams kėlė šalmas, kurio 
antvedis priminė smailų pelės 
snukelį. Tokius dažnai rodo fil-
muose apie viduramžius. Gin-
klanešys paaiškino, kad tokią 
šalmo formą lėmė ne puikus 
nežinomo šarvų meistro humo-
ro jausmas. Tai labai praktiškas, 

Vokietijoje išrastas vadinamasis 
šuns snukio šalmas: smūgiai 
nuo smailaus antveidžio tiesog 
nuslysta, taip saugodami šito 
juokingai atrodančio, bet iš tiesų 
labai gerai sukonstruoto šalmo 
nešiotoją.

Pažiūrėję senovinių ginklų, 
žiūrovai buvo kviečiami užsukti 
ir į šiandieninių Lietuvos gynė-
jų – Krašto apsaugos savanorių 
pajėgų Vyčio apygardos 5-osios 
rinktinės 506-osios pėstininkų 
kuopos palapinę. Čia rokiškė-
nai galėjo susipažinti su šiuo-
laikiniais karių ginklais. Tuo, 
kuo šiandien ginkluoti Rokiškio 
krašto vyrai, jūsų šeimų nariai, 
draugai, kaimynai. Paroda taip 
pat sulaukė nemenko negausių 
žiūrovų dėmesio. Juolab, kad ir 
šiuos ginklus buvo galima pa-
kilnoti, pažiūrėti pro taikiklį, o 
rokiškėnai kariai savanoriai de-
taliai pasakojo apie kiekvieno iš 
rodomų ginklų savybes.

Kas gali pažiūrėt?
Gražus turnyras turėjo didelę 

bėdą – žiūrovų stoką. Daugiau-
sia diskusijų kelia paties turnyro 
laikas – penktadienis, nuo 16 iki 
maždaug 19.30 val. Šis laikas 
– prakeiksmas bet kokiai šven-
tei. Juk mūsų miestas ir rajonas 
tolydžio mažėja. Miesto šventės 
dalyvių nemažą skaičių sudaro 
iš didmiesčių grįžtantys ten dir-
bantys kraštiečiai su šeimomis. 
Ar šventės rengėjai nepaskai-
čiavo, kad jie tiesiog nesuspės 
atvažiuoti?  

Dėl labai trumpo laiko, vos 

dviejų su puse valandos, riterių 
turnyrą taip pat teko kupiūruoti. 
Žiūrovai išvydo vieną vienintelę 
rungtį: kovas dvirankiais kalavi-
jais. O kur kovos su kalaviju ir 
skydu, su mažu skydeliu – ba-
kleriu? Pasak renginio kurato-
riaus istoriko Giedriaus Kujelio, 
toks šiemetinio turnyro forma-
tas pasirinktas, paprasčiausiai 
dėl laiko stokos. Gausus būrys 
riterių ir labai trumpas laikas: 
vos trys geros valandos.

O kodėl kažkam prireikė 
organizuoti turnyrą penktadie-
nį? „Mums buvo pasakyta, kad 
šeštadienio renginiuose mūsų 
turnyrui nebus vietos“, – tiesiai 
šviesiai pasakė G. Kujelis. Ma-
tyt omenyje turėta šeštadienį 
vidurdienį vykusius „Sporto 
pusryčius“, nes po to iki 17 val. 
numatytos vaikų pievelės realiai 
nevyko jokie renginiai. Kaip 

galėjo turnyrui „nebūti vietos“, 
jei šio straipsnio autorė šeštadie-
nį nuo 15 val. iki 18 val. buvo 
Krašto muziejaus aikštėje, ku-
rioje be mugės nieko iš esmės 
ir nevyko... „Rokiškio Sirenos“ 
kalbinti mugės prekiautojai: 
pyragų kepėjai, rūkytų mėsos 
gaminių pardavėjai, kurie aikš-
tėje prekiavo abi dienas, tiesiai 
šviesiai klausė: kodėl gražus 
renginys, kurį tikrai verta buvo 
pažiūrėt, vyko penktadienį, o 
šeštadienį muziejaus aikštė iki 
pat vakaro buvo visiškai tuščia. 
„Žmonės ateina, apsuka ratą ir 
išeina. Jie neturi jokio noro už-
sibūti: juk čia niekas nevyksta. 
O vakar buvo gražus turnyras. 
Galėjo šiandien padaryt, tai nors 
žmonės būtų pamatę“, – sakė 
pyragais prekiaujantis vyras.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Lietuvos kariuomenės prizai bei „Roko kalavijas“ – išties įspūdingi prizai.
L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.
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„Protų vingiai“ – Rokiškio istoriją, geografiją ir nūdieną geriausiai pažįsta... kamajiškiai ir kariai

Kamajiškiai „Keturakiai“ buvo lyderiai nuo pat pirmojo turo.

Charizmatiškieji vedėjai: Giedrius Kujelis (kairėje) ir Eligijus Daugnora.

506-osios kuopos karių savanorių ir jų šeimos narių komanda DVI užtikrintai 
įsitvirtino antrojoje turnyrinės lentelės pozicijoje.

Rokiškio miesto gimta-
dienio proga buvo atgaivinta 
viena nepelnytai primiršta 
jo tradicija – protų mūšis. 
Iš pradžių planuota, kad jis 
vyks „Pupelės“ kiemelyje, 
bet subjurus orams, teko 
skubiai ieškoti jam kito prie-
globsčio. Ir šįsyk rajono in-
telektualinių žaidimų mėgė-
jai buvo pakviesti į ypatingą 
aplinką: į Krašto apsaugos 
savanorių pajėgų Vyčio 
apygardos 5-osios rinktinės 
506-osios pėstininkų kuo-
pos mokymų klasę. Protų 
mūšio komandos, prieš pa-
tekdamos į ją praėjo griežtą 
kariuomenės vidaus tvarkos 
taisyklėmis pagrįstą patikrą. 
O mokymų klasėje tvyrojo 
smagi atmosfera. Kurioje 
šešiasdešimt įdomių, nere-
tai ir klastingų klausimų 
padėjo išsiaiškinti, kurios gi 
komandos daugiausiai žino 
apie rajono istoriją, geogra-
fiją, dabartį. Jau po pirmojo 
turo atsiplėšė du lyderiai – 
Kamajų „Auksinio proto“ 
žaidėjai „Keturakiai“, o 
jiems iš paskos sekė aikšte-
lės šeimininkai – karių ir jų 
šeimų narių pagrindu su-
burta DVI komanda. O štai 
dėl trečiosios vietos iki pat 
paskutinio turo rungėsi „Se-
namiesčo“ ir Visuomenės 
sveikatos biuro komandos.

Griežti reikalavimai
Jei dauguma rajono šventės 

renginių buvo organizuojami 
pagal Sveikatos apsaugos mi-

nisterijos taisykles, tai protų 
mūšio dalyviams teko išban-
dyti dar giežtesnį taisyklių 
variantą: jau minėtų ministe-
rijos reikalavimų ir Lietuvos 
kariuomenės vidaus taisyklių 
derinį. Kiekvienas protų mū-
šio dalyvis privalėjo dėvėti 
kaukę, jis buvo užregistruotas 
kuopos žurnale, kiekvienam 
buvo pamatuota temperatūra. 
Kadangi intelektualai yra at-

sakingi žmonės, ir bandžiusių 
prasmukti sergančiųjų nebu-
vo, tai patikrą praėjo visi pen-
kių komandų žaidėjai.

Kaip sakė Kultūros centro 
direktorės pavaduotoja Aušra 
Gudgalienė, žaisti buvo kvie-
čiami visi norintieji: bendruo-
menių, jaunimo atstovai, savi-
valdybės įstaigų ir institucijų, 
ugdymo įstaigų, pareigūnų 
komandos, žodžiu, visi no-

rintieji galėjo burtis ir žaisti. 
Protmūšis buvo planuotas 
dar kovo mėnesį, atkurtosios 
Lietuvos nepriklausomybės 
trisdešimtmečiui, bet dėl ka-
rantino buvo nukeltas. Ir štai, 
miesto gimtadienio proga 
žaisti užsiregistravo penkios 
komandos.

Aiškiais „Protų vingių“ 
favoritais buvo, žinoma, jau 
keletą metų itin sėkmingai 
„Auksinio proto“ žaidimą 
žaidžiantys Kamajų „Ketu-
rakiai“. „Auksinio proto“ 
žaidėjų buvo ir jaunimo ko-
mandoje „Vakuumas“. O kitos 
komandos bent pradžioje atro-
dė pagal pajėgumą apylygės, 
ir neslėpė, kad atėjo tiesiog 
pamankštinti smegenų ir pasi-
džiaugti smagia miesto šven-
tės atrakcija, sužinoti daug 
naudingų dalykų.

Lyderių dvejetukas 
nesikeitė visą žaidimą
Renginio vedėjai istorikas 

Giedrius Kujelis ir režisierius 
Eligijus Daugnora – puikiai 
žinomi „Auksinio proto“ bei 
„Protų kovų“ žaidėjai. Tai-
gi jų ir talkininkų sugalvoti 
klausimai tryško ne tik ori-
ginalumu, bet ir buvo sma-
gūs, o kai kurie – ir sukti. 
Pavyzdžiui, kokiai įstaigai 
savo laiku vadovavo du žmo-
nės, nesėkmingai dalyvavę 
rinkimuose į Lietuvos Aukš-
čiausiąją Tarybą-Atkuriamą-
jį Seimą. Ogi Darbo biržos 
Rokiškio skyriui. Arba ką 
tyrinėjo grafas, sudaręs oo-
logijai skirtą katalogą. Ne 
vienas žaidėjas visam gyve-
nimui įsidėmės, kad oologi-
ja – tai mokslas, tyrinėjantis 
paukščių kiaušinius. Reikėjo 
prisiminti, ir kurios giminės 
herbas yra žvakidė, ir kas pa-
sirašė dokumentą, kuriame 
pirmą kartą paminėtas Rokiš-
kio vardas.

Jau po pirmojo turo išryš-
kėjo lyderiai: devynis iš de-

šimties taškų surinko „Ketu-
rakiai“. Jie ir kitus turus buvo 
lyderiai. Po pirmojo etapo an-
tri buvo su aštuoniais taškais 
– karių ir jų šeimų komanda 
DVI. Antrasis turas, skirtas 
Rokiškio meno pasauliui, šiek 
tiek pakišo koją šiai ekipai, 
ir ji tik šiame etape liko tre-
čia, tačiau kituose užtikrin-
tai atgavo antrąją poziciją. 
O bendroje įskaitoje nuo pat 
pirmojo etapo iki pat žaidimo 
pabaigos DVI įsitvirtino an-
troje vietoje. Lyderių dveje-
tukas prieš ketvirtąjį turą jau 
tapo faktiškai nepavejamas. O 
štai dėl trečiosios vyko atka-
kli kova. „Keturakiai“ laimė-
jo visus keturis turus, surinko 
41 tašką. Antra buvo DVI ko-
manda, surinkusi 34 taškus. 
O štai Visuomenės sveikatos 
biuras ir „Senamiesčio“ ekipa 
nuo pat antrojo turo atkakliai 
kovėsi tarpusavyje: „Sena-
miesčiui“ pavyko išsaugoti 
šiame ture įgytą vieno taško 
persvarą. O trečiąjį ir ketvir-
tąjį turą komandos surinko po 
lygiai taškų.

Taigi, pergalę šventusiems 
„Keturakiams“ teko didelis 
saldusis prizas, bilietai dešim-
čiai asmenų į Interrampos fes-
tivalį. Likusioms komandoms 
teko Kultūros centro dovanos: 
knygos bei kiti vertingi prizai 
bei „Rokiškio sūrio“ firminiai 
sūriai. Ir, žinoma, labai smagi 
„Kiškio dovanėlė“: saldai-
niai-žirniukai.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Šv. Mišios apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje – 
vienas gausiausių miesto šventės renginių

Atlaidai yra esminė mies-
to šventės dalis, turinti gilią 
ne tik religinę, bet ir istori-
nę prasmę. Atlaidai nuo pat 
krikščionybės pradžios buvo 
kasmetinis centrinis miesto 
gyvenimo įvykis: būtent ši 
diena sutraukdavo į bažny-
čią minias tikinčiųjų, o po to 
vykdavo šventiniai renginiai: 
didžiausios metų mugės, rite-
rių turnyrai, didikų puotos, o 
ir parapijiečiams tai buvo su-
sitikimų su seniai nematytais 
artimaisiais, bičiuliais diena. 
Mažėjant gyventojų religin-
gumui, atlaidai vis tiek nepra-
randa savo reikšmės. Juolab, 
kad parapijos kuria prasmin-
gas, visuomenei patrauklias 
tradicijas. Puikus to pavyz-
dys – Rokiškio šv. apaštalo 
evangelisto Mato parapija. Ji 
ne tik surengė gražią šventę, 
bet ir puoselėja bažnytinėmis 
tradicijomis paremtą naujovę: 
jau antrus metus ruošia speci-
alią šv. Mato arbatą. Ir, kaip 
priimta daugelyje katalikiškų 
šalių, po šventinių šv. Mišių 
šventoriuje buvo surengta jos 

degustacija su pyragėliais ir 
smagiu bendravimu.

Bažnyčia pilna
Šventinių renginių šurmu-

lyje šv. Mišios tikriausiai nėra 
pats pramogine prasme pa-
traukliausias renginys. Tačiau 
rokiškėnai parodė, kad ne tik 
pramogos per miesto gimta-
dienį svarbios. Bažnyčia buvo 
pilnutėlė žmonių. 

Parapijos bendruomenė 

labai gražiu akcentu parodė, 
kieno šventė minima: nuo sa-
kyklos laiptelių prie pagrin-
dinio altoriaus buvo perkelta 
šventės kaltininko šv. Mato 
statula. Bažnyčioje matyti ir 
gražūs rudens akcentai: jur-
ginų puokštės iš rokiškėnių 
darželių.

Kaip ir dera atlaiduose, vie-
šėjo svečias kunigas. Jis klau-
sė išpažinčių, pasakė aktualų 
pamokslą apie Dievo vynuo-

gyną ir jo darbininkus. Dva-
sininkas kalbėjo apie šiandie-
ninį merkantilizmą, kai Dievo 
malonę bandoma „nusipirkti“ 
nuopelnais, reikalauti jos kaip 
atlygio. „Kartais žmogus, va-
kare darydamas sąžinės aps-
kaitą, suskaičiuoja savo nuo-
pelnus. Jei galėtų, jis ištiestų 
kaklą, kad pamatytų, ar tikrai 
visi nuopelnai ten, Danguje, 
užrašyti“, – liaudiškojo tikėji-
mo ypatumus akcentavo dva-
sininkas. Jis teigė, kad svarbu 
išgirsti Dievo kvietimą, kad 
visi yra kviečiami pas jį, ne-
paisant socialinės padėties, 
charakterio savybių.

Po šv.Mišių svečias už sim-
bolinę kainą rokiškėnams pa-
siūlė įsigyti knygelių apie šv. 
Antaną dvitomį. Norinčiųjų 
buvo tiek, kad jų kunigui teko 
atsinešti papildomai.

Arbata, žolelės – 
sena bažnyčių tradicija
Labai gražiai su šv. Mato 

atlaidais derėjo ir parapijos 
naujovė – jau antrus metus 
darbščios parapijos moterys iš 

vaistingųjų žolelių ruošia ypa-
tingą šv. Mato arbatą. Ji ne-
skirta gydyti, skirta bendrauti. 
Tai labai gražus akcentas se-
nosios bažnyčių, vienuolynų 
tradicijos, kai jų sodeliuose 
buvo auginami vaistingieji 
augalai, kuriami jų gydan-
tys mišiniai, kurių receptūros 
buvo perduodamos iš kartos į 
kartą. Dekano Eimanto Novi-
ko palaimintos, tik ką surinktų 
ir sudžiovintų vaistažolių pa-
kuotės iškeliavo į bažnyčios 
šventorių. Čia kiekvienas ga-
lėjo pasivaišinti karšta arbata, 
paragauti siūlomų saldumynų. 
Ir čia pat įsigyti arbatos pa-
kuotę, už auką. Visos surink-
tos lėšos bus skirtos bažnyčios 
reikmėms.

Pradeda katechezes
Rokiškio miesto gimtadie-

nis savotiška nauja pradžia 
ir jauniesiems miesto katali-
kams: prasidės kelių mėnesių 
trukmės pasirengimas priimti 
sakramentus. Jau visai ne-
trukus prasidės katechezės 
besirengiantiems priimti Pir-

mąją Komuniją, Sutvirtini-
mo sakramentą. Laukiami 
ir suaugusieji, kurie norėtų 
ruoštis įkrikščioninimo sakra-
mentams. Išsamesnės infor-
macijos apie derėtų teirautis 
parapijos el. paštu, taip pat 
juo registruojami ir kateche-
zių dalyviai. Žinoma, užsire-
gistruoti galima pas parapijos 
dvasininkus.

Ir turgelyje – 
religiniai akcentai
Trečią dieną Rokiškyje šur-

muliuojanti mugė sekmadienį 
po truputį ėmė išsisemti. Įdo-
mu, kad negausūs prekeiviai 
pasidalino į dvi grupes. Arčiau 
bažnyčios Nepriklausomybės 
aikštėje buvo prekiaujama de-
vocionalijomis: šventaisiais 
paveikslais, rožiniais, medali-
kėliais, maldaknygėmis. Prie 
šių prekeivių stalų glaudėsi 
tradicinių amatų puoselėtojai. 
O kitoje aikštės pusėje rikiavo-
si pyragų, rūkytos mėsos, pin-
tinių, kosmetikos pardavėjai.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Šv. Mato arbata – puikiai tinka bendrauti. Tą savo pavyzdžiu rodė Rokiškio 
dekanato dekanas, Rokiškio šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos 
klebonas Eimantas Novikas.                                  L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.
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Jei ne Rokiškyje dirbanti socialinė darbuotoja Greta, dvyliktokas 
nebūtų net nuvykęs į egzaminą

Socialinė darbuotoja 
Greta Giriūnaitė padeda 
susitikti tėvų globą prara-
dusiems vaikams ir globė-
jų, įtėvių šeimoms. Šis su-
sitikimas – tai vingiuotas 
procesas, kurio metu šei-
mos ir vaikai pažįsta vieni 
kitus, kartu sprendžiamos 
iškilusios problemos, įvei-
kiamos skaudžios traumos. 
Greta, dirbanti Rokiškio 
socialinės paramos centro 
globos koordinatore, šiame 
procese dalyvauja kaip pa-
tarėja, palydėtoja ir ugdy-
toja.

„Kaip socialinė darbuo-
toja aš atstovauju labai 
jautriai ir svarbiai žmonių 
grupei – tėvų globos nete-
kusiems vaikams bei kartu 
teikiame paslaugas glo-
bėjų, įtėvių, šeimynų šei-
moms. Kai žinai, kad nuo 
tavęs priklauso, kaip pa-
sisuks vaiko likimas, kas-
dienis darbas tampa labai 
prasmingas. Būna, ateina 
žmonės su lūkesčiu įvaikin-
ti ar globoti vaikelį, nes ne-
gali susilaukti biologinio. 
Tokiu momentu jautiesi 
darantis tikrai didį darbą 
– suvedantis tėvų neturintį 
vaiką ir rūpestingą šeimą“, 
– šypsosi Greta.

Pirmas pasiekimas –
ryšio užmezgimas
„Reikia suprasti viena – 

socialinis darbas niekada 
nebuvo ir nebus įvertinamas 
aiškiai apskaičiuojamais 
rezultatais, – sako Greta. – 
„Socialinis darbas – tai pro-
cesas, kuris gali tęstis dauge-
lį metų, o pokyčiai gali būti 
minimalūs. Iš kitos pusės 
– jeigu žmogus atsisakė ne-
tinkamo elgesio – tai jau yra 
didelė pergalė“.

Pasak moters, ir jai, ir jos 
kolegoms visų svarbiausia – 
žmogaus atvirumas bendrau-
jant su socialiniu darbuotoju 
ir užsimezgęs tarpusavio ry-
šys. Tai jau galima vadinti 
tarpiniu pasiekimu, žingsniu 
pirmyn.

„Manau, socialinis dar-
buotojas gali vadintis profe-
sionalu tik tuomet, kai jam 
tikrai rūpi emocinė, psicho-
loginė mūsų bendruomenės 
savijauta, kai sąmoningai 
siekia įkvėpti motyvacijos 
šeimai, kad ji pakeistų netin-
kamus įpročius ar pati gebė-
tų spręsti kylančias proble-
mas“, – savo nuomonę apie 
socialinio darbuotojo darbo 
prasmę dėsto pašnekovė.

Ji priduria nė nenumaniu-
si, kad koreguoti, keisti ne-
tinkamus žmogaus įpročius, 
elgesį, gali būti taip sunku, 
kartais pakeisti požiūrio ir 
mąstymo – praktiškai visai 
neįmanoma. Rodos, turėtu-

mei greitai nuleisti rankas 
ir keisti darbą. Bet Greta tik 
šypteli, nes ji jau turi skep-
tikams paruoštą atsakymą 
– kai sunku, prisimena sė-
kmingai pasibaigusias istori-
jas. Tai stiprina, palaiko.

„Prisimenu šeimas, vai-
kus, su kuriais dirbau ar dir-
bu. Prisimenu šeimą, kuri 
prieš trejus metus baigė 
globėjų ir įtėvių programos 
mokymus ir svajojo įvaikin-
ti 2 mažylius. Po mažiau nei 
pusės metų šeima sulaukė 
pasiūlymo įvaikinti tik ką gi-
musį berniuką. Tas jausmas, 
kai vaikui randama įtėvių 
šeima, o šeimai – vaikelis, 
yra neapsakomas, suteikian-
tis pilnavertiškumą. Po kurio 
laiko šeima atvyko į globos 
centrą mūsų aplankyti, ir 
tarsi sakydama kūdikiui iš-
tarė: „Žiūrėk, tai yra mūsų 
fėjos, kurios „atnešė“ tave 
pas mus“. Iki dabar šią isto-
riją prisimenu su džiaugsmo 
ašaromis“, – pasakoja G. Gi-
riūnatė.

Paauglį prireikė 
išversti iš lovos, 
o dabar jis didžėjus
Socialinė darbuotoja Gre-

ta pasakoja, kad pagrindi-
nis jos darbas – organizuoti 
įvairiapusę pagalbą globėjų, 
rūpintojų ar įtėvių šeimoms 
ir jų vaikams. Didelė dalis 
jos darbo dienos prabėga 
konsultuojant šeimas pačiais 
įvairiausiais klausimais – 
nuo sveikatos rūpesčių iki 
vaiko ugdymo ar auklėjimo 
klausimų. Ji kartu su šeima 
sudaro individualų pagalbos 
šeimai planą, stebi jo įgy-
vendinimą, padeda šeimos 
nariams įveikti sunkumus 
tose srityse, kur įgūdžiai dar 
nesusiformavę.

Pašnekovė taip pat rengia 
psichologinius mokymus ir 
seminarus, organizuoja pa-
galbos sau grupes, tęstinius 
mokymus, dalyvauja globo-
jamų vaikų susitikimuose 
su biologinėmis šeimomis, 
tarpininkauja suaugusiems 
sprendžiant įvairius kylan-
čius klausimus dėl vaikų, 
ruošia šeimas tapti globėjais, 
rūpintojais, įtėviais, vertina 

jų pasirengimą šiam svar-
biam žingsniui.

„Dažna pagalba – tiesiog 
išklausymas. Būna, užten-
ka tik patarimo, palaikymo, 
padrąsinimo, kad žmogus 
toliau galėtų eiti savarankiš-
kai. Tai liečia ir situacijas su 
vaikais. Prisimenu, visai ne-
seniai jaunuoliui padėjome 
susirinkti informaciją apie 
profesinę mokyklą, kurioje 
jis svajojo mokytis. Ir jis joje 
jau mokosi nuo šio rugsėjo“, 
– prisimena G. Giriūnaitė.

„Mane labai įkvepia su-
augę buvę globotiniai, kurie 
ateina į globos centrą aplan-
kyti, papasakoja, kaip seka-
si. Prisimenu jaunuolį, dabar 
jau pilnametį, su kuriuo prieš 
porą metų dirbau labai in-
tensyviai. Jis buvo praradęs 
motyvaciją mokytis, tad ne-
siruošė eiti į mokyklos bai-
gimo egzaminus. Tą rytą, kai 
jam turėjo būti egzaminas, 
važiavome pas jį į namus, ra-
dome miegantį, pakėlėme ir 
nuvežėme į mokyklą. Žino-
jome, kad pats nenuvyks, nes 
mokykloje buvo jaunuolių 
grupė, kuri iš jo šaipėsi, gra-
sino sumušti. Ir ką jūs mano-
te? Egzaminus išlaikė, gavo 
mokyklos baigimo diplomą 
ir toliau tęsia mokslus profe-
sinėje mokykloje“, – pridu-
ria socialinė darbuotoja.

Greta pasakoja, kad nors 
anksčiau atrodė, jog šis vai-
kas „prarastas“, dabar jis 
laisvu laiku dirba didžėjumi, 
dalyvauja ugnies fakyrų pasi-
rodymuose, turi įvairių veiklų 
ir darbų. Pašnekovė sako daž-
nai susimąstanti, kaip būtų 
susiklostęs jaunuolio likimas, 
jeigu tąsyk nebūtų palydėję jo 
į egzaminus: jis nebūtų pabai-
gęs mokyklos, negalėjęs įsto-
ti į mokytis norimos profesi-
jos, o užkluptas nesėkmių gal 
būtų linkęs į save griaunantį, 
žalojantį elgesį.

Mergaitė stebėjosi 
globėjos supratingumu
Pašnekovė pasakoja besi-

žavinti budinčiais globoto-
jais. Jie, tie tikrieji profesio-
nalai, stebina savo stiprybe, 
optimizmu, gebėjimu susi-
draugauti su vaikais, padėti 

išgyti nuo patirtų traumų.
„Viena iš mūsų globos 

centro budinčių globotojų 
tiesiog daro stebuklus. Pri-
simenu atvejį, kai jų šeimoje 
apsigyveno trys sudėtingo 
elgesio vaikai. Mažieji buvo 
tiesiog „laukinukai“: neturė-
jo jokių ribų, jiems negaliojo 
jokios taisyklės. Dar skau-
džiau, kad jie žalojo save, 
nuolat mušė vienas kitą, ne-
turėjo valgymo ir higienos 
įgūdžių, elgėsi agresyviai ir 
prieš globėjus.

Vyriausia mergaitė, tuo-
met jai buvo vienuolika, vis 
stebėdavosi, kaip globėja su-
pranta, kada jai liūdna, kada 
ji nori, pavyzdžiui, vaisių, ir 
visuomet reaguoja į jos emo-
cijas, atliepia būtiniausius 
poreikius. Kai vaikai grįžo 
atgal į savo biologinę šei-
mą, net praėjus daugiau kaip 
metams, vis dar paskambina 
budinčiai globotojai, pasi-
kalba. Tokiais atvejais susi-
mąstai, kokia vis tik didžiulė 
įtaka vaikams padaryta, kiek 
naujų ir teigiamų įgūdžių bei 
įpročių jie išsineša iš globė-
jų šeimos ir vėliau netgi kai 
ko išmoko savo biologinius 
tėvus“, – pasakoja socialinė 
darbuotoja.

Pasak pašnekovės, šei-
mose, su kuriomis jai tenka 
dirbti, dažniausios proble-
mos kyla dėl tarpusavio san-
tykių: globėjai nesupranta 
vaikų, vaikai – globėjų. Tuo-
met tenka ieškoti kompromi-
sų, stengtis įkvėpti stiprybės 
pačius žmones spręsti savo 
problemas. Socialinis dar-
buotojas paprastai gelbsti ir 
pataria tik tiek, kiek reikia, 
nes pernelyg didelė pagalba 
nesuteikia asmeniui savaran-
kiškumo.

„Kiekvieno vaiko patirtos 
traumos, su kuriomis jis atei-
na į globėjų ar įtėvių šeimą, 
skirtingos, bet turi ir bendrų 
bruožų. Pavyzdžiui, vaikai iš 
šeimų, kuriose jie buvo ne-
prižiūrimi ilgą laiką, ateina 
jau beveik suaugę, perėmę 
suaugusiųjų funkcijas – rū-
pinasi namų buitimi, broliais 
ir seserimis, netgi girtaujan-
čiais biologiniais tėvais.

Kai kurie globėjai stebisi 
ir džiaugiasi, kokie savaran-
kiški vaikai, kaip viską moka 
patys. Tačiau tai išgirdę mes, 
socialiniai darbuotojai, su-
klūstame, – jei vaikas pati-
ria suaugusiojo rūpesčius, 
atlieka darbus ne pagal savo 
amžių, net nežino, kas yra 
nerūpestinga vaikystė, neiš-
gyvena svarbių raidos tarps-
nių, tuomet užaugęs ar paau-
glystės laikotarpiu susidurs 
su dideliais sunkumais“, – 
patirtimi dalijasi Greta.

Vaikai, kuriuos tenka ap-
gyvendinti pas budinčius 

globotojus, paprastai ateina 
iš šeimų jau patyrę smurtą: 
psichologinį, fizinį, seksuali-
nį, nepriežiūrą. Jie labai bijo, 
kad tai vėl pasikartos. Smur-
tas palieka daugybę baimių: 
mirties, tamsos, uždarytų 
durų, vyriškos lyties asmenų 
ir panašiai. Anot pašneko-
vės, iš pirmo žvilgsnio šių 
vaikų baimės yra panašios į 
kitų vaikų, bet nerimas, jei-
gu jis trunka labai ilgai arba 
tęsiasi nuolat, vaikui tampa 
nepakeliama našta.

Geriausia, 
kai grįžta į savo šeimą
Anot Gretos, jeigu vai-

kas sėkmingai adaptuojasi 
šeimoje, randa jį mylinčius, 
su juo sutarti bei atliepti jo 
poreikius gebančius globė-
jus, rūpintojus ar įtėvius, tai 
yra didelis pasiekimas. Dar 
geriau, jeigu pasiseka moty-
vuoti šeimas keisti gyvenimo 
būdą ir susigrąžinti savo bio-
loginius vaikus, jai rūpintis, 
mylėti, nebekartoti buvusių 
klaidų.

„Prisimenu istoriją, kai 
12 metų mergaitė maždaug 
metus gyveno laikinųjų glo-
bėjų šeimoje. Mergaitė jau-
tėsi puikiai, svajojo, sukūrė 
artimą ir pozityvų ryšį su 
globėja ir trimis biologiniais 
jos vaikais. Tuo metu mer-
gaitės biologinė mama ėmė 
keisti savo gyvenimą: atliko 
pagalbos šeimai plane iškel-
tus reikalavimus ir atsirado 
galimybė dukrai sugrįžti pas 
mamą.

Deja, pati mergaitė pasi-
sakė nebenorinti grįžti, nors 
bendrauti su mama nori ir 
bendrauja. Kodėl taip nuti-
ko? Iki patekdamas pas glo-
bėjus, vaikas savo šeimoje 
patyrė daug skriaudų, ypa-
tingai iš mamos sugyventi-
nių, todėl pasirinko likti glo-
bėjų šeimoje. Tad tai kartu ir 
graži istorija, ir , žvelgiant iš 
kitos pusės – skaudi“, – pri-
simena Greta.

Pasak socialinės darbuo-
tojos, jai gražiausios tos is-
torijos, kuriose vaikai po 
skaudžių išgyvenimų, turi 
galimybę sugrįžti į biolo-
gines šeimas, nes tėvai iš-
sprendė savo problemas, iš-
moko rūpintis vaikais. Greta 
prisipažįsta, kad kiekvienas 
kartas, kai vaikas atsisveiki-
na su globėjais ir bėga į glėbį 
savo biologiniams tėvams, 
išspaudžia ašarą.

Džiaugiesi ir už šeimą, 
kad ji atsikratė įsisenėjusių 
problemų, ir už vaiką, ku-
ris praktiškai visuomet nori 
grįžti pas biologinius tėvus: 
vėl į savo kambarį, pas savo 
augintinius. Kaip bebūtų, bi-
ologinių tėvų nepakeis nie-
kas, bent jau mažam vaikui. 

Vyresnis vaikas jau suvokia 
pasaulį kitaip: geba atsirink-
ti, koks gyvenimo būdas yra 
geras, o koks – pražūtingas. 
Vaikai bijo pasikartojančių 
nemalonių įvykių, kuriuos 
patyrė“, – sako G. Giriūnai-
tė.

Pasiūlyti pagalbą 
reikia drąsos
Pašnekovė džiaugiasi, kad 

pati užaugo darnioje šeimo-
je. Pasakoja, kad jos tėvų 
santykiai buvo ir yra darnūs, 
nuoširdūs, palaikantys.

„Mano tėvai man yra au-
toritetas. Juk būtent jie mane 
išmokė visko nuo pagrindų, 
įskiepijo vertybes, pažiūras, 
supratimą, kuriuo dabar ga-
liu dalintis su kitais, padėti 
kitiems. Tėvams darbas buvo 
ir yra vertybė, kaip ir dabar 
man. Visuomet laikausi po-
zicijos, kad kokio darbo ar 
veiklos besiimčiau, turiu tai 
atlikti profesionaliai, o ypa-
tingai – socialiniame darbe, 
nes tai darbas su žmonėmis. 
O mano atveju – dargi labai 
jautria žmonių grupe“, – tei-
gia Greta.

Ji sakosi iš prigimties 
mėgstanti daug bendrauti, 
megzti naujas pažintis, nebi-
janti užkalbinti nepažįstamų 
žmonių, ypač jei pastebi, kad 
reikia pagalbos. Gretos ma-
nymu, gali būti, kad ši vidinė 
drąsa lėmė socialinio darbuo-
tojo profesijos pasirinkimą.

Vertindama socialinio dar-
bo svarbą visuomenei Greta 
siūlo pradėti nuo abstrakčių 
dalykų: gyvenimo vertę kuria 
ir sudaro žmonių laimingumo 
rodiklis. Kuo žmonės laimin-
gesni, tuo mažiau kyla konf-
liktų ar smurto. Pašnekovė 
įsitikinusi, kad vienas iš soci-
alinio darbo tikslų – suteikti 
drąsos ir pasitikėjimo žmogui 
pačiam spręsti kylančias pro-
blemas. Bėdoms sumažėjus 
ar išnykus, žmogus tampa lai-
mingesnis, gyvenimo kokybė 
– geresnė, o pasitikėjimas sa-
vimi aukštesnis.

Socialiniame darbe svar-
bu ir prevencija: motyvuoti, 
palaikyti, būti pagalbininku 
palūžusiems, kad ateityje jie 
nepatirtų krizių arba gebėtų 
jas įveikti susidūrę.

Gretos nuomone, socia-
linis darbas – tai pagarbos 
vertas darbas. Nors jo vertė 
neišmatuojama, itin svar-
bi kiekvienam iš mūsų, nes 
nežinia, kada prireiks tokio 
specialisto pagalbos. Todėl 
žmonės turėtų vertinti šią 
profesiją, kuri, ypač senstan-
čiuose šalies rajonuose, yra 
bene pagrindinė, palaikanti 
žmones, susiduriančius su 
įvairiais sunkumais.

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.
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AUGALAI

• Eglutes. Paprastoji eglutė su 
atvira arba uždara šaknų sistema, 
paprastoji pušis su uždara šaknų 
sistema, maumedžio sodinukai su 
uždara šaknų sistema.  
Tel. 8 676 45 468. Rokiškis
• Beicuotą kvietrugių sėklą 
MELOMAN. Tel. 8 602 53 232. 
Rokiškis
• Pašarinius kviečius, miežius.  
Tel. 8 627 34 750. Rokiškis
• Rugius, tinkančius sėklai 
(išvalyti). Kaina sutartinė.  
Tel. 8 618 33 568. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau auklės darbo savaitgaliais. 
Esu 16 metų mergina. Atsakinga, 
kruopšti ir sąžininga. Galiu 
prižiūrėti bet kokio amžiaus vaikus. 
Tel. 8 606 25 510. Rokiškis
• Ieškau bet kokio darbo Pandėlyje 
ir aplink. Turiu traktorininko darbo 
patirties, turiu Tr  ir Tr2 kategorijų 
traktorininko pažymėjimą. Turiu 
patirties dirbant miške, tvarkau 
aplinką, pjaunu malkas.  
Tel. 8 624 53 501. Rokiškis
• Ieškau darbo, turiu vairuotojo 
pažymėjimą. Tel. 8 695 28 930. 
Rokiškis
• Jauna mergina ieško darbo 
Rokiškyje-Juodupėje. Studijuoju 
2 kurse, sandėlininkės-operatorės 
profesiją, tad reiktų, kad mane 
priimtų atlikti praktiką, ir kad 
galėčiau dirbti. Kaina 600 Eur.  
Tel. 8 676 90 764. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Ieškau žmogaus, kuris galėtų 

pastatyti tokią pavėsinę. 
 Tel. 8 615 40 488. Rokiškis
• Skubiai reikalingi pastolių 
montuotojai. Darbas Belgijoje. 
Atlyginimas nuo 1400 Eur iki 2500 
Eur (atskaičius mokesčius). 
Tel. 8 641 55 518. Vilnius
• Ieškomas skardų montuotojas 
Vilniuje. Išsamesnės informacijos 
kreiptis telefonu.  
Tel. 8 677 13 707. Vilnius
• Ieškomi dažytojai dirbti su 
individualios veiklos pažymėjimais  
Vilniuje. Išsamesnės informacijos 
kreiptis telefonu. Tel. 8 677 13 707. 
Vilnius
• Ramundas GM, UAB ieško 
krautuvo vairuotojo (-os) 
gamyboje. Darbo vieta - 
Panemunėlio gel.stotis, Rokiškio 
raj. Iš Rokiškio darbuotojai 
vežami įmonės transportu. Darbo 
užmokestis nuo 607 Eur iki 964 Eur 
neatskaičius mokesčių. 
Tel. 8 612 26 202. Rokiškis
• Ieškau mūrininko, kuris galėtų 
sumūryti sieną iš plytų.  
Tel. 8 680 49 599.  
Rokiškis
• Darbui Aukštakalniuose ieškome 
autokrautuvo vairuotojo. Darbas: 
produkcijos išvežimas į sandėlį, 
vilkikų krovimas. Atlyginimas nuo 
700 Eur neatskaičius mokesčių.  
Tel. 8 626 31 878. Rokiškis
• Ramundas GM, UAB reikalingas 
(-a) padėklų kalimo staklių 
operatorius (-ė). Darbo vieta - 
Panemunėlio gel. stotis, Rokiškio 
raj. Iš Rokiškio darbuotojai 
vežami įmonės transportu. Darbo 
užmokestis – nuo 607 Eur iki apie 
876 Eur neatskaičius mokesčių.  
Tel. 8 612 26 202.  
Rokiškis
• Ieškau fasado apdailos specialistų. 
Kaina derinama vietoje. Viso 
1600 kv. m. Atsiskaitymas kas dvi 
savaites. Reikalingi apdailininkai. 
Darbas Vilniuje, apgyvendinsiu. 
Darbas ilgam. Tik mokantiems ir 
suprantatiems darbą. Kaina 2500 
Eur. Tel. 8 604 74 745.  
Rokiškis

KITA

• Ruloną marlės. Rulono plotis 0,9 
m, svoris 27 kg. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 675 03 048. Rokiškis
• Metalinį seifą. Kaina 105 Eur. 
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• 3 l talpos stiklainius. 50 vnt. 
Vieneto kaina 0,7 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Svarainius. 1 Eur/kg.  
Tel. 8 692 86 920. Rokiškis
• Statybinį vagonėlį ant ratų. 
Kaina 2900 Eur. Tel. 8 623 38 045. 
Rokiškis
• Tentą su visa konstrukcija. 
4,20x2x10x1,40. Konstrukciją 
galima pakelti iki 2,40 ir uždedama 
papildoma tento juosta. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 623 38 045. 
Rokiškis
• Trijų dalių persirengimo spinteles. 
Garažui, servisui. Galima pirkti 
ir po vieną. Spintelėse yra vieta 
pasidėti batams. Vienos dalies 
kaina 35 Eur, visos trys 100 Eur. 
Tel. 8 623 38 045. Rokiškis
• Akumuliatorinį suktuką-
perforatorių BOSCH  GSB 36 V-LI 
PROFESSIONAL. Yra kroviklis. 
Viskas veikia gerai. Kaina 110 Eur. 
Tel. 8 641 06 273. Rokiškis
• Sausas, skaldytas, įvairias malkas. 
Atvežu. Tel. 8 612 20 251.  
Rokiškis
• Traktorinę priekabą 2pts4.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Žieminių kviečių sėklą Scagen 
C3, beicuota, abdarota biologiniais 
produktais, likutis apie 350-400 kg. 
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis
• Malkas. Tel. 8 618 82 825. 
Rokiškis
• Naudotus ketaus radiatorius.  
Tel. 8 611 20 442. Rokiškis
• Naujus, įvairius klausos aparatus. 
Pagaminti Čekijoje ir Vokietijoje. 
Siunčiu. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujus žvejybinius tinklus. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 678 66 028.  
Rokiškis
• Pigiai parduodu malkas rąsteliais, 
kaladėmis ir skaldytas. Baltalksnis, 
beržas. Tel. 8 699 03 637.  
Rokiškis
• Dujinį pistoletą Valtro, 
lygiavamzdį šautuvą Izh, graižtvinį 
šautuvą Bars. Tel. 8 614 86 750. 
Rokiškis
• Stogo bagažinę su skersiniais. 
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
• Miltus gyvuliams šerti. Atvežu. 
Tel. 8 652 80 328. Rokiškis
• Storesnę, metalinę statinę kurui. 
200 l. Tel. 8 615 55 734.  
Rokiškis
• Naujus bičių avilius.  
Tel. 8 615 55 734. Rokiškis

• Sausas, pušines, suskaldytas 
malkas. Supjautos po 40 cm. Kaina 
23 Eur. Tel. 8 685 30 693.  
Rokiškis
• Bityną su 10 šeimų, paruoštų 
žiemojimui ir vagonėlį.  
Tel. 8 618 33 452. Rokiškis
• Įvairių matmenų, pjautą medieną. 
Tel. 8 618 33 452. Rokiškis
• Ketaus radiatorius. 8, 10, 12 
sekcijų, 1 sekcijos kaina 3 Eur.  
Tel. 8 646 09 860. Rokiškis
• 3 kub. m cisterną. Tel. 8 699 33 
786. Rokiškis
• Naują ketaus vonią ir radiatorius. 
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Paruoštus sienojus pirčiai.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Žieminius česnakus. 2,5 Eur/kg. 
Tel. 8 687 83 712. Rokiškis
• Nedidelį kiekį sienininės 
kamštinės dangos.  
Tel. 8 614 61 230. Rokiškis
• Naudotas trinkeles.  
Tel. 8 614 61 230. Rokiškis
• Didelius lauko akmenis.  
Tel. 8 614 61 230. Rokiškis
• Žirnius. Tel. 8 601 92 716. 
Kupiškis
• Lygiavamzdį šautuvą IZH 54, 
12*70. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 686 91 017. Rokiškis
• Graižtvinį šautuvą Mauser 98, 
kalibras 3006 sprigfield. Mažai 
naudotas, geros būklės.  
Tel. 8 686 91 017. Rokiškis
• Kopūstų pjaustyklę. Kaina 18 Eur. 
Tel. 8 625 81 278. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Medų, 1 kg/4 Eur.  
Tel. 8 612 96 373. Rokiškis
• Bulves. Maišas 12 Eur, 
nekondicinių maišas 6 Eur, 
pašarinės - 80 Eur/t. Kiekis ribotas. 
Kazliškio sen. Tel. 8 615 46 365. 
• Auksis – rudeninius obuolius. 
Vaisiai labai skanūs, aromatingi, 
rūgščiasaldžiai. Minkštimas 
gelsvas, švelnios konsistencijos, 
labai sultingi. Šerdelė nedidelė. 
Avietes Turime daug kitų obuolių 
veislių. Tel. 8 650 44 421.  
Rokiškis
• Valgomas bulves Juodupėje, 
didesnius kiekius galime pristatyti į 
reikiamą vietą. Tel. 8 620 47 270. 
• Avietes. Tel. 8 678 03 831. 
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Telefoną Samsung S2. Kaina 45 
Eur. Tel. 8 648 41 007.  
Rokiškis
• Iphone 7, be kroviklio. Pridedu 
keletą nugarėlių. Kaina 120 Eur. 
Tel. 8 605 90 025. Rokiškis
• IPhone 6. Būklė 9/10. Yra skiltis, 
apsauginė plėvelė, viskas puikiai 
veikia. Kaina 75 Eur.  
Tel. 8 601 87 390. Rokiškis
• Labai geros būklės mobilųjį 
telefoną iPhone 6s, 16GB. Spalva 
auksinė. Kroviklis. Domina 
keitimas. Kaina 100 Eur.  

Tel. 8 647 55 957. Rokiškis
• Geros būklės iPhone 7 32GB. 
Spalva auksinė. Dokumentai. 
Užrakintas iCloud, Home mygtukas 
veikia. Domina keitimas. Kaina 60 
Eur. Tel. 8 647 55 957.  
Rokiškis
• Labai geros būklės mobilųjį 
telefoną iPhone 6s, 16GB. Spalva 
sidabrinė. Kroviklis, dėkliukai. 
Domina keitimas. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 647 55 957. Rokiškis
• Labai geros būklės mobilų 
telefoną iPhone 6s, 32GB. Spalva 
auksinė. Kroviklis. Domina 
keitimas. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 647 55 957. Rokiškis
• Geros būklės mobilųjį telefoną 
iPhone 7, 128 GB. Spalva Rose 
Gold. Dokumentai, dėžutė, 
dėkliukas. Domina keitimas. 
Kaina 180 Eur. Tel. 8 647 55 957. 
Rokiškis
•  Xiaomi Redmi 5 Plus. Naudotas, 
bet puikiai veikiantis, yra 
apsauginis stiklas, kuris itrūkęs. 
Taip pat pridedu du dėklus, yra 
dėžutė, beveik pilna komplektas, 
nėra tik adatėlės, pats telefonas be 
defektų, tik nugarėlėje nežymiai 
apsilupę dažai. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 625 26 232. 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
• iPhone 7. 32 GB, juodas. Domina 
keitimas. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 647 55 957. Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują 
mobilų telefoną iPhone 6s, 16GB. 
Spalva Rose Gold. Dokumentai, 
dėžutė, dėkliukas, ausinės. Domina 
keitimas. Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 647 55 957. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS
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05:05 Tarnauti ir ginti
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
09:00 Alpių detektyvai
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:35 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Piniginės reikalai
12:30 Keliai. Mašinos. 
Žmonės
13:00 (Ne)emigrantai
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 Pasaulio puodai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 LR Seimo rinkimų 
debatai

22:30 Dviračio žinios
23:00 Medičiai. Florencijos 
valdovai 
00:00 Alpių detektyvai
00:45 Klausimėlis
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Pasaulio puodai
03:00 Panorama
03:30 Dienos tema 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Gyventi kaime gera
04:30 Klausimėlis
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Tarnauti ir ginti

06:25 Bakuganas. Kovos planeta 
06:55 Elena iš Avaloro 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Prieš srovę 
08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 Palaužti sparnai 
12:00 Tikroji žvaigždė 
13:00 Parduotas gyvenimas 

14:45 Kenoloto
14:47 Parduotas gyvenimas 
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios 
19:30 Gero vakaro šou 
20:30 Moterys meluoja geriau
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Sveiki atvykę į džiungles
00:00 Perėja 
01:00 24 valandos. Palikimas 
01:50 Amerikiečiai 
02:45 Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai 
03:40 Perėja
04:30 Ekstrasensų mūšis

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

13:30 Turtuolė varguolė
14:30 Našlaitės 
15:30 Juodvarnis 
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 VIDO VIDeO
21:00 Rimti reikalai 3 
21:30 Žinios
22:30 Gyvybė
00:35 Mirtinas ginklas 
01:30 Manhatanas naktį
03:20 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
04:50 Kalnietis

06:00 Strėlė 
07:00 Mano virtuvė geriausia 
08:15 Nepataisomi 
09:15 Ekstrasensai tiria 
10:20 Kobra 11 
11:25 Kondoras 
12:30 Nusivylusios namų 
šeimininkės 
13:25 Mano virtuvė geriausia 

14:50 Teisingumo agentai 
15:55 Ekstrasensai tiria 
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 
18:30 Betsafe–LKL čempionatas. 
Dzūkija - Žalgiris
21:00 Elektra
22:55 Palaidotas
00:50 Būk ekstremalas 
01:50 Nusivylusios namų 
šeimininkės

05:30 Nauja diena
06:30 Alfa taškas
07:00 Laikykitės ten
08:00 „Netikėtas teisingumas“
09:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
09:30 Kryptys LT
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
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 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
04:45 „Reali mistika“ 
05:30 Nauja diena
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24 05:05 Tarnauti ir ginti 

06:00 Hinnas
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 Vakaras su Edita
13:00 Pasaulio puodai
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 Daiktų istorijos
20:30 Panorama
21:30 LR Seimo rinkimų 
debatai
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. Asmens 

sargybinis
00:00 Alpių detektyvai
00:45 Klausimėlis
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Daiktų istorijos
03:00 Panorama 
03:30 Dienos tema 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Vakaras su Edita
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Tarnauti ir ginti

06:25 Bakuganas. 
Kovos planeta 
06:55 Elena iš Avaloro 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Gero vakaro šou
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 Farai 
20:30 Moterys meluoja
 geriau 
21:00 TV3 vakaro žinios 
22:00 Jūrų pėstininkas 2
00:00 Įrodytas nekaltumas
01:00 24 valandos. Palikimas 
01:50 Amerikiečiai
02:40 Ką mes veikiame 
šešėliuose 
03:05 Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai
04:00 Įrodytas nekaltumas
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 
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Bučiuoju. Rūta
21:00 Rimti reikalai 3 
21:30 Žinios
22:30 Keršto kelias
00:55 Mirtinas ginklas 
01:45 Gyvybė
03:20 Volkeris, Teksaso reindžeris 
04:50 Alchemija. VDU karta
05:20 RETROSPEKTYVA

06:00 Pragaro virtuvė 
07:00 Mano virtuvė geriausia 
08:15 Teisingumo agentai
09:15 Ekstrasensai tiria 
10:20 Kobra 11 
11:30 Pragaro virtuvė 
12:30 Nusivylusios namų 
šeimininkės 
13:30 Mano virtuvė geriausia 

14:50 Teisingumo agentai 
15:55 Ekstrasensai tiria 
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11
18:30 Strėlė 
19:30 Kondoras 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Visa griaunantis
23:20 Elektra
01:20 Būk ekstremalas 
02:15 Nusivylusios namų 
šeimininkės

05:30 Nauja diena
06:30 Alfa taškas
07:00 Laikykitės ten
08:00 „Netikėtas teisingumas“ 
09:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
09:30 Skonio reikalas
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
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 „Brangioji, aš 
perskambinsiu”
04:45 „Reali mistika“ 
05:30 Nauja diena

PE
N

K
TA

D
IE

N
IS

 0
9.

25 05:05 Tarnauti ir ginti 
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:00 Alpių detektyvai 
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija 
10:35 Tarnauti ir ginti 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Stilius
13:00 Daiktų istorijos
14:00 Žinios.
16:30 Kūrybingumo 
mokykla
16:45 Premjera. Seselė 
Beti 
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Vartotojų kontrolė
19:30 Beatos virtuvė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema

21:30 LR Seimo rinkimų debatai
22:30 Auksinis protas
23:55 Paryžiaus imperatorius
01:50 Išdavystė
03:40 Klausimėlis
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Beatos virtuvė
04:50 iš Padingtono
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Tarnauti ir ginti

06:25 Bakuganas. Kovos planeta 
06:55 Elena iš Avaloro 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Farai 
08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 Palaužti sparnai
12:00 Tikroji žvaigždė 
13:00 Parduotas gyvenimas
14:45 Kenoloto
14:47 Parduotas gyvenimas 
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 

16:30 TV Pagalba 
17:55 Namų idėja su IKEA 
18:30 TV3 žinios
19:30 Išvirkščias pasaulis
21:20 Bado žaidynės
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Bado žaidynės
00:15 Aukšta klasė
02:30 Jūrų pėstininkas 2
04:10 Sveiki atvykę į džiungles
05:40 Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai

05:20 RETROSPEKTYVA
06:30 Iš širdies į širdį 
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris 
10:00 Kalnietis 
11:00 Pakvaišusi porelė 
11:35 Rimti reikalai 3 
12:10 Būrėja 
13:30 Turtuolė varguolė
14:30 Našlaitės 
15:30 Juodvarnis

16:35 Labas vakaras, Lietuva
17:30 Lietuvos sprendimas
18:30 Žinios
19:30 KK2 penktadienis
21:00 San Andreas
23:15 Nelaisvėje
01:25 Absoliutus blogis 2. 
Apokalipsė
02:55 Keršto kelias
04:50 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

06:00 Strėlė 
07:00 Mano virtuvė geriausia 
08:15 Teisingumo agentai
09:15 Ekstrasensai tiria
10:20 Kobra 11 
11:25 Kondoras 
12:30 Nusivylusios namų 
šeimininkės 
13:30 Mano virtuvė geriausia 
14:50 Teisingumo agentai
15:55 Ekstrasensai tiria 

17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 
18:30 Strėlė 
19:30 Amerikietiškos imtynės 
21:30 Skundikas
23:45 Visa griaunantis
02:00 Būk ekstremalas 
02:50 Nusivylusios namų 
šeimininkės

05:30 Nauja diena
06:30 Alfa taškas
07:00 Laikykitės ten
08:00 „Netikėtas teisingumas“ 
09:00 „Brangioji, aš perskambinsiu” 
09:30 Skonio reikalas
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 Pagaliau savaitgalis
17:00 Laikykitės ten
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19:30 Nauja diena
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Paslaptys“ 
22:30 Reporteris
23:00 „Bušido ringas“. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
23:30 Laikykitės ten. Pokalbiai
00:30 „Reali mistika“ 
01:30 „Paslaptys“ 
02:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03:20 Laikykitės ten
04:00 „Bušido ringas“. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
04:25 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
04:45 „Reali mistika“ 
05:35 Nauja diena

• Namo dalį. Antras aukštas, 
garažas, ūkinis pastatas, rami vieta. 
Kaina 29000 Eur.  
Tel. 8 611 31 617. Rokiškis
• Mūrinį namą Kamajuose. Yra 
ūkiniai pastatai, garažas, langai bei 
stogas pakeisti, įrengtos nuotekos. 
Iš abiejų pusių tujos, 16 a namų 
valda, asfaltuota gatvė. Yra dar 
atskirai žemės. Tel. 8 623 86 331. 
• 2 kambarių butą Vilties g. 50,47 
k.m, antras aukštas, plastikiniai 
langai, butui reikalingas remontas. 
Kaina 25200 Eur. Tel. 8 600 98 
909. Rokiškis
• Įvairių dydžių namų valdos 
sklypus už miškų urėdijos. Graži 
vieta, geras susisiekimas, šalia yra 
autobusų stotelė. Tel. 8 657 75 999. 
Rokiškis
• Strategiškai patogioje, Rokiškio 

m. vietoje, Vytauto g. 2 kambarių 
butą (bendras plotas 62 kv. m). 
Įvestos miesto komunikacijos. 
Šalia autobusų stotelė, žalia zona-
parkelis, iki Rokiškio tvenkinio 
800 m. Atskiras įėjimas. Už 350 m 
aikštė. Kaina 17500 Eur.  
Tel. 8 605 32 452. Rokiškis
• Grūdų sandėlį su įrengimais. 
Grūdų sandėlis – mūrinis, 2 aukštų, 
798,96 kv. m. Pastatas mūrinis, 
1955 m. statybos, geros būklės, 
galintis talpinti iki 1000 tonų 
grūdų. Kartu su grūdų pirminio 
ir antrinio valymo įranga. Kaina 
43000 Eur. Tel. 8 645 49 552. 
Rokiškis
• Salų dvaro parko apsuptyje, 
ant Dviragio ežero kranto, 
unikalius apartamentus poilsiui. 
Bendrasis patalpų plotas 89,88 
kv. m. Statybos metai – 1930, 
rekonstruotas 2006 m. Patalpos 
2 aukštų, sudėti nauji plastikiniai 
langai. Kaina 32000 Eur.  
Tel. 8 605 32 452. Rokiškis
• Rąstinę sodybą su 0,9282 ha 
namų valdos sklypu. Sodybai 
priklauso: rąstinis gyvenamasis 

namas bei septyni ūkiniai pastatai, 
senovinė pirtelė, kiemo rūsys, 
šulinys, garažas, malkinė. 5 
kambariai. 92,79 kv. m. Įvestos 
komunikacijos. Sklypas ribojasi su 
mišku. Kaina 32000 Eur.  
Tel. 8 646 17 850. Rokiškis
• Sodybą. Medinė, apmūryta 
su mansarda. Priklauso ūkiniai 
pastatai: garažas, rūsys, pirtis, 
malkinė, du tvartai, sandėlys, lauko 
virtuvė. Sklypo plotas 70 a. Kaina 
25000 Eur. Tel. 8 605 32 452. 
Rokiškis
• 5,3533 ha žemės ūkio paskirties 
sklypą Padusčio k. Zarasų r. 
Žemės sklypas suformuotas atlikus 
kadastrinius matavimus. Kaina 
8500 Eur. Tel. 8 664 09 677. 
Zarasai
• 0,2406 ha žemės sklypą Klovinių 
k., Utenos r. Sklypas taisyklingos 
formos. Netoli yra elektros linija. 
Geras privažiavimas. Sklypas yra 
gražioje ir ramioje vietoje. Iki 
Utenos 4 km. Kaina 9000 Eur.  
Tel. 8 683 16 313. Rokiškis
• 2 žemės ūkio paskirties sklypus. 
48,08 ha ir 48,38 ha, Rokiškio r. 

Masyvai sutvarkyti, deklaruojami. 
Kaina 162000 Eur.  
Tel. 8 605 32 452. Rokiškis
• 20 a sklypus Jakšto ir Janulionio 
gatvėse. Visos komunikacijos. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• 3 kambarių, šviesų butą 
Kavoliškyje. 71,08 kv. m, 
kambariai nepereinami, erdvi 
virtuvė, balkonas. Pirmas aukštas, 
yra 9 kv. m rūsys. šildymas 
dujomis. Butui reikia remonto. 
Kaina 13500 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Namą Obeliuose. Yra sodelis, 
šulinys, prie namo nedidelis 
priestatas, 29 a žemės aplink namą. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 609 88 296. 
Rokiškis
• 9 a sodo sklypą Rokiškio miesto 
ribose. Mažai kaimynų, kraštinis, 
prie miško, sukeltas juodžemiu, 
tinka pirtelės ar gyvenamo namo 
statybai. Matavimai jau atlikti.  
Tel. 8 605 26 260.  
Rokiškis
• Garažą-vagonėlį ant rogių. 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 687 16 351. 

Rokiškis
• 8 ha žemės sklypą, Jūžintų sen. 
Kaina 12500 Eur.  
Tel. 8 687 16 351.
• Namą nugriauti.  
Tel. 8 650 97 026. Rokiškis
• Sodybą Slabados kaime.  
Tel. 8 618 33 452. 
• Pandėlyje, Liepų g. 17, namą su 
ūkiniais pastatais, garažu. Kaina 
6000 Eur. Tel. 8 646 90 708. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą Bajoruose, 1-as 
aukštas, plastikiniai langai, šarvo 
durys. Butui priklauso rūsys, 
sandėlys, tvartas. Tel. 8 686 30 843. 
Rokiškis
• Pusę namo su 9 a žemės sklypu 
Rokiškio mieste, Laukupio gatvėje. 
Pakeistas stogas, plastikiniai langai, 
ūkiniai pastatai, galimybė įsivesti 
patogumus, sklypas aptvertas, 
atskiras įėjimas. Kaina derinama. 
Kaina 15000 Eur. Tel. 8 687 27 
796. Rokiškis
• Vilniuje, išsimokėtinai, 1 
kambario butą. Kaina 59000 Eur. 
Tel. 8 686 67 112.  
Vilnius

NUOMA

• Tik vienam asmeniui 
išnuomojamas geras 1 kambario 
butas su visais patogumais, baldais, 
virtuvės reikmenimis.  
Tel. 8 679 95 305. Rokiškis
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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. 1119

• Ieškau išsinuomoti 1 kambario 
butą Rokiškyje, ilgesniam laikui. 
Nuo 100 iki 120 Eur, su baldais ir 
buitine technika. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 646 51 495. Rokiškis
• Išnuomojamos saugyklos 
Swedbank pastate. 18,32; 5,18 ir 
7,32 kv. m. Kaina 100 Eur/mėn. 
Tel. 8 677 08 977. Rokiškis
• Išnuomojamas bendrabučio tipo, 
1 kambario butas. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 618 71 775. Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti butą 
Rokiškyje. Esu dirbanti ir neturiu 
žalingų įpročių. Tel. 8 608 30 645. 
Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti butą 
Juodupėje. Tel. 8 622 29 819. 
Rokiškis

PASLAUGOS

• Atliekame visus kasimo darbus, 3 
tonų mini ekskavatoriumi.  

Tel. 8 622 06 975. Rokiškis
• Automobilių cheminis valymas, 
žibintų poliravimas. Dirbame tik 
profesionalia įranga ir naudojame 
tik sertifikuotas valymo priemones. 
Dirbame ir savaitgaliais, su 
mūsų klientais deriname patogų 
automobilio priėmimo ir grąžinimo 
laiką. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 639 44 405. Rokiškis
• Matematikos papildomos 
pamokos 3-12 kl. mokiniams.  
Galimas nuotolinis mokymas. 1 val. 
kaina 10 Eur. Tel. 8 616 77 856. 
Rokiškis
• Vežame įvairios frakcijos 
žvyrą, smėlį, iki 20 t. Transporto 
paslaugos. Tel. 8 650 33 383. 
Rokiškis
• Medžių genėjimas, žolės 
pjovimas, krūmų pjovimas, 
gyvatvorių formavimas, medžių 
kirtimas, malkų ruošimas, lapų 
grėbimas, obuolių surinkimas 
ir išvežimas, žemės dirbimas, 
greideriavimas. Taip pat vežu 
mėšlą. Tel. 8 605 26 260.  
Rokiškis
• Vežu mėšlą. Tel. 8 605 26 260. 
Rokiškis

• Atlieku visus santechnikos 
darbus. Katilinių, šildomų 
grindų, radiatorių montavimas, 
vandentiekio ir kanalizacijos 
pajungimas. Tel. 8 655 58 706. 
Rokiškis
• Plastikiniai langai. Šveicariška 
garantija - 50 metų, maloniai 
nustebins! Taip pat siūlome 
pakeliamus garažo vartus, stogo 
langus, šarvuotas duris, roletus, 
tinklelius nuo vabzdžių. www.
manonamukas.lt, +370 616 46655. 
Tel. 8 640 22 992. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Gal kas dovanoja arba nebrangiai 
parduoda baldus ir buitinę techniką 
svetainei bei virtuvei.  
Tel. 8 696 73 882. Rokiškis
• Gal kas galėtų padovanoti 104-
116 cm ūgio berniukui drabužių. 
Ačiū. Tel. 8 670 94 076.  
Rokiškis
• Gal kas turi jaunai mamytei 
padovanoti kampą su miegama 
dalimi. Tel. 8 692 91 243.  
Rokiškis
• Ieškau skalbimo mašinos, gal 
kas padavanotų. Tel. 8 641 69 409. 
Kupiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Tvarkingą, šiltą Hummel 
kombinezoną. Tinka šaltam 
rudeniui ir šaltai žiemai. Visas ilgis 

83 cm, rankovių ilgis nuo viršaus 
37 cm, nuo pažastų 26 cm. Rašykit 
žinute. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 621 88 950. Rokiškis
• Columbia firmos kombinezoną. 
Dydis 92. Kaina 25 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
• Maišą, labiau S dydžio drabužių, 
yra ne naujų, yra ir mažai dėvėtų. 
Galima tartis dėl mažesnės kainos. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 629 07 150. 
Rokiškis
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Rugsėjo 22-oji, 
antradienis, 
39 savaitė

Iki Naujųjų liko 100 dienų
Baltų vienybės diena

Rudens lygė (lygiadienis)
Tarptautinė diena 
be automobilio

Šiaulių miesto gimimo diena
Saulė teka 7.03 val., 
leidžiasi 19.19 val. 

Dienos ilgumas 12.16 val. 
Mėnulis – jaunatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Digna, Eiganta, Eigantas, 
Mauricijus, Tamošius, Tarvina, 

Tarvinas, Tarvinė, Tomas, Virmantė.
Rytoj:  Galintas, Lina, Linas, Linė, 

Linius, Teklė.
Poryt:  Gedvilas, Gedvilė, 

Gedvinas, Gedvinė, Geraldas, 
Gerardas, Haroldas, Ramūnas, 

Ramunė.

Dienos citata
„Nors ir trūksta jėgų, 

tačiau pagirtinas noras“ 
(Ovidijus).

Šiandien 
pasaulio istorijoje 

1499 m. Šveicarijos lygai 
bei Vokietijos karaliui Mak-
similianui I pasirašius Bazelio 
taiką, Šveicarija tapo nepri-
klausoma valstybe.

1869 m. Miunchene įvy-
ko vokiečių kompozitoriaus 
Richardo Vagnerio operos 
„Reino auksas“ premjera. Tai 
yra pirmoji tetralogijos „Ny-
belungų žiedas“ dalis.

1949 m. Didžiosios Britani-
jos, Kanados ir JAV Vyriausy-
bės paskelbė, jog Sovietų Są-
jungos teritorijoje užfiksavo 
branduolinį sprogimą. Spro-
gimas, kurį Maskva iš pra-
džių neigė, buvo įvykdytas 
rugpjūčio 29 dieną. Tai buvo 
pirmasis branduolinio ginklo 
bandymas Sovietų Sąjungoje.

1955 m. Didžiojoje Brita-
nijoje pradėjo veikti komerci-
nės televizijos stotys. Pirma-
sis reklamos siužetas buvo 
skirtas dantų pastai.

Šiandien 
Lietuvos istorijoje

1236 m. Kalavijuočių ordino 
kariuomenė ir žemaičių būriai 
susirėmė Saulės mūšyje. Jį lai-
mėjo žemaičiai.

1921 m. Lietuva tapo Tautų 
Sąjungos nare.

Post 
scriptum

Ir duris uždarius laikas bėga.

LAISVALAIKIS Greitai paruošiamas meduolių ir bananų tortas
Ingredientai: 
• 500 g mėgstamo skonio me-
duolių,
• 500 g riebesnės grietinės,
• 4 vidutinio dydžio bananai. 
• 3 valgomieji šaukštai cukraus 
pudros
• 1 šaukštelis citrinų sulčių.
Gaminimas:
Meduolius sutrupinkite vie-
name dubenyje. Į kitą dubenį 
dėkite grietinę, pagardinkite 
cukraus pudra (pagal skonį) ir 
citrinos sultimis (jei naudojate). 

Išmaišykite. Imkite apvalią, nedidelę, išardomą tortinę (maždaug 20 cm skermens). 
Ant jos dugno dėkite trečdalį meduolių, tolygiai padenkite dugną, prispauskite. Už-
pilkite ketvirtadalį grietinės kremo, šaukštu paspauskite, išdėliokite griežinėliais su-
pjaustytus bananus, dar uždėkite ketvirtadalį grietinės kremo. Užberkite puse likusių 
meduolių, paspauskite, vėl dėkite grietinės ir bananų sluoksnius, o juos užberkite 
likusiais meduolių trupiniais. Tortą palikite šaldytuve pernakt, kad visi sluoksniai įsi-
gertų grietinės kremo. Skanaus!

PERKA

• Pirkčiau garažą prie konservų 
gamyklos, Perkūno g.  
Tel. 8 604 86 441. Rokiškis
• Pirkčiau 3-4 kambarių butą 

RASTA\PAMESTA

• Pamestas priekabos numeris DA 
205. Tel. 8 656 15 900.  
Rokiškis
• Pamestas Nokia telefonas. 
Radusiam atsilyginsiu.  
Tel. 8 679 94 126. Rokiškis
• Rokiškyje pamesta juoda 
piniginė su Romualdos Rušėnienės 
dokumentais ir pinigais. 
Radusiajam atlyginsiu.  
Tel. 8 621 89 155. Rokiškis
• Pamestas telefonas Nokia. 
Radusiajam atsilyginsiu.  
Tel. 8 646 31 140. Rokiškis
• Rastas medžiotojų trikojis, 
skirtas šautuvui. Tel. 8 693 82 442. 
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Tvarkingą traktoriuką Cub cadet 
cc1000rd su dyzeliniu, vieno 
cilindro varikliu. Automatinė 
greičių dėžė, valdomas koja, el. 
bunkeris. Kaina 1750 Eur.  
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• 1000 l talpos talpyklą. Švari, 
išplauta, apynaujė, vieną kartą 
naudota, puikiai tinka vandeniui, 
kurui laikyti. Kaina 85 Eur.  
Tel. 8 612 23 040. Rokiškis
• Galingą krūmapjovę Husqvarna 
555. 2,8 kW, su šildomomis 
rankenomis. Priedėsiu frezą su 
apsauga ir žolės pjovimo ritės 
apsaugą. Tel. 8 605 26 260. 
Rokiškis

Rokiškyje. Tel. 8 604 86 441. 
Rokiškis
• Perkame visus traktorius ir jų 
padargus. Automobilių supirkimas. 
Atsiskaitome ir sutvarkome visus 
dokumentus vietoje. Dirbame ir 
savaitgaliais. Tel. 8 623 25 605. 
Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Ilgabangių infraraudonųjų 
spindulių saunariumą-pirtį BAUER. 
1300W. Kaina 260 Eur.  
Tel. 8 629 65 277. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Pjauname komputerizuota įranga. 
Pjūviai tikslūs, be nukrypimų. 
Galime pristatyti į pasirinktą vietą. 
Tel. 8 657 49 175. Rokiškis
• Lapuočių dailylentes (pirčiai). 
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Pjautą medieną. Tel. 8 699 33 
786. Rokiškis

• Naują, medinę pirtį.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• VW Polo. 2003 m., 1,4 l, dyzelis, 
TA iki 2022.08. Kaina derinama. 
Domina keitimas į keturratį. Kaina 
1000 Eur. Tel. 8 620 70 069. 
Rokiškis
• 2007 m. Hond CR-V. Dyzelis, 
TA 2 metams, spalva juoda, geras, 
patikimas visureigis. Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 4250 
Eur. Tel. 8 612 56 267.  
Kupiškis
• Kia Sorento. Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 2250 
Eur. Tel. 8 692 47 161.  
Rokiškis
• 1999 m. Ford Fiesta. 1,2 l, 
benzinas, centrinis užraktas, 
signalizacija, el.langai, veikiantis 
kondicionierius. Tel. 8 696 08 875. 
Rokiškis
• Opel Meriva. 1,3 l, CDTI, 2008 
m., 173000 km rida. Lietuvoje 
neregistruota. Kaina 1950 Eur.  
Tel. 8 618 60 281. Rokiškis
• Traktorines priekabas prie T-25, 
T-40. Tel. 8 605 26 260.  
Rokiškis
• Geros būklės priekabą. Nauja TA, 
yra tendas, nesuplyšęs. Kaina 350 
Eur. Tel. 8 628 98 127.  
Rokiškis
• Tvarkingą automobilį Opel 
Signum. 1,9 l, CDTI, automatinė 
pavarų dėžė. 2005 m. 12 mėn. TA 
dar metams. Išsamesnė informacija 
telefonu. Kaina 1500 Eur.  
Tel. 8 648 84 563. Rokiškis
• Motorinį dviratį. Reikia remonto. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 612 56 267. 
Kupiškis
• Motorolerį Turist. 1972 m., su 
dokumentais. Ilgai stovėjęs, variklis 
prasisuka, trūksta keleto smulkių 
detalių. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 673 16 211. Rokiškis
• Opel Zafira. 2004 m., dyzelis.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• 1999 m. Ford Fiesta. 1,2 l, 
benzinas, signalizacija, el. langai, 
veikiantis kondicionierius. Kaina 
220 Eur. Tel. 8 625 67 440. 
Rokiškis
• Peugeot Exper. 2005 m., 2 l, 
69 kW, krovininis. Yra kablys, 
vebasta, ac, magnetola, elektriniai 
langai. Geros būklės automobilis. 
Kaina 1400 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• BMW R16 ratlankius su m+s 
padangomis. Tinkamos dar vienam 
sezonui, skirtingo rašto. Kaina 
derinama. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 625 78 745. Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480. Rokiškis
• 2000 m. Opel Vectra vairo 
kolonėlę. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• Opel Astra dalimis. 2,0 l, TDI, 

74kW, 2001 m. Tel. 8 605 09 113. 
Rokiškis
• Audi/VW ratus su žieminėmis 
padangomis. 205/55, R16. 4vnt. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 650 86 836. 
Rokiškis
• Land Rover visureigio lietus ratus 
su žieminėmis padangomis. 235/70 
R16. Keturi vienetai. Kaina 200 
Eur. Tel. 8 650 86 836.  
Rokiškis
• 1998 m. VW Passat B5 kablį, 
galinę užuolaidą, porankį. 
Universalas. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• Dalimis 1997 m. Audi A4. 
Universalas, 1,9 l, 81 kW.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Ratlankius. R15 195/65, skylės 
5/112. Dvi naujos padangos, kitas 
reikėtų pasikeisti. Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 673 16 211. Rokiškis
• Opel Zafira galinį dangtį su 
stiklu. 2001 m. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• Audi A6 lietus ratlankius su 
padangomis. Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 675 13 781. Kupiškis
• Automobilinį, elektrinį 
kompresorių padangoms pūsti. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 647 55 957. 
Rokiškis
• R15 ratlankius su padangomis. 
195/65, skylės 5/112. Kaina 150 
Eur. Tel. 8 673 16 211.  
Rokiškis
• Audi A4 dalimis. Universalas, 
2 l, benzinas. Tel. 8 628 47 947. 
Kupiškis
• Audi A4 B6 avant dalimis. 2002 
m., 2,5 l, TDI. Tel. 8 603 87 554. 
Rokiškis
• VW Golf 3. 1,9 l, TDI, 66 kW 
dalimis. Tel. 8 603 87 554.  
Rokiškis
• Ratlankius. R18, 5/114, skirtigų 
pločių. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Toyota ratlankius. R15, 4/100, 
originalūs. Kaina 150 Eur. Tel. 8 
685 75 884. Rokiškis
• BMW X3 ratlankius. Originalūs, 
su padangomis. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• BMW ratlankius. R18, skirtingų 
pločių. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Skoda ratlankius. R15, originalūs, 
kaip nauji, 5/112. Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Skoda ratlankius. R16, originalūs,  
5/112. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Volkswagen ratlankius.  R16, 
originalūs,  5/112. Kaina 180 Eur. 
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Audi ratlankius. R17, originalūs, 
et 45 . Kaina 250 Eur. Tel. 8 685 75 
884. Rokiškis
• Audi ratlankius. R18, originalūs, 
BBS et50. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• VW Sharan, 1,9 l, 81 kW, TDI 
turbiną ir starterį.  
Tel. 8 614 87 836.  
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Televizorių Šilelis SL 1434, su 
priedėliu. Kaina 85 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Televizoriaus priedėlį TV Star. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 683 27 149. 
Rokiškis
• Televizorių Samsung. 54 cm 
įstrižainės, su pulteliu.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Kompaktinius diskus su filmais 
rusų kalba. Tel. 8 687 92 857. 
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• T-40 kabiną. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 628 61 432. Rokiškis
• Plūgą, dviejų korpusų, norago 
plotis 55. Kaina 199 Eur.  
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Keturių tonų priekabos šoninius, 
metalinius bortus. 
Tel. 8 689 76 415. Rokiškis
• T-25 pakabos dalis.  
Tel. 8 616 35 640. Rokiškis
• Naudotą MTZ  kompresorių.  
Tel. 8 616 35 640. Rokiškis
• Priekabą iš GAZ 53, savivartė, 
nebaigta gaminti, galiu atvežti. 
Kaina 520 Eur. Tel. 8 612 56 267. 
Kupiškis
• Kultivatorių, 350 Eur. Traktorinę 
priekabą, ilgis 3.60 m, plotis 2.5 
m, bortų aukštis 50. Veža 2.5 t. 250 
Eur. Tel. 8 676 27 899.  
Rokiškis
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Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

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

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

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimą

AVINAS. Tre-
čiadienis – puikus 
laikas įgyvendinti 
planą įsigyti ne-

kilnojamąjį turtą. Sulauksite 
sėkmės darbe ar tarnyboje. 
Juk jos tikrai dabar nesitikėjo-
te. Tačiau darbinėje aplinkoje 
venkite atvirauti, gresia ap-
gaulės ir manipuliacijos, ypač 
pirmojoje savaitės pusėje. Ly-
giai tokie pat atsargūs būkite ir 
su tais, su kuriais susipažinsi-
te ir ne darbo metu. Jie lygiai 
taip pat gali meluoti ar mani-
puliuoti jumis. Užuot mezgę 
naujas pažintis, geriau skirkite 
laiko seniems draugams bei 
artimiesiems. Penktadienį ir 
šeštadienį eibes krės atžalos. 
Rimtai susirūpinkite jų auklė-
jimu. Visą negatyvą, kuris už-
klups šią savaitę, raskite būdų 
palikti už namų durų. Jokiu 
būdu nebandykite išsilieti ant 
partnerio. O jei vis tiek nusprę-
site, kad artimieji – geriausias 
taikinys, tai penktadienis bus 
puiki diena jų atsiprašyti ir su-
sitaikyti. Jie iš tiesų ne tokie 
blogi, kaip atrodo.

JAUTIS. Sė-
kmė finansuose ne-
sišviečia. Ko gero, 
teks apkarpyti ir 

taip jau apkarpytą šeimos biu-
džetą. Galbūt savaitės pabai-
goje ir rasite būdą, kaip gauti 
pajamų, bet tylėkite apie jį. 
Mat kuo daugiau žmonių apie 
jį žinos, tuo didesnė nesėkmės 
tikimybė. O štai darbe aptiksite 
dar ne vieną savo naują talen-
tą, pasieksite darbingumo piką. 
Netikėta žymių ar svarbių as-
menų globa padės „prasukti“ 
perspektyvų reikalą. Tai lems 
augantį jūsų autoritetą kolek-
tyve. Ketvirtadienį apie save 
primins ilgai atidėlioti darbai 
ir juos padaryti reiks labai 
skubiai. Penktadienį spręsite 
šeimos reikalus. Ir jei anksčiau 
tą darėte nesėkmingai, tai da-
bar tikrai pavyks. Jei nenorite 
neplanuotų audrų jausmuose, 
venkite priešingos lyties nepa-
žįstamųjų. 

D V Y N I A I . 
Finansinė padė-
tis stabili, o toliau 
bus dar stabilesnė. 

Laukia ir pajamos, ir įdomūs 
verslo pasiūlymai. Be to, jūsų 
kūrybiškumas atneš labai daug 
materialinės naudos. Savaitga-
lis – mielų pirkinių metas, pa-
tartina atnaujinti spintos turinį. 
Apskritai savaitė sėkminga: 
būsite apsupti dėmesiu, kad ir 
ko prašytumėte, gausite tik tei-
giamą atsakymą. Taigi, norimus 
tikslus pasieksite greitai. Metas 
įgyvendinti drąsiausius planus. 
Meilės fronte jausite padidintą 
priešingos lyties atstovų dėme-
sį. Penktadienis ir šeštadienis – 
pasimatymų metas.

VĖŽYS. Sa-
vaitės pradžioje 
nervins finansinės 
problemos. Maž-

daug trečiadienį jos išsispręs. 

Astrologinė prognozė savaitei 
Darbe metas planuoti paaukš-
tinimą. Vadovai ir kolegos jus 
labai vertina. Darbe ir asmeni-
niame gyvenime lydės sėkmė. 
Neatmeskite net tų idėjų, kurios 
iš pradžių atrodo absurdiškos. 
Šeštadienį laukite staigmenos 
nuo mylimo žmogaus. Apskri-
tai, savo antrajai pusei rodykite 
daugiau dėmesio: netikėtai pas-
kambinkite, parašykite mielą 
žinutę. Jei savaitgalį atsirastų 
galimybė nors trumpai išvykai 
dviese, būtinai pakeliaukite. Tai 
sustiprins jausmus ir tarpusavio 
ryšį. 

LIŪTAS. Rami 
savaitė, be didesnių 
netikėtumų ir su-
krėtimų darbe. Ke-

tvirtadienį tikėtinas smulkus, bet 
malonus piniginės papildymas. 
O štai savaitgalį nepiktnaudžiau-
kite pirkiniais. Jei esate suintere-
suotas kilti karjeros laiptais, tai 
iniciatyva jūsų pusėje: demons-
truokite išmintį ir talentus susi-
rinkimuose, darykite įkvepian-
čius pranešimus. Jūsų ramybė 
ir taikdariška pozicija malšins 
aistras darbe ir už tai būsite 
įvertinti. Ketvirtadienį venkite 
finansinių reikalų: sukelsite be-
reikalingų aistrų. Savaitgalį ne-
kelkite balso, nebarkite artimųjų. 
Ir meilės fronte ieškosite idealo, 
o gausite konfliktą.

M E R G E L Ė . 
Puikus metas, nau-
dokitės progomis, 
ypač finansiniuose 

reikaluose. Sėkmingai spręsi-
te su nekilnojamuoju turtu ir 
paveldėjimu susijusias proble-
mas. Ir darbe, ir asmeniniuose 
santykiuose nepamirškite takto, 
nebūkite užsispyręs snobas. An-
tradienį pešitės su antrąja puse, 
vienas kitą kaltinsite būtomis 
ir nebūtomis nuodėmėmis. Ap-
siraminkite, nes prikrėsite ne-
sąmonių, dėl kurių vėliau ilgai 
atgailausite. Mylimas žmogus, 
nepaisydamas jūsų atšiaurumo, 
padarys kokią nors malonią stai-
gmeną. O vienišiams pats metas 
pasidairyti sau poros: šiuo metu 
užmegzti santykiai bus perspek-
tyvūs. 

S VA R S T Y -
KLĖS. Trečiadienį 
neplanuokite svar-
bių susitikimų, ne-

tvarkykite verslo reikalų. Ati-
džiai pildykite ataskaitas. Jei 
pirmąją savaitės pusę finansinė 
situacija bus miglota, tai an-
trąją – tą situaciją praskaidrins 
puiki ir brangi dovana. Jei 
kursite grandiozinius ateities 
planus, nepamirškite apie juos 
informuoti tų, kuriuos į savo 
planus įvėlėte. Antradienį jus 
apgaudinės visi, kas tik netin-
gi. Ketvirtadienis ir penktadie-
nis – ramios dienos, o šeštadie-
nį, jei nesikirsite laiko antrajai 
pusei, turėsite labai rimtų bėdų 
ateityje. 

S K O R P I O -
NAS. Autoritetas 
auga, o kartu su 
juo ir verslo par-

tnerių bei klientų dėmesys. 
Dienos bus smagios, papras-
tos ir linksmos. Jūsų planai ir 
tikslai pildysis, jei apgalvotai ir 
ramiai jų sieksite. Pasikliaukite 
mylimu žmogumi, palaikyki-
te jo idėjas, nes jos teigiamai 
paveiks abiejų gyvenimą ir 
savijautą. Nebijokite rizikuoti: 
jūsų laukia ir sėkmė darbe, ir 
harmonija šeimos rate. Būkite 
švelnesni mylimajam.

ŠAULYS. Pats 
laikas pasinaudoti 
ryšiais ir pažin-
timis. Nes metas 

kurti arba plėsti savo verslą, 
arba imti vadovauti projektui 
ar net verslui. Nors didelių 
nemalonumų nenusimato, sa-
vaitė bus sudėtinga. Jei būsite 
pastabūs, aplinkiniai jus įdar-
bins nemokamu psichologu. 
Antradienį ir trečiadienį daug 
bendrausite, daug susitikinė-
site ir susirašinėsite. Ketvirta-
dienis kupinas pagundų ir iliu-
zijų. Mažinkite apsukas darbe, 
antraip gresia pervargimas. 
Savaitgalį skirkite maloniam 
poilsiui su artimaisiais: pats 
laikas atgauti jėgas, pasisemti 
energijos. 

OŽIARAGIS. 
Išlaidomis apie 
save primins at-
žalos. Stenkitės jų 

norus tenkindami, bent kre-
ditų neprisirinkti. Antradienį 
galimos finansinės įplaukos. 
Ketvirtadienis – palankus lai-
kas seminarams, susitikimams. 
Nesiekite trumpalaikio pelno. 
Darbe bręsta malonios permai-
nos, nors dar ir nematomos, 
bet pagrindai joms jau padėti. 
Tačiau turėkite drąsos sau ir ki-
tiems prisipažinti, kad ne viską 
galite, spėjate ir sugebate. Sa-
vaitės viduryje laukite intrigų.

VANDENIS. 
Elkitės apgalvo-
tai, ramiai, venkite 
chaoso ir skubotų 

veiksmų. Darbe laukite nesu-
tarimų ir trinties, nors ir būsi-
te teisus, tuo nesidžiaugsite. 
Pagalvokite, ar verta eikvoti 
laiką nesutarimams, gal geriau 
tiesiog tuo metu paieškoti nau-
jo darbo. Kils baimių dėl juri-
dinių reikalų, bet jie išsispręs 
savaime. Jei kartais apsireikštų 
seni draugai, nepulkite stačia 
galva atnaujinti pažinties, pir-
ma išsiaiškinkite, kodėl staiga 
ėmėte ir kažkam parūpote.

ŽUVYS. Pi-
niginiai reikalai 
dominuos ir sunks 
jėgas. Šiandieni-

nės investicijos žada ilgalaikį 
pelną. Trečiadienis – palankus 
metas prisistatymams, vie-
šiems pasisakymams. Penkta-
dienį ir šeštadienį apsipirkda-
mi internetu, elkitės atsargiai 
ir apgalvotai. Meilės fronte 
reikalai klostysis nuobodžiai, 
nors jūs ir norėsite audringų 
jausmų. Pagalvokite, ar šie 
santykiai neišsisėmė. Jei taip, 
metas ieškoti naujo partnerio.

PRO MEMORIA

Kamajų seniūnija:
PRANCIŠKA ŽLIUBIENĖ 1925-03-02 - 2020-09-15
Juodupės seniūnija:
LIUCIJA ČEIČYTĖ 1925-05-14 - 2020-09-14

Staiga netekome pedagogės, žurnalistės, 
ilgametės Jūžintų seniūnės ir aktyvios Ro-
kiškio sąjūdininkės Audronės Baltuškaitės. 
Visą gyvenimą pašventusi darbui, Ji spindu-
liavo nuoširdumu, atjauta kitiems, neabejin-
gumu dėl savo krašto ateities.

Sunkią valandą linkime stiprybės Velionės 
artimiesiems, draugams ir visiems, kam teko 
pažinoti šią asmenybę.
   Rokiškio rajono savivaldybė

Užuojautos „Rokiškio Sirena“ laikraštyje ir interneto 
svetainėje spausdinamos nemokamai. Tekstus galite siųsti: 
el. paštu reklama@rokiskiosirena.lt Facebook žinute arba 
skambinkite +37066676777    

Padėti neįgaliesiems kuriamas 
asmeninio padėjėjo institutas

Padėti negalią turin-
tiems žmonėms integruotis 
į visuomenę kuriamas as-
meninio padėjėjo institu-
tas.

Seimui šią savaitę pateik-
tos tai numatančios Ne įga-
lių jų so cia li nės in teg ra ci jos 
įsta ty mo pataisos.

Pristatydamas projektą 
socialinės apsaugos ir darbo 
ministras Linas Kukuraitis jį 
apibūdino kaip ilgai lauktą ir 
atnešiantį „di džiu lį pro ver žį 
žmo nėms su ne ga lia ly gia-
ver čiai da ly vau ti mū sų vi-
suo me nė je“.

„Šis įsta ty mo pro jek tas 
pa reng tas sie kiant užtik rin-
ti as me nų su ne ga lia tei sę 
gau ti in di vi du a lią pa gal bą 
taip užtikrinant jiems ga li-
my bę gy ven ti sa va ran kiš kai 
ir pa nai kin ti dis kri mi na ci nes 
są ly gas pen si nio am žiaus ne-
įgaliesiems as me nims pa si-
nau do ti jiems pri klau san čio-
mis leng va to mis“, – Seime 
teigė ministras.

Pagal projektą, asmeninis 
pagalbininkas padėtų neįga-
liajam gyventi savarankiškai 
ir veikti visose gyvenimo 
srityse. 

Asmeninės pagalbos 
poreikis būtų nustatomas 
individualiai kiekvienam 
neįgaliajam, vertinant kom-

pleksiškai jo sveikatos būklę 
ar organizmo funkcinius su-
trikimus, galimybes atlikti 
darbus ir vykdyti veiklas, ku-
rios yra būtinos siekiant gy-
venti savarankiškai ir veikti 
visose gyvenimo srityse. 

Ar žmogui su negalia 
reikia asmeninio asistento, 
nustatytų socialiniai darbuo-
tojai. Asmeninės pagalbos 
poreikis būtų nustatomas vie-
niems metams.

Projekte numatoma, kad 
už asmeninę pagalbą turės 
mokėti pats neįgalusis, tačiau 
šis mokestis ne ga lės vir šy ti 
20 proc. jo asmeninių paja-
mų.

„As me ni nė pa gal ba taip 
pat bū tų tei kia ma ne mo ka-
mai, kai as mens pa ja mos yra 
ma žes nės ne gu dvi vals ty bės 
remiamų pa ja mų dy džiai, tai 
yra apie 250 eu rų šiuo me tu“, 
– sakė L. Kukuraitis.

Įstatymo projektu siūlo-
ma nustatyti, kad asmeniniu 
asistentu negalėtų tapti su ne-
įgaliuoju artimais giminystės 
ryšiais susijęs asmuo.

„Bū tent ne įga lių jų or ga ni-
za ci jos siū lo, kad iš skir ti nai 
šią pa slau gą teik tų ne ar ti-
mie ji, ne gi mi nai čiai, nes jau 
da bar mes tu ri me to kią si tu a-
ci ją, kad la bai daug gi mi nai-
čių yra įstri gę sa vo šei mos 
ap lin ko je ir tiek ne įga lu sis 

ne iš ve da į dar bo rin ką, tiek ir 
pa tys žmo nės ne iš ve da į dar-
bo rin ką“, – teigė ministras.

„Kai kur mes fik suo ja me 
hi per glo bą, o ne žmo gaus 
sa va ran kiš ku mo di di ni mą“, 
– sakė jis.

Kad galėtų tapti asmeni-
niais asistentais, asmenys 
turėtų išklausyti specialią 
mokymų programą.

Už asmeninės pagalbos 
teikimo organizavimą ir jos 
kokybės užtikrinimą būtų at-
sakingos savivaldybės.

L. Kukuraitis žadėjo, kad 
joms bus skirta lėšų vykdyti 
šią funkciją.

Be to, pataisomis siūloma 
palikti du specialiųjų porei-
kių lygius vietoj dabar esamų 
trijų – atsisakyti nedidelių 
specialiųjų poreikių lygio.

Jei Seimas priimtų siū-
lomą projektą, jis įsigaliotų 
2021 metų liepos mėnesį.

Pasak ministro L. Kuku-
raičio, kitais metais asmeni-
nei pagalbai neįgaliesiems 
teikti prireiktų apie 2 mln. 
eurų, vėlesniais metais – 
apie 10 mln. eurų.

Naujienų agentūros 
BNS informaciją atgamin-
ti visuomenės informavimo 
priemonėse bei interneto 
tinklalapiuose be raštiško 
UAB BNS sutikimo drau-
džiama.
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Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Rugsėjo 22  d. Naktį 9

Dieną 23
PV,  
4-9 m/s

Rugsėjo 23 d. Naktį 12
Dieną 25

P,
5-10 m/s

Rugsėjo 24 d. Naktį 13
Dieną 24

PV, 
5-10 m/s

DIREKTORIUS
Simonas Tuska
info@rokiskiosirena.lt

ŽURNALISTĖ
DIZAINERĖ-MAKETUOTOJA
Lina Dūdaitė-Kralikienė
Tel. 8 672 36 089 
lina@rokiskiosirena.lt

REKLAMOS SKYRIUS
Justina Kazlionka
Tel. 8 666 76 777
reklama@rokiskiosirena.lt
BUHALTERĖ
Ramutė Buckuvienė
Tel. 8 618 08 915

ANEKDOTAI
Jis nuėjo į filmą „Prisiminti 

viską“. Ir prisiminė. Kad 
neišjungė lygintuvo.

***
Černobylio rajone pradėta 

prekiauti nauju inventoriumi 
grybautojams: žeberklais, 
arbaletais, spąstais.

***
Naujojo ruso žmona klausia 

vyro:
– Kolianai, pupsikai, o ko 

mes jau savaitę neišeinam iš 
namų?

– Nes aplink mūsų jachtą 
jau savaitę vandenynas.

***
Mergina klausia vaikino:
– Ką tu dirbi?
– Giroskopus tikrinu.
– Oj, o aš giriskopais 

netikiu.
***
Ateina berniukas į 

parduotuvę ir sako:
– Teta pardavėja, o jūs 

man neteisingai grąžą vakar 

atidavėt.
Pardavėja, piktai:
– Vakar reikėjo ateit. O 

dabar jau viskas.
Vaikas, visas nušvitęs:
– Oj, kaip gerai! Dabar 

dvidešimt eurų mano!
***
Kiekvienas mūsų šiek tiek 

Robinzonas Kruzas. Mes labai 
mylim ir laukiam penktadienio.

***
„Ekstrasensų mūšio“ 

dalyviai surengė vakarėlį ir 
iki nakties juokėsi iš to, kas 
ateityje nutiks.

***
– Koks automobilis yra 

geriausias, ilgiausiai tarnauja?
– Jei tik lakstysi 

pakankamai greitai, net 
seniausia gelda tau tarnaus iki 
gyvenimo pabaigos.

***
Mane 956 kartus be 

jokios priežasties pavaidino 
nuobodžiu.

Nusibodo dviem 
naujiesiems rusams visokios 
Kanarų salos, Havajai ir pan. 
Nutarė jie savaitę praleisti 
žvejodami. Prisipirko 
meškerių, išsinuomojo 
ežerą, nusipirko po motorinę 
valtį ir, atitinkamai, po 
sunkvežimiuką tokioms 
valtims vežti. Pasamdė 
darbininkus, kad dviaukštes 

Orų prognozė rugsėjo 22-24 d.

palapines pastatytų... Per 
savaitę žvejybos abudu 
tesugebėjo pagauti mažą, 
nusususį ešeriuką. Susiruošė 
važiuoti atgal, vienas iš jų ir 
sako:

– Eeee... Natūroje, 
Kolianai...

– Ką?
– Paskaičiavau aš, kiek 

kainavo mums tas ešerys.

– Tipo, kiek?
– 800 tūkstančių eurų. 

Konkrečiai.
– Blyn, tai gerai, kad tik 

vieną pagavome!!!
***
Mokytoja klausia mokinio:
– Ar mano klausimas tau 

sukėlė sunkumų? Mokinys:
– Ne klausimas, o 

atsakymas.
***
Orkestro repeticijoje, 

dirigentas burba nepatenkintas 
mušamaisiais:

– Jeigu žmogus visiškai 
negali groti jokiu instrumentu, 
jam duoda dvi lazdeles ir 
padaro būgnininku!

Iš orkestro teatrališkas 
šnibždesys:

– O jeigu žmogus ir to 
nesugeba, iš jo vieną lazdelę 
atima ir jis tampa dirigentu!

***
04:50 - Jėga! Dar galiu 

pamiegoti.

06:45 - Jau greit keltis...
06:57 - Suskaičiuoju iki trijų 

ir keliuosi!
Vienas... Du...
10:40 - Velnias!!!
***
– Mama, mama! Kodėl tėtis 

po lova sėdi?
– Tyliai, dukra! Tėvas namie 

šeimininkas - kur nori ten ir 
sėdi.

***
Tik po trejų metų, 

kai pinigai išgertuvėms 
baigėsi, kiemsargis Petraitis 
prablaivėjęs prisiminė, kad jis 
lyg ir dirbo IT specialistu, o 
šluotą pagriebė nuo pikto šuns 
apsiginti.

***
Rytas. Du šunes, stebėdami 

į darbą skubančius žmones, pro 
tvorą susilojo:

– A tu matai, Reksai, 
ir žmones kažkas privertė 
antsnukius nešiot.

***

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.

BALDAI

• Geros būklės sekciją. Žiūrėti 
vietoje. Kaina negalutinė. Kaina 
140 Eur. Tel. 8 679 69 228. 
Rokiškis
• Minkštą kampą, kaina negalutinė. 
Kaina 130 Eur. Tel. 8 679 69 228. 
Rokiškis
• Mažai naudotą sofą-lovą. 
Matmenys 2240x1020x805. 
Miegama dalis 1600x2040.  
Tel. 8 682 58 696. Rokiškis
• Vaikišką lovą su čiužiniu. Labai 
geros būklės. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 620 31 920. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Elektrinę siuvimo mašiną 
ČAIKA. Kaina 105 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Mikrobangų krosnelę. Veikianti, 
parūdijęs vidus. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 696 08 875. Rokiškis
• Naudotą, dujinę viryklę (orkaitė 
elektrinė). Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 629 65 277. Rokiškis
• Naują, benzininį kultivatorių. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 610 77 145. 
Rokiškis
• Pramoninę tiesiasiūlę siuvimo 

mašiną Texi tronic 6 premium. 
Visiškai nauja, būklė 10/10. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Kaina 4000 Eur. Tel. 8 675 05 247. 
Jonava
• Mikrobangų krosnelę Beko. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 683 27 149. 
Rokiškis
• Automatinę skalbimo mašina 
Indesit, 5 kg. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 683 27 149. Rokiškis

DOVANOJA

• Namą nusigriauti. Skardinis 
stogas, plastikiniai langai. Rokiškis. 
Tel. 8 626 95 680. Rokiškis
• Dovanoju vežimėlį. Mėlynas, 
dviejų padėčių, sėdimos ir gulimos. 
Tel. 8 684 51 525. Rokiškis
• Dovanojamas supuvęs mėšlas. 
Tel. 8 630 53 487. Rokiškis
• Dovanoju dvivietę sofą su 
ištraukiamu stalčiumi. Nėra 
miegamos funkcijos. Kamajuose. 
Tel. 8 663 78 043. Rokiškis
• Dovanoju stiklainius 0,5 l, 0,65 l 
ir 0,7 l. Tel. 8 610 49 507.  
Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• 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
• Kombinezonus ir striukytę. 3 vnt., 
iki 1,5 metukų berniukui. Kaina 30 
Eur. Tel. 8 612 47 934.  
Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Automobilinį CD grotuvą PLUS2 
P2-3030. MP3. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 647 55 957. Rokiškis
• Automobilinį CD grotuvą 
Pioneer. USB. AUX. WMA. MP3. 
AAC. Mosfet 50W x4. Kaina 35 
Eur. Tel. 8 647 55 957.  
Rokiškis
• Automobilinį CD grotuvą 
Kenwood KDC-4047U. MP3, 
WMA, AAC, AUX, USB. 50W-4. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 647 55 957. 
Rokiškis
• CD grotuvą Panasonic CQ-
C7303N. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 647 55 957. Rokiškis
• Labai geros būklės, automobilinį 
CD grotuvą JVS KD-R711. MOS-

FET, WMA, MP3, AUX, USB. 
50W/4. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 647 55 957. Rokiškis
• Automobilinį CD grotuvą AEG 
CS MP 530 IR. USB, MP3. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 647 55 957.  
Rokiškis
• Automobilinį CD grotuvą 
Panasonic CQ-C1405N. MP3, 
AUX. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 647 55 957. Rokiškis
• Mission 733 kolonėles. Skamba 
labai gražiai, galima pridėti ir 
stiprintuvą. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 693 04 817. Rokiškis
• Radiotechniką S-90. Veikia gerai, 
galima su stiprintuvu. Kaina 80 
Eur. Tel. 8 693 04 817.  
Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Kaimiškai augintų, mėsinių vištų 
skerdieną. 4 Eur/kg. Tel. 8 620 31 
985. Rokiškis
• Karvę. Tel. 8 654 89 873. 
Rokiškis
• 2 mėn. veršiuką auginti. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Tel. 8 610 60 425.  
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Monitorių LG. 21 colio. Kaina 30 
Eur. Tel. 8 683 27 149. 
 Rokiškis
• Monitorių Acer. 19 colių.  
Tel. 8 648 41 007.  
Rokiškis
• Stacionarųjį kompiuterį Dell, 
7 windows. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis

www.rokiskiosirena.lt


