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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

Nelaimė šalia Salų dvaro: 
apsivertė automobilis

2 p.

Iš Rokiškio kilęs Raimondas įveikė vieną ilgiausių triatlonų 
ir tapo „Geležiniu žmogum“

4 p.

„Skiepobuso“ sėkmė: per dieną paskiepyta beveik šimtas žmonių

Pirminės asmens sveikatos priežiūros centro darbuotojai turėjo laiko atsikvėpti tik prieš pat skiepijimo pabaigą. Mat per 6 val. jie paskiepijo 97 rokiškėnus. 
L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

2 p.

2 p.
Šį savaitgalį pratybose Kazliškio seniūnijoje – 
Lietuvos ir Latvijos kariai

3 p.

Ieško galimybių... 
atspausdinti 
Galimybių pasus

Pėsčiųjų žygis „Mirties keliu“ – 
nuoširdžios tolerancijos pamokos

3 p.
„Bagažinių turgelyje“ 
pirkėjus labiausiai 
domino knygos ir žaislai

3 p.
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Nelaimė šalia Salų dvaro: 
apsivertė automobilis

„Rokiškio Sirena“ skaitytoja pasidalino nuotrauko-
mis - Rokiškio rajone, Salų mstl., šalia Salų dvaro rug-
pjūčio 17 d. apsivertė automobilis „VW Passat“.

Rokiškio rajono policijos komisariato duomenimis, au-
tomobilį vairavo moteris. Vairuotoja buvo blaivi, tačiau ne-
suvaldė automobilio, nuvažiavo nuo važiuojamosios kelio 
dalies ir vertėsi. Sužeistą vairuotoją išsivežė medikai, ta-
čiau moteris sunkių sužalojimų nepatyrė.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Atėjusi į namus nepažįstamoji 
pavogė pinigus

Rugpjūčio 17 d., apie 11 val., Rokiškio r., Kamajų mstl., 
pas vyrą (g. 1942 m.) į namus atėjo nepažįstama moteris, 
kuri apgaulės būdu pavogė pinigus. Nuostolis – 340 eurų.

Panevėžio VPK inform.

Įsilaužė į butą
Rugpjūčio 17 d., 15.15 val. pranešta, kad Rokiškyje, Tai-

kos g., įsilaužta į butą išvartyti daiktai, balkone ir kambaryje 
pilna stiklo šukių. Nuostolis tikslinamas.

Panevėžio VPK inform.

Neblaivus vairavo traktorių
Rugpjūčio 16 d., 16.16 val., Rokiškio r., Pandėlyje, ne-

blaivus (1,7 prom.) vyras (g. 1986 m.) vairavo traktorių.
Panevėžio VPK inform.

Savaitės policijos įvykių apžvalga
Rugpjūčio 9 – rugpjū-

čio 15 dienomis Panevėžio 
apskrities policija registra-
vo 1017 įvykių (praėjusią 
savaitę – 769), pradėti 53 
(praėjusią savaitę – 56) iki-
teisminiai tyrimai. Į areštinę 
pristatyti 35 asmenys.

Per savaitę buvo pradėti 5 
ikiteisminiai tyrimai dėl va-
gysčių (3 – iš negyvenamų 
patalpų, 1 – iš gyvenamojo 
namo ar buto, 1 – kita). Viena 
vagystė įvykdyta Panevėžio 
mieste, 1 – Pasvalio rajone, 
3 – Rokiškio rajone. Vagysčių 
šią savaitę neregistruota Biržų 
ir Kupiškio rajonuose.

Pradėtas vienas ikiteismi-
nis tyrimas dėl sukčiavimo, 
1 – dėl netikrų pinigų, 1 – dėl 
darbuotojų saugos ir sveika-

tos reikalavimų pažeidimo, 3 
– dėl neteisėto disponavimo 
narkotinėmis ar psichotropi-
nėmis medžiagomis.

Rugpjūčio 9 – rugpjūčio 15 
dienomis apskrities keliuose 
registruotas vienas įskaitinis 
(kai nukentėjo žmonės) eis-
mo įvykis. Jo metu žuvo abu 
keleiviai, sužeista vairuotoja. 
Policijos pareigūnai sustabdė 
12 neblaivių vairuotojų, ku-
riems nustatyta, kad kraujyje 
yra daugiau negu 1,5 promilės 
alkoholio, todėl taikoma bau-
džiamoji atsakomybė. Penki 
neblaivūs vairuotojai prie au-
tomobilio vairo sėdo Panevė-
žio mieste ir rajone, 3 – Ku-
piškio rajone, 2 – Pasvalio 
rajone, 2 – Rokiškio rajone.

Panevėžio VPK inform.

„Skiepobuso“ sėkmė: per dieną paskiepyta beveik šimtas žmonių
Tie, kurie teigia, kad 

provincijos žmonės tamsūs, 
skiepytis nenori, yra netei-
sūs. Švelniai tariant. Vien 
tik rugpjūčio 18-ąją, prie 
„didžiosios maksimos“, nuo 
covid-19 buvo paskiepyti... 
97 rokiškėnai. Iš pradžių net 
eilės prie greitosios pagal-
bos automobilio susiforma-
vo. Rajono mero Ramūno 
Godeliausko teigimu, šalies 
skiepijimosi rodiklį, kuris 
rugpjūčio 18-ąją buvo 56 
proc., Rokiškio rajonas sta-
biliai lenkia... 10 proc. Mūsų 
rajone jau paskieptyta maž-
daug 66 proc. gyventojų. 
Džiugiu ženklu taps ir netru-
kus startuosianti pasiskiepi-
jusiems skirta loterija. 

Kas lėmė „skiepobuso“ 
sėkmę?
Praėjusį trečiadienį skiepų 

akcijos vyko visoje Lietuvoje 
prie prekybos centrų „Maxi-
ma“. Menka paslaptis, kad 
Rokiškyje šis prekybos centras 
– vienas didžiųjų gyventojų 
traukos centrų. Akcijos esmė: 
pasiskiepyti galėjo kiekvienas 
norintysis, be išankstinės re-
gistracijos, tereikėjo tik noro.

Jau nuo pat ryto nusidrie-

kė norinčiųjų skiepytis eilė. 
Pirminės asmens sveikatos 
priežiūros centro, kurio spe-
cialistai ir skiepijo žmones, 
atstovai džiaugėsi tokiu akty-
vumu. Jie neslėpė, kad išva-
žiuojamieji skiepijimai mūsų 
rajone visada yra sėkmingi. 
Svarbiausia, kad žmogui būtų 
patogu pasiskiepyti. O kokie 
pačių besiskiepijusių norai? 
Skiepiję medikai atviri: įvai-
rūs – vyresnieji labiau pagei-
davo „Phizer“ vakcinos, o 
jaunimas – „Johnson“. 

Apskritai, rokiškėnai skie-
pijosi noriai: per 6 val. buvo 
paskiepyti 97 asmenys.

Skiepas turi eiti 
pas žmogų
Paklaustas, kokia skiepi-

jmosi situacija rajone apskir-
tai, rajono meras Ramūnas 
Godeliauskas ne be pasidi-
džiavimo sako: stabiliai maž-
daug 10 proc. lenkiame šalies 
vidurkį. Kur tokios sėkmės 
priežastis? Jų yra keletas. 
Pirmiausia, vos atsiradus ga-
limybei skiepyti, buvo orga-
nizuotos vakcinavimo kam-
panijos didžiosiose rajono 
įmonėse. Taip buvo siekiama 
išvengti didelių židinių įsi-

plieskimo. Pasiteisino ir sausį 
Pirminės asmens sveikatos 
priežiūros centro pradėta iš-
ankstinė norinčiųjų skiepytis 
registracija. Mat nuo pat pra-
džių tikslas buvo kaip įma-
noma efektyviau išnaudoti 
esamas vakcinas. Atsiradus 
atliekamų vakcinų, registruo-
ti žmonės buvo asmeniškai 
kviečiami atvykti pasiskie-
pyti. Tačiau, kaip ir visoje 
šalyje, jau liepos pradžioje 
skiepijimo tempai ėmė lėtėti. 
Tuomet, gerokai anksčiau nei 
apskritai šalyje, imtasi įgy-
vendinti „skiepobusų“ idėją. 
„Pirminės asmens sveikatos 
priežiūros centro mobilios 
komandos pradėjo važinėti 
po rajono miestelius, dides-
nes gyvenvietes, sudaryda-
mos galimybes gyventojams 
pasiskiepyti. Jiems nereikia 
niekur važiuoti, registruotis, 
užtenka nurodytą dieną atei-
ti“, – sakė meras. 

Dabar, dėl medikų atosto-
gų, tokios akcijos retesnės, 
bet netrukus bus vėl atnaujin-
tos ir vyks pilnu tempu.

Tikslas – ne gąsdinti, 
įbauginti, o pradžiuginti
Netrukus startuos dar vie-

na savivaldybės naujovė – lo-
terija besiskiepijantiesiems. 
Rajono meras atviras: tai ne 
bandymas papirkti dovano-
mis abejojančius žmones. 
„Tiesiog norime, kad visuo-
tinėje gąsdinimo, bauginimo 
atmosferoje skiepijimasis 
žmonėms teiktų džiugių ir 
šviesių emocijų“, – sakė jis. 
Būsimai loterijai prizus skirti 
ketina rajono verslas – „Lašų 
duona“, „Rokiškio mėsinė“, 
taip pat ir Rokiškio baseinas, 
kitos įmonės. 

Loterijos esmė, pasak 
mero, paprasta: joje dalyvaus 
visi tą savaitę pirmuoju ar 
antruoju skiepu pasiskiepiję 
rajono gyventojai. Atsitikti-
ne tvarka bus ištrauktas laiką 
žymintis skaičius. „Gauti pa-
siskiepijusiųjų pavardžių dėl 
asmens duomenų apsaugos 
mes negalime. Tad sugalvo-
jome kitaip: rinksime pagal 
skiepijimosi laiką: kieno 
skiepijimo laikas bus arčiau-
siai ištraukto skaičiaus, tas ir 
bus laimėtojas“, – sakė me-
ras.

Apie loterijos pradžią bus 
pranešta artimiausiu laiku.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Šį savaitgalį pratybose Kazliškio seniūnijoje – 
Lietuvos ir Latvijos kariai

Rupjūčio 20-22 d. rajo-
ne vyks Krašto apsaugos 
savanorių pajėgų Vyčio 
apygardos 5-osios rinktinės 
506-osios pėstininkų kuo-
pos pratybos. Jose dalyvaus 
kariai iš Latvijos – Latvijos 
Zemessardze 56 pėstininkų 
bataliono. Dauguma pra-
tybose numatytų veiksmų 
vyks Kazliškio seniūnijoje.

Kaip „Rokiškio Sireną“ 
informavo Vyčio apygardos 
5-osios rinktinės 506-osios 
pėstininkų kuopos vadas 
kapitonas Sergejus Afanas-
jevas, pratybų metu rajono 
keliais judės Lietuvos ka-
riuomenės bei NATO partne-
rių technika, žygiuos kariai, 
pratybų metu bus naudoja-
mi imitaciniai šaudmenys. 
Rokiškėnai kariai sulauks 
svečių – kolegų ir bičiulių 
Latvijos Zemessardze 56 
pėstininkų bataliono. Mūsiš-
kiai kariai su latviais treni-
ruosis veikti kartu atlikdami 
įvairias pratybų užduotis.

Pratybų Latvijoje akimirka: rokiškėnas karys demonstruoja medicininės pagalbos teikimo įgūdžius.
Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės nuotr.

Taigi, jei keliuose, miš-
kuose pamatys karius, gy-
ventojai prašomi neišsigąsti, 
laikytis rimties, netrukdyti 
pratyboms, laikytis atokiau. 
Į klausimus, susijusius su 
pratybų rengimu, atsakys 
506-osios pėstininkų kuopos 

vadas S. Afanasjevas, jo tel. 
tel. 8-686-79554.

Karių iš Latvijos vizitas 
Rokiškio rajone – atsakoma-
sis. Liepos 25-26 dienomis 
506-osios pėstininkų kuopos 
skyrius dalyvavo Latvijoje 
surengtose pratybose. Jose 

mūsiškiai kariai su kolegomis 
latviais rengė pasalas, supla-
nuotą ataką, taip pat ugdė 
medicinos pagalbos teikimo 
bei nukentėjusiųjų transpor-
tavimo įgūdžius.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

„Spiečiuje“ renkama grupė e-komercijos mokymams
Bendradarbystės centre 

„Spiečius“ renkama grupė 
e-komercijos mokymams. 
Norintieji kviečiami jau 
dabar registruotis „Spie-
čiuje“ (Tyzenhauzų g., 5). 

Kaip susitikime su „Spie-
čiaus“ atstovais teigė rajono 

jaunieji verslininkai, viena 
aktualiausių mokymų temų 
būtų elektroninės prekybos 
organizavimas. Kelti savo 
verslą į elektroninę erdvę 
verslininkai nori dėl kelių 
priežasčių. Pirmoji būtų di-
desnės galimybės pritraukti 

ne tik savo miesto, rajono, 
bet ir visos šalies bei užsie-
nio pirkėjus, paslaugų gavė-
jus. Kita svarbi priežastis: 
dėl karantino ribojimų fizi-
nės parduotuvės ne visuo-
met galėjo veikti, ir prekyba 
internetu tapo gera išeitimi 

sudėtingoje situacijoje palai-
kyti verslo gyvybę.

Susitikime buvo pažadė-
ta, kad rugsėjį tokie e-verslo 
mokymai bus surengti. Pra-
nešama, kad 

E.komercijos dirbtuves 
pradedantiesiems " e.com-

GO" Rokiškio „Spiečiuje“ 
vyks rugsėjo 20 d. Mokymai 
nemokami. Juose dalyvauti 
renkama 20 asmenų grupė, 
todėl norintieji mokytis kvie-
čiami nedelsti registruotis. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Rasta mirusi moteris
Rugpjūčio 14 d., apie 12.40 val. Rokiškio r., Jūžintų mstl., 

ūkiniame pastate rasta mirusi moteris (g. 1982 m.). Panevė-
žio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas atsiprašo 
dėl įvykių suvestinėje pateiktų netikslių duomenų. Pirminia-
me pranešime buvo skelbiama apie rastą mirusį vyrą.

Panevėžio VPK inform.
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Ieško galimybių... atspausdinti 
galimybių pasus

Nuo rugsėjo 13-osios 
neturintieji vadinamojo 
Galimybių paso šalies gy-
ventojai patirs įvairiausių 
apribojimų. Siekdama iš-
vengti pirminės sveikatos 
apsaugos grandies kolap-
so rugsėjo viduryje, kai 
vyresni žmonės masiškai 
užplūs poliklinikas, rajo-
no valdžia jau dabar ieš-
ko galimybių kaip padėti 
rajono gyventojams gauti 
tuos Galimybių pasus. 

Tiems, kurie dirba kom-
piuteriu, įgudę naudotis iš-
maniuoju telefonu, namuose 
ar darbe turi spausdintuvą, 
gauti Galimybių pasą nėra 
jokios bėdos. O ką daryti 
tiems, ypač vyresnio am-
žiaus rajono gyventojams, 
kurie naudojasi vadinamai-
siais mygtukiniais telefo-
nais, o artimoje aplinkoje 
neturi nei kompiuterio, nei 
interneto, nei spausdintuvo. 
O ir prisijungti prie e-svei-
katos sistemos nemoka? Be 
Galimybių paso apsieiti irgi 
sudėtinga: jis bus reikalin-
gas ne tik darbe, bet ir ke-
liaujant, einant į renginius, 
lankantis didesnėse parduo-
tuvėse.

Rajono meras Ramūnas 
Godeliauskas neslepia: ša-
lies valdžia elgiasi kaip vi-
sada: sugalvojo idėją, bet 
nepasivargino pagalvoti, 
kaip ji bus įgyvendinta ir 
veiks realybėje. Meras su 
siaubu žvelgia į šalies val-
džios idėją Galimybių pasus 
spausdinti pavesti... šeimos 
gydytojams. Jo manymu, 
taip rugsėjį bus paralyžuo-
ta visas pirminės sveikatos 
priežiūros grandies medikų 
darbas: jie, užuot rūpinę-
si žmonių sveikata, dirbs... 
spausdintuvais. „Ar gydy-
tojo darbas – galimybių pa-
sus spausdinti?“ – retoriškai 
klausė meras.

Jo žodžiai, panašu, kad 
bus pranašiški: jau dabar di-

dėja krūviai šeimos gydyto-
jams, mat gyventojai visoje 
šalyje pradeda iš anksto rū-
pintis Galimybių pasais. To-
kią problemą jau praėjusią 
savaitę kėlė Onuškio ben-
druomenės žmonės. „Mūsų 
vyresnio amžiaus žmonės 
yra išsigandę. Supraskite, 
ne kiekvienas jų namuose 
turi išmanųjį telefoną, kom-
piuterį. O ką bekalbėti apie 
tai, kad reikės kažkaip pri-
sijungti prie sistemos, gauti 
tą Galimybių pasą. O kur jį 
atsispausdinti? Netgi pas gy-
dytoją nuvažiuoti nėra taip 
paprasta. Prašysime seniū-
no, kad skirtų autobusiuką 
ir nuvežtų vyresnius žmones 
pasiimti tų Galimybių pasų 
į Juodupės ambulatoriją“, – 
kalbėjo Onuškio seniūnaitė 
Elena Blažienė.

R. Godeliauskas mano, 
kad Galimybių pasų spaus-
dinimo ir dalinimo naštą 
užkrauti medikams nėra nei 
tikslinga, nei sąžininga. O ir 
gyventojams nepatogu va-
žiuoti iš atokiausių rajono 
kampelių į gydymo įstaigas. 
O ką daryti? „Vedame dery-
bas su Registrų centru, kad 
prisijungti prie sistemos ir 
Galimybių pasus spausdinti 
galėtų rajono seniūnijos“, – 
sakė meras. Jis prognozavo, 
kad neapgalvota Galimybių 
pasų dalinimo ir jų patikros 
sistema sukels nemenką 
sumaištį. „Galimybių pase 
nėra žmogaus nuotraukos. 
Ten nurodyta tik vardas, 
pavardė ir gimimo data. 
Vadinasi, tikrintojas ne tik 
turės pažiūrėti į Galimybių 
pasą, bet ir patikrinti, ar jo 
duomenys nesiskiria nuo to 
žmogaus, kuris jį pateikia, 
duomenų, taigi, pastarasis 
turės dar ir asmens doku-
mentą rodyti. Žinoma, bus 
gaištamas laikas, bus įvairių 
nesusipratimų“, – prognoza-
vo jis.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

„Bagažinių turgelyje“ pirkėjus labiausiai domino knygos ir žaislai
Praėjusią savaitę sureng-

tas „Bagažinių turgelis“. 
Lietus neišbaidė nei par-
davėjų, nei pirkėjų. Norin-
tieji galėjo įsigyti gausy-
bę vaikiškų prekių – nuo 
žaisliukų iki mokyklinių 
uniformų. O ir kainos ne-
sikandžiojo: vidutiniškai 
drabužėlis kainavo 2-8 Eur, 
o kai kurių buvo galima pa-
siimti ir veltui.

„Bagažinių turgelis“ tik 
iš dalies buvo toks: vos keli 
pardavėjai daiktus eksponavo 
mašinų bagažinėse. Dauguma 
parduodamus daiktus išdėlio-

jo tiesiog ant turgaus prekys-
talių: taip ir patogiau išdės-
tyti, ir pirkėjams apžiūrėti. 
Tiesa, pardavėjų nebuvo itin 
daug. „Kažkaip šiemet nesi-
seka: mamyčių turgelyje se-
kino karštis, dabar – prieš pat 
renginį pylė lietus“, – sakė 
pardavėja ir viena iš renginio 
organizatorių Enrika Pavilo-
nienė.

Šalia su mažyle stovin-
ti mama atvirai sakė: lietaus 
nebijo. Pirkėjai irgi neslėpė: 
galimybė įsigyti gerą daiktą 
už patrauklią kainą – vilio-
ja. O kokios tos kainos? Štai 
kūdikio drabužėlį buvo gali-

ma įsigyti už porą eurų. Kai 
kurie daikteliai buvo parduo-
dami už simbolinius 0,5-1 
Eur, taip pat buvo dėželių su 
užrašu „Veltui“. Beveik naują 
striukytę kokių 5 m. berniu-
kui buvo galima nupirkti ir už 
5 Eur. O štai puošni, iš pažiū-
ros vos kartą vilkėta suknelė 
maždaug 8 m. damai kainavo 
8 Eur. Apskritai, siūlomos 
prekės – puikios kokybės, 
drabužėliai, batukai – tvar-
kingi, švarūs, nenudėvėti.

Kartu su vaikais jiems ne-
bereikalingus daiktus parda-
vinėjusios mamos atviravo: 
paklausiausios prekės – vai-

kiškos knygelės ir žaislai. 
Štai „Kakės Makės“ serijos 
knygos nuo prekystalio buvo 
nušluotos akimirksniu. Už 8 
Eur nė nesiderant buvo nu-
pirktas ir žaislinis lėlių name-
lis su baldais.

Tiek pirkėjai, tiek parda-
vėjai neslepia: toks renginys 
jiems labai reikalingas: vie-
niems gaila, kad geri daiktai 
dulka ir užima vietą namuose, 
kai galėtų teikti džiaugsmą ki-
tiems, o pirkėjams patogu pi-
giau įsigyti kad ir naudotų, bet 
labai geros kokybės daiktų. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Turgelyje paklausiausi buvo žaislai bei vaikiškos knygelės. Jie nuo 
prekystalių išnyko labai greitai.                              L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Pėsčiųjų žygis „Mirties keliu“ – nuoširdžios tolerancijos pamokos

Rugpjūčio 15-16 d. – ypa-
tingos dienos rajono istorijai. 
Pažymėtos siaubo ir mirties 
ženklu. Tomis 1941-ųjų die-
nomis mūsų miestas neteko 
daugiau nei pusės savo gy-
ventojų. Velniaduobės miš-
ke buvo sušaudyta per 3200 
žydų tautybės žmonių, 6 lie-
tuviai ir lenkas. Šičia buvo 
sušaudyti daugiausia žydai 
vyrai. Po dešimties dienų An-
tanašėje toks likimas ištiko ir 
iš Rokiškio atvežtas moteris, 
vaikus, senelius. Šiai trage-
dijai atminti Rokiškio krašto 
muziejus jau antrąjį kartą su-
rengė pėsčiųjų žygį „Mirties 
kelias“. Jei pirmajame žygyje 
prieš metus ėjome penkiese, 
tai šiemet žygeivių gretos iš-
augo triskart. Ir vis tiek per 
mažai... Žygis svarbus ne tik 
kaip atmintis ir pagarba tra-
giškai žuvusiems mūsų rajono 
žmonėms, bet ir kaip toleran-
cijos, pagarbos pamoka. Apie 
toleranciją, lietuvių ir žydų 
patirtas netektis, paprastai ir 
nuoširdžiai kalbėjo Panevėžio 
žydų bendruomenės atstovas 
Genadijus Kaufman. 

Per 40 dienų neliko 
Aukštaitijos žydų
Žygis prasidėjo prie Ro-

kiškio krašto muziejaus. Dar 
gerokai prieš jo pradžią, jau 
rinkosi norintieji pagarbos nu-
žudytiems Rokiškio žydams 
vardan nueiti kiek daugiau nei 
keturis kilometrus jų kančios ir 
„Mirties keliu“. Istorikui, Kraš-
to muziejaus direktorės pava-
duotojui Giedriui Kujeliui ne-
bereikia baimintis, ar tik, kaip 
pernai, neteks vienam tą kelią 
eiti. Jei pernai „Mirties keliu“ 
ėjome penkiese, tai šiemet žy-
geivių jau arti dvidešimties.

Prie Krašto muziejaus žygis 
startuoja neatsitiktinai. Tai da-
bar ši vieta – viena gražiausių 
mūsų miesto reprezentacinių 
vietų, čia vyksta įvairūs rengi-
niai, šventės. Prieš 80 metų tai 
buvo kančios ir siaubo vieta: 
dvaro teritorijoje, kur dabar 
plyti plynas laukas ir kuklus, 
bet esminis žymuo „Rokiškio 
getas“, tą 1941 m. vasarą buvo 
laikinoji koncentracijos stovy-
kla. Istorikas G. Kujelis pasa-
kojo, kad čia, mažoje teritori-
joje buvo sutelkta daugiau nei 
3 tūkst. žydų, daugiausia vyrų. 
Moterys, vaikai, senukai buvo 
atskirti ir etapuoti į Antanašę, 
kur buvo įrengta antroji tokia 
pat laikinoji koncentracijos 
stovykla.

Iš pradžių žydai dar varyti 

darbams durpyne, pas ūkinin-
kus. Tačiau vergiškai darbo 
jėgai, matyt, nebuvo didžiulio 
poreikio. Ir jau rugpjūčio 15-
16 dienomis, grupėmis po 100-
200 žmonių iš koncentracijos 
stovyklos žydai pradėti varyti 
į Velniaduobės mišką, kur jų 
laukė karo belaisvių iškastos 
duobės.

Panevėžio žydų bendruo-
menės atstovas G. Kofman 
atviras: Rokiškio žydų, kaip 
ir kitų Aukštaitijos miestų ir 
miestelių žydų likimas buvo 
nulemtas gerokai anksčiau. 
Jei Vilniuje, Kaune faktiškai 
beveik karo pabaigos buvo ge-
tai, tai visos Aukštaitijos žydai 
buvo sunaikinti per maždaug 
40 dienų. Jau birželio pabai-
goje nusirito pirmoji žudynių 
banga: tiesa, tada šaudyti su 
sovietų režimu labiau susiję 
žydai. O po maždaug mėnesio 
tragiškas likimas ištiko ir kitus, 
nieko bendro su režimu neturė-
jusius žydus.

Kalbant apie „Mirties kelio“ 
pradžią, G. Kofman pasakojo, 
kad pirmiausia šaudyti vyrai 
neatsitiktinai: taip stengtasi 
išvengti pasipriešinimo. Tai 
mums, einant patogiu ritmu, 
šviečiant saulei tie 4 km nėra 
didelis iššūkis, ir sunku įsivaiz-
duoti, kaip juos ėjo Rokiškio 
žydai, nešini savo daiktų ryšu-
lėliais, vedini vaikais. G. Kof-
man pasakojo, kad sunkiausia 
buvo moterims su mažyliais: 
verkiančius vaikus teko nešti 
ant rankų, retas turėjo jiems 
bent gabalėlį duonos ar inde-
lį vandens... Žudynių aukų 
ekshumacijos aktas liudija: 
Velniaduobės miške rasta indų, 
maldaknygių, dokumentų... 

Kodėl žudynėms pasirinkta 
rugpjūčio 15-oji, Žolinė, lieka 
neatsakytas. Greičiausiai taip 
buvo nuspręsta atsitiktinai.

Tęsinys kituose „Rokiškio 
Sirenos“ numeriuose.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ



Nepriklausomas rajono laikraštis

4 psl. 2021-08-20

Rokiškio autobusų parkas 
įsigijo turistinės klasės 
mikroautobusą

Rokiškio autobusų parkas įsigijo turistinės klasės 2017 
m. Mercedes-Benz Sprinter 519 mikroautobusą. Jau visai 
netrukus šią transporto priemonę galėsite išbandyti toli-
mojo susisiekimo ir užsakomuosiuose reisuose.

 
Šiek tiek faktų apie naująją transporto priemonę:
Gamybos metai: 2017.10
Variklis: EURO 6 standartas, 3.0 l darbinis tūris, 140 kW,
Vidutinės kuro sąnaudos: 12 l/100 km.
Sėdimų vietų skaičius: 24
Kaina be PVM: 52300 Eurų

„Rokiškio Sirena“ inform.

Iš Rokiškio kilęs Raimondas įveikė vieną ilgiausių triatlonų 
ir tapo „Geležiniu žmogum“

3,8 kilometrai plaukimo, 
180 kilometrai dviračiu ir 
42,1 kilometrai bėgimo – iš 
Rokiškio kilęs Raimondas 
Kazlauskas be pertraukų tai 
padarė per 11 valandų ir 36 
minutes. Jis rugpjūčio 8 d. 
įveikė garsųjį „Iron Man“ 
(vert. „Geležinis žmogus“) 
triatloną. Šiame interviu 
skaitysite apie Raimondo po-
žiūrį į sportą, jo išgyvenimus 
triatlono metu ir kaip jam 
pavyko tai pasiekti.

– Gali trumpai papasakoti 
apie save skaitytojams?

– Esu Raimondas Kazlaus-
kas iš Rokiškio – čia gimęs ir 
augęs. Baigęs mokyklą išva-
žiavau gyventi ir studijuoti į 
Vilnių. Dirbu IT, programuo-
toju, ir hobiui užsiimu sportu: 
triatlonais, bėgimu, plaukimu 
ir važiavimu dviračiais.

– Koks buvo tavo pirmas 
didesnis žygis? Žinau, kad 
2019 m. dviračiu numynei 
beveik 2400 kilometrų.

– Žinai, kiekvienam „dide-
lis“ žygis yra reliatyvus. Gal 
pats pirmas buvo kai aš pirmą 
kilometrą nubėgau. Kitiems 
atrodo, kad mano tas didelis 
žygis buvo kai aš iš Jungtinių 
Karalysčių parmyniau į Rokiš-
kį, gal per 25 dienas.

– Ar turėjai tikslų mo-
mentą, kai pradėjai užsiimi-
nėti sportu?

– Buvo toks momentas pas 
mane. Šiaip visada buvau ak-
tyvus, bet kai baigiau moky-
klą ir pradėjau studijuoti, tas 
fizinis aktyvumas sumažėjo, 
pradėjau daugiau valgyti ir 
priaugau svorio. Ir mes su to-
kiu kolega dviese dirbom ir 
suderėjom, kuris iš mūsų per 
2 mėnesius numes daugiau 
svorio. Tuo metu aš pradėjau 
ruoštis savo pirmam pusmara-
toniui ir tada pradėjau bėgioti. 
Tada buvo pats pirmas mano 
nubėgtas kilometras. Dar pri-
simenu, kaip Vilniuj kėliausi 
6 ryto ir bėgau kažkur prie 
Ozo. Tai, wow, buvo labai 
sunku. Čia buvo pati pradžia, 
pirmas kilometras. Tada du, 
trys, svoris krenta, penki, sep-
tyni, svoris krenta ir per duos 
du mėnesius numečiau labai 
daug svorio. Nubėgau pusma-
ratonį, tada nori daugiau, nori 
greičiau, tada maratoną pradė-
jau bėgiot, triatlonus pradėjau 
lakstyt, plaukiot pradėjau.

– Kokia visa tavo kelio-
nė iki dabar? Pirma nubėgai 
pusmaratonį, po to maratoną. 
Kaip viskas kilo laipteliais?

– Pirmas mano pusmarato-
nis buvo Vilniaus maratonas. 
Po to net nepamenu, kas buvo 
toliau. Aš stengiuosi dalyvauti 
labai skirtinguose renginiuo-
se. Nenoriu tik bėgiot ar tik 
plaukt. Man rodos kitas buvo 
Jungtinėje karalystėje rengi-
nys. Užsiregistravau važiuoti 
100 kilometrų dviračiu. Ten 
buvo, man rodos, už vėžiu 
sergančius. Tiesiog niekada 
dviračiu nevažiaviau tokių at-

stumų, galvojau pabandysiu. 
Tada 100 kilometrų nuvažia-
vau, galvoju ką toliau daryt. 
Tada Liverpulyje irgi bėgau 
dar vieną pusmaratonį, po to 
pabandžiau visą maratoną nu-
bėgt. Ir tada Jungtinėje Kara-
lystėje buvo pirmas mano pusė 
„Iron Man“ (vert. „Geležinis 
žmogus“), kai jau pradėjau 
daugiau plaukiot, daugiau va-
žinėt dviračiu, daugiau bėgiot 
ir kažkaip viskas pradėjo jung-
tis į vieną. Tada vėl maratonai 
eina, kyli, kyli, kyli, nestoji ir 
bandai sau vis didesnius iš-
šūkius išsikelt. Ir va, pirmas 
mano pilnas „Iron Man“ buvo 
šį sekmadienį (rugpjūčio 8 d.)

– Čia buvo tavo didžiau-
sias pasiekimas sporto srity?

– Čia buvo mano tikslas 
ilgą laiką, gal kokius šeše-
rius, septynerius metus. Kai 
tik pradėjau sportuot, mačiau, 
kaip kažkas padaro. Žiūri į 
tą tikslą ir galvoji – kaip taip 
įmanoma? Kaip žmonės gali? 
Nežmogiškai atrodo. Bet tu tą 
patį galvoji apie pusmaratonį, 
jeigu sugebėjai baigt pusma-
ratonį, galvoji – „Kaip žmo-
nės gali baigt maratoną? Aš 
vos pusmaratonį užbaigiau.“ 
Baigi maratoną ir matai, kad 
aha, aš galiu dar daugiau. Tas 
pats „Iron man“. Pasirodo jo, 
įmanoma, viskas įmanoma, 
jeigu nori.

– Kada pradėjai ruoštis 
dalyvavimui „Iron Man“?

– Specifiškai dalyvavimui 
„Iron Man“ labai nesiruošiau. 
Mano pasiruošimas visiems 
renginiams yra truputi skirtin-
gas nuo kitų. Aš dabar vis tiek 
susiradau labai daug kolegų, 
kurie „Iron Man“ daro, yra bė-
gikai, plaukikai. Jie turi savo 
savaitinius planus, turi trene-
rius dažniausiai. Bet aš kaž-
kaip labai skirtingai, tiesiog 
klausau savo kūno. Stengiuosi 
daugiau bėgiot, daugiau važi-
nėt dviračiu. Neturiu kažkokių 
planų, kad ten per savaitę turiu 
įveikt 200 kilometrų. Tai mano 
tas pasiruošimas, manau, yra 
visas procesas, kiek sportuo-
ju. Realiai tu pasiruošt „Iron 
Man“ gali per pusę metų, jei-
gu labai nori – save kankint, 
drožt, kankint, drožt, pabaigt 
„Iron Man“, nusikankint iki 
galo ir tada nieko nebenorėt. 
Aš stengiuosi dažnai mėgautis 
tuo procesu, svarbiausia man 
yra mėgautis. Jeigu mėgau-
sies, džiaugsies, tai tobulėsi ir 
pabaigsi.

– Labai įdomus tavo po-

žiūris. Nesu girdėjęs, kad 
kažkas taip pasiruoštų daly-
vauti „Iron Man“.

– Jo, nes mano pažįstami 
visi sako: „Ei, taigi Raimi, 
pasiimk trenerį, tau bus len-
gviau“. Aš taip mėgaujuosi 
bėgimu arba tiesiog sekmadie-
nį atsisėdu ant dviračio ir išva-
žiuoju šešiom valandom važi-
nėtis. Gamta, saulė, lietus, oro 
pasikeitimai man yra didžiau-
sias kaifas. Tiesiog mėgau-
juosi savo laiku, man čia yra 
atsipalaidavimas. Tas pats su 
bėgimu – muzikos pasiklau-
sai, pabėgioji. Nesi pririštas 
prie kažkokio plano ir jeigu 
nesugebi laikytis plano, labai 
daug žmonių pradeda blogai 
jaustis – „Aš šiandien turėjau 
nubėgt 10 kilometrų, bet blo-
gai jaučiuosi, nenubėgau 10 
kilometrų. Kaip aš pasivysiu 
save?“. Man taip labai nepa-
tinka, aš galvoju, kad reikia 
klausyti savęs ir kaip išeina, 
taip ir daryt.

– Per kiek laiko įveikei 
„Iron Man“?

– Mano tikslas buvo tilpti į 
12 valandų, bet baigiau per 11 
val. 36 min. Pats nustebęs bu-
vau. Visai gerai sekėsi, nesku-
bėjau, nesistengiau labai. Vis 
tiek labiau norėjau pabaigt, 
kadangi pirmas. Sakau geriau 
pabaigsiu lėtai, nei nepabaig-
siu išvis.

– Kaip jauteisi viso triat-
lono metu?

– Šiaip labai daug jaus-
mų. Prieš patį plaukimą, kai 
jau sustojom eilėj, dar prieš 
eilę labai jaudinausi, žiauriai. 
Aš labai retai taip žiauriai 
jaudinuosi, bet buvo žiaurus 
jaudulys. Pradėjo lyt, jūroj 
nesu plaukęs. Ir lietus, vis-
kas banguoja, žmonės tiesiog 
bėga į vandenį. Viskas atrodo 
baisiai. Pats, žinai, vis tiek 
bijai, nes tiek laiko žiūrėjai į 
šitą dalyką kaip į didelį tikslą, 
ir dabar turi šansą įveikt save 
ir savo tikslą. Dabar vieninte-
lis šansas, kai gali tai padaryt 
ir pradedi jaudintis. Ir aš dar 
gana bijau vandens, kad ir 
kaip keistai skambės, aš bijau 
vandens. Nebijau vandens, bet 
bijau toli nuo kranto plaukt. 
Bet tada, kai prasidėjo „Iron 
Man“, pradėjom visi plaukt. 
Po 100-200 metrų nusirami-
nau, susigyvenau su vandeniu, 
su jūra, su bangom, atsipalai-
davau. Ir taip sklandžiai, taip 
gražiai viskas praėjo, taip gera 
buvo plaukt, aš net negaliu pa-
aiškint žodžiais. Nors ir viskas 

banguoja, lyja, žmonės plauk-
dami daužosi vieni į kitus. Čia 
labai įprasta yra triatlonuose, 
nes grupė didelė plaukia, tu 
gauni ir į galvą, tu gauni ir iš 
kojos į galvą, į veidą, arba pats 
netyčia plaukdamas kažkam.

Apiplaukiau tą ratą, paskui 
daug lengviau pasidarė išlipus 
iš vandens. Tada viskas, visos 
baimės dingo. Kai ant dvira-
čio užšokau, dabar jau galvoju 
pasimėgausiu. Nors ir esu pats 
prasčiausias dviraty iš tikrųjų, 
bet dviratis vis tiek, nesuteikia 
kažkokios baimės. Važiuoji po 
truputi, mėgaujuosi oru.

Ir tada dviračio pabaigoj 
dar supranti, kad tau reikės 
bėgt pilną maratoną. Dar va-
žiuodamas galvojau, kad bus 
žiauriai sunku bėgt, truputi 
baimė pačiam gale dviračio 
buvo. Bet nulipau, apsimo-
viau batus ir pradėjau bėgt ir 
taip atrodo, kad aš dar pilnas 
jėgų. Pradėjau bėgt ir irgi at-
sipalaidavau. Nubėgau 10, 15 
kilometrų ir viskas gerai, ga-
liu varyt toliau. Ties kokiu 25 
kilometru prasideda kita fazė 
– skausmas. Kojų skausmas, 
plėšymas, pradedi bėgt ne ko-
jom, o smegenim. Tokią medi-
taciją turi būt išmokęs. Kokie 
10 kilometrų yra didžiausias 
peilis. Ir tada kai esi 35, 36 
kilometre tada toks palengvė-
jimas, atsipalaidavimas, kad 
„Okey, nebedaug liko, pada-
riau sunkiausią, po truputi pa-
baigsiu“. Ir tada pabaigiau.

Ir tada aišku laimė ir visa 
kita. Realiai gale apsiverkiau, 
tiesiog ašaros pradėjo riedėt iš 
laimės. Nežinau, gal čia kaip 
moterim po gimdymo kokio 
buvo (juokiasi). Man kai me-
dalį kabino ant kaklo, tada 
žiauriai susigraudinau, kad 
save įveikiau.

– Gal nori kažką palinkėti 
tiems, kurie kada nors norė-
tų kažką panašaus padaryti?

– Tiesiog daryt, tiesiog 
daryt ir negalvot. Gal nesiū-
lyčiau nusistatyt kaip pirmą 
tikslą ilgus atstumus. Gal pra-
dėt mažais žingsniais judėt 
į priekį ir galų gale pasiekt 
didelius tikslus. Nes tais ma-
žesniais tikslais judant į prie-
kį galima pasiekt tikrai daug. 
Aišku visiems sportuot, judėt, 
nenustot. Gyvenime vis tiek 
lengviau, kai sportuoji – lai-
mingesnis esi, aktyvesnis, ir 
kitus laimingesnius darai, kas 
yra svarbiausia.

Augustinas
SIMONAITIS

Draudimo rinka šiemet augo 
6,5 proc. iki 501 mln. eurų

Lietuvos draudimo rinka, 
įskaitant ir užsienio bendrovių 
filialus, pagal pasirašytas drau-
dimo įmokas šių metų pirmą-
jį pusmetį siekė 501,201 mln. 
eurų – 6,5 proc. daugiau nei 
2020-ųjų sausio-birželio mėne-
siais (470,483 mln. eurų).

Lietuvos banko duomenimis, 
ne gyvybės draudimo rinka šie-
met padidėjo 6,3 proc. iki 350,335 
mln. eurų, gyvybės draudimo – 
7,1 proc. iki 150,866 mln. eurų. 
Ne gyvybės draudimui teko 69,9 
proc. visų pasirašytų įmokų (2020 
metų pirmąjį pusmetį – 70,1 
proc.), gyvybės draudimui – 30,1 
proc. visų įmokų (29,9 proc.).

Šiemet 3,433 mln. draudimo 

sutarčių, iš kurių 3,339 mln. buvo 
ne gyvybės draudimo, o 94 tūkst. 
– gyvybės draudimo sutartys. 
Birželio pabaigoje galiojo 6,337 
mln. ne gyvybės ir 1,161 mln. gy-
vybės draudimo sutarčių.

Ne gyvybės draudimo rinkoje 
populiariausiu išlieka vairuotojų 
civilinės atsakomybės, transporto 
priemonių „kasko“ ir turto draudi-
mas – kartu šioms trims draudimo 
rūšims šiemet teko 76,8 proc. vi-
sos ne gyvybės draudimo rinkos.

Transporto priemonių valdy-
tojų civilinės atsakomybės drau-
dimo pasirašytų įmokų suma šie-
met sumažėjo 2,5 proc. iki 111,32 
mln. eurų ir sudarė 31,8 proc. 
visų ne gyvybės draudimo įmokų.

BNS inform.



5 psl.  2021-08-20

Nepriklausomas rajono laikraštis

BALDAI

• Sekciją. Tel. 8 657 48 987. 
Rokiškis
• 6 dalių naujovišką vaikišką baldų 
komplektą. 2 spintos, lentynos 
žaislams ar knygoms, rašomasis 
stalas, komoda. Rokiškis. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 682 36 492. 
Rokiškis
• Geros būklės sekciją. Kaina 70 
Eur. Tel. 8 626 20 195.  
Rokiškis
• Tachtą. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 626 20 195. Rokiškis
• Staliuką. Stalviršis ąžuolo, kojos 
Singer. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 676 27 899.  
Rokiškis
• Tvirtą, tvarkingą virtuvinį stalą. 
Mediena. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 611 71 133. Rokiškis

• Kilimą 2×3 m. Tel. 8 696 09 281. 
Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Pigiai, mažai dėvėtus drabužius 
lieknoms merginoms ir moterims 
L, M dydžio. Maišas 10 kg. Kaina 
derinama. Tel. 8 698 80 875. 
Rokiškis
• Drabužius urmu. Rūbai sudėti 
maišuose po 10 kg, 1 Eur/kg. 
Pasiimti patiems. Tel. 8 676 90 299. 
Rokiškis
• Rankinį laikrodį Retox. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 676 27 899.  
Rokiškis
• Naują trijų dalių 44 dydžio 
kostiumėlį: sijoną, švarką ir kelnes. 
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• 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
• CD grotuvą Panasonic CQ-
C7303N. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 602 16 269.  
Rokiškis
• CD grotuvą Pioneer MVH-
160UI. MP3, WMA, WAV formatų 
atkūrimas. USB, AUX in jungtys. 
iPhone, iPod, Android įrenginių 
valdymas 4x50 W MOSFET 
stiprintuvas. Žemų, aukštų 
garso dažnių reguliavimas. LCD 
apšvietimas baltos spalvos. Kaina 
30 Eur. Tel. 8 602 16 269.  
Rokiškis
• CD grotuvą Pioneer. USB, AUX. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 602 16 269. 
Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Merinosų mišrūnų veislės avis su 
ėriukais auginimui. Yra veislinių 
avinų auginimui ir skerdienai.  
Tel. 8 699 41 881. Rokiškis
• Žieduotojų papūgų porelę. Žalia 
patelė, su žiedu, 4 m. Patinėlis 
mėlynas, be žiedo. Pirkta prieš 4 
mėn. iš kitų šeimininkų, laikytos 
šuns voljere. Paukšteliai sustiprėję, 
puikiai skraido, lesa įvairų maistą. 
Saugo savo narvelį, į jį grįžta. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 600 13 201. 
Rokiškis
• Mėnesio amžiaus pieninių 
veislės buliuką. Tel. 8 606 24 569. 
Rokiškis
• Ožkas, ožiukus, ožkytes. Nuo 
30 iki 80 Eur. Tel. 8 656 02 376. 
Rokiškis
• Namines antis. 6 Eur/vnt.  
Tel. 8 605 98 819. Rokiškis
• Baltus, metų amžiaus žąsį ir 
žąsiną. 40 Eur/vnt.  
Tel. 8 626 70 112. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• 42 m. moteris ieško darbo.  
Tel. 8 602 21 055. Rokiškis
• Moteris ieško darbo. Gali tvarkyti 
namus, prižiūrėti vaikus ir senyvo 
amžiaus žmones. Tel. 8 616 57 668. 
Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu slaugyti 
ligonį. Tel. 8 626 90 489.  
Rokiškis
• Ieškau mehanizatoriaus darbo. 

Turiu TR1, TR2, SZ kategorijų 
traktorininko pažymėjimą, nemažai 
patirties. Darbas pageidautina 
aplink Juodupės seniūniją.  
Tel. 8 626 61 092. Rokiškis
• Ieškau darbo. Gal kam reikia 
padėti nukasti bulves? Gyvenu 
Rokiškyje. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 646 51 495. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Reikalingi meistrai namo vėtrinei 
apkalti. Tel. 8 674 32 900.  
Rokiškis
• Ieškomas mechanizatorius darbui 
žemės ūkyje, gebantis dirbti 
vakarietiška technika. Išsamesnė 
informacija telefonu.  
Tel. 8 650 23 641. Rokiškis
• Reikalingas ekskavatoriaus 
operatoriaus padėjėjas – darbas 
Švedijoje. Tel. 8 637 08 855. 
Rokiškis
• Skubiai ieškome elektriko 

įrangos priežiūrai ir remontui pagal 
iškvietimą Rokiškyje. Gali būti 
įmonė. Tel. 8 656 28 929.  
Rokiškis
• Reikalingas apdailininkas - 
statybininkas. Kaina 1000 Eur.  
Tel. 8 622 06 975. Rokiškis
• Reikalingi ekskavatoriaus 
operatoriai – darbas Švedijoje.  
Tel. 8 637 08 855. Rokiškis
• Reikalingi staliai, apdailininkai, 
dažytojai, pagalbiniai darbuotojai . 
Tel. 8 611 45 080. Rokiškis

KITA

• Prekybinį kioską. 2x5 m, 
apšiltintas, apsauginės žaliuzės, 
elektra. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 699 61 320. Rokiškis

• Naują katinų draskyklę. Pastatyta 
ir nenaudojama.Matmenys 
38×45×66 cm. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 625 32 789. Rokiškis
• Karnizus 1 vnt. naują, 2 m, kaina 
10 Eur. 1 vnt. nenaują 3,6 m, kaina 
10 Eur. Tel. 8 650 30 327.  
Rokiškis
• Įvairias skaldytas kaladėles, 
rąsteliais malkas. Atvežame.  
Tel. 8 694 44 143. Rokiškis
• Kambario šviestuvą. Kaina 60 
Eur. Tel. 8 602 92 910.  
Rokiškis
• Dirbtinių žuvyčių akvariumą. 
Keičia spalvas. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 626 90 489. Rokiškis
• Mažai naudotą vaikštynę 
suaugusiems. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 683 57 715. Rokiškis
• Mažai naudotą funkcinę lovą. 
Kaina 380 Eur. Tel. 8 683 57 715. 
Rokiškis
• Visą Maximos maišą didelį 
2 rūšių. Išmatų rinktuvus, 
sulankstomi atviri su filtru žiedo 
dydis 70 mm10 vnt. pakuotėje 
kaina sutartinė. Išmatų rinktuvų 
plokšteles, išgaubtos žiedo dydis 
70 mm, paruošta iškirpimui ertmė 
10-59 mm, pakuotėje 5 vnt.  
Tel. 8 688 09 949. Rokiškis
• Knygą. Biblija vaikams. Kaina 4 
Eur. Tel. 8 610 49 507. 
Rokiškis
• Dovanoju gruntą. Yra ir 
juodžemio. Išsivežti patiems.  
Tel. 8 679 14 253. Rokiškis
• Žvyrą. Vežame iki 6 t. Kaina 70 
Eur. Tel. 8 680 49 599.  
Rokiškis
• Naudotą greitpuodį (autoklavą)- 
konservų gamybai. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 660 52 637. Rokiškis
• Naujus, įkraunamus, įvairius 
klausos aparatus. Pagaminti 
Čekijoje ir Vokietijoje. Siunčiu nuo 
50 Eur. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujus, įvairius žvejybos tinklus. 
Pristatome. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Kilimą 3×4 m. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Sausas, skaldytas malkas. 
Pasiimti patiems. Tel. 8 611 53 246. 
Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Bekoną. Tel. 8 607 51 525. 
Kupiškis
• Lauke augintus agurkus. Tinkami 
rauginti. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Domicelės daržovių ūkis šviežias, 
be trąšų augintas bulves Vineta. 
Didelės 0,80 Eur/kg, vidutinės 0,50 
Eur/kg. Pristatome į Rokiškį ir 
aplink. Tel. nr. 862863811.  
Tel. 8 662 39 632. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Xiaomi Prestigio. Kaina 60 Eur. 
Tel. 8 670 33 765. Rokiškis
• Redmi Note 6 Pro, 4/64 GB. 
Juodas. Pridedu naują bateriją, kelis 
dangtelius. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 601 14 335. Rokiškis
• Be defektų Huawei P Smart. Pilna 
komplektacija. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 694 01 027. Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują 
iPhone 8, 64 GB. Spalva Gold. 
Dokumentai, dėžutė, dėkliukas, 
ausinės, uždėtas apsauginis 
stikliukas ant ekrano. Pirktas 
naujas Lietuvoje. Domina keitimas. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 602 16 269. 
Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują iPhone 
6S, 16 GB. Spalva Rose Gold. 
Dokumentai, dėžutė, dėkliukas, 
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ausinės. Domina keitimas. Kaina 
120 Eur. Tel. 8 602 16 269. 
Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują iPhone 
7, 32 GB. Spalva Rose Gold. 
Dokumentai, dėžutė, dėkliukas. 
Domina keitimas. Kaina 170 Eur. 
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Geros būklės iPhone X, 64 GB. 
Dokumentai, dėžutė, kroviklis, 
ausinės, dėkliukas. Siunčiu. 
Domina keitimas. Kaina 320 Eur. 
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Labai geros būklės iPhone 6S, 
16 GB. Spalva auksinė. Kroviklis. 
Domina keitimas. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Labai geros būklės iPhone 7, 32 
GB. Spalva auksinė. Dokumentai. 
Dėžutė. Dėkliukai. Kaina 120 Eur. 
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Labai geros būklės iPhone 
5S, 16 GB. 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 iPhone 6S, 16 
GB. Spalva sidabrinė. Kroviklis, 
dėkliukai. Domina keitimas. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 602 16 269. 
Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują iPhone 
7,256 GB. Spalva Rose Gold. 
Pakrovėjas, ausinės, dėkliukas. 
Domina keitimas. Kaina 170 Eur. 
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują 
Huawei P2O 64 GB. Pirktas naujas 
iš salono. Dėžutė, dokumentai, 
pakrovėjas, ausinės. Kaina 140 Eur. 
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Geros būklės iPhone 7, 128 GB. 
Spalva Rose Gold. Dokumentai, 
dėžutė, dėkliukas. Domina 
keitimas. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Labai geros būklės Samsung 
Galaxy S8, 64 GB. Pilna 
komplektacija. Dokumentai. Pirktas 

naujas Lietuvoje. Domina keitimas. 
Kaina 140 Eur. Tel. 8 602 16 269. 
Rokiškis
• Apple iPhone 8 Plus 64 GB. 
Labai geros būklės. Su pilna 
komplektacija. Puikiai veikiantis. 
Kaina 220 Eur. Tel. 8 602 16 269. 
Rokiškis

PASLAUGOS

• Nauja technika kuliame javus. 
Tel. 8 615 29 342. Rokiškis
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Informuojame žemės sklypo  Nr.7360/0001:28 
esančio Obelių mstl., Obelių sen., Rokiškio r. savi-
ninką, kad R.Barono žemėtvarkos darbų įmonės 
matininkas Eugenijus Mikulėnas (kvalifikacijos pažy-
mėjimo Nr.2M-M-328) 2021-09-07d. 10 val. vykdys 
žemės sklypo (kadastro Nr. 7360/0001:34), esančio 
Vaižganto g.4., Obelių mstl., Obelių sen., Rokiškio r.., 
ribų ženklinimo darbus. 

Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis 
į R. Barono žemėtvarkos įmonės 

atstovą E.Mikulėną 
adresu Taikos g. 5, Rokiškis 

el. paštu kavolzeme@parok.lt. 
arba telefonu 861295721; 861295720

• Moderniosios kineziterapijos 
kabinetas laukia Jūsų adresu Taikos 
g. 5, Rokiškis. Kineziterapija, 
taikomoji kineziologija, masažas, 
filoterapija ir refleksoterapija. 
Galvos, stuburo, sąnarių skausmų 
gydymas, ydingos laikysenos 
korekcija ir kitos procedūros.  
Tel. 8 656 43 906.  
Rokiškis
• Profesionalią įrangą galandu 
gaterio juostas, suvedu takus. 
Juostas priimu ir ne darbo 
valandomis. Papildomas tel. 
867004118. Tel. 8 664 64 068. 
Rokiškis
• Kilnojamu gateriu pjaunu, 
frezuoju (200 mm, 160 mm, 120 
mm) medieną. Reikalinga trifazė 
el. srovė iki 12 kW. Papildomas 
tel. 867004118. Tel. 8 664 64 068. 
Rokiškis

PERKA

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

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Dviejų kambarių butą Kamajuose. 
Visiškai įrengtas, su baldais ir 

buitine technika. 1 aukštas, visi 
patogumai (gimnazijos kieme). 
Šildymas - centrinis.  
Tel. 8 604 86 441. Rokiškis
• 20 a sklypą Jakšto g., Rokiškyje. 

Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• Medinį gyvenamąjį namą 
su ūkiniais pastatais ir garažu 
Panemunėlio gelž. stoties 
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Ieškokite  prekybos centruose!

ŠE
ŠT

A
D

IE
N

IS
 0

8.
21

05:15 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Daiktų istorijos
07:00 Išpažinimai
07:30 Kelionių 
atvirukai 
07:45 Hakio Bakio 
miškas
09:00 Labas rytas, 
Lietuva
11:00 Beatos virtuvė
11:55 Lokiai namuose
12:50 Metų laikų kaita 
13:45 Kelionių atvirukai
14:00 Hadsonas 
ir Reksas
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų 
koncertas
17:30 Žinios
18:00 Euromaxx
18:30 Vakaras su Edita
19:30 Stilius

20:30 Panorama
21:00 Mano daina
22:25 Karalius Ralfas 
00:00 Greiti ir įsiutę 5
02:10 Johaneso Pesukės 
gyvenimo kronikos
03:50 Hadsonas ir Reksas 
05:15 Ponių rojus

06:35 Madagaskaro pingvinai
07:00 Bakuganas. 
Šarvų sąjunga 
07:30 Galingasis 6
08:00 Madagaskaro pingvinai 
08:30 Simpsonai 
09:00 Skaniai ir paprastai 
09:30 Maisto kelias 
10:30 Penkių žvaigždučių 
būstas 
11:00 Sveiki atvykę 
11:30 Laukinė karalystė 
12:20 Kenoloto 
12:22 Laukinė karalystė 
12:35 Kitame kūne

14:25 Legendinis kovotojas
16:45 Ekstrasensų mūšis
17:20 Kenoloto 
17:22 Ekstrasensų mūšis
18:30 TV3 žinios
19:30 Garfildas
19:35 Eurojackpot
19:40 Garfildas
21:15 Apgaulės meistrai
22:15 Jėga ir Kenoloto 
22:18 Apgaulės meistrai
23:35 Kelnėse dar 
ne senelis
01:45 Galaktikos sergėtojai. 2 
dalis 
04:30 Perėja
05:25 Havajai 5.0

06:25 Broliai meškinai. 
Nuotykių ieškotojai
06:55 Bunikula
07:25 Neramūs ir 
triukšmingi
07:55 Šaunusis Skūbis-Dū 

08:25 Tomas ir Džeris 
08:55 Beprotiškos melodijos 
09:25 Tomas ir Džeris 
Marse
10:55 Svajoklis Budis
12:40 Šaunusis penketukas
14:35 Beverli Hilso nindzė
16:25 Mamos eina į trasą
18:30 Žinios
19:30 Monstrų viešbutis
21:20 Nebrendylos 2
23:25 Rinas 911. Majamis
01:00 Itališkas apiplėšimas

06:30 Pričiupom! 
07:30 Negyvenamose salose 
su Beru Grilsu 
08:30 Miško atspalviai
09:00 Kova už būvį 
11:10 Geriausi šuns 
draugai 
11:40 Negyvenamose salose 
su Beru Grilsu 
12:45 Padėtis nevaldoma. 

Žmonijos katastrofos 
14:00 Ekstrasensai tiria 
16:10 Gordono Ramzio 
virtuvės košmarai 
17:20 Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi 
18:25 Tie, kurie žudo 
19:30 Kaukės
22:00 Bėgte visą naktį
00:15 Absoliutus blogis 2. 
Apokalipsė
02:05 Šaulys

05:10 Mažos Mūsų 
Pergalės
05:20 „Reali mistika“ 
06:00 „Žiedas su rubinu“ 
08:00 Gyvenimas
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 Grilio skanėstai
11:30 Inovacijų DNR
12:00 „Triguba apsauga“ 
14:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
16:00 Žinios
16:30 Lietuvos miestai
17:30 Vantos lapas
18:00 Žinios
18:30 Švarūs miestai
19:00 Gyvai
20:00 Žinios
20:30 „Neatmenu tavo 
veido“ 
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai
00:00 „Triguba apsauga“ 
02:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03:35 Gyvai
04:20 Laikykitės ten
05:00 Gyvenimas
05:40 Vantos lapas
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2 05:15 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:02 (Ne)emigrantai
07:00 Šventadienio mintys
07:30 Klausimėlis
08:00 Gyventi kaime gera
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite
09:00 Naledi. Pasakojimas 
apie drambliukę 
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:25 Kelionių atvirukai
12:00 Maži, bet ypatingi: 
vorai
12:50 Salų gamtos slėpiniai 
2
13:45 Puaro 
15:30 Žinios
15:45 Istorijos detektyvai
16:30 Veranda

17:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“
17:30 Žinios
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Viktorija 
21:45 Seserų Fontanų siuvykla 
23:35 Mini ir Moskovicas 
01:30 Karalius Ralfas 
03:05 Kelionių atvirukai 
03:30 Puaro 
05:15 Ponių rojus

05:25 Havajai 5.0
06:35 Madagaskaro pingvinai 
07:00 Bakuganas. Šarvų sąjunga
07:30 Galingasis 6 
08:00 Madagaskaro pingvinai 
08:30 Svajonių ūkis 
09:00 La Maistas. Vasara 
09:30 Aladinas
11:20 Laukinė karalystė 
12:20 Kenoloto

13:25 Nacionalinis saugumas
15:15 Krokodilas Dandis
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Nepaprastas 
Žmogus-Voras
22:15 Pakeleiviai
00:35 Trise valtimi arba be irklo
02:30 Nebrendylos 2

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu
06:30 Pričiupom! 
07:30 „Lietuvos galiūnų 
komandinis čempionatas“. 
Žagarė 
08:30 Tauro ragas
09:00 „Galiūnų Pasaulio 
komandinė taurė 2021“ Kaunas
10:05 Kova už būvį 
11:10 Geriausi šuns draugai 
11:40 Negyvenamose salose su 
Beru Grilsu 
12:50 Atranka. Išlieka stipriausi 

13:55 Ekstrasensai tiria 
16:10 Gordono Ramzio virtuvės 
košmarai 
17:20 Spec. būrys. Išlieka stipriausi 
18:25 Tie, kurie žudo 
19:30 Mirtinas ginklas 
20:30 Paskutinis laivas 
22:30 Legendų biuras 
23:40 Karo vilkai. Likvidatoriai 
VII 
00:45 Bėgte visą naktį
03:00 Absoliutus blogis 2. 
Apokalipsė

05:40 Vantos lapas
06:00 „Žiedas su rubinu“ 
08:00 Švarūs miestai
08:30 Kaimo akademija
09:00 Senjorų avilys
09:30 Grilio skanėstai
10:00 Krepšinio pasaulyje
10:30 Deutsche Welle pristato: 
Greitis
11:00 „TV Europa pristato. Vyrų 

šešėlyje“. Rašytoja Gabrielė 
Petkevičaitė-Bitė
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 „Triguba apsauga“ 
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 Gyvai
20:00 Žinios
20:30 Lietuvos miestai
21:30 „24/7“
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. Pokalbiai
00:00 „Triguba apsauga“ 
02:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03:35 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje“. Rašytoja Gabrielė 
Petkevičaitė-Bitė
03:55 Kaimo akademija
04:20 Laikykitės ten
05:00 Kaimo akademija
05:20 Mažos Mūsų Pergalės
05:30 Krepšinio pasaulyje

12:22 Laukinė karalystė 
12:35 16 norų
14:25 Abė
16:10 Kobra 11 
17:20 Kenoloto 
17:22 Kobra 11 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Piktadarės istorija
21:20 Kartą Venecijoje
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Kartą Venecijoje
23:25 Žmogus žmogui – vilkas
01:10 Apgaulės meistrai 
03:35 Atkeršyti bet kokia kaina

06:20 Broliai meškinai. Nuotykių 
ieškotojai 
06:50 Bunikula 
07:20 Neramūs ir triukšmingi 
07:50 Šaunusis Skūbis-Dū 
08:20 Tomas ir Džeris 
08:50 Beprotiškos melodijos 
09:20 Fiksiai prieš Krabius
11:05 Roko mokykla
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05:15 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
08:55 Įstatymas ir tvarka 
09:40 Komisaras Reksas 
10:30 Tarnauti ir ginti 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Savaitė
13:00 Įdomiosios atostogos
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:20 Kaip atsiranda 
daiktai 
16:45 Kalnų daktaras
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Nacionalinė 
ekspedicija
19:30 Kelias, nuvilnijęs į 
laisvę
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Dviračio žinios

22:00 Nuostabioji draugė 
23:50 Įstatymas ir tvarka 
00:35 Išpažinimai
01:05 Nacionalinė ekspedicija
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Kelias, nuvilnijęs į laisvę
03:00 Panorama 
03:30 Dienos tema 
04:00 Įdomiosios atostogos
04:55 Kaip atsiranda daiktai 
05:15 Ponių rojus

06:15 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia
06:40 Ančiukų istorijos
07:05 Madagaskaro pingvinai
07:35 Maisto kelias
08:35 Meilės sūkuryje
09:40 Vilties spindulys
11:50 Rojus
12:20 Kenoloto
12:22 Rojus
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 Tunelis
20:30 Meilė be sienų
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Apgaulinga aistra
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Apgaulinga aistra
00:15 Bulis
01:15 Havajai 5.0
02:10 Perėja
03:10 Vieniši tėvai
03:40 Bulis
04:45 Ekstrasensai. Stipriausių 
mūšis

06:30 Balta - meilės spalva 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
10:00 Du gyvenimai 
11:10 Keičiu žmoną 

12:10 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Uždraustas vaisius 
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 Stebuklas 
20:30 Turtuolė varguolė 
21:30 Žinios
22:30 Po vedybų
00:45 Strėlė 
01:45 Pakeleiviai
03:30 Volkeris, Teksaso reindžeris 
05:00 Du gyvenimai 

06:15 CSI. Majamis
07:15 Mano virtuvė geriausia 
08:30 Šuo 
09:40 Pėdsakas 
10:35 Herbas ar skaičius. 
Merginos 
11:35 Mentalistas 
12:30 CSI. Majamis 
13:30 Mano virtuvė geriausia 
14:50 Šuo 

16:00 Pėdsakas 
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas 
18:30 Herbas ar skaičius. 
Merginos 
19:30 Snaiperis 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Tavo eilė
23:05 Mirtinas ginklas 
00:05 Legendų biuras 
01:15 Karo vilkai. 
Likvidatoriai VII 
02:20 Snaiperis

05:20 Mažos Mūsų Pergalės
05:30 Krepšinio pasaulyje 
06:00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2021"
06:30 Vantos lapas
07:00 „Netikėtas teisingumas“ 
08:00 Senjorų avilys
08:30 Inovacijų DNR
09:00 „24/7“
10:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 

11:00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
12:00 TV parduotuvė
12:15 Mažos Mūsų Pergalės
12:30 Kaimo akademija
13:00 Nauja diena
14:00 „Teisingumo agentai“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 Baltijos kelias
17:00 „Netikėtas teisingumas“ 
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19:30 Mūsų gyvūnai
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Daktarė Kovalčiuk“ 
22:30 Reporteris
23:00 Nauja diena
00:00 „Netikėtas teisingumas“ 
01:00 „Teisingumo agentai“ 
02:00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
02:50 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03:40 „Netikėtas teisingumas“ 
04:25 Partizanų keliais
04:50 „Reali mistika“ 
05:30 Nauja diena
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24 05:15 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
08:55 Įstatymas ir tvarka 
09:40 Komisaras Reksas 
10:30 Tarnauti ir ginti 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Kelias, nuvilnijęs į 
laisvę
13:00 Įdomiosios atostogos
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:20 Kaip atsiranda 
daiktai
16:45 Kalnų daktaras 
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Nacionalinė 
ekspedicija
19:30 (Ne)emigrantai
20:30 Panorama

21:00 Dienos tema
21:30 Dviračio žinios
22:00 Nuostabioji draugė 
00:00 Įstatymas ir tvarka 
00:45 Šventadienio mintys
01:05 Nacionalinė ekspedicija
02:00 LRT radijo žinios
02:05 (Ne)emigrantai
03:00 Panorama 
03:30 Dienos tema 
04:00 Įdomiosios atostogos
04:55 Kaip atsiranda daiktai 
05:15 Ponių rojus

06:15 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia
06:40 Ančiukų istorijos
07:05 Madagaskaro pingvinai
07:30 Tunelis
08:35 Meilės sūkuryje
09:40 Vilties spindulys
11:50 Rojus
12:20 Kenoloto
12:22 Rojus

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 Tunelis
20:30 Meilė be sienų
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Tobulos kopijos
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Tobulos kopijos
00:10 Bulis
01:10 Havajai 5.0
02:10 Perėja

06:30 Balta - meilės 
spalva 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
10:00 Du gyvenimai 
11:10 Keičiu žmoną 
12:10 Būrėja 

13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Uždraustas vaisius 
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva
18:30 Žinios
19:30 Stebuklas 
20:30 Turtuolė varguolė 
21:30 Žinios
22:30 Tamsiausia valanda
00:15 Strėlė 
01:15 Po vedybų
03:20 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
04:50 Du gyvenimai

06:15 CSI. Majamis 
07:15 Mano virtuvė geriausia 
08:30 Šuo 
09:40 Pėdsakas 
10:35 Herbas ar skaičius. 
Merginos 
11:35 Mentalistas 
12:30 CSI. Majamis 
13:30 Mano virtuvė geriausia 

14:50 Šuo 
16:00 Pėdsakas 
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas 
18:30 Herbas ar skaičius. 
Merginos 
19:30 Snaiperis 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Sukrečiantis skrydis
23:05 Tavo eilė
01:10 Greitojo reagavimo būrys 
02:10 Snaiperis

05:30 Nauja diena
06:30 Kaimo akademija
07:00 „Netikėtas teisingumas“ 
08:00 „Žiedas su rubinu“ 
09:00 „Triguba apsauga“ 
10:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“
11:00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
12:00 TV parduotuvė
12:15 Tiek žinių
12:30 4 kampai

13:00 Nauja diena
14:00 „Pėdsakas“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 Baltijos kelias
17:00 „Netikėtas teisingumas“ 
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
19:30 Mūsų gyvūnai
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Daktarė Kovalčiuk“ 
22:30 Reporteris
23:00 Nauja diena
00:00 „Netikėtas teisingumas“ 
01:00 „Pėdsakas“ 
02:00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
02:50 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03:40 „Netikėtas teisingumas“ 
04:25 „TV Europa pristato. 
Vyrų šešėlyje“. Magdalena 
Draugelytė-Galdikienė
04:50 „Reali mistika“ 
05:30 Nauja diena
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gyvenvietėje. Yra 28 a žemės. 
Geras asfaltuotas privažiavimas. 
Kaina 6500 Eur. Tel. 8 683 84 798. 
Rokiškis
• Gyvenamąjį mūrinį namą S. 
Nėries g., Rokiškis, netoli Sporto 
ir Juozo-Tumo Vaižganto mokyklų. 
Sklypo plotas 5,99 a, namo plotas 
124 kv. m. Statytas 1966 m. Kaina 
48000 Eur. Tel. 8 687 25 214. 
Rokiškis
• 24 a sklypą Steponių soduose. 
Yra tvenkinys, atvestas elektros 
įvadas. Kaina 5500 Eur.  
Tel. 8 609 53 481. Rokiškis
• Gyvenamąjį namą Kamajuose, 
Rokiškio r. Mūrinis, vieno aukšto 
su mansarda. Kaina 17500 Eur.  
Tel. 8 667 51 686. Rokiškis
• Mūrinį namą su mansarda Ragelių 
k., Rokiškio r. Kaina 15000 Eur. 
Tel. 8 675 77 510. Rokiškis
• Mūrinį namą su mansarda 
Antanašės k., Rokiškio r. Kaina 
21000 Eur. Tel. 8 679 30 668. 

Rokiškis
• 6,83 ha žemės ūkio paskirties 
sklypą, Kalučiškių k., Južintų sen., 
Rokiškio r.. Kaina 17000 Eur.  
Tel. 8 678 78 273. Rokiškis
• Gyvenamąjį namą A. Strazdelio 
g., Rokiškis. Vieno aukšto su 
mansarda, statytas 1924 m. Kaina 
29000 Eur. Tel. 8 603 16 492. 
Rokiškis
• Namo dalį Statybos g., Rokiškis. 
Priklauso 1/2 dalis mūrinio 
gyvenamojo namo, ūkinis pastatas, 
du garažai ir šiltnamis ir 3 a žemės. 
Namo dalis – antrajame namo 
aukšte, yra atskiras įėjimas. Kaina 
28500 Eur. Tel. 8 677 13 564. 
Rokiškis
• Namo dalį Aušros g., Rokiškis. 
Kaina 28500 Eur.  
Tel. 8 675 75 369. Rokiškis
• 2 kambarių butą Taikos g., 
Rokiškis. Namas mūrinis, statytas 
1977 m.  2013 m. atlikta namo 
renovacija. Kaina 24000 Eur.  
Tel. 8 608 39 567. Rokiškis
• Namo dalį su 4 a žemės sklypu 
Respublikos g., Rokiškis. Kaina 

19000 Eur. Tel. 8 679 76 044. 
Rokiškis
• Namo dalį su 13 a žemės sklypu 
Respublikos g., Rokiškis. Kaina 
33500 Eur. Tel. 8 678 75 239. 
Rokiškis
• Ant kalvos, gražioje vietoje 
sodybą su 7,1564 ha žemės sklypu 
Vaičėnų k., Obelių sen., Rokiškio r. 
Kaina 26000 Eur.  
Tel. 8 678 72 157. Rokiškis
• 0,14 ha namų valdos 
(mažaaukščių gyvenamųjų namų 
statybos) paskirties žemės sklypą 
Strazdo g., Kamajų m., Rokiškio r. 
Kaina 7500 Eur. Tel. 8 646 36 702. 
Rokiškis
• Tvarkingą gyvenamąjį namą 
Juodupėje, Rokiškio r. Karkasinis, 
apmūrytas, vieno aukšto su 
mansarda, pastatytas 1960 m. 
Bendras plotas 73,68 kv. m. Kaina 
19000 Eur. Tel. 8 608 39 583. 
Rokiškis
• 12,69 a sklypą Rokiškyje, 
Vaižganto g. 43 B.  Naujai 
suformuotame 5 sklypų kvartale. 
Sklypas kraštinis, nes šalia 
esantis yra žalia zona. Atvesta 
elektros įvadas iki sklypo ribos. 
Iki asfaltuoto kelio 40 m. Sklypas 
išvalytas. Kaina 12000 Eur.  
Tel. 8 614 43 199. Rokiškis
• Namą Juodupėje. Yra garažas, 
kiemas apsodintas tujomis, malkos 
kitam sezonui, centrinis šildymas, 
vietinė kanalizacija. Kaina 16000 
Eur. Tel. 8 699 47 596.  
Rokiškis
• Netoli Subato ežero sodybą, 
Trumpiškių k. Kaina 17500 Eur. 
Tel. 8 673 51 558. Rokiškis
• 1 ha sklypą prie Dabužio ežero, 
Lukštinių k. Kaina 15500 Eur.  
Tel. 8 673 51 558. Rokiškis
• 3 kambarių butą, 2 aukšte, 
Kavoliškyje. Buto plotas 66,67 kv. 

m. Atliktas kapitalinis remontas. 
Šildymas kietuoju kuru arba 
dujomis. Grindinis šildymas, 
plastikiniai langai, šarvo durys, 
įstiklintas balkonas. Kaina 36000 
Eur. Tel. 8 618 60 304.  
Rokiškis
• 38 a namų valdos sklypą 
Rokiškyje. Naujai suformuotas 
rajonas. Kraštinis sklypas, 
ribosis tik su 2 kaimynais. 
Atlikti kadastriniai matavimai. 
Komunikacijos: elektra sklype, 
miesto vanduo - šalia sklypo. 
Rokiškio m. Pušyno g. Kaina 19000 
Eur. Tel. 8 687 92 648.  
Rokiškis
• Namą Juodupėje, Ramybės g. 
27. Plotas 90 kv. m. Yra ūkinis 
pastatas, garažas. Žemės sklypas 
6,64 a. Tel. 8 671 77 754.  
Rokiškis

NUOMA

• Išnuomojamas gyvenamas 
namelis, 55 kv.m. Visos 
komunikacijos: vandentiekis, 
kanalizacija, elektra, dušas. 
Plastikiniai langai, šarvo durys. Su 
baldais. Kaina sutartinė. Tel. 8 699 
61 320. Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti butą 1-2 
kambarių su buitinę techniką ir 
baldais.  Esu dirbantis, neturiu 
žalingų įpročių. Turiu šuniuką, 
tad norėčiau, kad būtų galimybė 
nuomotis su šuniuku. Rokiškyje. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 624 24 985. 
Rokiškis
• Išsinuomočiau 1 kambario butą. 
Tel. 8 636 35 260. Rokiškis
• Išnuomoju antrą aukštą 
nuosavame name. 3 kambariai, 
virtuvė atskira, tualetas. Baldai, 
buitinė technika, aikštelė 
automobiliams. Pirmame 
aukšte šeimininkai, tad norėtųsi 
ramybės. 200 Eur + mokesčiai už 
komunalines paslaugas.  
Tel. 8 674 22 216. Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti 1 kambario 
butą arba namą. Tel. 8 609 04 904. 
Rokiškis
• Ieškau skubiai su šeima 
išsinuomoti 2 kambarių butą. 

Esame tvarkingi ir atsakingi. Labai 
laukiu pasiūlymų. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 630 58 464. Rokiškis
• Nuo rugsėjo mėn. išnuomojamu 1 
kambario butą Vilties g. Su baldais 
ir buitine technika. 2 aukštas, 37 
kv. m. Tel. 8 614 86 763.  
Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti vieno 
kambario butą su baldais, buitine 
technika. Rokiškis.  
Tel. 8 676 42 194. Rokiškis
• Išsinuomočiau 1 kambario 
butą ilgam laikotarpiui. Turiu 2 
augintinius. Tel. 8 623 18 058. 
Rokiškis

PAŽINTYS

PRAŠO PADOVANOTI

• Gal kas galėtų padovanoti mažą, 
draugišką šuniuką.  
Tel. 8 692 91 243. Rokiškis
• Prašau padovanoti neįgaliam 
(70 proc.) žmogui nešiojamąjį 
kompiuterį, 4G modemą.  
Tel. 8 683 69 630. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Labai geros būklės vaikišką 
traktoriuką. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 621 95 444. Rokiškis
• Vaikišką lovytę su čiužiniu. 
Galime atvežti. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 688 09 949. Rokiškis
• Vaikštynę. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 606 03 342. Kupiškis

RASTA\PAMESTA

• Pamesta piniginė V. D. Radusiam 
atsilyginsiu. Tel. 8 648 35 808. 
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Elektrinį trimerį. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Žoliapjovę. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 682 31 964. Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Treniruoklį. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 648 31 363. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Viengubo pjovimo medieną 50 
mm storio 2,50 ir 4,80 m ilgio. 
Sausa, sudėta po stogu.  
Tel. 8 607 56 198. Rokiškis
• Naudotas plytas. Apie 2 paletes 
baltų. Naujų, nenaudotų raudonų 
1,5 paletės. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 692 53 557. Rokiškis
• 4 kW trifazį diskinį pjūklą 
(zeimerį). Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 610 17 664. Rokiškis
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Rugpjūčio 20-oji, 
penktadienis, 

34 savaitė
Iki Naujųjų liko 133 dienos
Estijos nepriklausomybės 

atkūrimo diena
Saulė teka 6.01 val., 
leidžiasi 20.43 val. 

Dienos ilgumas 14.42 val. 
Mėnulis – priešpilnis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
 Benona, Benonas, Bernarda, 
Bernardas, Beržas, Beržūna, 

Nemunas, Neringa, Samuelis, 
Tolvina, Tolvinas, Tolvinė.

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

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

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

Dienos citata
„Būti nuoširdžiam lengva,

 kai neketini sakyti 
visos tiesos" 
(R. Tagorė).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

636 m. per Jarmuko mūšį 
žlugo Bizantijos imperijos mė-
ginimas išvaryti musulmonus iš 
Sirijos.

1741 m. danų keliautojas Vi-
tas Beringas atrado Aliaską.

1940 m. ispanų komunistas 
Meksikoje ledo kirtikliu mirtinai 
sužalojo Rusijos revoliucionierių 
Levą Trockį. Sovietų vyriausybė 
paneigė pranešimus, esą žmog-
žudystė buvo įvykdyta jos užsa-
kymu.

1961 m. Rytų Vokietija palei 
sieną su Vakarų Vokietija pradėjo 
statyti sieną.

1968 m. Varšuvos pakto šalių 
pajėgos peržengė Čekoslovakijos 
sieną ir pradėjo susidorojimą su 
"Prahos pavasario" reformomis.

1991 m. Estijos parlamentas 
paskelbė atkuriantis visišką šalies 
nepriklausomybę nuo Sovietų 
Sąjungos.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1506 m. Vilniaus pilyje, Žemuti-
niuose rūmuose, mirė 45 metų Lietu-
vos didysis kunigaikštis ir Lenkijos ka-
ralius Aleksandras. Jis buvo palaidotas 
Vilniaus katedroje.

1899 m. Palangoje suvaidintas 
pirmasis viešas lietuviškas spektaklis - 
Keturakio komedija "Amerika pirtyje".

1935 m. prasidėjo Užnemunės 
valstiečių maištas.

Post scriptum
Ginčai ir gerą daiktą 

sugadina.

Klasikinė obuolienė su cinamonu
Ingredientai:
• 4 kg obuolių (nurodytas nuluptų, be 
sėklyčių obuolių svoris);
• ~ 1 kg cukraus (tikslus kiekis priklauso 
nuo obuolių saldumo, jūsų skonio);
• 2 cinamono lazdelių arba šaukštelio 
malto cinamono;
• 1 šaukštelio vanilinio cukraus;
• šlakelio vandens.

Gaminimas:
Obuolius nulupkite, pašalinkite sėklas, 
supjaustykite nedideliais gabaliukais. 
Sumaišykite su cukrumi, įpilkite šlakelį 

vandens (kad verdantys obuoliai neprikibtų prie dugno iki kol pradės skirtis sultys), įdėkite 
cinamono lazdeles. Obuolienę virkite storadugniame, nesvylančiame puode, ant nedide-
lės ugnies iki kol obuoliai suminkštės, suvirs iki norimos konsistencijos. Kartas nuo karto 
pamaišykite. Virimo pabaigoje išimkite cinamono lazdeles (arba įberkite šaukštelį malto 
cinamono, jeigu naudojate jį, o ne lazdeles), įmaišykite vanilinį cukrų. Dar porą minučių 
pavirkite. Išvirtą obuolienę, jeigu norite, pertrinkite (galima ir tiesiog intensyviai, vis patri-
nant išmaišyti dideliu šaukštu). Supilstykite į iškaitintus stiklainius, užsukite steriliais dang-
teliais, šiltai apklokite ir palikite lėtai atvėsti. Kaip ir daugumą konservuotų gaminių, taip ir 
obuolienę, geriausia laikyti vėsiai.

LAISVALAIKIUI
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• Dvi metalines dėžes. Matmenys 
1,5x2,0x1,25 m ir 1,0x2,0x1,25 
m. Metalas tinkamas priekabų 
remontui. Tel. 8 615 19 401. 
Kupiškis
• Dvi šulinių žiedų ir dangčių 
gamybos formas. Tel. 8 615 19 401. 
Kupiškis
• 4 cm storio dvigubo pjovimo 
lentas. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 682 16 830. Rokiškis
• Sausas klevo lentas (5-6 cm 
storio). Tel. 8 699 33 785.  
Rokiškis
• Neatidaromą plastikinį langą 
65×100. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 614 61 229. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• VW Passat, 1998 m., 1,9 l, 
66 kW. TA iki 2023-07-28. 
Kėbulas be rūdžių. R17 lieti 
ratlankiai. Visapusiškai tvarkingas 
automobilis. Vienas savininkas 
Lietuvoje nuo 2015 m. Kaina 800 
Eur. Tel. 8 670 69 390.  
Rokiškis
• Audi A4. TA iki 2022.08. 
Papildomas tel. +370 67520274. 
Kaina 600 Eur. Tel. 8 676 70 563. 
Rokiškis
• Opel Astra, 2007 m., 1,4 l, 66 kW, 
benzinas, TA iki 2023-08. Viskas 
veikia. Galima apžiūrėti Taikos g. 
18, Rokiškis. Tel. 8-677-67391. 
Kaina 2350 Eur. Tel. 8 629 50 988. 
Rokiškis
• VW Passat B5. 1,9 l, 81 kW, TA 
iki 2023. Išsamesnė informacija 
telefonu. Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 628 98 127. Rokiškis
• Geros būklės dviratį. Kaina 75 
Eur. Tel. 8 614 92 710.  
Rokiškis
• Dviratį. Žemas rėmas. Ratai 28. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 659 64 181. 
Rokiškis
• VW Passat, 1998 m., 1,9 l, 
dyzelinas. Kėbulas tvarkingas, 
nesurūdijęs, yra keli subraižymai. 
Šiuo metu uždėtos M+S padangos, 
taip pat pridėsiu dar vieną 
komplektą žieminių padangų. 
Kaina 1100 Eur. Tel. 8 645 25 586. 
Rokiškis
• Opel Astra, 2003 m., 2 l, 74 kW, 
dyzelinas, TA iki 2022-09. Viskas 
veikia, Yra SDK kodas. Galima 
apžiūrėti Taikos g. 18, Rokiškis. 
Kaina 1050 Eur. Tel. 8 629 50 988. 
Rokiškis
• BMW 530 E39, 3 l, dyzelis. 
Važiuoklė visa naujai perrinkta. 
Variklis, greičių dėžė dirba gerai. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Kaina 1100 Eur. Tel. 8 620 25 812. 
Rokiškis
• Opel Vectra, 2,2 l, dyzelis. 
Nesupuvęs. Yra turbinos defektas. 
Kaina 350 Eur. Tel. 8 675 63 386. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Dalimis 2004 m. Opel Zafira. 
DTI, komplektacija OPC.  
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis

• Reno Laguna kuro siurblį. 2,2 
l, 1997 m. Tel. 8 664 64 155. 
Rokiškis
• Opel Zafira galinį dangtį, galinį 
stopą, bagažinės užuolaidą.  
Tel. 8 664 64 155. Rokiškis
• Audi A4 dalimis. 1998 m., 1,9 l, 
TDI, 66 kW, universalas.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Ford Galaxy dalimis. 2002 m., 
1,9 l, TDI, 85 kW, 6 pavaros. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 624 39 429. 
Rokiškis
• VW Golf 4 dalimis. 2002 m. 1,9 l, 
TDI, 85 kW, 6 pavaros. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 624 39 429.  
Rokiškis
• Lietus ratlankius R17. Opel, 
bet tinka keliems modeliams. 
Nudėvėtos 120 Eur.  
Tel. 8 619 52 150. Rokiškis
• BMW lietus ratlankius R16. 
Neblogos žieminės padangos. 160 
Eur. Tel. 8 619 52 150.  
Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, Žiguli dalis. 
Tel. 8 692 49 480. Rokiškis
• MAZDA 6 gerus, plieninius 
ratlankius R15, 4vnt. Kaina 20 Eur 
už visus. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 604 62 575. Rokiškis
• VW Passat ratlankius su 
vasarinėmis padangomis R15, 4 
vnt. Kaina 35 Eur už komplektą. 
Tel. 8 604 62 575. Rokiškis
• VW Passat turbiną. 66 kW, ne 
kintamos geometrijos. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 604 62 575. 
Rokiškis
• VW  Sharan geros būklės 
sėdynes. Pilkos spalvos. Kaina 
40 Eur už abi. Tel. 8 604 62 575. 
Rokiškis
• Renault Clio naują priekinį stiklą, 
Nuo 2000 m. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 604 62 575. Rokiškis
• BMW F30 priekinius žibintus 
2014 m. Ne lediniai, ne dinaminiai. 
Reiktų lengvai nupoliruoti. Kaina 
100 eurų už abu. Tel. 8 604 62 575. 
Rokiškis
• VW Passat B5 B5+ dalimis. 1,9 l, 
96 kW, 85 kW, 81 kW.  
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• Automobilinį kompresorių. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 602 16 269.  
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Kineskopinį televizorių Vido su 
pulteliu. 54 cm įstrižainė.  
Tel. 8 664 64 155. Rokiškis
• 14 kanalų skaitmeninį imtuvą 
Gala. Tel. 8 664 64 155. Rokiškis
• Didelį televizorių Samsung. 78 
cm įstrižainė. Reikalingas priedelis. 
Išsinešti patiems. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 604 37 976. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Traktoriaus  kablį. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 676 27 899.  
Rokiškis
• Važiuojantį traktorių T25. Su 
dokumentais. Tel. 8 612 56 929. 
Anykščiai

Dėl Baltarusijos pareigūnų įžengimo į Lietuvą 
pradėtas ikiteisminis tyrimas

Lietuvos teisėsauga at-
lieka ikiteisminį tyrimą dėl 
antradienio incidento, kai į 
Lietuvą įžengė 12 Baltarusi-
jos pasienio pareigūnų.

Kaip BNS sakė Generali-
nės prokuratūros atstovė Rita 
Stundienė, tyrimas atliekamas 
dėl neteisėto valstybės sienos 
perėjimo.

„Yra pradėtas pagal patį 
faktą ikiteisminis tyrimas. 
(...) Tyrimą atlieka Valstybės 
sienos apsaugos tarnybos Va-
rėnos pasienio pareigūnai, iki-
teisminiam tyrimui vadovauja 
Vilniaus apylinkės prokuratū-
ros prokurorai“, – sakė ji.

Teisėsauga atlieka taip pat 
didesnės apimties ikiteisminį 

tyrimą dėl incidentų ir įtaria-
mų neteisėtų veiksmų, vyks-
tančių pasienyje su Baltarusi-
ja, tačiau kol kas nuspręsta šį 
tyrimą vykdyti atskirai. Atei-
tyje jie gali būti sujungti, in-
formavo prokuratūros atstovė.

Vidaus reikalų ministerija 
antradienį pranešė, kad Balta-
rusija įvykdė provokaciją, kai 
valstybės sieną neteisėtai kirto 
ir į Lietuvos teritoriją pateko 
12 baltarusių pareigūnų.

Šalčininkų rajone Baltaru-
sijos jėgos struktūrų atstovai 
su skydais ir riaušėmis mal-
šinti skirta ekipuote prievarta 
įstūmė 35 migrantų grupę ir 
patys įžengė į Lietuvos teri-
toriją.

Šio incidento vaizdo įrašu 

antradienio pavakarę feisbu-
ke pasidalijo Valstybės sienos 
apsaugos tarnyba (VSAT). 
Anot tarnybos, baltarusiai pa-
tys paviešino, kaip migrantų 
grupė bando patekti į Lietuvą, 
tačiau nutylėjo, kad migrantus 
į Lietuvą stumia Baltarusijos 
pareigūnai.

Į Lietuvą per sieną su Bal-
tarusija šiemet pateko dau-
giau nei 4,1 tūkst. neteisėtų 
migrantų. Daugelis jų yra iš 
Irako.

Lietuva kaltina Minsko re-
žimą migrantų srautų organi-
zavimu ir vadina tai hibridine 
agresija. Dėl šios agresijos 
šalyje paskelbta ekstremali 
situacija.

BNS inform.

Afganistane yra du iš šalies išvykti norintys Lietuvos piliečiai
Šiuo metu Afganistane 

yra du iš šios šalies išvykti 
norintys Lietuvos piliečiai, 
informavo Užsienio reikalų 
ministerija (URM).

„Turime informaciją apie 
du Lietuvos piliečius, esan-
čius Afganistane. Dedame vi-
sas pastangas padėti jiems kuo 
greičiau išvykti iš šalies“, – 
BNS sakė užsienio reikalų mi-
nistro atstovė spaudai Vytautė 
Šmaižytė-Kuliešienė.

Pasak jos, ministerija su 
šiais žmonėmis palaiko nuo-
latinį ryšį.

Naujienų agentūra „Inter-
fax“, cituodama Kazachstano 
gynybos ministeriją, pranešė, 
kad vienas Lietuvos pilietis 

buvo tarp 42 iš Afganistano 
evakuotų žmonių.

Pasak pranešimo, Lietuvos 
pilietis atvyko į Kazachstano 
ambasadą ir pasiprašė pagal-
bos.

Lietuvos užsienio reikalų 
ministerija BNS šio atvejo kol 
kas nekomentavo.

Savaitgalį Talibanas įžengė 
į Kabulą ir perėmė šalies kon-
trolę. Iš Afganistano pabėgęs 
šalies prezidentas Ashrafas 
Ghani pareiškė, kad sukilėliai 
laimėjo 20 metų karą.

Talibai prieš tai žaibiškai 
užėmė šalies regionus ir pro-
vincijų sostines, vyriausybės 
pajėgoms menkai tesiprieši-
nant be Jungtinių Valstijų ka-
rinio palaikymo. Vašingtonas 

baigia išvesti iš Afganistano 
paskutines savo pajėgas, kaip 
numatyta pagal prezidento Joe 
Bideno planą.

Dešimtys tūkstančių žmo-
nių bando pabėgti iš šalies 
nuo prognozuojamo griežto 
islamistų valdymo ar baimin-
damiesi tiesioginio keršto už 
pastaruosius du dešimtmečius 
valdžiusios Vakarų remtos vy-
riausybės palaikymą.

Tačiau Talibanas pareiškė, 
kad naujasis režimas „teigia-
mai skirsis“ nuo talibų val-
džios 1996–2001 metais, kuo-
met buvo vykdomos mirties 
bausmės užmėtant akmenimis, 
o moterims buvo draudžiama 
dirbti kontaktuojant su vyrais.

BNS inform.

Eurostatas: Lietuvos BVP augimas antrąjį ketvirtį – vienas mažesnių ES
Lietuvos ekonomikos augi-

mas antrąjį šių metų ketvirtį, 
palyginti su tuo pačiu metu 
pernai, buvo vienas mažiau-
sių iš 20 duomenis paskelbu-
sių Europos Sąjungos (ES) 
valstybių, rodo Eurostato sta-
tistika.

Lietuvos bendrasis vidaus 

produktas (BVP) per metus 
augo 8,6 procento. Mažiau iš 20 
valstybių BVP augo tik Suomi-
joje – 7,4 proc. ir Čekijoje – 7,8 
procento.

Latvijoje BVP per metus 
augo 10 proc., Estija naujausių 
duomenų kol kas nepateikė. Vi-
soje ES ekonomikos augimas 

siekė 13,2 proc., o tik euro zo-
noje – 13,6 procento.

Antrąjį ketvirtį, palyginti su 
pirmuoju, Lietuvos ekonomika 
augo 0,4 proc., Latvijos – 3,7 
procento. Visoje ES ekonomika 
per ketvirtį augo 1,9 proc., euro 
zonoje – 2 procentais.

BNS inform.
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Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Rugpjūčio 20 d. Naktį 12

Dieną 22
V, 
5-10 m/s

Rugpjūčio 21 d. Naktį 13
Dieną 21

V,
4-9 m/s

Rugpjūčio 22 d. Naktį 10
Dieną 20

V,
4-9 m/s

Rugpjūčio 23 d. Naktį 10
Dieną 19

ŠV,
3-8 m/s

Orų prognozė rugpjūčio 20-23 d.

Rugpjūčio 13-osios kryžiažodžio atsakymai:
Vertikaliai: „Simonija. Afalina. Lokalizaija. Bulimija. Gitara. Setas. Polisas. Plona. Batas. Ca. 
Koka. Kim. Devil. Ailas. Maja. Nikotinas. Kora. Vėjažuvė. Ataka. Asėkas. Samanas.
Horizontaliai: Kiaulpienė. Vija. Polisomikas. Nomen. Ložė. Mikita. Tuk. Jaja. Aiva. Galas. 
Kinës. Bola. „Vaz“. Pakasas. Fagotas. Ta. Bacila. KAM. Litis. Moka. Bijas. Karan. Naracija. 
Asama. ES.
Pažymėtuose langeliuose: KRIMINALAS.

Kol kas nenumatyti kriterijai, kuriais remiantis 
ugdymas taptų nuotolinis

Švietimo, mokslo ir spor-
to ministrė Jurgita Šiugždi-
nienė sako, kad Vyriausybė 
kol kas nėra numačiusi kri-
terijų, kuriais remiantis ug-
dymas mokyklose vėl taptų 
nuotolinis.

„Vyriausybė yra apsispren-
dusi, jog ji šiuo metu nenusta-
tys konkrečių kriterijų, nes jų 
turėtų būti kompleksas, kada 
mokyklos galėtų išeiti į nuo-
tolį. Pradinis ir ikimokyklinis 
(ugdymas – BNS) mūsų sce-
narijuose yra labai aiškiai nu-
matytas – visada kontaktinis“, 
– žurnalistams sakė J. Šiugž-
dinienė.

Paklausta, kokie epidemio-
loginiai kriterijai galėtų lemti 
nuotolinį ugdymą, ministrė 

teigė, kad juos turėtų reko-
menduoti ekspertai ir Sveika-
tos apsaugos ministerija.

„Mano nuomone, tai turėtų 
būti visas kompleksas – ne tik 
lovos, galimai mirčių skai-
čius. Tai yra faktoriai, kurie 
galėtų lemti tokį sprendimą. 
Bet šiandien aš raginu pirkti 
uniformas ir rugsėjo pirmąją 
mes einame į mokyklą“, – 
tvirtino J. Šiugždinienė

„Vyriausybė, matydama 
situaciją, ją stebėdama kie-
kvieną dieną, apsispręs, tačiau 
švietimas yra prioritetas ir jo 
ugdymo forma turėtų keistis 
pačiu paskutiniu atveju“, – 
pridūrė ji.

Kiek anksčiau trečiadienį 
ministerija išplatintame teigė, 
kad Vyriausybė gali svarstyti 

priimti sprendimą pagrindinį, 
vidurinį ugdymą ir pirminį 
profesinį mokymą leisti vyk-
dyti kontaktiniu būdu tik tuo 
atveju, jei klasė būtų imuni-
zuota (bus pakankamai daug 
persirgusių, paskiepytų mo-
kinių) arba reguliariai testuo-
jasi.

Nuotolinis mokymas Lietu-
voje įvestas per pirmąjį karan-
tiną pernai pavasarį, rugsėjį 
vaikai buvo grįžę į mokyklas, 
tačiau nuo gruodžio pablogė-
jus sergamumo COVID-19 
situacijai, vėl perėjo prie nuo-
tolinio mokymo. 

Į klases palaipsniui moks-
leiviams leista grįžti nuo 
kovo, tačiau šios rekomenda-
cijos vykdytos vangiai. 

BNS inform.

Baltarusiškų prekių importas į Lietuvą 
pirmąjį pusmetį – rekordinis

Baltarusiškų prekių im-
portas į Lietuvą pirmąjį šių 
metų pusmetį buvo rekor-
dinis, skelbia Statistikos de-
partamentas. Ekonomistas 
sako, kad toks rezultatas 
dar nerodo birželį įsigalioju-
sių ES sankcijų įtakos dviša-
liam prekybos aktyvumui. 

Jo duomenimis, sausį-bir-
želį, palyginti su tuo pat metu 
pernai, importas iš Baltarusijos 
šoktelėjo net 58,3 proc. iki be-
veik 560 mln. eurų. Tuo metu 
eksportas į Baltarusiją smukte-
lėjo kiek daugiau nei dešimta-
daliu iki 465 mln. eurų.

SEB banko ekonomistas 

Tadas Povilauskas teigia, kad 
Europos Sąjunga sektorines 
sankcijas Baltarusijai įvedė 
tik birželio pabaigoje, be to, 
jos taikomos tik prekėms, 
kurių dalis Lietuvos importo 
struktūroje nėra didelė.

„Tai – naftos produktai, 
tam tikros trąšos, tabako ga-
minių gamybai skirtos pre-
kės. Todėl nenuostabu, jog 
pirmojo pusmečio rezultatai 
ir nerodo sankcijų įtakos Lie-
tuvos ir Baltarusijos prekybos 
aktyvumui, nes jos ir neturi 
rodyti“, – pranešime sakė T. 
Povilauskas.

Tačiau ekonomistas mano, 
kad statistiką gali iškreipti 

tai, jog pirmąjį praėjusių metų 
pusmetį dėl pandemijos pre-
kyba buvo smarkiai kritusi, be 
to, šiemet žaliavų kainos yra 
gerokai aukštesnės nei  pernai.

Savo ruožtu statistikai 
pastebi, jog iš Baltarusijos į 
Lietuvą gabenamos prekės 
sudaro palyginti nedidelę, vos 
3,3 proc. importo dalį arba 
tiek pat, kiek prekių įvežama, 
pavyzdžiui, iš Prancūzijos.

Nepaisant autoritarinio Bal-
tarusijos lyderio Aliaksandro 
Lukašenkos grasinimų, baltaru-
siškų krovinių srautas per Lie-
tuvą beveik nesumažėjo, o kai 
kuriais atvejais netgi didėjo.

BNS inform.

Popiežius ragina žmones pasiskiepyti nuo COVID-19, 
taip pademonstruojant artimo meilę

Popiežius Pranciškus pri-
sidėjo prie Katalikų bažny-
čios kampanijos, kuria sie-
kiama didinti pasitikėjimą 
vakcinomis nuo COVID-19, 
ir paragino žmones skiepytis, 
taip pademonstruojant arti-
mo meilę.

1,2 mlrd. pasaulio katalikų 
lyderis žinutėje JAV kilusiai 
iniciatyvai „It's Up to You“ 
sakė: „Dievo ir daugelio žmo-
nių dėka šiandien turime vak-
cinas, apsaugančias mus nuo 
COVID-19.“

„Jos teikia vilties, kad pan-
demija bus įveikta. Reikia, 
kad vakcinos būtų visiems pa-
siekiamos ir kad visi bendra-
darbiautų“, – sako popiežius 

vaizdo įraše, skirtame nepro-
porcingai viruso paveiktoms 
bendruomenėms Šiaurės, Cen-
trinėje ir Pietų Amerikoje.

„Skiepydamiesi... liudijame 
meilę artimui“, – pabrėžė 84 
metų Pranciškus.

„Meilę artimui liudijame ir 
padėdami kitiems tai padaryti. 
Tai meilė sau patiems, meilė 
savo šeimai ir draugams, meilė 
visiems žmonėms“, – sakė jis.

Dėl COVID-19, kurios pir-
mieji atvejai buvo užfiksuoti 
2019 metų gruodį, jau mirė 
mažiausiai 4 370 427 žmonės, 
rodo naujienų agentūros AFP 
kaupiami oficialūs duomenys.

Nors vykdomos masinio 
skiepijimo kampanijos, kovą 
su pandemija sunkina sąmoks-

lo teorijos ir nepasitikėjimas 
vyriausybėmis ar farmacijos 
kampanijomis.

Jungtinėse Valstijose, kur 
pandemija pareikalavo dau-
giausiai gyvybių, didžioji 
dauguma pastaruoju metu dėl 
COVID-19 mirusių ar sunkiai 
šia liga sergančių žmonių yra 
nepaskiepyti asmenys.

Prie Pranciškaus raginimo 
ne pelno organizacijos „Ad 
Council“ ir ekspertų koalicijos 
„COVID Collaborative“ kam-
panijai, vykdomai drauge su 
Vatikano Tarnavimo integraliai 
žmogaus pažangai dikasterija, 
prisidėjo kardinolai ir arkivys-
kupai iš Brazilijos, Salvadoro, 
Hondūro, Meksikos ir Peru.

BNS inform.

Naudotų lengvųjų automobilių Lietuvoje šiemet įregistruota 5,1 proc. mažiau
Per šių metų septynis mė-

nesius Lietuvoje pirmą kar-
tą įregistruota 82,15 tūkst. 
naudotų lengvųjų automo-
bilių – 5,1 proc. mažiau nei 
tuo pačiu metu pernai (be-
veik 86,6 tūkst.)

Vidutinis jų amžius siekė 

11,2 metų, o dyzelinių auto-
mobilių dalis šiemet sudarė 
71 proc. (pernai – 66,2 proc.), 
remdamasi „Regitros“ duo-
menimis, skelbia bendrovė 
„AutoTyrimai“.

Šiemet sausį-liepą atlikta 
107,9 tūkst. naudotų lengvųjų 
automobilių savininkų keiti-

mų – 18,5 proc. mažiau nei 
tuo pačiu laikotarpiu pernai 
(132,4 tūkst.). Vidutinis sa-
vininką keitusių automobilių 
amžius buvo 14,1 metų.

Vien liepą šalyje pirmą 
kartą įregistruota 14,2 tūkst. 
naudotų lengvųjų automobi-
lių – 14,2 proc. daugiau nei 

2020 metų liepos mėnesį 
(12,4 tūkst.). Praėjusį mėnesį 
įregistruota 13,7 tūkst. asme-
ninių ir 508 vienetai komer-
cinių lengvųjų automobilių. 
Daugiausiai – „Volkswa-
gen“ (2216 vienetai), BMW 
(1749) ir „Audi“ (1276) mar-
kių automobilių.

Pirmą kartą Lietuvoje 
įregistruotų naudotų auto-
mobilių vidutinis amžius 
siekė 11,1 metų. Dyzelinių 
automobilių dalis buvo 70,3 
proc. (2020 metų liepą – 65,6 
proc.).

Praeitą mėnesį Lietuvo-
je atlikta beveik 17,2 tūkst. 

naudotų lengvųjų automobi-
lių savininkų keitimo ope-
racijų – 8,6 proc. daugiau 
nei 2020 metų liepą (18,2 
tūkst.). 

Vidutinis savininką pakei-
tusių naudotų automobilių 
amžius buvo 13,6 metų.

BNS inform.
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ANEKDOTAI

Susitinka danguje du 
kaimynai - Jonas ir Petras. 
Jonas ir klausia:

– Na kaimynėli, tai kaip 
gi tu numirei?

– Ai, sušalau... O kaip tu?
– Aš tai iš laimės: grįžau 

iš komandiruotės, žiūriu 
žmona viena. Apieškojau 
spintoj, po lova, niekur 
meilužio neradau, tai taip ir 
numiriau iš laimės.

– Reikėjo šaldytuve 
pažiūrėti, tai dabar dar abu 
gyvi būtume...

***
Trys pelės bare giriasi, 

kuri kietesnė:
– Aš ėdu žiurkių nuodus, 

– sako pirmoji.
– Čia tai dar nieko. Aš ėdu 

sūrį nuo pelėkautų, – sako 
antroji.

Trečioji pelė atsistoja 
ir ruošiasi eiti. Kitos dvi 
klausia:

– Kur eini?
– Ai, katino mušti.
***
Pokalbis su vartotoju 

telefonu:
– Paspauskite dešinįjį 

bus kepenyčių cirozytė.
***
– Mielasis, atspėk skaičių. 

Jei atspėsi, už tavęs tekėsiu.
– 4500.
– Kaip tu atspėjai?
– Paprastai. Tu jau 

pusvalandį spoksai į šių 
kailinių vitrinoje etiketę su 
kaina.

***
Kartą filosofas Diogenas 

klausia bičiulio, ką apie jį 
mano atėniečiai. Draugas 
sako:

– Atėniečiai mano, kad tu 
apsimeti kvailiu.

– O tu perduok jiems, kad 
jie apsimeta protingais.

***
Žirafa visada juokiasi 

paskutinė.
***
Paprasčiausias būdas 

atskirti gėrį nuo blogio: 
jei tamsta atsidūrei tarp 
nukentėjusiųjų, akivaizdu, kad 
laimėjo blogis.

***
Kariuomenės naujienos: 

atvykus šauktiniams buvo 
susidurta su problema: jie 
nesupranta, kam sargyboje 
reikalingas slaptažodis, jei 
neturi prisijungimo duomenų.

***
Feisbuke tiek daug 

baravykų nuotraukų, jog 
atrodo, kad jie atėmė telefonus 
iš grybautojų ir dabar 
fotografuojasi patys.

***
Jei dvasininkas miršta: 

tai atleidimas ar pakilimas 
karjeros laiptais?

***
Ant banko laiptų sėdi 

suvalkietis ir pardavinėja 
saulėgrąžas. Kitas suvalkietis, 
eidamas pro šalį:

– Petrai, paskolink du eurus.
– Negaliu.
– O kodėl?
– Mes su banku taip 

sutarėm: jie neprekiauja 
saulėgrąžomis, o aš neskolinu 
pinigų.

***
Vyksta Vokietijos ir Rusijos 

pelės klavišą.
– Oj, o pas mane nėra 

tokio, pas mane abu klavišai 
kairieji.

– Hmmmm, na tada 
apsukite pelę 90 laipsnių 
kampu.

– Geras, o taip net 
patogiau...

***
Vyras žiūri televizorių ir 

galvoja, kad kažko trūksta. 
Prisiminė:

– Žmonele, duok alaus!
– O stebuklingas žodis?
– Bėgte!
***
Vyriška ištikimybė: vedęs 

jau trečią kartą, o meilužė - ta 
pati.

***
Mergina sako savo 

pageidavimą dailininkui:
– Norėčiau savo portreto, 

kad jis būtų gražus ir panašus 
į mane.

Dailininkas:
– Gerbiamoji, čia jau turite 

apsispręsti - ar norite gražaus, 
ar panašaus į jus?

***
Penktokas Antanas 

17 kartų perskaitė knygą 
„Raudonkepuraitė“, bet taip ir 
nerado nei vieno panašumo su 
filmu, kurį rado tėčio spintoje.

***
Ateina pas suvalkietį 

svečias. Suvalkietis jį vaišina 
blynais. Svečias sako:

– Jau tris blynus suvalgiau, 
ačiū – nebenoriu.

Suvalkietis sako:
– Suvalgei keturis, bet tu 

valgyk, valgyk.
***
Grįžta vyras paryčiais iš 

vakarėlio. Beldžia į namų 
duris ir kumščiais, ir kojomis 
spardo, niekas neatidaro. Iš už 
durų žmona sufleruoja:

– O tu ragais, ragais badyk.
***
Berniuko laiškas Kalėdų 

seneliui: „Mielas Seneli, ta 
kiniška petarda, kurią tu pernai 
atsiuntei, buvo labai gera. O 
šiemet gal galėtum padovanoti 
du pirščiukus ir akytę“.

***
– Maryte, nueik į 

parduotuvytę ir nupirk man 
degtinytės.

– Neisiu, tau nuo degtinytės 

Neturint raštiško UAB Rokiškio Sirena sutikimo, bet kokią laikraščio „Rokiškio Sirena” informaciją kopijuoti ir platinti griežtai draudžiama

DIENOS 
KETUREILIS
SAVAITĖS 
NAUJIENOS
Kol gandrai išskrist būriuojas
„Maximoj“ eilė rikiuojas.
Ne! Visai ne prie alaus!
Ten vakciną žmonės gaus.

Nori paso galimybių
Ir išvengt kitų blogybių.
Nori ir keliaut, ir dirbti,
Kad nereiktų testo pirkti.

O štai Rokiškio gale
Sergančių tuoj bus, deja…
Ten nelegaliems migrantams
Vietų ruošiamas desantas.

Darosi ekstremalu,
Žmonės piktinas – baisu!
Ruošia jiems ten teritoriją,
Bet nutyli šią istoriją!

Taigi, Rokišky kas dieną
Vis įvyksta po naujieną.
Nori viską pasivyti?
Tai „Sireną“ reik skaityti!

Greta Paliulionytė

www.rokiskiosirena.lt

delegacijų prisistatymas:
– Angela Merkel.
– Arkangelas Putinas.
***
Kamčiatkoje buvo atidaryta 

bendra Rusijos ir Kinijos 
įmonė, kuri gamina japoniškus 
variklius, šveicariškus 
laikrodžius ir itališką avalynę 
ir prancūziškus kvepalus.

***
„Dabar aš – pyragėlis 

su mėsa“, – pamanė 
Pagrandukas, grauždamas 
lapės kaulą.

***
Jei atimsi pinigus iš 

turtingų ir padalinsi juos 
vargšams, tai ir vieni, ir kiti 
nebenorės dirbti.

***
Artėja Rugsėjo 1-oji. Tėvai 

jau ieško vadovėlių ir ruošiasi 
atlikti namų darbus.

***
Visi vyrai klysta. Bet vedę 

vyrai savo klaidas pripažįsta 
kur kas dažniau.

***
Mečiau likimui iššūkį. Bet 

nepataikiau.
***
Kodėl škotams taip sekasi 

žaisti golfą? Paprasta: kuo 
mažiau mušinėsi kamuoliuką, 
tuo ilgiau jis tarnaus.

***
Geras žodis ir pistoletas 

įtikina labiau, nei blogas žodis 
ir kumštis.

***
Patys bjauriausi chamai 

telkiasi diskusijoje, kaip 
teisingai auklėti vaikus.

***
Žmona vyrui:
– Jei aš išeisiu pas kitą 

vyrą, ar tu gailėsi?
– Ne, kodėl turėčiau gailėti 

vyro, kurio nepažįstu.
***
Patarimai valdininkams: 

jei viršininkas į jūsų kabinetą 
užeina nesibeldęs, jūs ant durų 
pakabinkite smiginio taikinį.

***
Amūras iš principo 

nepadeda turtingiems vyrams 
ir gražioms moterims.

AUGALAI

• Praėjusių metų kvietrugių sėklą 
Sequenz. Veislė derlinga, atspari 
iššalimui. Tel. 8 699 41 881. 
Rokiškis

• Žieminius kviečius Etana, Sedula 
DS, Zeppelin sėti.  
Tel. 8 683 50 716.  
Rokiškis
• Žieminius Spelta kviečius sėklai 
ar maistui. Kaina 250 Eur.  

Tel. 8 611 22 383. Rokiškis
• Indišką svogūną vėzdūnes 3 vnt. 
Tel. 8 616 25 321.  
Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Mažai naudot  automatinę 
skalbimo mašiną Samsung, 6 kg. 
Kaina 140 Eur. Tel. 8 646 49 930. 
Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanoju mezgimo mašiną.  
Tel. 8 611 43 559. Rokiškis
• Dovanoju 3 ir 5 l stiklainius.  
Tel. 8 674 12 217. Rokiškis
• Dovanojami 3,5 mėn. pelenų 
spalvos kačiukai. Tvarkingi, 
draugauja su šuniuku.  
Tel. 8 656 02 376. Rokiškis
• Dovanoju meilias, gražias katytes. 
Tel. 8 626 70 112. Rokiškis
• Dovanojame katinėlį. Atvestas 
gegužės mėn. pradžioje. 
Tvarkingas, meilus, myli vaikus. 
Reikalus atlieka į dėžutę.  
Tel. 8 625 79 342. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Nešiojamąjį kompiuterį. 2 
branduolių, 7 windows.  
Tel. 8 664 64 155. Rokiškis
• Monitorius Asus, Acer, Vido, 
Samsung 19 colių.  
Tel. 8 664 64 155. Rokiškis
• Stacionarų kompiuterį su 
monitoriumi 7 windows.  
Tel. 8 664 64 155. Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Geros būklės, prižiūrėtą pianiną 
Weinbach (čekiškas). Kaina 680 
Eur. Tel. 8 616 02 301. Rokiškis


