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UAB „ROKIŠKIO 
AUTOBUSŲ PARKAS”

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

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

Autobusų nuomos paslaugos.
Išorinė reklama ant keleivinių transporto priemonių.

Informacija tel. 52982 arba www.rokiskioap.lt

Katalėjos šeimyna – vartai į gražesnį vaikystės pasaulį

Smagus gimtadienis prie didelio ir gausaus stalo.                                                                                                                                                                                                                                                                      Katalėjos šeimynos archyvo nuotr.

3-4 p.

5 p.

Festivalyje-konkurse 
„Dainos sparnais aplink pasaulį“ – 
puikus rajono atstovų pasirodymas

Rokiškėnų krepšininkų žaidimas džiugina sirgalius

2 p.
Rokiškio komandos dvikova su Diuseldorfo krepšininkais – įtempta ir emocinga.                                 L. Šilkaičio nuotr.



2 psl.2021-05-14

Nepriklausomas rajono laikraštis

Echoskopija
q Pilvo organų, inkstų, šlapimo pūslės, 
prostatos
q Krūtų, sąnarių
q Kaklo kraujagyslių
q Kojų arterijų, venų kraujotakos
q Nervų, pleuros ertmės, limfmazgių
IĮ „MedSem“, Panevėžio g. 16 A, Rokiškis
Tel. (8-676) 40903

Buvusio premjero Vlado Mirono sodybai Rokiškio rajone – 
valstybės saugomo paminklo statusas

Vasario 16-osios signata-
rų gimtųjų sodybų vietas, 
Lietuvos karių savanorių 
kapus ketinama paskelbti 
valstybės saugomais kultū-
ros paminklais. Kultūros 
ministerija teikia Vyriausy-
bei tvirtinti 13 tokių objektų 
sąrašą.

Kultūros paminklais siūlo-
ma paskelbti tarpukario prezi-
dento Aleksandro Stulginskio 
gimtosios sodybos atmintiną 
vietą Šilalės rajone, Kutalių 
kaime, signataro Alfonso Pe-
trulio ir tarpukario ministro 
pirmininko Vytauto Petrulio 
gimtosios sodybos vietą Biržų 
rajone, Kateliškių kaime, si-
gnataro Jokūbo Šerno gimtinę 
Biržų rajone, Jasiškių kaime, 
signataro Jono Smilgevičiaus 
Plungės rajone, Šonių kaime, 
signataro Jono Vailokaičio ir 
kunigo, visuomenės veikėjo 
Juozo Vailokaičio Šakių rajo-
ne, Pikžirnių kaime, signataro 
Justino Staugaičio Šakių rajo-
ne, Tupikų kaime.

Sąraše taip pat yra signata-

Vlado Mirono sodyba Rokiškio rajone, Kuodiškių viensėdyje.                                                       „Rokškio Sirenos“ nuotr. 

ro, prelato Kazimiero Stepo-
no Šaulio gimtosios sodybos 
vieta Šilutės rajone, Stemplių 
kaime, signataro Petro Klimo, 
žurnalisto, visuomenės veikė-
jo Adolfo Klimo ir visuome-
nės veikėjo, draudžiamosios 
spaudos platintojo Sergijaus 
Klimo gimtinė Kalvarijos sa-
vivaldybėje, Kušliškių kaime, 
signataro Saliamono Banaičio 
ir kompozitoriaus Kazimiero 
Viktoro Banaičio sodyba Ša-
kių rajone, Vaitiekupių kaime.

Kultūros paminklais turėtų 
tapti ir signataro Stepono Kai-
rio gimtinė Anykščių rajone, 
Užunvėžių kaime, signataro, 
buvusio premjero Vlado Mi-
rono sodyba Rokiškio rajone, 
Kuodiškių viensėdyje.

Tokį statusą siūloma suteikti 
ir Kauno Aukštųjų Šančių Lie-
tuvos karių kapams bei  Lietu-
vos karių ir 1941 metų birželio 
sukilėlių kapams Kupiškyje.

„Atsižvelgiant į tai, kad 
nacionalinio reikšmingumo 

lygmens kultūros paveldo 
objektai yra svarbūs Lietuvos 
valstybei, šių kultūros paveldo 
objektų paskelbimas kultūros 
paminklais turės teigiamos 
įtakos jų tvarkybos efekty-
vumui, informacijos sklaidai 
apie juos, Lietuvos istorijos 
ir nusipelniusių asmenybių 
pažinimui, turizmo plėtrai“, 
– teigė kultūros viceministras 
Rimantas Mikaitis.

„Rokiškio Sirenos“
inform.

Paskirta Panevėžio apylinkės teismo 
pirmininkė Virginija Breskienė

Panevėžio apylinkės teismas turi vadovą. Nuo gegužės 
10 dienos Panevėžio apylinkės teismui toliau pirminin-
kauja teisėja Virginija Breskienė.

Lietuvos Respublikos Prezidentas gegužės 4 d. dekretu pa-
skyrė Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėją V. 
Breskienę Panevėžio apylinkės teismo pirmininke.

Teisėja V. Breskienė teisme dirba nuo 1999 metų, pirmi-
ninkauja teismui nuo 2016 metų.

Teisėjų taryba teigiamai įvertino pirmininkės kadencijos 
metu įvykusią teismų reformą, sėkmingai vykdytą teismo 
veiklą ir patarė Prezidentui skirti teismo pirmininke antrai 
kadencijai.

Panevėžio apylinkės teismo inform.

Į darbą išvykusio ir be žinios dingusio 
gyventojo paieškose – netikėta atomazga

Daug baimės namiškiams įvarė 56 metų Rokiškio rajo-
no gyventojas. Išvykęs į darbą jis pradingo – neatsiliepė 
telefonu, nepasirodė ir darbovietėje. Vyrui taip ir negrįžus 
į namus jo motina nežinojo nė ką manyti ir kur jo ieškoti. 
Ji kreipėsi pagalbos į policiją.

Buvo pradėta pradingėlio paieška, tačiau po pusdienio visi 
lengviau atsikvėpė. Sveikas ir gyvas vyras buvo rastas kaimy-
niniame Zarasų rajone. Kaip vėliau paaiškėjo, jis buvo nukly-
dęs į maždaug už pusšimčio kilometrų esantį Krakynės mišką 
netoli Gudelių kaimo. Vietos gyventojai atkreipė dėmesį į jau 
kurį laiką pamiškėje stovintį lengvąjį automobilį ir apie tai 
pranešė pareigūnams.

Nuvykę patruliai rado automobilyje sėdintį vyrą. Tada ir 
paaiškėjo, kad tai pradingėlis, kurio ieško kolegos rokiškėnai. 
Pareigūnams jis tvirtino, kad tiesiog norėjo vienas pailsėti 
nuo visų gamtoje.

lrytas.lt inform.

Rokiškis liks laisvesnio karantino režimo sąraše
Sąraše savivaldybių, ku-

riose gali būti taikomi šiek 
tiek švelnesni karantino rei-
kalavimai, nuo gegužės 24 
dienos išbraukiamos šešios 
savivaldybės, jame liks tik 
dešimt jų.

Vyriausybė pritarė, kad 
sąraše liktų Biržų, Joniškio, 
Klaipėdos, Pasvalio, Rokiš-
kio, Šilalės, Šilutės, Tauragės 
ir Telšių rajonų bei Pagėgių 
savivaldybės.

Kaip nurodoma teikime, 
200 naujų atvejų 100 tūkst. 
gyventojų rodiklis yra viršytas 
šešiose savivaldybėse, kuriose 
kitą savaitę dar galios laisves-
nės karantino sąlygos.

Todėl dar po savaitės, tai 
yra nuo gegužės 24 dienos, 
Birštono, Jurbarko rajono, 
Neringos, Pakruojo rajono, 
Rietavo ir Šakių rajono savi-
valdybės iš šio sąrašo išbrau-
kiamos, suteikiant galimybę 
iki nurodytos datos sergamu-

mui sumažėti.
Jeigu sergamumas suma-

žės, savivaldybių sąrašas būtų 
keičiamas ir jos iš jo nebeiš-
braukiamos.

Vis dėlto premjerė Ingrida 
Šimonytė abejojo, ar situacija 
keisis į gera.

„Į mokslo metų pabaigą 
turbūt išvis nė vienos savival-
dybės nebeliks šiame sąraše, 
deja“, – posėdyje sakė ji.

Švelnesnio karantino reži-
mo sąraše esančiose savival-

dybėse šiuo metu leidžiama 
moksleiviams eiti į mokyklas 
be privalomo testavimo dėl 
COVID-19.

Taip pat jose gali būti vyk-
domos kultūros centrų mėgėjų 
meno kolektyvų repeticijos, 
kai užtikrinamas 20 kvadra-
tinių metrų plotas vienam as-
meniui ir uždarose erdvėse 
dalyvauja ne daugiau kaip 10 
asmenų,  o atvirose erdvėse – 
ne daugiau kaip 20 asmenų.

BNS inform.

Liepsnojo automobilis
Gegužės 11 d., 22:37 val. gautas pranešimas, kad Kraupių 

k. (Kamajų sen.) dega automobilis. Gaisro metu išdegė vari-
klio skyrius, priekinė panelė, aprūko salonas.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento
Rokiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos inform.

Apgadino sodo namelį ir buities daiktus
Gegužės 7 d., apie 10.00 val. pastebėta, kad Rokiškio r., 

Jakiškių k. (Rokiškio kaimiškoji sen.) sodo namelyje ir lau-
ke prie namelio, sugadinti įvairūs buities daiktai. Nuostolis 
– 1000 eurų. Įtariamasis (gim. 1971 m.) sulaikytas pagal LR 
BPK 140 str., jam nustatytas 2,06 prom. girtumas.

Panevėžio VPK inform.

Rokiškėnų krepšininkų žaidimas džiugina sirgalius
Įsibėgėja SAVY.LT 3x3 

krepšinio Lietuvos čempiona-
tas. Elito grupėje žaidžianti 
Rokiškio komanda džiugina 
sirgalius. Mūsiškiai krepši-
ninkai drąsiai meta iššūkį net 
krepšinio autoritetams. Suži-
bėję puikiomis rungtynėmis 
su Diuseldorfo (Vokietija) ko-
manda (kuriose nuo pergalės 
teskyrė vieninintelis taškas), 
kuriose žaidė ir Eurolygos pa-
tirties turintis krepšininkas, 
parodė, kad jiems įkandamas 
bet koks varžovas. O šį šeš-
tadienį krepšinio aistruoliai 
toliau kviečiami sekti mūsų 
komandos žaidimą žiūrėda-
mi Go3 televizijos tiesiogines 
transliacijas arba sekti rezul-
tatus internetu. Stebėti verta: 
praėjusį šeštadienį buvo pa-
rodytos dvejos iš trijų mūsų 
komandos žaistų rungtynių. 

Rezultatai nenuvylė
Praėjusį savaitgalį mūsų 

ekipa žaidė trejas rungtynes 
ir sugebėjo prasibrauti į Eli-
to grupės aštuntfinalį. Pirmąjį 

varžovą: DAVISKA ekipą ro-
kiškėnai įveikė gana lengvai. O 
štai rungtynės su Diuseldorfo 
krepšininkais buvo užburian-
čios grožiu nuo pirmosios iki 
paskutinės sekundės. Fortūna 
jose šypsojosi tai vienai, tai ki-
tai ekipai. Dažniau besivejan-
čiųjų vaidmenyje buvo rokiškė-
nai, tačiau toliau nei pora taškų 
vokiečiams neleido atitrūkti. O 
pastarieji mūsiškius stabdė bau-
domis, tad jų prisirinko gerokai 
daugiau. Sėkmės mūsiškiams 
atnešė ir protinga keitimų tak-
tika, mat vokiečiai žaidė greitą 
krepšinį ir stabdyti juos buvo 
nelengva. Dar didesniu iššūkiu 
tapo tai, jog prieš rungtynes 
analizuodami varžovų sudė-
tis, krepšininkai pastebėjo, kad 
vienas vokiečių komandos žai-
dėjas turi ir... Eurolygos var-
žybų patirties. Tiesa, kaip sakė 
rokiškėnų komandos vadovas 
Martynas Karaliūnas, šis krep-
šininkas jose žaidė epizodiškai. 
Be to, 3x3 krepšinyje yra daug 
specifikos, tad meistriškumo 
pranašumas nėra toks didelis, 

kaip galėtų pasirodyti iš pirmo 
žvilgsnio. 

O kaip pašnekovas pats ver-
tina komandos žaidimą? M. 
Karaliūnas neslėpė, kad minė-
tosios rungtynės su vokiečiais 
buvo tikra etapo puošmena. Be 
abejonės, jis visa širdimi buvo 
su mūsiškiais. Tik štai garsiai 
reikšti emocijų, nors ir labai 
norėjosi, negalėjo: jis – ne tik 
komandos vadovas, bet ir vie-
nas varžybų organizatorių. Tos 
įspūdingos rungtynės atskleidė, 
kiek gali rokiškėnų komanda. 
Nusileidę vokiečiams vienu taš-
ku, mūsiškiai į aštuntfinalį pate-
ko kaip antrąją vietą grupėje už-
ėmusi komanda. Aštuntfinalyje 
šįkart nepavyko peržengti latvių 
Bauernfeind ekipos barjero. M. 
Karaliūnas neslepia: varžovas 
buvo įveikiamas, todėl šiek tiek 
apmaudu, kad praleista pro-
ga pelnyti daugiau taškų. Šiuo 
metu bendrojoje Elito grupės 
įskaitoje rokiškėnai yra dešim-
ti, surinkę 51 tašką. „Kol kas 
rezultatatais esame patenkinti, 
nes patenkame į dvyliktuką. 

Nepamirškime, kad grupės ko-
mandos labai pajėgios ir realiai 
patekti į dvyliktuką pretenduo-
ja mažiausiai dvidešimt iš jų. 
Taigi, konkurencija didžiulė“, 
– pabrėžė M. Karaliūnas.

Ką išvysime šeštadienį
Kadangi čempionatas trum-

pas, bet labai intensyvus: šeš-
tadienį bus sužaista lygiai pusė 
grupių etapo rungtynių, tai ir 
komandų sudėtyje jau atsiran-
da pirmųjų korekcijų. Etapui 
komandoje galima registruoti 
keturis žaidėjus. Mūsiškių gre-
tas papildys traumą išsigydęs 
Arnas Juškevičius. Kam bus 
leista pailsėti, komandos vado-
vas sakė, dar nėra nuspręsta.

Kadangi komandų varžovai 
ir laikas, kada bus žaidžiamos 
rungtynės paaiškės jau tuomet, 
kai bus išleistas „Rokiškio 
Sirenos“ laikraštis, todėl in-
formaciją sekite internetinėje 
laikraščio svetainėje www.ro-
kiskiosirena.lt.

Lina DŪDAITĖ–
KRALIKIENĖ
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Katalėjos šeimyna – vartai į gražesnį vaikystės pasaulį

Katalėjos šeimynos smagi rudeninė fotosesija.

Mamos dienos sveikinimų gausa.

Tėčio Igorio nutapytas paveikslas.

Šiuo metu Lukštuose, 
jaukiuose Katalėjos šeimy-
nos namuose gyvena devyni 
globotiniai. Šeimynos mama 
Jekaterina Sulejeva atvira: 
priimtų ir daugiau, ir po-
reikis būtų, tik štai šalies 
įstatymai neleidžia. Globoti 
vaikus – šiai šeimai ne tik 
įgyvendinta jų paauglystės 
svajonė: stebėti kaip gyja 
suaugusių padarytos ma-
žųjų širdelių žaizdos, kaip 
skleidžiasi talentai, svajonės 
ir viltys – gyvenimo pašau-
kimas. Pasakojimu apie Ka-
talėjos šeimyną „Rokiškio 
Sirena“ pradeda straipsnių 
ciklą apie ypatingas rajono 
šeimas. Kadangi jų pasiū-
lyta išties daug, tai ir ciklas 
truks gerokai ilgiau, nei ge-
gužis – šeimų mėnuo. 

Apie didelę šeimyną 
svajojo nuo paauglystės
Katalėjos šeimynos mama 

Jekaterina ir tėtis Igoris Sule-
jevai pažįstami nuo paauglys-
tės. Kaip ir daugelis paauglių, 
augusių sovietmečiu (kas da-
bar neįsivaizduojama) priva-
lomai turėjo dirbti mažiausiai 
tris vasaros atostogų savaites. 
Vienas iš darbų – talkinti kū-
dikių namuose. Ponia Jekate-
rina atvira: ta atmosfera paau-
glę sukrėtė iki širdies gelmių. 
Kūdikių namuose buvo augi-
nami vaikučiai iki trejų metu-
kų. Katkartėmis jų aplankyti 
atvažiuodavo tėvai. Tik koks 
tas aplankymas... „Įbrukdavo 
vaikui į rankytes sausainių 
pakelį, pabūdavo dešimt mi-
nučių ir vėl išlėkdavo savais 
keliais“, – pasakojo pašneko-
vė. Vaikučiai kiekvieną į įstai-
gą užsukusį žmogų vadindavo 
mama ir tėčiu. „Ar mažiukai 
tiesiog nesuprasdavo, ar jie 
taip norėjo turėti tėvus“, – pa-
sakojo ponia Jekaterina. Ji ne-
slėpė, kad jau tuomet kažkur 
giliai širdyje kirbėjo svajonė 
suteikti namus bent vienam 
tokiam mažyliui.

Prie šios svajonės su vyru 
grįžo tada, kai paaugino sa-
vuosius vaikus: vienam buvo 
12, kitam – 16. Svajojo įsivai-
kinti vieną vaikelį. Ar nebu-
vo nedrąsu, baisu sunkumų: 
juk dabar daugelis šeimų net 
į vieno vaiko gimimą žiūri 
kaip į didžiulį iššūkį. „Nebu-
vo baisu: abu su vyru esame 
iš daugiavaikių šeimų“, – nu-
sišypsojo ponia Jekaterina. Ji 
įgijo pedagoninį išsilavinimą. 
Tėtis Igoris – inžinierius, daug 
metų dirbęs jūrininku. Taigi, 
sunkumų nebijantys, į gyveni-
mą žvelgiantys drąsiai ir opti-
mistiškai.

Gyvenimas 
planus pakoregavo
Šeima svajojo, kaip ir 

daugelis tuo metu įsivaikinti 
besiruošiančių šeimų, nueiti 
į vaikų namus, susirasti vai-
kelį, prie kurio links širdis, ir 

suteikti jam namus bei šeimą. 
Kas dabar bepasakys, ar deja, 
ar laimei, pasikeitė įstatymai: 
prieš ketinant įsivaikinti, teko 
lankyti specialius 15-os už-
siėmimų kursus, gauti aibę 
įvertinimų, planuoti, kokį vai-
kelį ketinama įsivaikinti. O 
tada prieš jaunos šeimos akis 
ir atsivėrė didžiulis ir liūdnas 
vaikų namų pasaulis. Pasiro-
do, kad daugiausia galimybių 
tapti naujos šeimos nariais turi 
vaikai iki 5 metukų. 6-10 m. 
vaikams galimybės smarkiai 
mažėja. O štai paaugliukai, 
kaip atvirai sako ponia Jeka-
terina, faktiškai nebeturi šan-
sų. Netgi besiryžtančių tapti 
paauglių globėjais yra labai 
nedaug. O ko bijoma? „Sunku 
pasakyti, tikriausiai paauglys-
tės problemų“, – kalbėjo ji. 

Taigi, J. ir I. Sulejevų šei-
ma nusprendė globoti 6 ir 8 
m. sesutes. Kalėdų proga nu-
sprendė aplankyti vaikų bičiu-
lius globos namuose. „Papras-
tai per Kalėdas daugelį vaikų 
paviešėti pasikviečia giminai-

čiai. Nuvykę į vaikų namus 
radome likusį vieną berniuką. 
Jam ir sakom: „važiuojam su 
mumis!“. Taigi, vietoj vieno 
įsivaikinto mažylio, jau turė-
jome tris globotinius“, – pasa-
kojo pašnekovė.

Kaip tapo šeimyna...
Taigi, Sulejevų šeima 2014 

m. atvyko į mūsų rajoną, 
Lukštus. Čia buvusioje mo-
kykloje pradėjo kurti jaukius 
namus. Ir, žinoma, neatsisakė 
padėti į nelaimę patekusiems 
mūsų rajono vaikams. O jų 
šeimai buvo pasiūlyta globoti 
iš karto... net keturi, vienos 
šeimos broliukai ir sesutės. 
Tiesiog taip jų globoti nega-
lima, taigi, šeimai teko kurti... 
šeimyną. Ją pavadino labai 
gražios ir labai brangios or-
chidėjos – Katalėjos – vardu. 
O paskui vaikai į Lukštus ėmė 
plaukti. Vienu metu jų šei-
mynoje buvo net 14. Tiek jų 
šeima galėtų priimti ir dabar: 
erdviuose namuose užtektų 
vietos. Deja, pagal galiojan-

čius įstatymus, šeimyna gali 
globoti ne daugiau aštuonių 
vaikų (išimtis taikoma tik tuo 
atveju, jei vaikai yra iš vienos 
šeimos, todėl nederėtų jų skir-
ti). Taigi, šeima užaugino savo 
du vaikus, dar šešis globoti-
nius, sulaukusius pilnametys-
tės, išlydėjo į savarankišką 
gyvenimą: studijuoti ar dirbti. 
Dabar šeimoje auga devyni 
globotiniai. 

Kaip velniūkštį 
paversti žmogučiu
Į šeimyną vaikai patenka 

ne iš gero gyvenimo. Prieš tai, 
kol jie paimami iš tėvų namų, 
seka ilgas (ir nesėkmingas) 
įvairių tarnybų, institucijų 
bandymų atvesti gimdytojus 
į doros kelią procesas. Kokio-
mis sąlygomis vaikai gyveno 
biologinėse šeimose, liudija 
ir Katalėjos šeimynos patirtis. 
„Buvo vasario pabaiga. Mus 
paprašė iš ligoninės paimti 
du broliukus. Nuvažiavome. 
Žiūrim su vyru abstulbę: vai-
kai suodini tarsi velniukai. 
Praskleidus plaukučius, ma-
tyti, kad galvytės oda, ir ta 
suodžių prisigėrusi. Viršuti-
niai drabužėliai – nenusako-
mos spalvos, dūmų prisigėrę. 
Taip ir nesugebėjom jų at-
skalbti. Teko išmesti. Vietoj 
šiltų žieminių batukų vaikai 
turėjo... guminius, trim dy-
džiais per didelius. Striukyčių 
nėra“, – pasakojo J. Sulejeva. 
Pasirodo, mažųjų ir miego, ir 
gyvenimo erdvė buvo... sena 
kaimiška krosnis. 

Pašnekovė neslepia: vaiką 
gali nuprausti, gali jį maitinti 
karštu maistu, gali pripirkti 
drabužėlių, žaislų, telefoną. 
Bet... užgydyti širdies žaizdas 
kartais būna jau vėlu. Tėvų ne-
meilė, nepriežiūra palieka gi-
lius pėdsakus šių vaikų gyve-
nimuose. Jau maždaug 5-erių 
mažylis geba prisiminti, koks 
buvo jo gyvenimas iki paten-
kant į šeimyną. Ką jau bekal-
bėti apie vyresnius. Jų širdyse 
šaltis, alkis, nepriežiūra, įvai-
rių rūšių smurtas jau paliko 
savuosius randus. „Žinoma, 
mes stengiamės ugdyti soci-
alinius įgūdžius, dovanojame 
meilę, rūpestį. Skaudžiausia 
šiuose vaikuose, vos paau-
glystės sulaukusiuose, matyti  
per anksti suaugusių žmonių 
akis“, – sakė pašnekovė.

Šie vaikai kitokie. Sun-
ku pralaužti jų nepasitikėji-
mo ledus. „Jie visada ir visas 
problemas, netgi tas, kurios 
jiems per sudėtingos, bando 
išspręsti patys. Jie tiesiog ne-
tiki, kad kažkas gali padėti, 
bijo atsiverti“, – pasakojo po-
nia Jekaterina. Ir tokie vaikai 
sprendžia ne tik savo, bet ir 
mažesnių brolių, seserų bėdas, 
bandydami atstoti tėvus. Jie 
pasiryžę su kitiems atiduoti 
viską, ką turi, neretai skau-
džiai nuskriausdami save... 

Į 4 p.

Šeimynos tėtis Igoris ir mama Jekaterina svajojo įsivaikinti vieną mažylį, o 
tapo tėvais jau penkiolikai globotinių.
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Netrukus Rokiškyje – gyventojų idėjų maratonas!
Rokiškio rajono savi-

valdybės biudžete numa-
tyta 20 tūkst. Eur daly-
vaujamam biudžetui. Nors 
dalyvaujamasis biudžetas 
nėra naujovė, bet pasi-
teisinęs būdas kartu su 
bendruomene spręsti dėl 
viešųjų lėšų panaudoji-
mo patiems siūlant idėjas, 
tokia priemonė rajono 
biudžete numatyta pirmą 
kartą. 

Bendruomenės inicia-
tyvų, skirtų gyvenamajai 
aplinkai gerinti, projektų 
idėjų finansavimo tikslas – 
didinti piliečių galimybes 
įtraukti į savivaldybės biu-
džeto formavimą. Pagrin-
diniai uždaviniai - skatinti 
piliečių iniciatyvą rajone, 
suburti gyventojus gyvinti 
bei gerinti socialinę ir gy-
venamąją aplinką, aktyvinti 
verslo kūrimą ir dalyvavimą 
atnaujinant teritorijas, ska-
tinti diskusijas rajono aplin-
kos gerinimo tema. 

„Pastebėjome, kad gy-
ventojai noriai įsitraukia 
priimant sprendimus dėl 
viešųjų erdvių įveiklinimo 
ir siūlo įvairiausias idėjas, 
teikia iniciatyvas. Iš tiesų, 
kas gali geriau žinoti gy-
ventojų poreikius, jeigu ne 
patys gyventojai? Svarbu 
atkreipti dėmesį, kad tai - 
galimybė idėjoms tapti re-
alybe.  Projektą įgyvendins 
ne jį pateikę gyventoja, bet 
ir savivaldybės administra-
cija. Jeigu projekto vertė bus 
mažesnė nei skiriama suma, 
t. y. 20 tūkst., neatmetama, 
kad, esant galimybei, bus 
įgyvendintos ir kelios idėjos. 
Svarbiausia, kad nebūtų vir-
šyta numatoma skirti suma“, 
- kalbėjo rajono meras Ra-

mūnas Godeliauskas ir pri-
dūrė, kad teikiami projektai 
– infrastruktūriniai, įgyven-
dinami per metus, kurių ap-
imtis neviršija savivaldybės 
biudžete patvirtintos sumos 
einamiesiems metams. Verta 
paminėti, kad projektas turi 
būti įgyvendinamas Rokiš-
kio rajono savivaldybėje, 
savivaldybės nuosavybės, 
panaudos ar patikėjimo teise 
valdomoje arba valstybinėje 
žemėje, kuri skirta bendram, 
viešam naudojimui.  

KAS GALI 
TEIKTI IDĖJAS?
Pareiškėjas gali būti kie-

kvienas Rokiškio rajono 
savivaldybėje gyvenamąją 
vietą deklaravęs gyventojas, 
ne jaunesnis nei 16 metų, 

surinkęs 20 rajone gyvena-
mąją vietą deklaravusių gy-
ventojų parašų, palaikančių 
idėją. Teikiant paraišką, turi 
būti vadovaujamasi Rokiš-
kio rajono savivaldybės ta-
rybos 2021 m. balandžio 30 
d. patvirtintu Bendruomenės 
iniciatyvų, skirtų gyvenama-
jai aplinkai gerinti, projektų 
idėjų atrankos ir finansavimo 
tvarkos aprašu.

PROJEKTŲ IDĖJŲ 
PATEIKIMO 
TERMINAS
Projektų idėjų pasiūlymai 

iki 2021 m. gegužės 28 d. pri-
imami Rokiškio rajono savi-
valdybės administracijos vie-
name langelyje (Respublikos 
g. 94, Rokiškis) ir elektroni-
niu būdu (el. p. savivaldybe@

post.rokiskis.lt). Pasiūlymai 
teikiami užklijuotame voke, 
ant kurio turi būti nurodyta: 
„Bendruomenės iniciatyvų 
konkursui”, projekto pavadi-
nimas, pareiškėjas, adresas ir 
telefono numeris.

BŪTINIEJI 
REIKALAVIMAI
PROJEKTO IDĖJOS 
PASIŪLYMUI:
- Projekto įgyvendinimo 

vertė – iki 20 tūkst. Eur. 
- Prie projekto idėjos pa-

siūlymo turi būti pateiktas 
pritarimas projekto idėjai: 20 
savivaldybėje gyvenamąją 
vietą deklaravusių ir ne jau-
nesnių nei 16 metų gyventojų 
sąrašas su jų parašais, gimi-
mo data, pavarde, vardu, de-
klaruota gyvenamąja vieta.

- Projektas turi būti įgy-
vendinamas Rokiškio rajono 
savivaldybėje, savivaldybės 
nuosavybės, panaudos ar pa-
tikėjimo teise valdomoje arba 
valstybinėje žemėje, kuri 
skirta bendram viešam nau-
dojimui.

- Tai turi būti viešosios 
infrastruktūros (išskyrus ga-
tvių / kelių, šaligatvių, pės-
čiųjų, dviračių takų įrengimą, 
rekonstrukciją ir remontą), 
nekomercinis, gyvenamosios 
aplinkos gerinimo projektas.

- Pareiškėjai pateikia už-
pildytą nustatytos formos 
Projekto idėjos pasiūlymą, 
kuriame turi būti nurodyta: 
projekto pavadinimas, pro-
jekto įgyvendinimo vieta, 
idėjos aprašymas, preliminari 
sąmata bei ją pagrindžiantys 
dokumentai, jei turima (vi-
zualizacijos, brežiniai, sche-
mos, ekspertų nuomonės, 
rekomendacijos ar kita reika-
linga informacija).

PROJEKTŲ IDĖJŲ 
KONSULTACIJOS
Konsultacijas ir metodinę 

pagalbą gyventojams, norin-
tiems teikti projektų idėjų 
pasiūlymus, teikia Statybos 
ir infrastruktūros plėtros sky-
rius tel. ( 8 458) 71 481, mob. 
tel. 8 615 65 359.

PROJEKTŲ 
VERTINIMAS
I ETAPAS: VERTINIMAS
KONSULTACINĖJE
 DARBO GRUPĖJE
-Projektų idėjų pasiūlymus 

ir preliminarias projektų są-
matas vertina konsultacinė 
darbo grupė. Nustačius, kad 
pateiktas pasiūlymas atitin-
ka visus kvietime nurodytus 
8 punkto reikalavimus bei 
projekto idėjos yra techniškai 

įgyvendinamos, vertinamas 
projekto tinkamumas finan-
suoti ir sudaromas atrinktų 
projektų sąrašas.

-Patvirtinti projektai bus 
paskelbti viešoje erdvėje ir 
vykdoma balsavimo proce-
dūra.

II ETAPAS: 
GYVENTOJŲ 
PRITARIMAS 
SIŪLOMIEMS 
PROJEKTAMS
Pasibaigus I projektų idėjų 

vertinimo etapui, kad projek-
tas virstų „kūnu”, svarbiausia 
sulaukti gyventojų pritarimo. 
Tik daugiausia gyventojų 
balsų sulaukusi įdėja bus įgy-
vendinta. Balsuoti už labiau-
siai patikusią idėją galės:

-Rokiškio rajono savi-
valdybėje gyvenamąją vietą 
deklaravę gyventojai, ne jau-
nesni nei 16 metų.

-Balsavimas vyks elektro-
niu būdu Rokiškio rajono sa-
vivaldybės svetainėje www.
rokiskis.lt.

-Vienas gyventojas turi 
teisę balsuoti ne daugiau kaip 
už 1 projektą. Balsavus kelis 
kartus elektroniniu būdu, ga-
lioja paskutinis balsavimas.

PROJEKTŲ 
FINANSAVIMAS
IR ĮGYVENDINIMAS
-Projektai 100 proc. finan-

suojami Rokiškio rajono sa-
vivaldybės biudžeto lėšomis.

-Daugiausia gyventojų 
balsų surinkusiems projek-
tams, esant poreikiui, savi-
valdybės biudžeto lėšomis 
rengiama techninė specifika-
cija. 

Reikalingus dokumentus ir 
jų priedus rasite Rokiškio ra-
jono savivaldybės svetainėje 
www.rokiskis.lt.
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Katalėjos šeimyna – vartai į gražesnį vaikystės pasaulį
Iš 3 p.
„Išlydėdami į savarankišką 

gyvenimą visada sakome: čia 
jūsų namai. Kad ir kas benu-
tiktų. Jūs čia visada laukiami“, 
– pabrėžė J. Sulejeva.

Labiau domisi tėčiai
Ji neslepia: šie vaikai šei-

mynoje auga jau septynerius 
metus. „Jie mums yra mūsų 
pačių vaikai“, –  akcentavo 
pašnekovė. Tačiau kai kurie 
jų turi ir biologinius tėvus. 
Kokie santykiai su jais? J. Su-
lejeva neslepia: įvairūs. Viena 
mama netgi atvirai rėžė, kad 
jai būtų patogiau, jei vaikas 
augtų ne šeimynoje, o globos 
namuose. Sunkiausia paaiš-
kinti vaikui, kodėl net gimta-
dienio proga mama pamiršo jį 
pasveikinti. Įdomu tai, kad su 
vaikais labiau nori bendrau-
ti jų tėčiai. „Mamos kažkaip 
mažiau domisi. O štai tėčiai 

paskambina dažniau. Vienas 
atvirai mums sako: aš supran-
tu, kad mano gyvenimo būdas 
netinkamas vaikams auginti. 
Bet ačiū už tai, kad jūs jais 
rūpinatės. Ir tėčių, skambinan-
čių ne tik gimtadienio proga, 
bet ir dažniau pabendrauti, yra 
ne vienas“, – sakė Katalėjos 
šeimynos mama.

Kitas pasaulis
Katalėjos namai – šviesūs 

ir jaukūs. Juose kvepia pačių 
vaikų keptais pyragais. Inter-
jeras – įdomus, teminis. Bal-
dai nestandartiniai, sugalvoti 
ir pagaminti šeimynos tėčio 
Igorio, ir auksinių rankų meis-
tro, ir dailininko. 

Aplink namus – nemažas 
ūkis. Tvartuose mūkia trys 
karvutės, paveldinės Lietuvos 
šėmųjų veislės. Jomis rūpi-
nasi marti. O bendruomenių 
mugėse Katalėjos šeimyna 
ne kartą kvietė pasivaišinti 
iš ypatingo šių karvučių pie-
no slegiamais sūriais. Vaikų 
džiaugsmui – pulkelis avyčių, 
triušiukai, vištos. Mylimi au-
gintiniai – samojedų veislės 
šuneliai, katinėliai. Apie tai, 
kaip šeima jautriai žiūri į vai-
kus, liudija smagus nutikimas. 
„Į šeimyną priėmėme sesutes. 
Vaikų teisių apsaugos specia-

listės užsiminė, kad vaikai turi 
numylėtinį – mažą katytę, ir 
atsiklausė, ar vaikai negalėtų 
jos su savimi pasiimti. Pagal-
vojome: mes laikome katiną, 
čia bus katytė, matyt, sutars 
ir nesipeš. Tik kai po namus 
mūsiškis augintinis su nau-
joku ėmė ridinėtis šnypščian-
čiu kamuoliu, supratome, kad 
kažkas čia ne taip. Pasirodo, 
naujokas irgi buvo... berniu-
kas“, – smagią istoriją prisi-
minė šeimos mama.

Daug džiaugsmo vaikams 
teikia ir ponis. „Tam, kad iš-
moktų tinkamai jį prižiūrėti, 
jodinėti, mūsų vaikai lanko 
ponių mokyklėlę“, – pasi-
džiaugė J. Sulejeva. 

Katalėjos šeimynos kieme 
– ne tik šauni žaidimų aikšte-
lė, bet ir daržiukas, šiltnamiai, 
kuriuose sirpsta ir dievinamos 
braškės, ir daržovės. 

Pasak šeimynos mamos, 

kaip ir kiekvienoje šeimoje, 
kiekvienas čia turi savo parei-
gas ir užduotis. Kiekvienas 
mokomas rūpintis, stengtis, 
padėti vieni kitiems.

Kaip gimsta talentai
Nenuostabu, kad tokioje 

aplinkoje vaikai ima skleistis. 
Pašnekovė atvira: vaikams 
reikia daug: įspūdžių, patirčių, 
dvasinio peno. Todėl nenuos-
tabu, kad šeima rūpinasi ir 
globotinių dvasiniu gyveni-
mu. Rūpinasi, kad vaikai būtų 
pakrikštyti, priimtų kitus Sa-
kramentus. Tad nenuostabu, 
kad šeimos archyve – ir Krikš-
tynų, ir Pirmosios Komunijos 
švenčių akimirkos. 

Šeima rūpinasi ir talentų 
ugdymu. Sąlygos tam ypač 
palankios: tėtis Igoris – talen-
tingas dailininkas. Jis kartu 
su vaikais antrajame aukšte 
įsirengė tapybos studiją. Jo 

pėdomis jau seka ir mažieji: 
ne vienas ima į rankas teptuką. 

Ryškų menininkės talen-
tą turi ir Žemyna. Jau pernai 
Juodupėje vykusioje bendruo-
menių šventėje, mugėje, buvo 
prekiaujama jos modelinu 
dekoruotais puodeliais. Šie 
darbai labai gražūs ir preci-
ziški – niekuo nenusileidžia 
suaugusių meistrių darbams. 
Elija auga puikia sportininke. 
O ir kiti vaikai stebina savo 
talentais, nuoširdumu. „Ska-
tiname kiekvieną siekti savo 
svajonių, ugdyti savo gabu-
mus, stengiamės sudaryti tam 
palankiausias sąlygas“, – ak-
centavo J. Sulejeva.

O ar patiems tėvams be-
lieka laiko laisvalaikiui, savo 
talentams? „Laiko maža, ir jį 
skubame dovanoti vaikams“, 
– sakė pašnekovė.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Žemynos kūrinys.
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Rajono įmonės kviečiamos 
įdarbinti jaunuolius ir pasinaudoti 
savivaldybės kompensacija

Rokiškio rajono savivaldybės administracija pirmą kartą  pradeda vykdyti 
,,Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programą“ (toliau – 
Programa).

Savivaldybės administracija iki 2021 m. birželio 11 d. skelbia jaunimo ir darb-
davių registraciją į Programą. Programos tikslas – sudaryti palankias sąlygas jau-
nimo užimtumui didinti vasaros laikotarpiu, skatinti bendradarbiavimą su Rokiš-
kio rajono savivaldybės teritorijoje veikiančiu verslo sektoriumi.

Programa skirta Rokiškio rajono savivaldybės 14 - 19 metų jaunimui, besimo-
kančiam savivaldybės teritorijoje esančiose bendrojo ugdymo įstaigose, pagal 
pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. Programos vykdymo terminas įdar-
binimui nuo birželio 28 d. iki rugpjūčio 31 d., ne ugdymo proceso metu.

Darbdaviui, registruotam ir vykdančiam veiklą Rokiškio rajone, įdarbinus Ro-
kiškio rajono 14-19 m. jauną asmenį, besimokantį savivaldybės teritorijoje esan-
čiose bendrojo ugdymo įstaigose, pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo pro-
gramas, ir mokant jam ne mažiau kaip 1 MMA, už vieno mėnesio išdirbtą pilną 
etatą bus kompensuojama 350 Eur.  Jeigu jaunuolis dirba ne visu darbo krūviu, 
kompensacija skaičiuojama proporcingai pagal faktiškai dirbtą laiką. Nekompen-
suojamos išlaidos: viršvalandžiai, atostoginiai, nedarbingumas, kompensacijos už 
nepanaudotas atostogas, už darbą savaitgaliais, šventinėmis dienomis.

Tinkami darbdaviai - tai smulkaus ir vidutinio verslo subjektai, asocijuotos vers-
lo struktūros, organizacijos ir įstaigos, ūkininkai, individualios veiklos vykdytojai. 
Svarbu, kad visi darbdaviai būtų registruoti ir veiklą vykdantys Rokiškio rajone.

Informaciją apie Programą, anketas ir jų pateikimo būdus rasite Jaunimo vasa-
ros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos finansavimo tvarkos apraše, 
aprašą ir kitą aktualią informaciją rasite čia: https://rokiskis.lt/gyventojui/jauni-
mo-vasaros-uzimtumo-ir-integracijos-i-darbo-rinka-programa/

Užs. 1329

Festivalyje-konkurse 
„Dainos sparnais aplink pasaulį“ – 
puikus rajono atstovų pasirodymas

Gegužės 8 d. startavo vir-
tualus VI Lietuvos muzikos 
ir meno mokyklų jaunųjų 
dainininkų festivalis-kon-
kursas „Dainos sparnais 
aplink pasaulį“ Vilniaus 
Karoliniškių muzikos mo-
kykloje. Konkurso tikslas 
– pažintis su pasaulio tautų 
liaudies dainomis, jų kalba, 
kultūra, nuotaikomis ir dai-
nos atlikimo tradicijomis. 
Dainos atliekamos originalo 
kalba.

Rokiškio Rudolfo Lymano 
muzikos mokyklos dainininkų 
būrys: Rusnė Daugėlaitė, Man-
tas Valainis, Gerda Komisarai-
tytė, Liepa Ulevičiūtė ir Livija 
Jegorovaitė  konkurse atstova-
vo visas keturias amžiaus gru-
pes pasirinkdami brolių latvių 
autentiškas ir harmonizuotas 
liaudies dainas.

Konkursui mokinius ruošė 
dainavimo mokytojos Lai-
ma Bieliūnienė, Reda Kaz-
lauskienė, Asta Vajegienė, 
koncertmeisterės Kristiana 
Kemundrytė ir Rasa Pletaitė 
Junokienė. 

Paskelbti festivalio-kon-
kurso „Dainos sparnais aplink 
pasaulį 2021 “ rezultatai:

Rusnė Daugėlaitė (A-gr.) 
Laureato II vietos diplomas,

Liepa Ulevičiūtė (B-gr.) 
Laureato III vietos diplomas. 

Konkurso diplomantai:
Mantas Valainis (B-gr.),

Gerda Komisaraitytė (B-
gr.),

Livija Jegorovaitė (C-gr.).
Sveikiname konkurso lau-

reatus ir diplomantus! Linki-

Rusnė Daugėlaitė (A-gr.) Laureato II vietos diplomas,

Liepa Ulevičiūtė (B-gr.) Laureato III 
vietos diplomas. Diplomantas Mantas Valainis (B-gr.),

Diplomantė Gerda Komisaraitytė 
(B-gr.),

Diplomantė Livija Jegorovaitė 
(C-gr.).

me naujų pasaulio tautų dainų 
ir skambių balsų.

Rudolfo Lymano
muzikos mokyklos

inform.

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Naudotą 450 l talpos akvariumą 
su tvirtu metaliniu stovu. Be 
dangčio. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 656 51 800. Rokiškis
• 5 telyčias nuo 8 mėn. iki 1 metų. 
Tel. 8 658 96 268. Rokiškis
• Pieninių karvių bandą. Karvės 
prižiūrėtos, kontroliuojamos. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 656 20 593. 
Rokiškis
• 3 karves, melžiamos aparatu. 
"Tel. 8 624 24 728. Rokiškis
• Augintus 1,5 mėn. amžiaus, geros 
veislės ožkos atsivestus porelę 
ožiukų. Kaina sutartinė. Juodupės 
seniūnija. Tel. 8 696 76 548.
• Telyčias, 6 mėn. ir 11 mėn. 
Telyčia 250 Eur. Taip pat 
parduodame jautį, 280 Eur.  
Tel. 8 683 09 466. Rokiškis
• Jauną, atsivedusią ožką.  
Tel. 8 610 46 476. Rokiškis
• Darbinį arklį, 12 metų, su 
dokumentais. Kaina 2000 Eur.  
Tel. 8 459 39 460. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Vyras ieško darbo.  
Tel. 8 608 28 256. Rokiškis
• Ieškau buhalterės- apskaitininkės 
darbo. Galiu vesti įmonių apskaitą 
nuo pirminių dokumentų iki 
finansinių ataskaitų pateikimo.  
Tel. 8 600 26 449. Rokiškis
• 35 m. vyras ieško darbo, turiu 
vairuotojo pažymėjimą, automobilį. 
Domina įvairūs variantai.  
Tel. 8 625 66 069. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu dirbti 
statybose, ūkyje ar miške. Domina 
įvairus pasiūlymai. Pirmenybė būtų 
apgyvendinantiems, nes nevairuoju. 
Tel. 8 692 07 403. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Reikalinga(-s) sandėlio 
apskaitos vadybininkas(-ė). 
Reikalingi darbo kompiuteriu 
įgūdžiai. Darbo pobūdis: gamybos 
ataskaitų suvedimas, sandėlio 
likučių sutikrinimas, transporto 
dokumentacijos pildymas, 
išdavimas vairuotojams.  
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis
• Reikalinga (-s) virėja (-as). Darbo 
patirtis – privalumas.  

Tel. 8 699 58 377. Rokiškis
• Siūlau darbą plataus profilio 
statybininkui, mokančiam atlikti 
karkasų, terasų rengimo darbus ir 
t. t. Tik su vairuotojo pažymėjimu.  
Atlygis sutartinis. 
 Tel. 8 603 64 685. Rokiškis
• Reikia žmonių, galinčių suvarkyti 
prilydomą stogą. Tel. 8 659 64 181. 
Rokiškis
• Gerkonių ŽŪB siūlo darbą 
mechanizatoriui, darbui 
traktoriumi, kombainu.  
Tel. 8 615 15 141. Rokiškis
• Skubiai reikalingi plytelių klojėjai 
darbui Švedijoje. Reikalinga 
patirtis, anglų k. Atlyginimas - nuo 
3000 Eur/mėn. neto. Atlyginimas 
mokamas kas 2 savaites. 
Apgyvendinimas ir transportas – 
suteikiami. Kaina 3000 Eur.  
Tel. 8 611 45 080. Rokiškis
• Ramundas GM,UAB reikalingas 
(-a) šaltkalvis(-ė). Darbo vieta - 
Dirbtuvių g. 13, Obeliai, Rokiškio 
r. Darbas nuo 7:00 - 15:30. Darbo 
užmokestis – neatskaičius mokesčių 
nuo 1040 Eur iki 1200 Eur.  
Tel. 865620131. Tel. 8 610 03 980. 
Rokiškis
• Ramundas GM,UAB reikalingas 
(-a) lentelių rūšiuotoja(-s). Darbo 
vieta - Dirbtuvių g. 13, Obeliai, 
Rokiškio r. Darbas pamaininis. 
Darbo užmokestis – neatskaičius 
mokesčių nuo 907 Eur iki 992 Eur. 
Tel.865620131. Tel. 8 610 03 980. 
Rokiškis
• Ieškome pjūklininkų ir padėjėjų, 
dirbti miške. Dirbame be 
komandiruočių. Tel. 8 686 02 397. 
Rokiškis
• Skubiai reikalingos darbuotojos 
su gėlėmis Olandijoje, Meijel 
mieste. Reikalingas vairuotojo 
pažymėjimas ir anglų/lenkų k. 
Darbo užmokestis 10,92 Eur/val 
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(neto). Tel. 8 637 08 855.  
Rokiškis
• Ieškome pagalbinio darbininko, 
darbas susijęs su stogų dengimu. 
Darbo pobūdis, grafikas ir 
atsiskaitymas aptariamas telefonu. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 608 09 520. 
Rokiškis
• UAB siūlo darbą miškavežio 
vairuotojui. Tel. 8 687 33 067. 
Rokiškis
• Skubiai reikalingos (-i) 4 
šiltnamio darbuotojos (-ai) 
agurkų skynimui ir rūšiavimui, 
Olandijoje, Elsendorp/Maasbree/
Venlo miestuose. Tel. 8 637 08 855. 
Rokiškis
• Skubiai reikalingi plataus profilio 
statybininkai darbui Švedijoje, 
Geteborge. Reikalinga mažiausiai 
2 m. patirtis, anglų kalba. 
Atlyginimas - apie 3000 Eur/mėn. 
Netto; Atlyginimas mokamas kas 2 
savaites. Kaina 3000 Eur.  
Tel. 8 611 45 080. Rokiškis
• Ieškomas  patikimas meistras 
kambario remontui bei elektrikas. 
Tel. 8 648 70 074. Rokiškis

KITA

• Šieną, šiaudus ritiniais.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Malkas. Skaldytos, vien lapuotis. 
5 metrai - 120 Eur.  
Tel. 8 646 98 570. Rokiškis
• Naudojamus bičių avilius. Kaina 
25 Eur. Tel. 8 600 52 857.  
Rokiškis
• Dyzelino/krosninio kuro 
cisterną. Apie 3 m ilgio ir apie 1 
m skermens. Išsikasti ir išsivežti 
patiems. Manoma, turėtų sverti apie 
toną. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 670 17 618. Rokiškis
• Automobilinį kompresorių. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 602 16 269.  
Rokiškis
• 3 kub. m talpos metalinę statinę. 
Tel. 8 458 75 274. Rokiškis
• Statybinį laužą (plytos, betono 
nuolaižos). Išsivežti patiems.  
Tel. 8 670 17 618. Rokiškis
• Mažai naudotus avilius (2 vnt.) 
su visais priedais, medsukį ir 
kitus bitininkystės reikmenis. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 606 41 218. 
Rokiškis
• Malkas. Atvežame 2,5 ar 5 
metrus. Tel. 8 612 56 929.  
Rokiškis
• Sauskelnes-kelnaites Tena Pants 
M. Kaina 6 Eur. Tel. 8 604 18 339. 

Rokiškis
• Naudotus, pakeliamus garažo 
vartus. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 656 54 394. Rokiškis
• Mažai naudotas ketaus židinio 
dureles su stiklu. Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 618 45 286. Rokiškis
• Skubiai, nebrangiai, 2 rusiškus 
dviračius (vyrišką ir moterišką), 
trifazį grūdų malūną.  
Tel. 8 624 29 578. Rokiškis
• Įvairias skaldytas malkas bei 
medžio atraižas. Vežu nedideliais 
kiekiais po 2,5 m. Kaina 60 Eur. 
Tel. 8 602 87 040.  
Rokiškis
• Kokybiškus šienainio ritinius. 
Pakrauname. Taip pat priimame 
užsakymus naujo derliaus natūralių 
varpinių (be lubinų ir balos žolės) 
ir sėtinių pievų šienainio ir šieno 
ritiniams. Tel. 8 615 29 342. 
Rokiškis

PASLAUGOS

• Profesionali vaikų priežiūra 
auklės namuose. Auklė, įgijusi 
aukštąjį pedagoginį išsilavinimą ir 

ilgametę darbinę patirtį. Vaikams 
pritaikyta aplinka ir veiklos, 
nuosavas kiemas, sveikas ir skanus 

maistas. Maža vaikų komanda 
laukia naujų draugų! 
Tel. 8 622 81 941.  
Rokiškis
• Nuolat lankyti ir prižiūrėti 
artimojo kapus gali ne visi, todėl 

siūlausi tai padaryti už jus. Sodinu, 
raviu, valau antkapius ir atlieku 
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Laisvės g.13

kitus darbus. Tel. 8 608 58 655. 
Rokiškis
• Žolės pjovimas Rokiškyje ir 
Rokiškio rajone. Pjauname žolę 
trimeriu ir vejapjove. Galime 
reguliariai pjauti jūsų norimą plotą. 
Pjovimas trimeriu: nuo 3 Eur/a, 
vejapjove nuo 2 Eur/a. Dirbame 
ir savaitgaliais. Galite skambinti 
nuo 8 iki 18 val. Tel. 8 623 01 627. 
Rokiškis
• Valome kaminus, krosnių angas, 
atliekame santechnikos ir smulkius 
remonto darbus. Tel. 8 644 41 260. 
Rokiškis
• Genime sodus, smulkiname šakas, 
karpome gyvatvores, pjauname 
pavojingai augančius medžius.  
Tel. 8 644 41 260. Rokiškis
• Kapaviečių tvarkymo paslaugos. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Tel. 8 603 76 267.  
Rokiškis

• Pjaunu trimeriu žolę. Aro kaina 
3,5 Eur. Tel. 8 677 68 828.  
Rokiškis
• Automobilių antikorozinis dugnų 
purškimas, suvirinimo darbai.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis

PERKA

• Perka brokuotus spygliuočių 
rąstus. Tel. 8 620 64 968.  

Rokiškis
• Perku plokštelių grotuvo 
plokšteles. Domina įvairios, 
įvairių atlikėjų. Tel. 8 693 04 817. 
Rokiškis
• Perku sovietinę garso techniką.  
Stiprintuvus, kolonėles, plokštelių 
grotuvus ir jų dalis. Bet kokios 
būklės,  sulaužytus, neveikiančius. 
Tel. 8 693 04 817. Rokiškis
• Ieškau pirkti Moskvitch 
automobiį. Kaina 400 Eur.  
Tel. 8 615 88 335. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Idealios būklės, kaip naują 
mobilųjį telefoną iPhone 7, 256 
GB. Spalva Rose Gold. Kroviklis, 
ausinės, dėkliukas. Domina 
keitimas. Kaina 170 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Geros būklės mobilųjį telefoną 
iPhone 8 Plus 64 GB. Baltas. 
Dėžutė, ausinės, belaidis kroviklis. 
Pirktas iš Telia. Domina keitimas. 
Kaina 220 Eur. Tel. 8 602 16 269. 
Rokiškis
• Labai geros būklės mobilųjį 
telefoną iPhone 6s, 16GB. Spalva 
sidabrinė. Kroviklis, dėkliukai. 
Domina keitimas. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Labai geros būklės mobilųjį 
telefoną iPhone 5S, 16GB. Spalva 
auksinė. Yra dokumentai, dėžutė, 
dėkliukai. Domina keitimas. Kaina 
70 Eur. Tel. 8 602 16 269.  
Rokiškis
• iPhone 7. 32 GB, juodas. Domina 
keitimas. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Labai geros būklės mobilųjį 
telefoną iPhone 7 32 GB. Spalva 
auksinė. Dokumentai. Dėžutė. 
Dėkliukai. Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Labai geros būklės mobilųjį 
telefoną iPhone 6s, 16GB. Spalva 
auksinė. Kroviklis. Domina 
keitimas. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Geros būklės mobilųjį telefoną 
iPhone X 64 GB. Dokumentai, 
dėžutė, kroviklis, ausinės, 
dėkliukas. Spalva balta. Pirktas 
salone. Siunčiu. Domina keitimas. 
Kaina 320 Eur. Tel. 8 602 16 269. 
Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują 
mobilųjį telefoną iPhone 6s, 16GB. 
Spalva Rose Gold. Dokumentai, 
dėžutė, dėkliukas, ausinės. Domina 

keitimas. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują 
mobilųjį telefoną iPhone 7, 32GB. 
Spalva Rose Gold. Dokumentai, 
dėžutė, dėkliukas. Domina 
keitimas. Kaina 170 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Geros būklės mobilųjį telefoną 
iPhone 7, 128 GB. Spalva Rose 
Gold. Dokumentai, dėžutė, 
dėkliukas. Domina keitimas. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 602 16 269. 
Rokiškis
• Labai geros būklės mobilų 
telefoną Samsung Galaxy S8, 
64GB. Pilna komplektacija. 
Dokumentai. Pirktas naujas 
Lietuvoje. Domina keitimas. 
Kaina 160 Eur. Tel. 8 602 16 269. 
Rokiškis
• Telefoną Redmi 7A. 4 GB, 
juodas, pilnai veikiantis. Nestringa. 
Papildomas tel. +370 60926984. 
Kaina 70 Eur. Tel. 8 645 90 945. 
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS
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05:15 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Daiktų istorijos
06:55 Išpažinimai
07:25 Drąsūs kapitonai
09:00 Labas rytas, 
Lietuva
10:55 Beatos virtuvė
11:50 Laukinė gyvūnija 
12:40 Didžioji Britanija iš 
paukščio skrydžio
13:30 Komisaras 
Montalbanas. Keblus 
reikalas
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų 
koncertas
17:30 Žinios
18:00 Langas į valdžią
18:30 Vakaras su Edita
19:30 Stilius
20:30 Panorama
21:00 Beprotiškai 
fantastiškas Vytautas 

Kernagis. Koncertas, skirtas 
Maestro 70-osioms gimimo 
metinėms
22:15 Vaikų darželio 
policininkas 2
23:55 Negarbingi šunsnukiai
02:25 Didžioji Britanija iš 
paukščio skrydžio 
03:20 Komisaras Montalbanas. 
Keblus reikalas
05:15 Ponių rojus

05:40 Mikė 
06:35 Kung fu panda. 
Meistrų paslaptys 
07:00 Bakuganas. 
Šarvų sąjunga 
07:30 Keista šeimynėlė 
08:00 Kung fu panda. 
Meistrų paslaptys 
08:30 Simpsonai 
09:00 Virtuvės istorijos 
09:30 Skaniai ir paprastai 
10:00 Tėvų darželis 
10:30 Būk sveikas! 

11:00 Penkių žvaigždučių 
būstas
11:30 Laukiniai Vakarai
12:20 Kenoloto
12:22 Laukiniai Vakarai 
12:35 Flukas
14:25 Suaugusiųjų priežiūra
16:45 Ekstrasensų mūšis 
17:20 Kenoloto 
17:22 Ekstrasensų mūšis
18:30 TV3 žinios 
19:30 galvOK 
19:35 Eurojackpot 
19:40 galvOK 
21:30 Aferistės
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Aferistės
23:45 Kerė
01:40 Išpirka - milijardas
03:40 Patruliai

06:25 Nuotykių metas 
07:15 Bunikula 
07:40 Padūkėlių lenktynės 
08:05 Broliai meškinai. 

Nuotykių ieškotojai 
08:35 Tomas ir Džeris 
09:05 Beprotiškos melodijos 
09:30 Mes pačios
10:00 Sėkmės tandemas
10:30Anapus tvoros
12:10 Katės ir šunys
13:55 Policijos akademija 6. 
Miesto apgultis
15:40 Šeimos ryšiai
17:25 Žalia šviesa
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Kaip prisijaukinti 
slibiną
21:25 Už borto
23:40 Didingiausias filmas
01:10 Nojaus laivas

06:40 Negyvenamose salose 
su Beru Grilsu
07:30 Pričiupom! 
08:00 Nepaprastos žmogaus 
galimybės 
09:00 Sveikatos kodas

10:00 Leopardų uolos
11:10 Negyvenamose salose su 
Beru Grilsu 
12:15 Padėtis nevaldoma. 
Žmonijos katastrofos 
13:25 Ekstrasensų mūšis 
15:25 Pavojingi kaimynai 
16:30 Kelias į UEFA EURO 
17:00 Betsafe–LKL čempionatas
19:30 Muzikinė kaukė. 
Geriausieji
22:05 Neįmanoma misija.
 Slaptoji tauta
00:45 Noras
02:20 Niekada nepasiduok 2

05:20 „Reali mistika“ 
06:00 „Paslaptys“ 
08:00 Kitoks pokalbis 
su Edvardu Žičkumi
09:00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2021"
09:30 Krepšinio pasaulyje
10:00 Vantos lapas
10:30 Deutsche Welle 

pristato: Keliautojo 
dienoraštis
11:00 Švarūs miestai
11:30 Inovacijų DNR
12:00 „Pėdsakas“ 
14:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
16:00 Žinios
16:30 Lietuvos miestai
17:30 Vantos lapas
18:00 Žinios
18:30 Deutsche Welle pristato: 
Greitis
19:00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi
20:00 Žinios
20:30 #NeSpaudai
21:30 Oponentai
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai
00:00 „Pėdsakas“ 
02:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03:35 Lietuvos miestai
04:20 Laikykitės ten
05:40 Vantos lapas
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18 06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
09:00 Įstatymas ir tvarka
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:35 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Vartotojų kontrolė
13:00 Daiktų istorijos
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:20 Kaip atsiranda 
daiktai
16:40 Kalnų daktaras
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 (Ne)emigrantai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21: 30 Eurovizija 2021. I 
pusfinalis. Tiesioginė dainų 
konkurso transliacija iš 

Roterdamo.
00:10 Premjera. Atpirkimo kelias
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios
02:05 (Ne)emigrantai
03:00 Panorama
03:30 Dienos tema
04:05 Širdyje lietuvis
04:55 Kaip atsiranda daiktai
05:15 Ponių rojus

05:50 Atsargiai! Merginos.
06:20 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai
06:45 Ančiukų istorijos
07:10 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys 
07:40 Karštai su tv3.lt 
08:35 Meilės sūkuryje 
09:40 Mano dukrelė 
11:50 Rytietiški saldumynai 
12:20 Kenoloto 
12:22 Rytietiški saldumynai 
12:55 Tik tu – mano meilė 

15:00 Simpsonai.
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba 
17:20 Kenoloto 
17:22 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Prieš srovę 
20:30 Prakeikti III 
21:00 TV3 vakaro žinios 
22:00 Romo dienoraštis
22:15 Jėga ir Kenoloto 
22:18 Romo dienoraštis
00:20 Naktinė pamaina 
01:20 Kobra 11 
02:20 X mutantai 
03:10 Mikė 2/14s.
03:35 Ką mes veikiame šešėliuose 
04:00 Naktinė pamaina 
04:50 Kobra 11 
05:50 Atsargiai! Merginos

06:30 Svaragini. Amžina draugystė
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
10:00 Kalnietis

11:00 Širdele mano
12:10 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Uždraustas vaisius
15:30 Mano namai - mano likimas
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios 
19:30 KK2
20:00 Bus visko
21:00 Rimti reikalai 3
21:30 Žinios 
22:30 Prarasta kontrolė
00:20 Strėlė
01:15 Įkaitas
03:15 Volkeris, Teksaso reindžeris
04:45 Kalnietis

06:35 Mano virtuvė geriausia 
08:00 Šuo
09:00 Pėdsakas
10:00 Iškvietimas 
11:00 Mentalistas
11:55 CSI. Majamis
12:55 Mano virtuvė geriausia 

14:55 Šuo
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 Betsafe–LKL čempionatas. 
Tiesioginė transliacija
21:00 Tiesioginis kontaktas
22:50 Greitojo  reagavimo būrys. 
Apgultis
00:40 Didžiojo sprogimo teorija
01:05 CSI. Majamis
01:55 Iškvietimas"

05.30 Nauja diena
06.30 Kaimo akademija
07.00 Laisvės TV valanda. 
Laikykitės ten
08.00 „Paslaptys“ 
09.00 „Pėdsakas“ 
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
11.00 „Žiedas su rubinu“ 
12.00 TV parduotuvė
12.15 Tiek žinių
12.30 Alfa taškas

13.00 Nauja diena
14.00 „Teisingumo agentai“ 
15.00 „Reali mistika“ 
16.00 Reporteris
16.30 Alfa taškas
17.00 Laisvės TV valanda
18.00 Reporteris
18.25 Rubrika "Europa - tai aš"
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19.30 Alfa taškas
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“ 
21.30 „Žiedas su rubinu“ 
22.30 Reporteris
22.55 Rubrika "Europa - tai aš"
23.00 Alfa taškas
23.30 Laisvės TV valanda
00.30 „Teisingumo agentai“ 
01.30 „Žiedas su rubinu“ 
02.20 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03.10 Laisvės TV valanda
03.50 Alfa taškas
04.10 Mokslo ritmu
04.25 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje“
04.50 „Reali mistika“
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:00 Įstatymas ir tvarka
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:35 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Savaitė
13:00 Beatos virtuvė
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:20 Kaip atsiranda 
daiktai
16:40 Kalnų daktaras
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Daiktų istorijos
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios
23:00 Laukiniai Vakarai 

prie molo
23:45 Įstatymas ir tvarka 
00:30 Išpažinimai
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 LRT forumas
04:55 Kaip atsiranda 
daiktai
05:15 Ponių rojus

06:20 Transformeriai. 
Maskuotės meistrai
06:45 Ančiukų istorijos
07:10 Kung fu panda. 
Meistrų paslaptys
07:40 Svajonių sodai
08:35 Meilės sūkuryje
09:40 Mano dukrelė
11:50 Rytietiški saldumynai
12:20 Kenoloto
12:22 Rytietiški saldumynai

12:55 Tik tu – mano meilė
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Karštai su tv3.lt
20:30 Prakeikti III
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Belvilio policininkas
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Belvilio policininkas
00:20 Naktinė pamaina
01:15 Kobra 11
02:10 X mutantai

06:30 Svaragini. Amžina 
draugystė
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
10:00 Kalnietis
11:00 Širdele mano
12:10 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Uždraustas vaisius

15:30 Mano namai - mano likimas
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios 
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
21:00 Rimti reikalai 3
21:30 Žinios 
22:30 Įkaitas
00:45 Strėlė
01:40 Šaunioji septyniukė
03:50 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

06:25 Akloji zona
07:20 Mano virtuvė 
geriausia 
08:35 Šuo
09:40 Pėdsakas
10:35 Iškvietimas 
11:35 Mentalistas
12:35 CSI. Majamis
13:35 Mano virtuvė geriausia 
14:55 Šuo
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas

18:30 Betsafe–LKL čempionatas. 
Tiesioginė transliacija
21:00 Greitojo  reagavimo būrys. 
Apgultis
22:50 Mirtinas ginklas
23:50 Legendų biuras
01:00 Sostų karai
02:10 CSI. Majamis
02:55 Iškvietimas

05.30 Krepšinio pasaulyje 
06.00 Bušido ringas. 
Tarptautinis turnyras 
„BUSHIDO KOK 2021"
06.30 Vantos lapas
07.00 Kaimo akademija
07.30 Mūsų gyvūnai
08.00 Eko virusas
08.30 Inovacijų DNR
09.00 „24/7“
10.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
11.00 „Žiedas su rubinu“ 
12.00 TV parduotuvė
12.15 Mokslo ritmu
12.30 Kaimo akademija

13.00 Nauja diena
14.00 „Teisingumo agentai“
15.00 „Reali mistika“ 
16.00 Reporteris
16.30 Alfa taškas
17.00 Laisvės TV valanda. 
Laikykitės ten
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
19.30 Alfa taškas
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“ 
21.30 „Žiedas su rubinu“ 
22.30 Reporteris
23.00 Alfa taškas
23.30 Laisvės TV valanda. 
Laikykitės ten
00.30 „Teisingumo agentai“ 
01.30 „Žiedas su rubinu“ 
02.20 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03.10 Laisvės TV valanda. 
Laikykitės ten
03.50 Alfa taškas
04.10 Mokslo ritmu
04.25 Partizanų keliais
04.50 „Reali mistika“
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6 05:15 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:02 Nacionalinė 
ekspedicija
07:00 Šventadienio mintys
07:30 Klausimėlis
08:00 Gyventi kaime gera
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite
09:00 Brolių Grimų 
pasakos. Princesė Malėnė
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:25 Susipažink su mano 
pasauliu
11:50 Nepažinti Indokinijos 
kampeliai 
12:45 Tobula planeta 
13:45 Puaro
15:30 Žinios

15:45 Istorijos detektyvai
16:30 Pasivaikščiojimai
17:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“
17:30 Žinios
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Premjera. Viktorija 
21:50 Puikybė ir prietarai
23:55 Nuodėmės prisilietimas
02:00 Vaikų darželio 
policininkas 2
03:35 Puaro 
05:15 Ponių rojus

06:10 Sveikatos medis
07:00 Bakuganas. Šarvų 
sąjunga
07:30 Keista šeimynėlė 
08:00 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys 
08:30 Svajonių ūkis 

07:25 Padūkėlių lenktynės 
07:50 Broliai meškinai.
Nuotykių ieškotojai 
08:20 Playmobil filmas
10:25 Beprotiškiausios melodijos. 
Nuotykiai tęsiasi
12:15 Miss XL
14:30 Forestas Gampas
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Lietuvos balsas. 
Vaikai
22:30 Šaunioji septyniukė
01:00 Aloha
02:45 Už borto

06:25 Leopardų uolos
07:30 Lietuvos galiūnų čempionato 
I etapas. Žagarė, Joniškio raj.
08:30 Tauro ragas
09:00 Lietuvos galiūnų čempionato 
II etapas. Šilalė
10:00 Gyvenimas ties riba

11:05 Negyvenamose salose su 
Beru Grilsu 
12:05 Padėtis nevaldoma. 
Žmonijos katastrofos
13:10 Ekstrasensų mūšis 
15:30 Pavojingi kaimynai 
16:30 Kelias į UEFA EURO 2020
17:00 Betsafe–LKL čempionatas
19:30 Mirtinas ginklas 
20:30 Paskutinis laivas 
22:30 Legendų biuras
23:40 Sostų karai 
00:50 Neįmanoma misija. 
Slaptoji tauta
03:05 Noras

05:40 Vantos lapas
06:00 „Paslaptys“ 
08:00 Deutsche Welle pristato: 
Keliautojo dienoraštis
08:30 Kaimo akademija
09:00 Eko virusas
09:30 Švarūs miestai

10:00 Krepšinio pasaulyje
10:30 Deutsche Welle pristato: 
Greitis
11:00 Atliekų kultūra
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 „Pėdsakas“ 
14:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
16:00 Žinios
16:30 „24/7“
17:30 Nauja diena
18:00 Žinios
18:30 Mūsų gyvūnai
19:00 Lietuvos miestai
20:00 Žinios
20:30 Laisvės TV valanda
21:30 „24/7“
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. Pokalbiai
00:00 „Pėdsakas“ 
02:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03:35 Atliekų kultūra
03:55 Kaimo akademija
04:20 Laikykitės ten
05:00 Kaimo akademija
05:20 Mažos Mūsų Pergalės

09:00 Sveikata.lt 
09:30 La Maistas 
10:00 Pasaulis pagal moteris 
11:00 Svajonių sodai 
11:55 Mažasis vampyras
12:20 Kenoloto
12:22 Mažasis vampyras
13:30 Juros periodo augintinio 
nuotykiai
15:15 Urmu pigiau
17:20 Kenoloto
17:22 Urmu pigiau
17:25 Tai – mes 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Didysis šou burbulas
22:15 Jėga ir Kenoloto 
22:18 Didysis šou burbulas 
22:30 Informatorius
00:45 Hobitas. Nelaukta
 kelionė

06:35 Nuotykių metas
07:00 Bunikula 
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• 12 a sodą Steponyse. Yra 
medinis namelis, šulinys, 
atskiras rūsys, namukas-pirtelė, 
metalinis garažėlis, šiltnamis, 
dvi kūdros. Rami, atoki vieta, 
derlingas dirvožemis, vaismedžiai, 
vaiskrūmiai. Tel. 8 650 35 818. 
Rokiškis
• Rokiškyje, Jaunystės gatvėje 
1978 m. statytame name, gero 
išplanavimo, pilnai suremontuotą, 
3 kambarių butą, trečiame aukšte. 
Bendrasis buto plotas – 67 kv. 
m. Buto langai į dvi puses, nėra 
pereinamų kambarių. Tualetas ir 
vonia kartu. Kaina 55000 Eur.  
Tel. 8 640 32 442. Rokiškis
• Du, šalia esančius sklypus 
Uljanavos soduose. Daugiau nei 16 
a plotas. Gera vieta, privažiavimas. 
Trifazė elektros instaliacija, 
namukas, šulinys, vaismedžiai. 
Kaina 6000 Eur. Tel. 8 620 48 878. 
Rokiškis
• Rokiškyje, Kalnų g., erdvų namą. 
Įrengtas pirmasis aukštas, 98 
kv.m. Rūsys 112 kv.m. Mansarda 
113 kv.m., neįrengta. Pakeisti visi 
langai. 12 a, erdvus, prižiūrėtas 
sklypas. Kaina 90000 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• 20 a sklypą Jakšto g., Rokiškyje. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis

• Visai šalia Juodupės, Pavasario 
sodų bendrijoje sodą. 7,6 a sklypas. 
Teritorija ribojasi su tvenkiniu. 
Nedidukas, mūrinis, 23 kv.m. 
namukas. Kambarys, virtuvė, po 
namuku rūsys, elektra. Sklype yra 
rūkykla, šiltnamis. Sezono metu yra 
vandentiekis. Kaina 4500 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Sodą prie Juodupės, Raišių kaime, 
Pavasario bendrijoje. Sode yra 
vanduo. Sodas be namuko.  
Tel. 8 687 59 821. Rokiškis
• Namą su ūkiniais pastatais. 
0,28 a žemės, ramioje vietoje, 
Panemunėlio gel. st.  
Tel. 8 614 19 157. 
• Mūrinį namą Skemų gyvenvietėje. 
Kaina 20000 Eur.  
Tel. 8 601 74 631. Rokiškis
• 4 a sklypą Basanavičiaus g. su 
visomis komunikacijomis.  
Tel. 8 680 45 645. Rokiškis
• Garažą Panevėžio g., 10 korpusas. 
Trifazė elektros instaliacija, rūsys 
sausas. Tel. 8 650 33 769.  
Rokiškis
• Su sodus greta vienas kito, už 
miškų ūkio. Yra elektra, šulinys, 
vaiskrūmių, apdegęs namukas. 
Šalia pamatai namui. Arba keičiu 
į kokį gyvenamą butą ar nedidelį 
sodą su namuku. Tel. 8 678 87 437. 
Rokiškis

• Netoli Subato ežero, Trumpiškių 
k. Rokiškio r. sodybą. Sodybai 
priklauso rąstinis namas, ūkinis 
pastatas, pirtis, šulinys, 0,47 ha 
namų valdos sklypas, 0,23 ha 
žemės ūkio paskirties sklypas 
ir 0,38 ha miškų ūkio paskirties 
sklypas. Kaina 20000 Eur.  
Tel. 8 673 51 558. Rokiškis
• Namą Eidminiškiu kaime, (už 
Obelių) 20 km nuo Rokiškio. 
Nedidukas, sudėti plastikiniai 
langai. Ūkinis pastatas, rūsys. 
Erdvus 68 a sklypas, kuriame yra 
tvenkinys. Nuo sklypo atsiveria 
erdvus laukai. Stirnos, elniai, 
briedžiai dažnas reginys. Kaina 
8500 Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• Investicinį objektą Rokiškyje, 
Aušros gatveje. Namas su 
komercinėmis patalpomis. 535,42 
kv. m bendrojo ploto. Name įrengti 
6 erdvus kabinetai, 5 kambariai 
antrajame aukšte. Nauja šildymo 
sistema oras/vanduo už 17 000 Eur. 
Kaina 215000 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• 119 kv.m. namą Skemų k., 
Sniegių g. 8 km iki Rokiškio. Name 
5 kambariai, virtuvė. šildomas 
kietu kuru. Erdvus 17,2 a sklypas. 
Tvenkinukas, pirtis, ūkinis pastatas. 
Sklypas prižiūrėtas, tvarkingas, 
yra tvora. Kaina derinama. Kaina 
48000 Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• 2 vieną šalia kito esančius sodus 
Kavoliškyje. 4 ir 6 a. Kaina 3000 
Eur. Tel. 8 629 13 120.  
Rokiškis
• 2 kambarių butą Juodupėje, 
renovuotame name, antrame 
aukšte. Ramūs, draugiški kaimynai. 
Šalia vaikų darželis, parduotuvės, 
parkas. Miestelyje yra gimnazija, 
poliklinika. Kaina 8500 Eur.  
Tel. 8 616 52 185. Rokiškis
• Mūrinį namą Juodupėje. 
Plastikiniai langai, pakeistas stogas, 
6 kambariai, virtuvė, WC, dušo 
kabina, miesto vanduo, šulinys, 
šiltnamiai, ūkiniai pastatai, rūsys, 
malkinės, naujas šildymo katilas, 6 
a žemės, garažas.  
Tel. 8 672 36 095. Rokiškis
• 2 kambarių butą Vilties g. 1 
aukštas, 50,52 kv. m. Namas 
mūrinis, statytas 1997 m., yra 
balkonas, langai plastikiniai. Kaina 
32000 Eur. Tel. 8 685 47 158. 
Rokiškis
• 44,93 kv. m butą, esantį Miliūnų 
k., Rokiškio r. dviaukštyje 
daugiabutyje, 2 aukšte. Yra 
įvestas vanduo, nuotekos. Kartu 
parduodamas rūsys, garažas (su 
duobe), malkinė. Kaina su geru 
pirkėju derinama. Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 6500 
Eur. Tel. 8 623 31 950.  
Rokiškis
• Du žemės ūkio paskirties sklypus. 
Vienas šalia kito, 2,0966 ha  ir 
8,6329 ha, iš jų 0,29 ha miško ant 
Sartų ežero kranto.  Našumo balai 

34,7 ir 39,4. Žemė dirbama ir šiuo 
metu nuomojama. Kaina  7000 Eur/
ha. Tel. 8 618 36 236.  
Rokiškis
• Įvairių dydžių namų valdos 
sklypus už miškų urėdijos. Graži 
vieta, geras susisiekimas, šalia yra 
autobusų stotelė. Tel. 8 657 75 999. 
Rokiškis
• Namą Rokiškyje, Sodų g. Bendras 
plotas 100 kv. m, pradėti remonto 
darbai, išbetonuota grindiniam 
šildymui, įvesta miesto vanduo, 
kanalizacija. 3,3 a sklypas. Kaina 
14500 Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis

NUOMA

• Tvarkinga, dirbanti šeima ieško 
buto Rokiškyje ilgalaikei nuomai. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 670 21 793. 
Rokiškis
• Labai tvarkinga ir dirbanti pora 
su augintiniu, ieško buto Rokiškyje 
išsinuomoti.  Domina visi variantai. 
Kaina 130 Eur. Tel. 8 684 69 694. 
Rokiškis
• Išsinuomočiau žemę, grūdinėms 
kultūroms auginti, Obelių sen. 
Gindvilių kadastro vietovėje. Esant 
poreikiui, einamųjų metų nuomą 
galiu sumokėti iš anksto.  
Tel. 8 624 08 806. Rokiškis
• Išnuomojamas 2 kambarių 
butas P.Širvio g. 2 aukštas, butas 
tvarkingas, su baldais ir buitine 
technika. Tik ilgalaikei nuomai. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 655 02 884. 
Rokiškis
• Išnuomojama žemė. Nuomos 
plotas 7,5569 ha. Naudmenų 
našumo balas 40,5. Žemė sklypo 

adresas: Rokiškio r., Obelių sen., 
Gumbiškių k. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 622 34 767. Rokiškis
• Šeima išsinuomotų 2-3 kambarių 
butą. Tel. 8 632 92 334.  
Rokiškis
• Išsinuomočiau žemę aplink 
Panemunėlio gelž. St., Kazliškį, 
Moškėnus, Kavoliškį, Žiobiškį.  
Tel. 8 625 14 414. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Lengvojo automobilio priekabą 
Neptun su tentu. Kaina 450 Eur. 
Tel. 8 650 35 801. Rokiškis
• Traliuką. 6 m ilgio, 2 m pločio, 
žemais borteliais. Žemas, mažais 
ratais, perdarytas iš rinktuvo. Su 
rimtu pirkėju galimos derybos. 
Kaina 500 Eur. Tel. 8 651 23 396. 
Rokiškis
• Opel Astra. 1998 m., benzinas. TA 
iki rugsėjo mėn. Sėdi ir važiuoji. 
Kaina 660 Eur. Tel. 8 614 19 157. 
Rokiškis
• Kalnų dviratį scott GENIUS ITC 
50. Fox priekinės šakės, M dydis. 
Kaina 265 Eur. Tel. 8 628 64 151. 
Rokiškis
• 2004 m., Opel Meriva. Kaina 900 
Eur. Tel. 8 625 94 009. 
 Rokiškis
• Merida dviratį. Yra kosmetinių 
trūkumų. Aliuminis rėmas, svoris 
apie 12 kg, rakinama orinė šakė, 
hidrauliniai diskiniai stabdžiai. 
Pakeisti naujais: padangos, 
žvaigždės su grandine, galinis 
pavarų perjungimo mechanizmas, 
pedalai, pedalų ašis. Kaina 280 Eur. 
Tel. 8 626 93 439. Rokiškis
• VW Sharan. 1998 m. Kaina 400 
Eur. Tel. 8 672 48 125.  
Rokiškis
• VW Golf. Hečbekas, 2007 m., 
benzinas, 1.4 l, iš Vokietijos.  
Tel. 8 699 19 182. Rokiškis
• Opel Zafira iš Prancūzijos. 1.9 
l, 2008 m. Tel. 8 699 19 182. 
Rokiškis
• VW Golf. 2003 m., hečbekas, 1.9 
l, 96 kW, iš Vokietijos. 
Tel. 8 699 19 182. Rokiškis
• Audi A4. TA iki 2022.03.06. 
Nėra pašalinių garsų važiuoklėje,  
variklis geras, 1,9 l, 66 kW, galima 
įsigyti be perrašymo naujam 
savininkui. Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 628 98 127. Rokiškis
• Audi A6. 1995 m., 1.9 l, 66 kW. 
372300 km. TA iki 2022.06. 4 ratai 
žieminėmis padangomis. Kaina 700 
Eur. Tel. 8 653 36 661.  
Zarasai
• BMW E39 530 dyzelis, 142 
kW, 2002 m. Nauja sankaba, Led 
Angel Eyes, Android, juodos lubos, 
rekaro salonas, didieji veidrodžiai. 
Tvarkingas, nesupuvęs, yra tik 
kelios dažų pūslelės ir pabraižymų. 
Kaina derinama vietoje. Kaina 2150 
Eur. Tel. 8 693 57 554.  
Rokiškis
• 2004 m. VW Bora. 1.9 l, TDI, 96 
kW. Užsiveda, traukia, važiuoja 

gerai. TA dvejiems metams. Spalva 
sidabrinė, universalas, kablys. Yra 
smulkių kėbulo defektų. Jūžintai. 
Kaina 1650 Eur. Tel. 8 604 36 830. 
Rokiškis
• 1999 m. Opel Vectra. 2 l, 74 kW, 
dyzelis, universalas. Užsiveda, 
važiuoja, tik pasibaigusi TA. 
Išsamesnė informacija telefonu . 
Kaina 280 Eur. Tel. 8 602 87 040. 
Rokiškis
• Visapusiškai tvarkingą motorolerį 
Keway. 2005 m., tvarkingas, 
125 kubų, važiuoja labai gerai, 
galiojanti TA. Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 500 
Eur. Tel. 8 602 87 040.  
Rokiškis
• 2000 m.11 mėn. Renault Scenic. 
1.9 l., dyzelis, 75 kW. TA  iki 
2022.09.14. Tel. 8 655 65 991. 
Rokiškis
• Žydros spalvos, beveik naują 
dviratį. 24 pavaros, 8 bėgiai, storos 
padangos, siaura sėdynė. Patogus 
važiuoti laisvalaikiu ar sportuoti. 
Kaina derinama, išsamesnė 
informacija telefonu.  
Tel. 8 678 46 162. Rokiškis
• Audi 80. 1991 m., benzinas, TA 
iki 2022-02. Kaina 400 Eur.  
Tel. 8 625 79 544. Rokiškis
• Dviratį. Kaina 220 Eur.  
Tel. 8 682 21 205. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Skardinius ratlankius su 
vasarinėmis padangomis. Kaip 
naujos, geras protektorius.  205/60, 
R16, tinka Audi, Volkswagen, 
Skoda markių automobiliams. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 695 68 560. 
Rokiškis
• Bmw ratlankius. 5x120, 4 vnt. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 627 41 833. 
Rokiškis
• Kablius 2000 m., Opel Vectra, 
Bmw 5, Opel Astra.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• 4  ratlankius su vasarinėmis 
padangomis. Centrinė skylė 65,1, 
tarpas tarp skylių 4×108. Kaina 70 
Eur. Tel. 8 687 81 555.  
Rokiškis
• Audi 80 dalimis.  
Tel. 8 603 09 633. Anykščiai
• R15 lietus ratlankius su geromis 
padangomis. Tinka Audi 80, Audi 
100. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 603 09 633. Anykščiai
• Geras, R14, žieminės padangas 
su skardiniais ratlankiais. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 603 09 633.  
Anykščiai
• Turbinas 2002 m., Opel Zafira, 
Astra, 2 l, 74 kW. VW Passat B5, 
1,9 l, 81 kW. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• Audi A4 dalimis. 2,5 l, dyzelis. 
Tel. 8 628 47 947. Kupiškis
• Audi A4, benzinas-dujos dalimis. 
Tel. 8 628 47 947. Kupiškis
• Mazda dalimis. 2002 m., 1,3 l. 
Tel. 8 680 31 952. Anykščiai
• Originalius, lietus, Bmw 
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Gegužės 14-oji, 
penktadienis, 

20 savaitė
Iki Naujųjų liko 231 diena

Pilietinio pasipriešinimo diena
Buhalterių diena

Saulė teka 5.17 val., 
leidžiasi 21.14 val. 

Dienos ilgumas 15.57 val. 
Mėnulis – jaunatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Bona, Bonas, Bonifacas, Gintaras, 
Gintarė, Milda, Motiejus, Teisutis.

Rytoj:  Algedas, Jaunutė, 
Izidorius, Sofija, Sofronija, Žygvilas, 

Žygvilė.
Poryt: Bitė, Debora, Melita, 

Ubaldas, Vaidmantas, 
Vaidmantė.

Dienos citata
„Kokį žodį pasakysi, 

tokiu ir tau bus atsakyta" 
(Homeras)

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1610 m. nužudytas Henrikas 
IV, pirmasis Burbonų karalius 
Prancūzijoje. Tai padarė religinis 
fanatikas Fransua Ravaljakas.

1796 m. britų gydytojas 
Edvardas Dženeris pirmasis sė-
kmingai paskiepijo nuo raupų aš-
tuonmetį berniuką. Tai buvo šiuo-
laikinės imunologijos pradžia.

1833 m. Rusijoje išleistas įsa-
kas, kuriuo uždrausta baudžiau-
ninkus pardavinėti viešosiose 
turgavietėse.

1847 m. laivas "HMS Driver" 
tapo pirmuoju aplink pasaulį api-
plaukusiu garlaiviu.

1900 m. Paryžiuje prasidėjo 
antrosios šiuolaikinės Olimpinės 
žaidynės, kuriose pirmą kartą da-
lyvavo ir moterys.

1948 m. 16 valandą paskelbta 
Izraelio valstybė. Didžiajai Bri-
tanijai duotas mandatas valdyti 
Palestiną galiojo dar aštuonias 
valandas.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1792 m. Rusija įvedė savo kariuo-
menę į Abiejų Tautų Respubliką. Jung-
tinė Lenkijos - Lietuvos valstybė po 
dvejų su puse metų išnyko iš politinio 
žemėlapio.

1928 m. Kaune atidengta daili-
ninko Juozo Zikaro sukurta Laisvės 
statula.

1972 m., protestuodamas prieš 
sovietinę okupaciją, Kauno muzikinio 
teatro sodelyje susidegino Romas 
Kalanta.

Post scriptum
Glušą ir bažnyčioj muša.

Vištienos befstrogenas
Ingredientai:
• 400 gramų vištienos filė (ar šlau-
nelių mėsos)
• 250 gramų pievagrybių
• 250 mililitrų vištienos sultinio 
(pusė kubelio)
• 100 gramų grietinės
• 1 svogūnas
• 30 gramų sviesto
• 2 šaukštai aliejaus
• 1 šaukštas miltų
• pagal skonį druskos

Gaminimas:
Vištieną supjaustykite daugmaž mažojo 
piršto ilgio ir pločio juostelėmis. Keptu-

vėje įkaitinkite 1 šaukštą sviesto ir 1 šaukštą aliejaus. Apkepkite vištieną (kepkite apie 6-7 min.). 
Iškepusią atidėkite į lėkštę, galite pridengti kita lėkšte, kad vištiena neatvėstų. Toje pačioje kep-
tuvėje ištirpinkite likusį sviestą, pilkite likusį aliejų. Sudėkite pusžiedžiais pjaustytą svogūną ir ant 
nedidelės ugnies pakepkite iki kol bus gražiai auksinės spalvos. Į keptuvę su svogūnais sudėkite 
riekelėmis pjaustytus pievagrybius. Kepkite iki kol grybai paleis vandenį ir jis nugaruos. Grąžinkite 
į keptuvę vištieną. Ant jos suberkite miltus ir gerai išmaišykite. Maišydami 1-2 minutes pakaitinki-
te, kad miltai tolygiai pasiskirstytų ir truputį pakeptų. Supilkite sultinį ir maišydami patroškinkite 
apie 5 minutes iki kol troškinys sutirštės. Sudėkite grietinę, išmaišykite. Pagal skonį pagardinkite 
druska ir pipirais. Jeigu mėgstate, labai tinka įdėti šiek tiek kario arba 1-2 šaukštus pomidorų 
pastos. Dar porą minučių viską pašildykite kaitindami ant nedidelės ugnies. Šį troškinį labai skanu 
valgyti su ryžiais, šviežia namine bulvių koše, makaronais ar kitu mėgiamu garnyru.

LAISVALAIKIUI
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ratlankius. R16. Geros būklės.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Audi 80 dalimis. 1990 m., 1,8 l, 
benzinas. Norintieji įsigyti detalių, 
kviečiami skambinti ir teirautis. 
Tel. 8 602 87 040. Rokiškis
• Ratlankius. Tvirtinimo varžtai 
4x100, R15, centras 52 arba 53. 
Yra visi 4 vnt. Tel. 8 662 27 088. 
Rokiškis
• R17, VW golf 4 ratus. Kaina už 
komplektą. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 662 27 088. Rokiškis
• Ratlankius R17. Tinka Audi ir 
Volkswagen. Padangos ne pačios 
naujausios, kaina 250 Eur, bet dėl 
apsitrynusio lako kaina derinama. 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 674 32 448. 
Rokiškis
• Originalius lietus MB ratlankius 
R15. Geros būklės.  
Tel. 8 614 27 590. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Japonišką mini traktoriuką 
Yanmar XM 1300 su dokumentais. 
1987 m., 9,56 kW. Yra visi 
padargai. Kaina 2700 Eur.  
Tel. 8 650 35 801. Rokiškis
• Puikiai riedantį traktoriuką T-16. 
Techninė apžiūra dvejiems metams, 
verčianti priekabėlė (kuzavėlis). 
Kaina 1550 Eur. Tel. 8 674 53 910. 
Kupiškis
• Žolės mulčerį. 150 pločio, su 
naujais plaktukais. Kaina 680 Eur. 
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Darbinį grėblį. Plotis 2,8 m, 
vartymo – 2,1 m. Grėbimo 
našumas: 1,4 ha /val., vartymo 1,8 
ha/val. Atraminių ratukų skaicius 
- 2. Ilgis 1,70 m, plotis 3,60 m, 
aukštis 1,14 m. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 695 68 560. Rokiškis
• Elektros variklį. 7,5 kW, ZID 
variklį, didžiąsias akėčias, grėblį, 
lenkišką dalgį. Tel. 8 614 19 157. 
Rokiškis
• Priekabą. Išsamesnė informacija 
telefonu. Kaina 550 Eur.  
Tel. 8 612 32 516. Rokiškis
• Fortschritt E 514 kombainą. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Kaina 2300 Eur. Tel. 8 612 32 516. 
Rokiškis
• Keletą priekabų. Išsamesnė 
informacija telefonu.  
Tel. 8 658 74 797. Biržai
• Savadarbį traktoriuką. Yra 
hidraulika su padargais: vagotuvas, 
plūgas ir kultiuvatorius savadarbis. 
Be dokumentų. Kaina 950 Eur.  
Tel. 8 650 30 705. Rokiškis
• Ankerinę Nordsten kombi matic 
sėjamąją. 3,1 m, su trąšų įterpimu. 
Tel. 8 614 27 590. Rokiškis
• Rotacinę, geros būklės, 
pakabinama šienapjovę. 2,4 m 
pločio. Tel. 8 614 27 590.  
Rokiškis
• Vieno rotoriaus vartytuvą 
Dobilas. Kaina 700 Eur.  
Tel. 8 662 27 088. Rokiškis
• Traktorių. Važiuojantis, yra 
pagreitintojas, palėtintojas. 

Darbinis GAZ 69 variklis. Kaina 
750 Eur. Tel. 8 630 53 487. 
Rokiškis
• Naują motobloką „Rubert“ su 
Honda varikliu, 2-jų bėgių (į priekį 
ir 1 atgal), su žemės įdirbimo 
padargais ir priekaba motoblokui. 
Tinka ir „Neva-2“ motoblokui.  
Tel. 8 628 60 062. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Gal kas galėtų padovanoti 
suaugusį, trumpo plauko šunį? 
Reikia, kad sutartų su vaiku.  
Tel. 8 692 91 243. Rokiškis
• Prašome padovanoti žemės, 
juodžemio sklypui išlyginti.  
Tel. 8 614 21 827. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Labai geros būklės, kaip naują 
paspirtuką vaikui nuo 3 metų. 
Kaina 12 Eur. Tel. 8 602 16 269. 
Rokiškis
• Labai geros būklės lėlių vežimėlį 
(naujas kainuoja 70 Eur). Dvi 
lėlės ir daug jų drabužėlių (didysis 
maišas pilnas). Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 603 60 522. Rokiškis
• Dovanoju maniežinę lovytę. 
Nesulankstoma, bet naudojimui 
tinkama. Tel. 8 612 47 934. 
Rokiškis
• Labai geros būklės Maxi cosi-lora 
lovytę . Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 684 90 247. Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Gruodžio gatvėje paklydo jauna, 
marga katytė. Gal kas priglaudė, 
ar kas matė?.Tel. 8 686 26 668. 
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Savaeigę žoliapjovę Honda. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 623 56 254. 
Rokiškis
• Tvarkingą traktoriuką Partner, 
variklis 12,5 hp, pavarų dėžė 
mechaninė, dekos plotis 97, 
akumuliatorius geras, šoninis 
išmetimas. Kaina 980 Eur.  
Tel. 8 674 53 910.  
Kupiškis
• Nauja šiltnamį. 3x6. Stipri 
konstrukcija, polikarbonatas, 
nesudėtingas surinkimas. Kaina 550 
Eur. Tel. 8 626 38 881.  
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Nebrusuotas, colines lentas, 
grebėstus 5 cm/5cm, ilgis 6,10 m. 
Tel. 8 610 06 145.  
Rokiškis
• Nenaudotus, betoninius blokelius. 
Tel. 8 600 52 867.  
Rokiškis

www.rokiskiosirena.lt

Basquiat paveikslas Niujorko aukcione 
nupirktas už 93,1 mln. dolerių

Jeano-Michelio Basquiat 
paveikslas „Šiuo atveju“ 
(In this Case)  „Christie's“ 
aukcione Niujorke buvo 
nupirktas už 93,1 mln. do-
lerių (76,5 mln. eurų).

Tai antra didžiausia kaina, 
sumokėta už šio jau mirusio 
menininko darbą.

1983 metai nutapytas pa-
veikslas, kuriame pavaizduo-
ta kaukolė raudoname fone, 
parduotas už 81 mln. dolerių, 
bet pridėjus mokesčius ir ko-
misinius galutinė kaina yra 
93,1 mln. dolerių – gerokai 
didesnė už pradinę 50 mln. 
dolerių sumą.

Kitas kaukolę vaizduo-
jantis J.-M. Basquiat pa-
veikslas – „Be pavadinimo“ 
(Untitled) – 2017 metų ge-

gužę „Sotheby's“ šiuolaikinio 
meno aukcione Niujorke buvo 
nupirktas už rekordinę 110,5 
mln. dolerių (90,8 mln. eurų) 
sumą.

„Šiuo atveju“ atkartoja vie-
ną iš dviejų dominuojančių 
J.-M. Basquiat (1960–1988) 
kūrybos temų – anatomijos ir 
afroamerikiečių.

Augantį J.-M. Basquiat 
statusą meno pasaulyje rodo 
tai, kad ši drobė 2002 metų 
lapkritį buvo parduota vos už 
999,5 tūkst. dolerių. Tai kiek 
daugiau nei šimtoji antradienį 
sumokėtos kainos dalis.

Išskyrus Niujorke gyvenu-
sį J.-M. Basquiat, afroame-
rikiečių tapytojus ilgą laiką 
nepakankamai vertindavo ko-
lekcininkai ir nepakankamai 
pristatydavo muziejai.

Pastaraisiais metais rinka 
pradėjo iš naujo vertinti dau-
gelį jų. „Christie's“ per savo 
didelį pavasario aukcioną 
pristatė kelis afroamerikiečių 
menininkus.

Vienas Ninos Chanel Ab-
ney darbas buvo nupirktas 
už 990 tūkst. dolerių (813,5 
tūkst. eurų), Jordan Casteel 
darbas – už 687,5 tūkst. do-
lerių (564,9 tūkst. eurų), o 
Rashido Johnsono kūrinys 
– už 1,95 mln. dolerių (1,6 
mln. eurų).

Po 1,95 mln. dolerių taip 
pat buvo sumokėta už bri-
tų menininkės Lynette Yia-
dom-Boakye  ir Ganos skulp-
toriaus Elo Anatsui darbus. 
Visiems jiems šios kainos yra 
rekordinės.

BNS inform.

Lietuvos piliečiai galės dalyvauti 
astronautų atrankoje

Lietuva skuba tapti aso-
cijuota Europos kosmoso 
agentūros (EKA) nare, kad 
jos piliečiai dar šiemet galė-
tų dalyvauti astronautų at-
rankoje, sako ekonomikos ir 
inovacijų ministrė. 

„Skubame, nes norime per 
gegužės mėnesį ratifikuoti šią 
sutartį, anksčiau nei planuota, 
kad Lietuvos piliečiai taip pat 
galėtų sudalyvauti astronautų 
atrankoje“, – Vyriausybės po-
sėdyje trečiadienį sakė Aušri-
nė Armonaitė.

Pasak jos, narystė agentū-
roje bus naudinga ir verslui, ir 
mokslui, kurie galės naudotis 
agentūros programomis. Mi-
nistrė  pažymi, kad Lietuva 
galės rinktis, kokiose EKA 
programose dalyvauti.

Vyriausybė nutarė kreiptis 
į prezidentą, kad jis pateiktų 

dokumentą ratifikuoti Seimui.
Susitarimą dėl narystės 

EKA pasirašiusi A. Armonai-
tė teigė, kad tai šaliai kasmet 
atneš apie 8,4 mln. eurų grąžą.

Ministerijos teigimu, skai-
čiuojama, kad kosmoso progra-
mų dalyvių tiesiogiai investuo-
tas 1 euras sukuria ne mažiau 
kaip 3,5 euro vertės. Be to, na-
rystė sustiprins šalies mokslo ir 
verslo konkurencingumą.

Susitarimui įgyvendin-
ti kasmet reikės skirti 3 mln. 
eurų valstybės biudžeto lėšų. 
Pasak A. Armonaitės, per 
EKA programas atgal į Lietu-
vą grįš apie 80 proc. šių lėšų.

Lietuvos ir EKA sutartis iki 
rugsėjo 27 dienos turės būti 
ratifikuota Seime, iki tol Lie-
tuva išlaikys bendradarbiau-
jančios su agentūra valstybės 
statusą.

BNS inform.

MMA kitąmet 
galėtų augti 9,6 
proc. iki 703 eurų

Minimalus mėnesio at-
lyginimas (MMA) Lietu-
voje nuo kitų metų galėtų 
augti 9,6 proc., arba 62 eu-
rais – iki 703 eurų, teigia 
Lietuvos banko (LB) ats-
tovė. Tačiau pramoninin-
kai siūlo peržiūrėti MMA 
nustatymo formulę – atsi-
žvelgti į gyvenimo kaštus, 
bendrą atlyginimų lygį, 
darbo našumą, tuo metu 
Lietuvos profesinių sąjun-
gų atstovai ragina vado-
vautis sutarta formule. 

LB Ekonomikos departa-
mento vadovė Kotryna Ta-
moševičienė sako, kad toks 
MMA dydis apskaičiuotas 
pagal Finansų ministerijos 
darbo užmokesčio progno-
zes bei atsižvelgiant į Triša-
lės tarybos sutartą formulę.

BNS inform.
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Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Gegužės 14 d. Naktį 9

Dieną 16
PR, 
4-9 m/s

Gegužės 15 d. Naktį 10
Dieną 17

PV,
3-8 m/s

Gegužės 16 d. Naktį 8
Dieną 19

PV,
3-8 m/s

Gegužės 17 d. Naktį 11
Dieną 19

P,
3-8 m/s

Orų prognozė gegužės 14-17 d.

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

Gegužės 7-osios kryžiažodžio atsakymai
Vertikaliai: PŽarnokai. Bolero. Vidaus. Gaila. Bato. Dantė. GE. Šalu. Durbė. Val. La. Voko. 
Pelė. Arina. Nori. Surdina. Lankas. Laiba. Daigai. Tamsa. Daugai. AV. Jena. Sparta. Saba..
Horizontaliai: Žibalas. Te. Padala. Ulan. Ratu. Rama. Nuo. Kadis. Cos. Ribas. Dvina. Ja. Duona. 
Da. Igarka. Dar. ANBO. AUT. Bitë. Liga. Volė. Naga. La. Ponais. Verki. Galia. Ab. Porelė. Suva.
Pažymėtuose langeliuose: Parduotuvė.

Mirtis užpučia gyvenimą, kaip žvakę. 
Tik niekada neištrins brangaus žmogaus 

atminimo. 
Nuoširdžiai užjaučiame Vytautą Mažeikį 

dėl brolio Algio staigios mirties. 
Bendradarbiai

Nuoširdžiai užjaučiame Komunikacijos ir 
kultūros skyriaus vedėją Ireną Matelienę dėl 
motinos mirties. 

Rokiškio rajono savivaldybės 
administracija

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

PARODOS
Viešojoje bibliotekoje:
Lietuvos išeivijos menininkės Aldonos Gustas pieši-
nių paroda „Aiškumo akimirkos", parodų galerijoje 
„Autografas“.
Virgaudo Lisausko  fotografijos atvaizdų paroda FER-
DINANDAS / KELIAS, parodų galerijoje „Autografas“ .
Knygų paroda „Laikas gyvena knygose“, Skaitytojų 
aptarnavimo skyriuje.

Literatūros paroda „Lietuvių tautos žadintoja Liudvika Didžiulienė-Žmona“ (165-os-
ioms g. m.), Informacijos ir kraštotyros skyriuje.
Arūno Augučio ekslibrisų paroda, Meno ir muzikos erdvėje.
Viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje:
Spaudinių paroda „Tu spindėk, mano Mama, kaip saulė“, skirta motinos dienai, Viešo-
sios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje.
Kūrybinių darbų paroda „Tau, mama, gražiausi pasaulio žiedai“, skirta Motinos dienai, 
Viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje

Birželį mokyklas pasieks 
9,8 tūkst. nešiojamųjų kompiuterių

 Birželį mokyklas pa-
sieks daugiau kaip 9,8 
tūkst. nešiojamųjų kom-
piuterių, pranešė Švieti-
mo, mokslo ir sporto mi-
nisterija.

Ši beveik 9,6 mln. eurų 
vertės technika bus išdalinta 
mokykloms, kuriose stinga 
kompiuterinės įrangos, kad 
naujus mokslo metus jos galė-
tų sutikti geriau pasiruošusios.

Be to, pasak ministerijos, 
bus įsigyta „Microsoft 365 
A3“ licencijų, kurios leis 15 
tūkst. mokytojų šioje inter-
neto platformoje dirbti darbe 
ir namuose. Tam numatyta 

skirti 220 tūkst. eurų.
Vyriausybė taip pat sky-

rė 3,9 mln. eurų hibridinėms 
klasėms įrengti ir 5,1 mln. 
eurų skirta Geros savijautos 
programos priemonėms įgy-
vendinti.

Hibridinės klasės – tai kla-
sės, kuriose mokomasi mišriu 
būdu: dalis mokinių mokosi 
klasėse, kiti mokiniai tuo pa-
čiu metu – nuotoliniu būdu.

Tikimasi jas savivaldybėse 
taip pat įrengti iki rudens. Nu-
matoma, kad iš viso bus įreng-
ta apie 2 tūkst. klasių.

Mokykla nuspręs, kurią 
klasę ji nori įrengti kaip hi-
bridinę: pradinio ugdymo, 

penktokų – vienuoliktokų ar 
abiturientų.

Vienos tokios klasės įren-
gimas kainuoja apie 2 tūkst. 
eurų: savivaldybėms bus ski-
riama centralizuotai nupirkta 
įranga hibridinėms klasėms 
įrengti.

Prioritetas, pasak minis-
terijos, bus teikiamas moky-
kloms, kuriose mokosi dau-
giau nei 200 mokinių.

Geros savijautos programa 
bus pasirenkamų paslaugų 
fondas mokykloms, skirtas 
mokinių emocinės sveikatos, 
fizinės būklės ir socialinių 
įgūdžių atstatymui.

BNS inform.

AUGALAI
• Vasarinių kviečių ir beizuotų 
miežių sėklą. Tel. 8 602 53 232. 
Rokiškis
• Pomidorų daigus. Įvairių rūšių, 
daigai gražūs ir įvairių aukščių. 
Tik po 0,80 Eur. Tel. 8 675 38 370. 
Rokiškis
• Grikius. 500 Eur/t. Tel. 8 698 87 
312. Rokiškis
• Pigiai ekologiškai augintas 
sėklines bulves. Tel. 8 627 08 628. 
Rokiškis
• Įvairių veislių bulves sodinti. 
Galiu atvežti. Tel. 8 683 50 716. 
Rokiškis

• Facelijos sėklą. Tel. 8 624 26 899. 
Rokiškis
• Kws Colada vasarinių kviečių 
sėklą. Beicuota. 290 kg. Kaina 60 
Eur. Tel. 8 638 92 946.  
Rokiškis

BALDAI

• Padidinamą lovytę. Išskleistos 
ilgis 2 m. Kaina 78 Eur.  
Tel. 8 685 42 153.  
Rokiškis
• Fotelį ir miegamą sofą-lovą. 
Kaina 48 Eur. Tel. 8 685 42 153. 

Rokiškis
• Viengulę lovą su dėže patalynei. 
80 cm pločio. Kaina 68 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Išskleidžiamą tachtą su dėže 
patalynei. 150 cm pločio. Kaina 93 
Eur. Tel. 8 685 42 153.  

Rokiškis
• Dvigulę lovą. 160 cm pločio, su 
dėže patalynei. Kaina 175 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Tvirtą medinę lovą su dvipusiu 
čiužiniu. Lovos ilgis 210 cm, plotis 
98 cm. Pasiimti patiems. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 623 06 436.  
Rokiškis
• Lovą su patalynės dėže. Kaina 70 
Eur. Tel. 8 677 54 746.  
Rokiškis
• Mažai naudotą, į šoną ištiesiamą 
fotelį. 1,22x0,84x0,47 m. Ištiesto 
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ANEKDOTAI
milijonas?

– Su šešiais, bose.
– O pusė milijono?
– Su trim.
***
Miestietis nutarė 

persikraustyti į kaimą ir 
auginti vištas. Nuvažiavo 
į artimiausią paukštyną ir 
nusipirko 100 viščiukų. 
Pardavėjas jam palinkėjo 
sėkmės. Po savaitės vyras 
grįžo į paukštyną ir nusipirko 
dar 200 viščiukų.

– Oho, jums turbūt labai 
gerai sekasi? - nustebo 
pardavėjas.

– Anaiptol, – atsidūsta 
„ūkininkas“. – Neauga. Matyt, 
juos sodinu per giliai arba per 
tankiai.

***
Į troleibusą įlipa vyrukas ir 

rėkia:
– Atsargiai aš su 

akvariumu!
Visi į šonus išsilaksto, vietą 

užleidžia. Atsisėda vyrukas, 
patogiai įsitaiso. Visi spokso 
į jį, jokio akvariumo nėra. 
Bobutė prieina ir klausia:

– Na tai kur, sūneli, tavo 
akvariumas?

– O gi va,– plekšnodamas 
per išsipūtusį pilvą taria 
vyrukas, – 5 bokalai alaus ir 
du rūkyti karpiai.

***
Telefono skambutis. Ragelį 

pakelia maža mergaitė ir tyliai 
sako:

– Alio.
Skambina solidus vyriškis, 

geras šeimos draugas. Jis 
garsiai klausia:

– Kaip gyveni?
– (tyliai) Gerai.
– Gal gali pakviesti tėtį?
– (tyliai) Ne, jis dabar 

užimtas.
– Tai gal mamą pakviesk?
– (tyliai) Ne, ji irgi užimta.
– O koks ten triukšmas pas 

jus?
– (tyliai) Gaisrininkai 

kalba.
– Tai pakviesk ka nors iš jų.
– (tyliai) Ne, jie labai 

užsiėmę. Dar yra policininkai, 

Anūkas klausia:
– Seneli, o tu turi tviterį?
– Jaunystėj turėjau, bet 

išsigydžiau.
***
Ligoninėje prie akvariumo 

stovi ligonis ir prašo:
– Noriu namo, mašinos.
Prieina seselė ir sako:
– Čia juk ne auksinė 

žuvelė.
– Va va, aš jam jau visą 

valandą bandau tai pasakyti! 
– atsiliepė auksinė žuvelė.

***
Sėdi blondinė lėktuve. 

Prie jos prieina vyras ir sako:
– Atsiprašau, bet ta vieta 

mano.
– Nieko nežinau, pirkau 

bilietą prie lango.
– Gerai, tuomet imkite 

į rankas vairą ir pradėkite 
skrydį...

***
Mokytoja klausia 

didžiausio klasės tinginio:
– Petriuk, o tu kokiu 

gyvūnu norėtum būti?
– Žalčiu.

tik pasigirsta balsas:
– Čia žuvies nėra...
Petras paeina 20 metrų, 

vėl ruošiasi kirsti eketę, tas 
pat balsas jam sako, kad ir čia 
žuvies nėra. Dar paeina 20 
metrų, jau pasiruošė kirst ir 
vėl tas pats balsas jį perspėja, 
kad čia žuvies nėra. Tada 
Petras susinervinęs ir klausia:

– O kas čia kalba?
– Ledo arenos direktorius.
***
Vyksta egzaminas. 

Profesorius:
– Klausimas septynetui: 

kuo matuojama įtampa?
– Klausimas šešetui: 

kuo matuojama įtampa: a) 
voltmetru b) ampermetru?

– Klausimas penketui: ar 
tik ne voltmetru matuojama 
įtampa?

***
– Mama nupirk šuniuką, 

ką?..
– Nepirksiu.
– Mama, na labai prašau...
– Atstok, pasakiau, kad 

nepirksiu.
– Na mama...
– Atsikabink, eik kam nors 

kitam savo šunį pardavinėt!
***
Žurnalistas klausia 

muzikanto, ką tik atlikusio 
savo dainą konserte:

– Ar tiesa, kad jūs 
dainavote pagal fonogramą?

– Taip, o pagal muziką dar 
ir pašokau.

***
– Aš tavęs maldauju, - sako 

žmona vyrui, – nedažyk ūsų.
– Kodėl, mieloji, nejaugi 

taip smarkiai matyti?
– Ant tavęs ne. Bet ant tavo 

sekretorės – taip.
***
Kalbasi kaimynai:
– Kaimynėli, tai su žmona 

susitaikei? Mačiau vakar 
kieme kartu malkas pjovėte.

– Ne... Baldus dalinomės...
***
Gamyklos direktorius 

peržvelgia atspausdintą 
ataskaitą ir sako sekretorei:

– Su kiek nulių rašomas 

bet jie irgi užsiėmę.
– Viešpatie, kas ten pas jus 

atsitiko? Ir kodėl tu taip tyliai 
kalbi?

– (tyliai) Nenoriu jiems 
trukdyti.

– O ką jie daro?
– (tyliai) Manęs ieško.
***
Skelbimas Kauno 

daugiabutyje:
„Gyventojus 

informuojame, kad nuo 
birželio 1 dienos, 10 val. iki 
liepos 1 dienos 18 val. nebus 
tiekiamas karštas vanduo, dėl 
atliekamų remontų darbų. Už 
papildomą mokestį, galime 
atjungti vandenį kaimyniniam 
namui, kad nebūtų taip 
skaudu.“

***
Ryte prie gražaus ežero 

žvejoja vyriškis. Prieina kitas 
ir klausia:

– Koks šiandien vanduo?
– Nuostabus, nė viena 

žuvis nenori iš jo išlįsti..
***
Į ką panašus tavo mažasis 

broliukas?
– Iš akių – į mamą, iš 

plaukų – į tėtę, iš balso – į 
greitąją pagalbą.

***
Rytą žmona sako vyrui:
– Brangusis, aš sapnavau, 

kad tu nupirkai man puikius 
kailinius.

– Miegok brangioji, gal 
dar susapnuosi, iš kur pinigų 
paimti, – atsakė vyras.

***
Degtinės gamykla 

perspėja: „Rūkymas, rūkymas 
ir tik rūkymas kenkia jūsų 
sveikatai!“

***
– Oficiante, manau, kad 

praeitą savaitę alus pas jus 
buvo šviežesnis.

– Galiu jus patikinti, kad 
tai tas pats alus.

***
Susitinka du draugai:
– Kur eini?
– Einu skiepytis.
– Į polikliniką?
– Ne, į užpakalį.

– Kodėl?
– Galėčiau vaikščioti 

gulėdamas.
***
Teisėjas kaltinamajam:
– Jūs teisiamas už tai, kad 

kažkokį skystį pardavinėjat 
kaip gyvybės eliksyrą. 
Ar anksčiau už tai buvote 
baustas?

– Taip, 1745 ir 1899 metais.
***
Vidury nakties mažame 

miestelyje kilo gaisras. 
Ugniagesių ekipažas vyksta jo 
gesinti.

–Velniškai tamsu, nematau, 
kur važiuoti, - skundžiasi 
vairuotojas ugniagesys.

– Neskubėk, palaukime, kol 
geriau įsiliepsnos.

***
Joja kaubojus per dykumą, 

pamato priešais vieno metro 
prarają. Kaubojus sako:

– Aš kaubojus, aš 
peršoksiu!

Peršoko, joja toliau, pamato 
trijų metrų prarają ir sako:

– Aš kaubojus, aš 

peršoksiu!
Peršoko, joja toliau, mato 

10 metrų prarają ir sako:
– Aš kaubojus, aš 

peršoksiu!
Arklys:
– Tu kaubojus, tu ir šok...
***
Psichiatras išrašo pacientą:
– Na, regisi, jus išgydėme 

nuo didybės manijos! Nejaugi 
nesidžiaugiat?

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

***
Petras susiruošė pailsėti 

nuo namų rūpesčių ir pažvejoti 
ant ledo. Lauke šalta. Šiltai 
apsirengęs eina tvenkinio link. 
Pakeliui stovi baras, galvoja: 
„užsuksiu, pora po 100 gramų 
padarysiu, kad šilčiau būtų, 
kad nesušalčiau“. Taip ir 
padarė, ir kelis kartus daugiau, 
nei tikėjosi.

Taigi, prieina ledą, 
išsitraukia kirtiklį ir tuoj kirs, 

fotelio ilgis 2 m. Tel. 8 686 29 961. 
Rokiškis
• Geros kokybės lovą. 2×1,14 m. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 686 29 961. 
Rokiškis
• Dušo kabiną. Naudota 2 metus, 
naujas padas keistas prieš 6 
mėnesius, pado matmenys 90x90 
cm. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 646 82 607.  
Rokiškis
• Sofą. Nesuplyšus, nesulūžus, 
išsiskleidžia į dvigulę. Neišgulėta. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 623 06 436. 
Rokiškis
• Geros būklės svetainės staliuką. 
Ilgis 110 cm, plotis 60 cm, aukštis 
45 cm. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 613 53 235.  
Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Dvi dujines virykles. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 673 38 271.  
Rokiškis
• Veikiantį šaldytuvą Electrolux. 
185 cm aukščio. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 615 55 895. Rokiškis
• Automatinę skalbimo mašiną 
Samsung, talpa 5 kg. Kaina 60 Eur. 
Tel. 8 648 73 565. Rokiškis
• Skalbimo mašiną Whirpoll. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 622 75 014.  
Rokiškis
• Naudotą šaldytuvą Minsk. Kaina 
20 Eur, galima derėtis. Šaldytuvą 
reikėtų išsigabenti patiems.  
Tel. 8 608 75 687. Rokiškis
• Keičiu naują vandens šildytuvą į 

vonią, dviratį arba parduodu.  
Tel. 8 692 62 959. Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanojame skalbimo mašiną 
Whipool. Atsidaro per viršų. 
Veikianti, prižiūrėta, atsiimti 
atvykti patiems. Rokiškis, Taikos g. 
19 . Tel. 8 650 49 817.
• Dovanojame 3 kalytes. Joms 
yra apie 2 mėn. Augs nedidelės. 
Rokiškio r. Atiduodamos tik į geras 
rankas. Tel. 8 692 62 886. 
• Dovanoja sargų, rudą nedidelį 
kiemsargi šunį. Tel. 8 624 29 578. 
Rokiškis
• Dovanoju pūkuotus kačiukus (2 
mėn.). Tel. 8 670 24 300.  
Rokiškis

• Dovanojame trumpaplaukį vengrų 
vižlų veislės šuniuką. Grynakraujis, 
dokumentai pamesti.  
Tel. 8 611 64 429. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• CD grotuvą Panasonic CQ-
C7303N. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Automobilinį CD grotuvą AEG 
CS MP 530 IR. USB, MP3. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Automobilinį CD grotuvą 
Pioneer. USB. AUX. WMA. MP3. 
AAC. Mosfet 50W x4. Kaina 35 
Eur. Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Muzikinį centrą Sony. USB, CD, 
FM, iPHONE, iPAD. Kaina 55 Eur. 
Tel. 8 623 05 235. Rokiškis


