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Dingusioji močiutė rasta gyva ir sveika. 
Ji nuo namų miškais nuėjo mažiausiai 8 km

Policijai talkinti paieškose norėjo daug geros valios rokiškėnų. Nuotraukoje: kariai savanoriai atsiskaitė policijos pareigūnams apie išžvalgytą plotą.
Linos Dūdaitės-Kralikienės nuotr.
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Apgadino ir apvogė 
automobilį
Liepos 9 d. pranešta, kad 
Rokiškio r., Junkūnų k., 
pavogti keturi automobilio 
„TOYOTA PRIUS“ ratai 
su padangomis, nupjautas 
automobilio katalizatorius, 
apibraižytos automobilio 
dešinės pusės galinės durelės ir 
galinis automobilio bamperis. 

Padaryta 2000 Eur žala.

Sąskaitoje pasigedo pinigų
Liepos 9 d. vyras (gim. 1953 
m.), gyvenantis Rokiškio 
raj., pranešė, kad laikotarpiu 
nuo 2020-06-16 iki 2020-
06-20 iš asmeninės jo banko 
sąskaitos buvo nuimti pinigai. 
Nuostolis 400 Eur. Įtariamieji 
nustatinėjami.

Vidury dienos 
Rokiškyje - 
2,44 prom. girtumo 
vairuotojas
Liepos 8 dieną, 15.05 
val. Rokiškje, neblaivus 
(nustatytas 2,44 prom 
girtumas) vyras (gim. 
2001 m.), neturėdamas 
teisės vairuoti vairavo 
automobilį „MAZDA 626“ 

ir važiuodamas atbuline eiga 
atsitrenkė į kelio šalikelėje 
stovėjusį automobilį 
„VOLVO V70“.

 Panevėžio VPK ir 
Panevėžio apskrities 

priešgaisrinės gelbėjimo 
valdybos 

Rokiškio priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos 

inform.

KRIMINALAI

Dingusioji močiutė rasta gyva ir sveika. Ji nuo namų miškais nuėjo mažiausiai 8 km

Paieškos grupė laukia policijos pareigūnų užduočių.

506--sios pėstininkų kuopos kariai savanoriai neuniformuoti, ne tarnybos metu šukavo pelkingą miško plotą prie 
kelio į Žiobiškį.

Močiutės ieškota pelkėse... ... ir kaimynų tvenkinyje.                                                                                                             L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Liepos 10-osios naktį iš 
namų Degsnių kaime išėju-
sios 89-erių Janinos Kirs-
tukienės paieškos baigėsi 
sėkmingai. Močiutė jau savo 
namuose. Ją Steponių miš-
kuose, netoli Miško vilos, 
rado Gintaras Varnas. Jei 
matuoti tiesiai, močiutė nuo 
savųjų namų nuėjo apie 8 
km. Tačiau, klaidžiodama 
miškuose, ji turėjo nueiti ge-
rokai daugiau.

Mėgėja pasivaikščioti
J. Kirstukienė yra maža, 

trapi močiutė. Ji sunkiai bema-
to, serga senatvine demencija. 
Ją pažinoję žmonės pasakojo, 
kad ji yra gana stiprios svei-
katos ir mėgėja pasivaikščio-
ti. Jau ne kartą ji buvo tik jai 
vienai žinomais tikslais išėjusi 

iš namų. Vienas iš jos kelionės 
tikslų galėjo būti gimtoji so-
dyba, iki kurios 3 km. Ir tokį 
atstumą ji anksčiau įveikdavo. 
Kitą kartą ji buvo rasta keliau-
janti aplankyti seniai mirusios 
sesers. Kadangi tokio amžiaus 
žmonės geriau prisimena savo 
tolimos praeities įvykius, nei 
dabartinę aplinką, todėl nieko 
keisto, kad močiutė išėjo tik 
jai vienai žinomu tikslu.

Kėlė droną, 
ieškojo gausios pajėgos
Močiutės pasigesta liepos 

10-ąją apie pietus. Ieškant 
tokio žmogaus yra svarbi kie-
kviena minutė. Todėl iš karto 
policija paskelbė paiešką ir 
savo pajėgomis ėmė šukuoti 
apylinkes. Taip pat netruko 
prisijungti geros valios žmo-

nės: kaimynai, tolimesni gimi-
naičiai, tiesiog kito nelaimei 
neabejingi rokiškėnai. Atva-
žiavo motociklininkai, ketur-
račių vairuotojai. Apylinkės 
žvalgytos naudojant droną.

Netruko į paiešką įsi-
jungti ir nuolatiniai policijos 
talkininkai – Krašto apsau-
gos savanorių pajėgų Vyčio 
apygardos 5-osios rinktinės 
506-osios pėstininkų kuopos 
kariai savanoriai. Jie atėjo 
padėti ne tarnybos metu, neu-
niformuoti. Jie kartu su „Ro-
kiškio Sirena“ kvietė į paiešką 
įsijungti geros valios žmones. 
Prašymą rokiškėnai išgirdo: 
prie kuopos atėjo keletas mo-
terų, pasirengusių padėti.

Per pelkes
Nuo kuopavietės paieškų 

dalyviai vyko į Degsnius. 
Ten įsikūrė paieškas koor-
dinuojantis rajono policijos 
komisariato štabas. Parei-
gūnai paskirstė užduotis. Jų 
pakako visiems, norintiems 
dalyvauti paieškoje, mat ne-
žinoma, kuria kryptimi iš 
Degsnių išėjo močiutė. Ka-
riams paieškoms teko sudė-
tingas pelkingas plotas palei 
kelią į Žiobiškį. Štai čia ir 
paaiškėjo, kodėl kariams taip 
svarbu nuolatinės pratybos 
savo rajono miškuose. Jie čia 
ir be žemėlapių gerai pažįsta 
vietovę: tankius, sunkiai pra-
einamus miškus, pelkę, take-
lius. Tad ir miškus, pelkynus 
šukavo atidžiai ir greitai. 
Kartu su jais visą maršrutą 
praėjo ir „Rokiškio Sirenos“ 
komanda. 

Pelkynai klastingi: atrody-
tų, užlipus ant ganėtinai tvirto 
samanų pakloto, kojos bemat 
sminga į šlapią dirvą. Eiti čia 
reikia gana didelių fizinių 
pastangų. Pašaliniam žmo-
gui čia nėra ko vaikščioti: 
nei grybų, nei mėlynių nėra, 
tik ore juntamas aštrus gailių 
kvapas. Kelią dar labiau ap-
sunkina vandens pilni grio-
viai. Juos įveikti net fiziškai 
stipriam žmogui nelengva, o 
mažytei silpnai matančiai se-
nutei toks griovys taptų mir-
tinais spąstais. Nei pelkėje, 
nei miškuose, nei kirtimuose 
žmogaus pėdsakų nematyti. 

Po poros valandų paieškų 
grįžę kariai Degsniuose jau 
rado policijos kinologus su 
šunimis. Ugniagesiai-gelbė-
tojai naršė senolės kaimynų 

tvenkinį. Buvo tariamasi kelti 
į orą sraigtasparnį su termo-
vizoriumi. Skubėta: miškuo-
se dabar drėgna, ir bijota, kad 
dar vienos nakties miškuose 
senolė nebeišgyventų.

Laimė, ji atsirado ir yra 
saugi savo namuose.

Rajono policija labai dė-
kinga už pagalbą visiems, 
talkinusiems paieškoje: Ro-
kiškio skraidymo asociacijos  
„Puga“ nariams Vilmantui, 
Pauliui, Kostui, kurie vykdė 
paiešką  parasparniais ir dro-
nais, Simonui, žvalgiusiam 
apylinkes dronu, Gintarui, 
suradusiam senolę, kariams 
ir visiems geros valios rokiš-
kėnams, padėjusiems ieškoti 
senolės.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Dėl pažeidimų Rokiškio turgavietėje 
sustabdyta prekyba šviežia mėsa

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) Panevė-
žio departamento inspektoriams Rokiškio turgavietėje veikian-
čiame mėsos paviljone nustačius šiurkščių sanitarinių ir higienos 
normų reikalavimų pažeidimų, laikinai sustabdyta jo veikla.

Šviežios mėsos išpjaustymo patalpos ir prekybos salė, mėsos tvar-
kymui naudojamas inventorius ir su produkcija besiliečiančių vitrinų 
paviršiai buvo netvarkingi. Dėl laiku nevalomų, nedezinfekuojamų 
patalpų ir paviršių produkcija nebuvo apsaugota nuo galimos išorinės 
taršos. Atskirose prekybos vietose prekiauta neženklinta produkcija, be 
įsigijimo dokumentų. Kai kurių mėsos produktų kainų etiketėse nenu-
rodytas tinkamumo vartoti terminas, vieno iš prekiautojų vitrinoje mė-
sos gaminiai buvo laikomi pernelyg aukštoje temperatūroje.

VMVT inform.
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Pusiau rimtai: savaitės įvykių apžvalga
„Rokiškio Sirena“ kvie-

čia pusiau rimtai prisiminti 
praėjusios savaitės svar-
biausius rajono įvykius.

Kol šalies Prezidentui Gi-
tanui Nausėdai žeriami prie-
kaištai, kodėl jis Valstybės 
dieną nepasidalino skėčiu ar 
neapkabino lietaus permerktų 
„Ąžuoliuko“ choristų, rimtų 
įtarimų dėl korupcijos kyla 
Velykalnio bendruomenei ir 
Rokiškio kultūros centrui. Ne 
vienas rokiškėnas norėtų su-
žinoti, kiek jie sumokėjo val-
diškų pinigų Dangaus kance-
liarijai ne tik už išjungtą dušą, 
bet ir už apšvietėjo paslaugas 
spektakliui „Mindaugas“ 
(nuotr.). Ir šios paslaugos, 
įtariama, įsigytos be viešųjų 
pirkimų bei konkursų. Ir kaip 
šitas klausimas prasprūdo pro 
rajono tarybos antikorupcijos 
pirmininko budrias akis?! Juk 
nesankcionuoti susitarimai 
dėl renginio apšvietimo, ir 
dar apeinant sostinę su pačiu 
šalies vadovu, tai jums ne kaž-
kokia vaza iš Kinijos, dulkes 
renkanti rajono šefo kabineto 
prieangyje.

O karantinas, patuštinęs 
kultūros įstaigų kišenes ir pa-
trumpinęs renginių programą, 
pasirodo, turi savų privalumų. 
Mat trumpa programa – ne 
visuomet trūkumas. Greičiau 
jau privalumas, ir, kaip rodo 
orų prognozė, ganėtinai ne-
menkas.

Galima tik įtarti, kad min-
dauginių rengėjai už išjungtą 
lietų ir dieviško grožio sau-
lėlydį turėtų padėkoti Kalvių 
gyventojams, kurie kaip tik 
šeštadienį „pridavė eksploa-
tacijai“ dvejus metus statytą 
koplyčią ir taip pelnė Aukš-
čiausiojo palankumą ne tik 
sau, bet ir visam rajonui.

Politinėje rajono padangėje 
kol kas ramu. Tik pastebimas 
įtartinai išaugęs kai kurių poli-
tikų pamaldumas ir meilė kai-
mo bendruomenėms. Parapijų 
atlaidų bei švenčių dalyviai 
turi progą lažintis, kiek kan-
didatų į Seimo narius atlėks 
jų pasveikinti renginio proga. 
Kol kas lankomumas beveik 

pavyzdingas. Jei pamaldumas 
ir aktyvumas nenuslops, ir an-
troji kovido banga neužslinks, 
rudenį beveik viso rajono 
žmonės bent jau galės teig-
ti, kad kandidatų tapti tautos 
išrinktaisiais „abrozdėlius“ 
matė ne tik lankstinukuose.

Politikai jau gali pradė-
ti rinkėjų viliotinį: kadangi 
patvirtinta Sėlos rytinės apy-
gardos rinkimų komisijos su-
dėtis, tai galima drąsiai teigti, 
kad rinkimai spalį garantuotai 
bus. Ir to ženklus rokiškėnai 
jau pajuto pašto dėžutėse. Štai 
vienas kandidatų rinkėjus vi-
lioja asmeniniu žuvies recep-
tu, o savo biografijos vingius 
aprašo... kryžiažodžiu. Kai 
kurie jo konkurentai į politi-
kos gelmes nerti neskuba: jų 
gylį ir temperatūrą atsargiai 
tikrina užsakomaisiais straips-
niais. O politikos naujokai 
mano, kad geriausia būtų vel-
niuko iš tabokinės taktika: pa-
skutinėmis savaitėmis įšokti į 
jau benuvažiuojantį rinkimi-
nės kampanijos traukinį.

Rajono politikai feisbuke 
vis dar ginčijasi: senoji mies-
to pirtis – rokiškėnams būtina 
paslauga ar pramoga. Ir aiš-
kinasi, kodėl dauguma iš 400 
parašais jos pageidaujančių 
rokiškėnų kažkodėl de facto 
prausiasi kažkur kitur...

Ekonominės naujienos taip 
pat nedžiugina: Valstybinės 

maisto ir veterinarijos tarny-
bos inspektoriai ir taip jau iš 
miesto žemėlapio beišnyks-
tančiam Mėsos turgui liepė 
ant durų pakabinti spyną. Iš 
esmės dėl smulkmenų: tik pa-
manykit, mėsa viso labo – be 
dokumentų. Ir dar per aukštoje 
temperatūroje laikoma. Visa-
žiniai komentatoriai įtarinėja, 
ar tik nebus vienas kandidatas 
prieš rinkimus prižnybęs kon-
kurentams uodegą...

Žemės ūkyje irgi apniukusi 
padangė. Mat šiandien kaip tik 
prasideda Septyni broliai mie-
gantys, liaudyje vadinami kur 
kas bjauresniu vardu iš m rai-
dės. Panašu, kad žemdirbystės 
klausimu Dangaus kancelia-
rijai pagaliau nusibodo kraš-
tutinumai bei improvizacijos, 
ir ji ėmė įvedinėti bent šiokią 
tokią tvarką. Per daug „užsiė-
musiems“ šienpjoviams, kurie 
pavėlavo pasiruošti pašaro 
atsargas, pradalgės gausiai 
laistomos. Kartu tramdomi 
ir patys nekantriausi ūkinin-
kai-grūdų augintojai. Nors 
pirmieji kombainai jau išban-
dė miežių laukų pakraščius, 
panašu, kad tikrosios javapjū-
tės dar bent porą savaičių teks 
palaukti. O sofos ūkininkams 
belieka ieškoti, kas dovanai 
nušienautų jų deklaruojamus 
pievų plotus.

Rajono policijos parei-
gūnai užimti: reikia ir virš 

ūkininkų technikos angarų 
beskraidančius dronus vai-
kyti, ir paežerėse girtas kom-
panijas nuo vandens baidyti. 
Kai kurie rajono vairuotojai, 
matyt, šventai įsitikinę pa-
tarlės „talento nepragersi“ ti-
krumu (nes visa išmintis kyla 
iš juk liaudies), savo drąsą ir 
įgūdžius demonstruoja vidury 
baltos dienos ir miesto centre. 
To įrodymas – liepos 8-ąją 
automobilyje artimo savo pri-
siparkavęs girtas kaip tapkė 
rokiškėnas.

Sporto naujienos irgi džiu-
ginančios: pagaliau po pusę 
metų trukusios bevaldystės, 
Kūno kultūros ir sporto cen-
tras turi direktorių. Ir ne kokią 
kanceliarijos žvynę, futbolo re-
zultatus taškais skaičiuojančią. 
O aikštynuose matomą sporto 
entuziastą. Jį buvo galima pa-
matyti ir Velykalnio bendruo-
menės parke. Kuriame ne tik 
prisimintos senas motokroso 
tradicijos bei trasos. Ir mieste-
lėnai per senuosius tramplinus 
pakviesti „prasinešti“ dvira-
čiais. Aikštynas eilinį kartą 
susirinko laurus. Nors korona 
viruso epidemija ir niekais pa-
vertė šios vasaros paplūdimio 
tinklinio varžybų tvarkaraštį, 
visgi nepamiršta įvertinti, kad 
šis aikštynas patenka į geriau-
siųjų šalyje penketuką.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Rokiškio psichiatrijos
ligoninėje mirė 
28-erių pacientas.
Atliekamas tyrimas

Rokiškio psichiatrijos 
ligoninėje šią savaitę susto-
jus širdžiai mirė priversti-
nai gydomas 28-erių metų 
vyras. Kaip sako ligoninės 
direktoriaus pavaduotojo 
specialaus stebėjimo svei-
katos priežiūrai pareigas 
laikinai einantis Algiman-
tas Liausėdas, šį pacientą 
gaivino ir ligoninės medi-
kai, ir atvykusi greitosios 
medicinos pagalbos rea-
nimobilio brigada, teko 
konstatuoti mirtį. Vienos 
televizijos žinių siužete 
buvo rodomas kitų šios li-
goninės pacientų skambu-
tis, kuriame teigiama, kad 
pagalba buvo pavėluota. 
Ar taip yra, išsiaiškins li-
goninė ir policija, kurios 
dėl šio incidento atlieka 
tyrimus.

Kaip „Rokiškio Sirenai“ 
komentavo A. Liausėdas, 
minėtasis asmuo ligoninėje 
teismo sprendimu buvo gy-
domas apie mėnesį. Todėl 
medikams dar galėjo ir nepa-
kakti laiko išsamiai išsiaiš-
kinti, kokia yra jo sveikata, 
neskaitant dvasios ligos po-
būdžio.

„Matote, kai dėl širdies 
sutrikimų miršta žmogus ga-
tvėje, sporto aikštelėje, mes 
sakome – kalta liga. O štai 
jei mirė ligoninėje – tuomet 
jau, žinoma, kalti medikai“, 

– sakė pašnekovas. Jis pa-
brėžė, kad pacientui širdies 
veikla sutriko ūmiai. A. 
Liausėdas aiškino, kad buvo 
atlikti visi įmanomi veiks-
mai reanimuojant ligonį: 
atliekama dirbtinė plaučių 
ventiliacija, išorinis širdies 
masažas, tačiau medikams, 
deja, teko konstatuoti mirtį. 
Ar pagalba suteikta laiku, ar 
nuo pradinio nusiskundimo 
praėjus apie 40 min., kaip 
žinių laidai teigė kiti šios li-
goninės pacientai, nustatys ir 
ligoninės vidaus auditas, ir 
policijos tyrimas.

Paklaustas, kaip dažnai 
nutinka tokios nelaimės, 
A. Liausėdas atsakė atvi-
rai: „Kiekvienoje ligoninėje 
miršta pacientai. Pas mus 
tokie atvejai – kartą per ke-
lerius metus“, – sakė jis. Ši 
ligoninė vienintelė tokio 
pobūdžio gydymo įstaiga 
Lietuvoje, į ją suvežami pa-
cientai iš visos šalies. Jiems 
ligoninėje teikiamas ir spe-
cializuota psichiatrijos po-
būdžio gydymas, ir įprasti-
nių ligų gydymas. Situaciją, 
pasak pašnekovo, apsunkina 
dar ir tai, kad kai kurie pa-
cientai ir dėl savo sveika-
tos būklės ne visuomet gali 
gydytojams pasakyti apie 
skausmus, kitus vidaus ligų 
simptomus.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Patvirtinta Sėlos rytinės 
apygardos rinkimų komisija

Vyriausioji rinkimų komi-
sija patvirtino apygardų rin-
kimų komisijų sudėtis. Sėlos 
rytinė apygarda, kurios di-
džiąją dalį sudaro Rokiškio 
rajonas, turės naują apygar-
dos komisijos pirmininką. 
Juo tapo Lietuvos liberalų 
sąjūdžio pasiūlytas Rolandas 
Aukštikalnis.

Komisijos nariais bus:
Jolanta Kulienė (pasiūlė 

partija „Tvarka ir teisingu-
mas“)

Vladimiras Zaičenkovas 
(pasiūlė Teisingumo ministras)

Irma Mainelienė (pasiūlė 
Centro partija „Gerovės Lie-
tuva“)

Inga Belovienė (pasiūlė 

Lietuvos socialdemokratų par-
tija)

Gintautas Jurgutis (pasiūlė 
Darbo partija)

Regina Strumskienė (pasiū-
lė Teisininkų draugija)

Žaneta Gervickaitė (pasiūlė 
Administracijos direktorius)

Aldona Burdinavičiūtė (pa-
siūlė Administracijos direkto-
rius)

Dalia Lūžienė-Maljonie-
nė (pasiūlė Lietuvos žaliųjų ir 
valstiečių sąjunga)

Rasa Aukštikalnienė (pasiū-
lė Tėvynės Sąjunga-Lietuvos 
krikščionys demokratai)

Inga Streikutė (Lietuvos 
laisvės sąjunga (liberalai).

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Aplinkosaugininkams įkliuvo brakonieriai
Liepos pradžia Aplin-

kos apsaugos departamento 
Panevėžio gyvosios gamtos 
apsaugos inspekcijos parei-
gūnams buvo darbinga – 
praėjusią ir šią savaitę Biržų 
ir Rokiškio r. sučiupti nele-
galiai žvejoję asmenys.

Liepos 1 d. Biržų r. sulai-
kyti du asmenys, neteisėtai 
statę tinklus Apaščios upėje. 
Pažeidėjai žuvų sugauti ne-
spėjo, jiems surašyti proto-
kolai ir paimti draudžiami 
žvejybos įrankiai – šeši stato-
mieji tinklai.

Liepos 3 d. Rokiškio r., 
ties Margėnų kaimu, buvo 
sulaikytas neteisėtai žvejojęs 
asmuo. Pažeidėjas trimis sta-
tomaisiais tinklais sugavo 2 
lynus ir 1 kg karosų. Gamtai 
padaryta žala – 129 Eur buvo 

Primename, kad draudžia-
ma žuvis gaudyti ne mėgėjų 
žvejybos įrankiais: tinklais, 
bučiais ir panašiais tinkliniais 
įrankiais.

Gaudant bučiais vėžius, 
visos kartu sugautos žuvys ne-
delsiant privalo būti paleistos 
atgal į vandens telkinį.

Žvejyba ne mėgėjų žvejy-
bos įrankiais užtraukia atsako-
mybę nuo 120 Eur iki 300 Eur. 
Taip pat vykdant tokią veiklą 
konfiskuojami įrankiai ir prie-
monės.

Aplinkos apsaugos 
departamento inform.

atlyginta iš karto.
Liepos 9 d. Rokiškio r. 

buvo sulaikytas neteisėtai tin-
klais žvejojęs asmuo. Tiriant 
asmens ūkinį pastatą, rasti 
neteisėtai laikomi ne mėgėjų 
žvejybos įrankiai – tinklai.  
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Socialinių paslaugų poreikis rajone nuolat auga
Rokiškio socialinės para-

mos centre veiklų netrūks-
ta - įgyvendinami vis nauji 
projektai. Integrali pagalba 
į namus keičia ilgalaikės so-
cialinės globos paslaugas, 
t.y. apgyvendinimą senelių 
globos namuose. Senstant 
visuomenei, didėja poreikis 
pagalbos į namus paslaugai. 
Kasmet auga poreikis ir ki-
toms paslaugoms gauti.

Trūksta transporto
Rokiškio socialinės paramos 

centro direktorė Jolanta Paukš-
tienė (nuotr.) neslepia, kad dar-
be susiduria ir su iššūkiais. Kad 
galėtų suteikti pagalbos į namus 
paslaugas, susiduria su pagrin-
dine kliūtimi - neturi transporto 
priemonės, kuri pagelbėtų pasie-
kiant paslaugų gavėjus atokiose 
vietovėse. Nors socialinių dar-
buotojų padėjėjų stygiaus ne-
jaučia, tačiau norint surasti psi-
chologą ar socialinį darbuotoją 
nuo centro nutolusiuose padali-
niuose, tenka pasistengti. Centre 
darbuojasi 111 darbuotojų, iš jų 
91 socialines paslaugas padali-
niuose teikiantys specialistai.

Paklausta, ar būna atvejų, 
jog gyventojai socialinių dar-
buotojų prašo atlikti paslaugas, 
kurių joms nepriklauso atlikti 
– direktorė atvira, tokių atvejų 
tikrai būna. „Kartais pasitaiko 
tokių atvejų, kad paslaugų ga-
vėjai prašo atlikti tuos darbus, 
kurie nepriklauso darbuotojoms. 
Tokiu atveju visada stengiama-
si rasti kompromisą ir nepalikti 
paslaugų gavėjo vieno spręsti 
iškilusias problemas. Labiausiai 
nutolusiuose kaimuose paslaugų 
prieinamumas minimalus. To 
priežastis yra darbuotojų stygius 
ir finansiniai resursai“.

Dalyvauja projekte
Rokiškio socialinės para-

mos centras dalyvauja projekte 
„Socialinių paslaugų kokybės 
gerinimas, taikant EQUASS 
kokybės sistemą“. Projekto 
tikslas – didinti Lietuvos soci-
alinių paslaugų kokybę, taikant 
Savanoriškos Europos sociali-
nių paslaugų kokybės sistemos 
(Voluntary European Quality 
Framework for Social Services) 
reikalavimus.

Pagal EQUASS programas 
teikiamos visapusiškos paslau-
gos kokybės gerinimo, skatini-
mo, pripažinimo ir sertifikavimo 
srityse, kuriose laikomasi soci-
alinėms paslaugoms Europoje 
keliamų kokybės reikalavimų. 
Projekto metu EQUASS Assu-
rance kokybės vertinimo siste-
ma bus diegiama Rokiškio soci-
alinės paramos centro teikiamai 
paslaugai – dienos socialinei 
globai asmens namuose. Įgy-
vendinus projektą Centras turės 
veiklos vertinimo sistemą, pagal 
kurią galės analizuoti teikiamų 
socialinių paslaugų kokybę ir jų 
veiksmingumą, o tai svarbu pla-
nuojant įstaigos valdymą, socia-
linių paslaugų plėtrą, finansinius 
bei žmogiškuosius išteklius.

Nuo 2020 m. gegužės 18 d. 
pradėtas įgyvendinti Projektas 
„Užimtumo skatinimo ir moty-

vavimo paslaugų nedirbantiems 
ir socialinę paramą gaunantiems 
asmenims modelis“

Už modelio įgyvendinimą 
atsakingi Rokiškio savivaldybės 
administracijos Socialinės para-
mos ir sveikatos skyrius, Rokiš-
kio socialinės paramos centras ir 
Užimtumo tarnyba.

Projekto įgyvendinimo metu 
bus siekiama motyvuoti ilgą lai-
ką nedirbusius asmenis, gaunan-
čius socialines pašalpas, dirbti 
ir užsidirbti. Tam yra numatytas 
kompleksas priemonių.

„Tikimės, kad pradėjus dirbti 
su ilgą laiką niekur nedirbančiais 
ir nemotyvuotais dirbti bedar-
biais, pasiūlius jiems tam tikrą 
paslaugų paketą, jie supras, kad 
dirbti reikia, kad ne tik pašalpos 
yra būdas gauti pajamų ir gyven-
ti tenkinant savo ir savo šeimos 
poreikius“ – sako Rokiškio soci-
alinės paramos centro direktorė 
Jolanta Paukštienė.

Šiuo metu vyksta asmenų, 
tinkančių dalyvauti projekte, 
atranka. Pirminę informaciją 
asmenims, pageidaujantiems da-
lyvauti projekto veiklose, teikia 
nedirbančių asmenų atvejo va-
dybininkė Daiva Kilienė, adre-
su: Vytauto g. 25, Rokiškis (3 
aukštas), el.p.: daiva.kiliene@
rokiskiospc.lt.

Dienos socialinės globos
asmens namuose 
padalinio veikla
Dienos socialinės globos as-

mens namuose šiuo metu sociali-
nes paslaugas gauna 45 paslaugų 
gavėjai. Dienos socialinės globos 
ir slaugos paslaugų gavėjai yra 
asmenys, kuriems nepakanka so-
cialinės priežiūros paslaugų. Tai 
suaugę, darbingo amžiaus asme-
nys su negalia, kurie dėl neįga-
lumo iš dalies ar visiškai netekęs 
gebėjimų savarankiškai rūpintis 
asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir 
dalyvauti visuomenės gyvenime, 
taip pat senyvo amžiaus asmenys, 
kuriems nustatytas specialusis 
priežiūros (pagalbos) ar slaugos 
poreikis, kurie dėl amžiaus ir svei-
katos būklės iš dalies ar visiškai 
netekę gebėjimų savarankiškai 
rūpintis savo asmeniniu (šeimos) 
gyvenimu ir dalyvauti visuome-
nės gyvenime, kuriems reikalin-
gos dienos socialinės globos ir 
slaugos paslaugos namuose (inte-
gralios pagalbos paslauga).

Direktorė sako, kad paslaugų 
gavėjai džiaugiasi, kad prade-
damos teikti tokios paslaugos. 
Jie nebesijaučia vieniši, pasitiki 
darbuotojais. Socialinių paslau-
gų teikimą būtų galima įvardinti 
kaip pagalbą silpniesiems visuo-

menės atstovams, užtikrinant jų 
minimalių poreikių tenkinimą, 
gyvenimo buities ir aplinkos pa-
lengvinimą.

Integrali pagalba į namus
Šios pagalbos tikslas – suda-

ryti sąlygas, kad neįgalūs, senyvi 
ir savimi nebegalintys pasirūpin-
ti žmonės kuo ilgiau visavertiš-
kai galėtų gyventi namuose, 
bendruomenėje, užtikrinti jiems 
tinkamą socialinės globos ir 
slaugos paslaugų organizavimą 
ir teikimą, stiprinti asmens gebė-
jimus ir savarankiškumą, palai-
kyti socialinius ryšius su šeima, 
bendruomene.

Specialistai dirba komandi-
niu principu, siekiant išsiaiškin-
ti, kokių konkrečiai paslaugų 
asmeniui reikia. Iki šiol teikta 
dienos socialinė globa klientų 
namuose buvo nukreipta labiau 
į klientų buities priežiūrą. O 
naują paslaugą sudaro socialinė 
globa ir slauga. Priklausomai 
nuo gavėjo poreikių, specialistai 
jiems teikia daug ir įvairių pas-
laugų: nuo injekcijų ir sveikatos 
konsultacijų iki pasodinimo, 
nuprausimo ir apipirkimo. In-
tegralios paslaugos specialistai 
savo klientui gali skirti nuo 2 iki 
4,5 val. per dieną, 5 kartus per 
savaitę. Integralią paslaugą rajo-
no gyventojai gali gauti ir 8 val. 
per dieną. Tokiomis paslaugo-
mis Rokiškio rajone daugiausia 
naudojasi senyvi žmonės. „Pro-
jektas vyksta labai sėkmingai. 
Komunikuojame su seniūnijų 
seniūnais, socialiniais darbuo-
tojais. Žmonės džiaugiasi nauja 
paslauga. Ji pakeičia ilgalaikės 
socialinės globos paslaugas, t.y. 
apgyvendinimą senelių globos 
namuose“ - įspūdžiais apie pro-
gramos įgyvendinimą dalinasi 
centro direktorė J.Paukštienė.

Pagalbos į namus paslauga
Tai asmens namuose teikia-

mos paslaugos, padedančios as-
meniui (šeimai) tvarkytis buityje, 
rūpintis asmeniniu gyvenimu ir 
dalyvauti visuomenės gyvenime. 
Šią paslaugą gali gauti rajone 
registruoti suaugę asmenys su 
negalia ir jų šeimos, senyvo am-
žiaus asmenys ir jų šeimos, soci-
alinę riziką patiriančios šeimos, 
vaikai su negalia ir jų šeimos, kiti 
asmenys ir jų šeimos (laikinai dėl 
ligos ar kitų priežasčių savaran-
kiškumo netekę asmenys).

Pagalbos į namus, socialinės 
priežiūros paslauga asmeniui 
teikiama iki 10 val. per savaitę, 
centro darbo valandomis ir dar-
bo dienomis.

Paslaugų teikimo trukmę ir 

sudėtį lemia šių paslaugų porei-
kis ir objektyvi asmens sveikatos 
būklė. Pagalbos į namus paslau-
gų sudėtis konkrečiam asmeniui 
gali būti skirtinga. Ji nustatoma 
atsižvelgiant į asmens (šeimos) 
poreikius, bei susideda iš ne ma-
žiau kaip 3 paslaugų.

Šios paslaugos apima pagal-
bą konkrečiuose buitiniuose dar-
buose bei bendravimą, konsulta-
vimą ar tarpininkavimą.

14 lankomosios priežiūros 
specialistų šią paslaugą teikia 
143 Rokiškio rajono gyvento-
jams - Rokiškio mieste, Pandė-
lio, Obelių, Jūžintų, Juodupės 
ir Rokiškio kaimiškoje seniū-
nijoje. Kiekvienas lankomosios 
priežiūros specialistas aptarnau-
ja nuo 9 iki 13 asmenų per sa-
vaitę. Norint gauti šią pagalbą, 
asmuo ar jo globėjas, rūpintojas, 
kiti suinteresuoti asmenys turi 
kreiptis į seniūniją pagal gyve-
namą vietą.

Rokiškio socialinės paramos 
centro direktorė Jolanta Paukš-
tienė sako, kad rajone stebima 
visuomenės senėjimo tenden-
cija, todėl auga poreikis šioms 
pagalbos į namus paslaugoms 
gauti. Palyginus su praėjusiais 
metais tuo pačiu laiku, paslaugų 
gavėjų ženkliai padaugėjo.

Padalinys susiduria su pa-
grindine kliūtimi dėl paslaugų 
teikimo, nes neturi transporto 
priemonės, kuri pagelbėtų pasie-
kiant paslaugų gavėjus atokiose 
vietovėse, kur nėra kaimynų. 
Rokiškio rajono gyventojai pa-
tenkinti teikiamomis paslaugo-
mis ir specialistais, kurie teikia 
jiems paslaugas.

J. Paukštienė teigia, kad kie-
kviena diena darbuotojams yra 
iššūkis, nes negali nuspėti kas 
jų laukia, kai nuvyksta pas kli-
entus. Kartais reikia ir skubių 
paslaugų.

Obelių savarankiško 
gyvenimo namai -
 socialinę priežiūrą 
teikiantis Rokiškio 
socialinės paramos
 centro padalinys
Savarankiško gyvenimo na-

muose vienu metu gali gyventi 
30 gyventojų, kuriems į pagalbą 
tvarkantis socialines problemas, 
talkina socialinis darbuotojas – 
padalinio vadovas ir 4 socialinio 
darbuotojo padėjėjai . Šiuo metu 
gyvena 21 gyventojas - 4 mote-
rys ir 17 vyrų.

Tai senyvo amžiaus asmenys, 
suaugę asmenys su fizine ne-
galia, socialinės rizikos grupei 
priklausantys suaugę asmenys, 
kuriems nereikia nuolatinės 

priežiūros. Asmuo norėdamas 
apsigyventi Obelių savarankiš-
ko gyvenimo namuose turi tu-
rėti asmeninių piniginių pajamų 
pragyvenimui, susimokėjimui 
už socialines paslaugas. Apgy-
vendinimo laikotarpį nustato 
asmens poreikio ir nustatymo 
komisija.

„Gyventojų požiūris į teikia-
mas paslaugas ir darbuotojus yra 
teigiamas, tačiau vidaus tvarkos 
taisyklių dažnas nenori laikytis. 
Susiduriama su alkoholio var-
tojimo problema, dėl gyventojų 
agresyvumo, jiems sutramdyti 
tenka dažnai kviesti policijos 
pareigūnus. Dėl piktybinio agre-
syvaus paslaugų gavėjo elgesio 
tenka nutraukti sutartį, ir pašalinti 
iš savarankiško gyvenimo namų“ 
- problemas dėsto pašnekovė.

Socialinių įgūdžių
 ugdymo ir palaikymo
dienos centras vaikams
ir jaunuoliams
Dienos centras buvo įkurtas 

2018 metais. Jį pradėjo lankyti 
11 jaunuolių. 2019 skaičius iš-
augo iki 14, o 2020 metais - 15 
negalios jaunuolių.

Jaunuoliams teikiamos ben-
drosios socialinės paslaugos ir 
ugdymas, socialinių įgūdžių ug-
dymas, palaikymas ir (ar) atkū-
rimas per kasdienio gyvenimo, 
darbinių įgūdžių ugdymą.

„Nors pavadinime įrašyti 
ir vaikai, prašymo lankyti tokį 
Dienos centrą iš vaikų nesame 
gavę. Reikalinga peržiūrėti ir 
patį paslaugos paketą. Galbūt 
naudinga teikti dienos sociali-
nės globos paslaugas ir sunkios 
negalios jaunuoliams. Kaip ir 
kitoms paslaugoms teikti reika-
linga transporto paslauga jau-
nuolius atvežti į Dienos centrą 
bei parvežti į namus. Klientai, 
dėl transporto paslaugos nebuvi-
mo negali lankyti Dienos centro 
kiekvieną dieną - teigia centro 
direktorė J.Paukštienė.

Rokiškio socialinės paramos 
centras teikia aprūpinimo tech-
ninėmis pagalbos priemonėmis 
paslaugą.

Per metus išduodama apie 
700 techninės pagalbos priemo-
nių. Techninės pagalbos prie-
monėmis per metus aprūpinama 
apie 500 asmenų.

Jūžintų dienos ir trumpalai-
kės socialinės globos padalinyje 
šiuo metu teikiama tik trumpa-
laikė socialinė globa

Padalinyje socialinės paslau-
gos teikiamos suaugusiems 
asmenims su sunkia negalia, 
senatvės pensijos sulaukusiems 
asmenims su sunkia negalia, 
senyvo amžiaus asmenims, su-
augusiems asmenims su negalia. 
Globą šioje įstaigoje gauna 16 
asmenų.

Asmenys, kuriems teikiamos 
soc. paslaugos centre, aprū-
pinti individualiomis higienos 
priemonėmis, organizuojamas 
maitinimas, organizuojamos 
transporto paslaugos, teikiamos 
užimtumo paslaugos, organizuo-
jamos psichologo ir medicinos 
paslaugos.

J. Paukštienė sako, kad gy-
ventojai džiaugiasi teikiamomis 
paslaugomis. Organizuojamos 

visos socialinės paslaugos, ku-
rios labiausiai atitinka tuo metu 
iškilusias problemas ar sveikatos 
sutrikimus. Labiausiai socialinė-
mis paslaugomis, teikiamomis 
Jūžintų dienos ir trumpalaikės 
socialinės globos padalinyje 
džiaugiasi gyventojų artimieji. 
Dauguma gyventojų šiuo metu 
yra sergantys dimensija, todėl 
jie nelabai suvokia paslaugų 
reikšmės. Artimieji mato, kaip 
yra rūpinamasi čia gyvenančiu 
asmeniu, todėl artimųjų jaučia 
dėkingumą, nes žino, kokias 
paslaugas gaus ir kad bus pasirū-
pinta ir suorganizuota paslaugo-
mis kurių prireiktų sprendžiant 
iškilusias problemas.

Darbuotojams šioje įstaigoje 
sunkiausia, kol naujai atvykęs 
gyventojas adaptuojasi naujo-
je aplinkoje ir įpranta laikytis 
vidaus tvarkos taisyklių bei 
dienotvarkės. Darbuotojai turi 
įdėti daug pastangų ir darbo, kad 
įgautų pasitikėjimą vieni kitais, 
ir gyventojas nejaustų diskom-
forto, jam būtų gera ten gyventi.

Šeimos ir vaiko gerovės pa-
dalinyje dirbama su šeimomis, 
patiriančiomis riziką.

Pirmąjį šių metų ketvirtį tokių 
šeimų buvo 187, vaikų – 385. 
Praeitais metais tuo pačiu laiku 
buvo 174 šeimos, 339 vaikai.

Kaip problemines sritis cen-
tro direktorė išskiria tai, kad 
susiduriama su reikalingų šei-
moms paslaugų trūkumu rajone, 
juntamas transporto stygius.

Klientai paslaugas dažniau-
siai priima noriai, tačiau yra ir 
prieštaraujančių, ir tokių, kurie 
paslaugų nepriima. Didžiausias 
iššūkis – darbuotojų saugumas, 
nes klientai būna agresyvus, var-
tojantys narkotines medžiagas, 
teisti už žmogžudystes.

„Čia taip pat pasitaiko klien-
tų, prašančių atlikti paslaugas, 
kurios darbuotojams atlikti ne-
priklauso, tačiau darbuotojai žino 
savo pareigybes ir paaiškina, kad 
tų paslaugų neteikia. Į nutolusius 
kaimus sudėtinga nuvykti, nes 
atstumai dideli ir problemos kyla 
dėl transporto stygiaus. Žiemos 
metu būna pavojingi ir nevalyti 
keliai“- sako direktorė.

Globos centras ieško 
asmenų, pasiryžusių
tapti nuolatiniais globėjais
Rokiškio rajone yra 51 glo-

bėjų šeima, kurioje gyvena 73 
globojami vaikai. Su visomis 
šeimomis Globos centro specia-
listės nuolat palaiko ryšį.

Jaučiamas asmenų, pasiryžu-
sių tapti nuolatiniais globėjais, 
trūkumas. Rokiškio rajone yra 36 
nuolatiniai globėjai. Jų namuose 
auga 49 globojami vaikai.

„Kiek neramina dažna teisės 
aktų kaita, prie to reikia prisitai-
kyti. Taip pat vis dar pasitaiko 
visuomenės neigiamas požiū-
ris į globą ir globėjus. Globos 
centras įsikūręs rajono centre, 
pačiame Rokiškio mieste, todėl 
iš aplinkinių seniūnijų pasiekti 
paslaugas klientams yra pato-
gu. Globos centras turi priskirtą 
automobilį, o klientų namuose 
lankosi pagal poreikį“- darbo 
ypatumus vardino J.Paukštienė.

Enrika PAVILONIENĖ
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ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJA SKELBIA 
NEKILNOJAMOJO TURTO VIEŠUS 
NUOMOS KONKURSUS:

5 metų laikotarpiui išnuomojamos 191,67 kv. m patalpos, esančios pastate 
– mokykloje, žymėjimas plane 1C2p (pažymėtas patalpas 2-1 (1,87 kv. m), 2-2 
(1,11 kv. m), 2-3 (1,9 kv. m), 2-4 (6,08 kv. m), 2-6 (19,69 kv. m), 2-7 (69,30 kv. m), 
2-8 (38,90 kv. m), 2-9 (21,55 kv. m), 2-10 (7,28 kv. m), 2-11 (6,89 kv. m), 2-13 (5,5 
kv. m), 1/5 1-10 (8,63 kv. m iš 43,13 kv. m), 1/5 1-32 (0,18 kv. m iš 0,9 kv. m), 1/5 
1-33 (0,50 kv. m iš 2,48 kv. m), 1/5 1-34 (0,2 kv. m iš 0,99 kv. m), 1/5 1-8 (2,09 
kv. m iš 10,45 kv. m)), unikalus Nr. 4400-0110-2429, bendras pastato plotas – 
2364,45 kv. m, adresu Sartų g. 19, Kriaunų k., Kriaunų sen., Rokiškio r. sav.

Turto naudojimo paskirtis – viešo maitinimo paslaugoms teikti.
Pradinis nuompinigių dydis – 0,51 Eur už 1 kv. m mėnesiui.
Kartu su nekilnojamu turtu išnuomojamas ilgalaikis ir trumpalaikis kilnoja-

mas turtas pagal sąrašą (su turto sąrašu galima susipažinti http://old.rokiskis.
lt/lt/teisine-pagalba/teises-aktai_4684/teises-aktai/6111/p20.html taip pat at-
vykus teikti voką su paraiška ir kitais dokumentais), kilnojamo turto nuomos 
kaina – 45,03 Eur per mėnesį .

Nuomininkas, be nuompinigių, kas mėnesį moka visus mokesčius, susijusius 
su išnuomotu turtu:

1. pagal Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Kriaunų seniūnijos tei-
kiamas sąskaitas faktūras:

1.1. už šildymą ir vandenį proporcingai naudojamų patalpų plotui;
1.2. už elektrą atsiskaito remiantis tarpinių skaitiklių parodymais;
2. už kitas teikiamas paslaugas atsiskaito tiesiogiai su paslaugų tiekėjais.
Dėl papildomos informacijos apie turto apžiūrą kreiptis į Rokiškio rajono 

savivaldybės administracijos turto valdymo ir ūkio skyriaus vyriausiąją specia-
listę Kristiną Tūskienę, tel. Nr. (8 458) 52 306, (8 658) 13231, k.tuskiene@post.
rokiskis.lt. 

Pradinį įnašą 428,35 Eur pervesti į Rokiškio rajono savivaldybės administra-
cijos a.s. Nr. LT95 7300 0100 0257 7091, „Swedbank“, AB.

Su nekilnojamojo turto nuomos sutarties projektu galima susipažinti http://
old.rokiskis.lt/lt/teisine-pagalba/teises-aktai_4684/teises-aktai/6111/p20.
html taip pat atvykus teikti voką su paraiška ir kitais dokumentais.

Viešas turto nuomos konkursas vykdomas tiesiogiai. Paraiškų dalyvauti kon-
kurse pateikimo terminas – nuo 2020 m. liepos 14 d. 8.00 val. iki 2020 m. 
liepos 28 d. 18:00 val.

Paraiškos pateikimo vieta: Rokiškio rajono savivaldybės administracija, Res-
publikos g. 94, Rokiškis, Turto valdymo ir ūkio skyriaus vyriausioji specialistė 
Kristina Tūskienė, tel. Nr. (8 458) 52 306, (8 658) 13231, k.tuskiene@post.ro-
kiskis.lt.  

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

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

2. Teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso daly-
viui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo. 

3. Pasiūlymas, kuriame nurodytas konkretus turto nuompinigių dydis.
4. Paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą.
5. Finansų įstaigos išduoto dokumento, patvirtinančio, kad pradinis įnašas 

sumokėtas, kopija.
6. Konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaitos, į kurią komisija turi per-

vesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai.
Vokų plėšimas vyks 2020 m. liepos 29 d. 11.00 val. Rokiškio rajono savival-

dybėje (Respublikos g. 94, Rokiškis, 302 kab.).

Užs. 1065

Spalio 3-4 dienomis Rokiškio kultūros centre vyks Lietuvos štangos spaudi-
mo (be spec. aprangos) čempionatas. Kviečiame Rokiškio sportininkus daly-
vauti. Visa informacija tel. 8-612-79952 arba sporto klube „Grizlis“.

BUITINĖ TECHNIKA

• Naudotą skalbimo mašiną Miele. 
Suteikiama dviejų metų gamyklinė 
garantija. Išsamesnė informacija 
telefonu. Kaina 220 Eur.  
Tel. 8 685 63 999. Rokiškis
• Naudotą, elektrinį sviesto mušimo 
aparatą. Kaina negalutinė. Kaina 40 
Eur. Tel. 8 610 46 476.  
Rokiškis
• Šaldytuvą Elenberg. Veikiantis, 
1,45 m. Kaina 59 Eur.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Elektrinę viryklę su griliu.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Geros būklės naudotus Beko 
dujinę viryklę ir Beko šaldytuvą. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 683 83 647. 
Rokiškis
• Kavos aparatus Krups, Jura.  
Tel. 8 610 77 145. Rokiškis
• Skalbimo mašiną Beko, 6 kg.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Mini skalbimo mašiną. Kaina 28 
Eur. Tel. 8 625 81 278.  
Rokiškis
• Skubiai nenaują šaldytuvą, veikia 
be problemų. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 618 08 954. Rokiškis
• Šaldytuvą CANDY. 1,20 m, su 
šaldymo kamera. Kaina 65 Eur.  
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanoja bulves pašarui. Pasiimti 
patiems. Tel. 8 615 78 695. 
Rokiškis
• Dovanoju didelę gėlę - fikusą. 
Pasiimti patiems iš Aukštaičių 
gatvės. Tel. 8 620 62 834.  
Rokiškis
• Dovanoju sekciją, geros būklės. 
Tel. 8 673 48 030. Rokiškis
• Dovanojame kalytę, 2 mėnesių, 
augs didelė. Tel. 8 678 70 713. 
Rokiškis
• Atiduodu veikiantį televizorių 
su pulteliu. Tel. 8 693 57 554. 
Rokiškis
• Dovanojame kačiukus. Ėda viską, 
daro į dėžutę. Jei neatsiliepiu 
palikite žinutę, perskambinsiu.  
Tel. 8 693 30 063. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Automobilinę garso aparatūrą. 
Žemų dažnių, 1800 W. Stiprintuvas 
1600 W. Kaina derinama. Groja 
gerai. Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 621 00 486. Rokiškis
• CD grotuvą Panasonic CQ-
C7303N. Kaina 20 Eur. 
 Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Labai geros būklės, automobilinį 
CD grotuvą JVS KD-R711. MOS-
FET, WMA, MP3, AUX, USB. 50 
W/4. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Kovo mėnesį atsivestą ožiuką. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 610 46 476. 
Rokiškis
• Paršelius auginti.  
Tel. 8 672 92 384. Rokiškis
• Ramų darbinį arklį. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 683 49 065. 
Rokiškis
• Triušiukus, auginti mėsai. Užauga 
iki 6 kg. Kaina nuo 5 iki 10 Eur, 
pagal dydį. Obeliai.  
Tel. 8 676 30 362. Rokiškis
• Pekinų veislės šuniukus, atsivesti 
gegužės 5 d. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 672 99 064. Rokiškis
• Paaugintus broilerius, nuo 3 
savaičių ir vyresni.  
Tel. 8 686 96 007. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ilgametę patirtį turintis 
vairuotojas ieško darbo. 
Kategorijos - B, C ir CE. Visi 
dokumentai yra. Amžius - 53 m. 
Tel. 8 683 10 105. Rokiškis
• 36m. vyras ieško darbo. 
Skambinti. Tel. 8 645 84 278. 

Rokiškis
• Vidutinio amžiaus pareiginga 
moteris ieško darbo. Gali būti ir 
trumpalaikiai darbai.  
Tel. 8 620 31 695. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Siūlomas odontologo padėjėjo 
darbas, Rokiškio odontologijos 
klinikoje. Tel. 8 617 77 999. 
Rokiškis
• Ramundas GM, UAB reikalingas 
(-a) lentelių rūšiuotojas (-a). Darbo 
vieta - Dirbtuvių g. 13, Obeliai, 
Rokiškio r. Darbas pamaininis. 
Iš Rokiškio darbuotojai vežami 
įmonės transportu. Darbo 
užmokestis - nuo 639 Eur iki 859 
Eur, neatskaičius mokesčių.  
Tel. 8 612 26 202. Rokiškis
• Reikalingi vairuotojai, važiuoti į 
Ukrainą. Reikia turėti pasą.  
Tel. 8 672 97 353. Rokiškis
• Ieškau, kas gali nupjauti ir 
susmulkinti žolę. Tel. 8 645 84 278. 
Rokiškis
• Ieškomi vyrai, naudotų šaldytuvų 
ardymui Vokietyjoje. Atlyginimas 
- 10,15 Eur/val. Tel. 8 676 74 941. 
Rokiškis
• Reikalingi metalo rūšiuotojai 
Vokietijoje. Išvykimas skubus. 
Atlyginimas 1200 Eur/mėn. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Tel. 8 676 74 941. Rokiškis
• Reikalingas statybininkas- 
pagalbinis darbininkas, dirbti 
įvairius statybų darbus. Rokiškio r. 
Nuolatinis darbas Turėti vairuotojo 
pažymėjimą. Kaina 800 Eur.  
Tel. 8 683 46 338. Rokiškis
• Reikalingi darbininkai įvairiems 
statybos darbams. Darbas Rokiškio 
rajone. Tel. 8 605 09 028.  

Rokiškis
• Ieškau žmogaus, galinčio 
išbetonuoti laiptus. Pandėlys. 
Tel. 8 620 57 627. Rokiškis

KITA

• Mažai naudotą, geros būklės Iqos. 
Kaina 45 Eur. Tel. 8 673 59 331. 
Zarasai
• Naujus ketaus radiatorius.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Vokišką nenaudotą mezgimo 
mašiną. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 608 04 630. Rokiškis
• Būdą mažam šuniui.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Girninį malūną, senoviško 
girninio malūno, mažesnę kopiją. 
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Grudų malūną. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Trifazį el. generatorių, be 
variklio, rusiškas. 
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Stiklinius indus vynui ar sultims. 
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Malkas. Skaldytos, mažais 
kiekiais, atvežu. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Arklinį vežimą, mediniais ratais. 
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Bičių avilius. Tel. 8 615 55 734. 
Rokiškis
• Storesnę, metalinę statinę kurui, 
200l. Tel. 8 615 55 734. Rokiškis
• Kokybiškus šienainio ir šieno 
ritinius. Tel. 8 620 15 919.  
Rokiškis
• Nedidelį kiekį sausų malkų.  
Tel. 8 679 95 305. Rokiškis
• Gerus, naudotus koklius.  
Tel. 8 679 95 305. Rokiškis
• Lapuočio skaldytas malkas.  
Tel. 8 645 87 075. Rokiškis

• Stiklainius 0,5 l ir 0,7 l. Po 50 
vnt. Tel. 8 610 49 507.  
Rokiškis
• Sulčių puodą. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 625 81 278. Rokiškis
• Kopūstų pjaustyklę. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 625 81 278. Rokiškis
• Aliuminį puodą. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 625 81 278. Rokiškis
• Trifazį malūną. Tel. 8 627 58 218. 
Rokiškis
• Sausas, pušines malkas, 42 cm 
ilgio. Tel. 8 685 30 693.  
Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Miško mėlynes, galiu pristatyti į 
namus. Kaina 5 Eur.  

Tel. 8 624 01 986. Rokiškis
• Agrastus, galiu priskinti.  
Tel. 8 680 90 181. Rokiškis

• Maistines bulves.  
Tel. 8 688 41 212. Rokiškis
• Ankstyvąsias bulves Adora, 
Vineta,  augintas ekologiškai, 
šeimos ūkyje. Atvežame 
nemokamai į Rokiškį ir aplink jį. 
Kaina 1 kg /1 Eur. Skambinti tel. 
862863811. Tel. 8 662 39 632. 
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Idealios būklės, kaip naują 
mobilų telefoną iPhone 6, 16GB. 
Spalva Rose Gold. Dokumentai, 
dėžutė, dėkliukas, ausinės. Domina 
keitimas. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Geros būklės,mobilųjį telefoną 
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iPhone 7, 128GB. Spalva Rose 
Gold. Dokumentai, dėžutė, 
dėkliukas. Domina keitimas. 
Kaina 180 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Labai geros būklės mobilųjį 
telefoną iPhone 6s, 16GB. Spalva 
sidabrinė. Kroviklis, dėkliukai. 
Domina keitimas. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Labai geros būklės mobilųjį 
telefoną iPhone 6s, 32GB. Spalva 
auksinė. Kroviklis. Domina 
keitimas. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Labai geros būklės mobilųjį 
telefoną iPhone 5S, 16GB. Spalva 
auksinė. Yra dokumentai, dėžutė, 
dėkliukai. Domina keitimas. Kaina 
80 Eur. Tel. 8 687 73 075.  
Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują 
mobilųjį telefoną iPhone 7, 32GB. 
Spalva Rose Gold. Dokumentai, 
dėžutė, dėkliukas. Domina 
keitimas. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Naują Redmi Note 8. Dedamos 
dvi SIM kortelės ir mikro SD 
kortelė. 4 RAM, 64 vidinė atmintis. 
( Moonlight White ) Atrakinimas 
pirštų anspaudais, veido skanavimu. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 601 14 335. 
Rokiškis
• Mažai naudotą, gerai prižiūrėtą 
telefoną Redmi Note 6 Pro. (Rose-
Gold) Dedamos dvi SIM kortelės 
ir mikro SD kortelė. 4 RAM, 64 
vidinė atmintis. Atrakinimas pirštų 
anspaudais, veido skanavimu. 
Kaina 110 Eur. Tel. 8 601 14 335. 
Rokiškis
• Iphone 6. Viskas veikia, tik 
aptrinti telefono šonai. Pridedu 
5 dėkliukus, ausines, kroviklį. 
Visiškai sukomplektuotas. Būklė 
8/10 . Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 636 37 597. Rokiškis
• Liečiamą telefoną Samsung.  
Tel. 8 683 27 149. Rokiškis
• IPhone 7. Telefonas mylėtas ir 
prižiūrėtas. Pridedu originalias 
ausines. Dar pridedu dėkliukus, 
taip pat apsauginius stikliukus. 
Dekliukų tiek, kad mėnesi kasdien 
galima keisti. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 623 63 106. Rokiškis

PASLAUGOS

• MB GIRIUNTA nuomoja 
mini ekskavatorių (3,5 t) su 

operatoriumi. Atlieka visus žemės 
kasimo ir lyginimo darbus: pamatų 
kasimas, šlaitų formavimas, 
gerbūvio darbai. Kasimo kaušai 25-
45-60 cm ir planiravimo (vartomas) 
140 cm. Savivarčio paslaugos iki 

4,5 t. Tel. 8 603 77 107.  
Rokiškis
• Smulkiname žolę Rokiškio raj. 
ir aplink (Zarasų r., Utenos r., 
Biržų r.) Kreiptis telefonu +370 
602 81595 arba +37067674360. 
Smulkinant žolę didesniuose 
plotuose, kaina derinama. Kaina 35 
Eur. Tel. 8 602 81 595.  
Rokiškis
• Smulkiname pievų žolę nauja 
technika, 30-35 Eur/ha.  

Tel. 8 622 06 975. Rokiškis
• Karpome, formuojame 
gyvatvores, dekoratyvinius augalus. 
Genime, smulkiname šakas, 
pjauname pavojingai augančius 
medžius. Tel. 8 644 41 260. 
Rokiškis
• Gaminame ir parduodame 
statybinę medieną. Medienos 
gaminiai gali būti standartinio 
(iki 6 m) ir nestandartinių (7 - 7,5 
m) ilgių. Išpjauname medieną 
pagal bet kokį jūsų pageidaujamą 
matmenį. Galime pristatyti.  
 www.bajorumediena.lt.  
Tel. 8 620 64 968. Rokiškis
• Liepos 13 - 17 d. dienos stovykla 
ZORO kviečia  6-12 metų vaikus 
į didžiausią vasaros nuotykį. 
Telefonas pasiteirauti +370 612 
30595, stovyklos vadovė Gitana. 
Tel. 8 612 30 595. Rokiškis

PERKA

• Perku kokybišką šieną ritiniuose 
iš pastogės, su atvežimu. Obelių 
sen. Tel. 8 686 87 492.  
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 2 kambarių butą Miliūnų kaime. 
Galima pirkti išsimokėtinai.  
Tel. 8 608 62 038. Rokiškis
• 2 kambarių butą, pirmasis 
aukštas. Pandėlys. Kaina 6000 Eur. 
Tel. 8 614 45 386. Rokiškis
• Namą Rokiškio mieste. Mūrinis, 
7x8, 6 a žemės, malkinė, garažas, 
vanduo iš šulinio. Kaina 55000 Eur. 
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• 3-jų kambarių butą devinaukštyje. 
išsamesnė informacija telefonu. 
Tel. 8 603 57 369. Rokiškis
• Įvairių dydžių namų valdos 
sklypus už miškų urėdijos. Graži 
vieta, geras susisiekimas, šalia yra 
autobusų stotelė. Kaimynystėje bus 
statomi nauji namai.  
Tel. 8 657 75 999. Rokiškis
• Garažą Kavoliškyje, yra trifazė 
elektros instaliacija, rūsys po visu 
garažu. Tel. 8 600 99 255.  
Rokiškis
• Garažą Gruodžio gatvėje. 1 
korpusas, 11 boksas. Kaina 4000 
Eur. Tel. 8 680 31 951.  
Rokiškis
• Gyvenamąjį namą Rokiškyje, 
Birutės gatvėje. Patogi rami vieta, 
šalia miesto centro. Sklypo plotas 
6 a. Yra ūkinis pastatas, šulinys. 
Kaina 32000 Eur.  
Tel. 8 610 40 986. Rokiškis
• Patalpas. Pastatas dviejų aukštų, 
56.42 kv. m. Rokiškio r. sav., 
Panemunėlio sen., Vilių k. Patalpų 
paskirtis- gamybos, pramonės. 
Puikiai tinka verslo pradžiai 
norintiems gauti paramą. Domina ir 
mainai. Kaina 1000 Eur.  
Tel. 8 604 35 228. Rokiškis
• 18 a žemės sklypą namo statybai 
šalia Bajorų tvenkinio. Atvestas 
elektros įvadas Kaina 6000 Eur. 
Tel. 8 617 57 592. Rokiškis
• Obelių mieste (Rokiškio 
raj.), gyvenamo namo dalį su 
atskiru įėjimu. Šiai namo daliai 
priklauso renovuota pirtis, esanti 
šalia Kriaunos upės (200 m iki 
namo). Išsamesnė informacija 
telefonu:+370 695 39214. Kaina 

7000 Eur. Tel. 8 687 53 207. 
Rokiškis
• 1 kambario butą Rokiškyje. 
2 aukšte, Panevėžio  g. Butas 
tvarkingas, galima iškart gyventi. 
Kaina 29500 Eur.  
Tel. 8 600 46 265. Rokiškis
• Pusę namo Rokiškio mieste.  
Tel. 8 623 01 338. Rokiškis
• Garažą Panevėžio g., Rokiškyje. 
Garažas labai geroje vietoje. Po 
visu garažu yra sausas, tvarkingas 
rūsys. Kaina 5000 Eur.  
Tel. 8 601 66 490. Rokiškis
• 37,9 kv. m. butą Rokiškio mieste, 
Vilties g. 14. Butas tvarkingas, su 
baldais ir buitine technika. Butas 
antrajame aukšte iš 5. Kaina 18000 
Eur. Tel. 8 601 66 490.  
Rokiškis

NUOMA

• Jauna šeima ieško išsinuomoti 
butą ar pusę namo. Skubiai.  
Tel. 8 625 76 501. Rokiškis
• Tvarkinga trijų asmenų šeima 
ieško išsinuomoti butą ar namo 
dalį, gali būti be baldų. Domina 
įvairūs variantai. Tel. 8 678 48 759. 
Rokiškis
• Ieškau 1 ar 2 kambarių buto 
nuomai. Taikos arba Jaunystės 
gatvėje, iki 80 Eur už nuomą.  
Tel. 8 694 17 474. Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti 1 kambario 
butą ilgesniam laikui. Su baldais 
ir buitine technika, iki 100 eurų. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 646 51 495. 
Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti garažą, geriau 
Pagojėje. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 694 17 474. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• 107 vnt.  pampersų. Kaina 9 Eur. 
Berniuko drabužėlius nuo gimimo 
iki 74 cm ūgio. Kaina simbolinė, 
vaikui į taupyklę.  
Tel. 8 608 04 155. Rokiškis
• Naudotą, vaikišką vežimėlį Tako 
Jumper 3 in 1. Spalva - salotinė. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 676 62 702. 
Rokiškis
• Naudotą vežimuką. Yra visos 
dalys. Guminės padangos, yra 
dėvėjimo žymių. Kaina protingai 
derinama. Neatsakius į skambučius 
galite rašyti trumpąsias žinutes. 
Kaina 70 Eur. Tel. 8 624 62 863. 
Rokiškis
• Išskirtinai retas variantas 
„drugelių“ gerbėjoms. Stiprus, 
manevringas, gražus, išskirtinis, 
žiemai ir vasarai tinkantis 
vežimukas. Yra apsaugos nuo uodų 
ir lietaus, krepšys. Be defektų. 
Rėmelis šiek tiek įbrėžtas. Kaina 
200 Eur. Tel. 8 623 96 245. 
Rokiškis
• Labai geros būklės, kaip naują 
paspirtuką vaikui nuo 3 metų. 
Kaina 12 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Mažai naudotą, geros būklės, 
sulankstomą, vaikišką, kelioninę 
kėdutę. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 601 14 335. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Tvirtus rėmus prekybinei 
pavėsinei. 2.50 /4.50, galima 
naudoti ir trumpesnį variantą 2,50/ 
3.00. Uždangos nėra.  
Tel. 8 670 27 742. Rokiškis
• Žoliapjovę-traktoriuką, 
stumdomas žoliapjoves: benzinines 
ir elektrines, elektrinius trimerius. 
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Naudotą, bet veikiantį trimerį. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 625 85 795. 
Rokiškis

• Naują benzininę starterinę 
savaeigę žoliapjovę. Kaina 130 Eur. 
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
• Krūmapjovę Husqvarna 325. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 650 33 390. 
Rokiškis
• Trimerį Stihl fs 400. Kaina 200 
Eur. Tel. 8 650 33 390.  
Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Sporto papildus. Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Svarsčius ir svarmenis.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Naują grilį. Tel. 8 621 51 352. 
Rokiškis
• Šašlykinę. Tel. 8 619 52 150. 
Rokiškis
• Sūpynes. Tel. 8 619 52 150. 
Rokiškis
• Mažai naudotą Deeper pro +. 
Pilnas komplektas. Kaina 120 Eur. 
Tel. 8 608 21 190. Rokiškis
• Riedučius vaikui. 34 dydis.. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 601 14 335. 
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Nenaudotą ketaus vonią.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Naują 120 l surinktą betono 
maišyklę, parvežtą iš Vokietijos. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 610 77 145. 
Rokiškis
• Trifazius elektros variklius.  
Tel. 8 698 55 357. Rokiškis
• Trifazį diskinį pjūklą su 
obliavimo funkcija. Kaina 170 Eur. 
Tel. 8 698 55 357. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Priekabą. Tel. 8 619 52 150. 
Rokiškis
• Audi A4 B5. 1997 m., 
universalas, 1,9 l, 81 kW, TA 2 
metams. Kaina 1050 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Audi 80 B3. 1991 m., 1,9 l, 
dyzelinas, TA tvarkinga. Kaina 460 
Eur. Tel. 8 675 47 620.  
Rokiškis
• Audi 80 B2. 1986 m., benzinas-
dujos, TA tvarkinga. Kaina 520 Eur. 
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Dviračius. Įvairūs. Yra 
sulankstomas užsieninis, rusiškas. 
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Ramią kumelę ir du arklinius 
vežimus. Tel. 8 630 00 215. 
Rokiškis
• Keturratį 250 cc, mehaninė 
pavarų dėžė, 4+1.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• 1988 m. VW Golf automobilį. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Tel. 8 616 44 275. Rokiškis
• Priekabą žoliapjovei, traktoriukui, 
motoblokui, automobiliui, 
japoniškam traktoriukui.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Automobilį Nissan X-Trail. 2003 
m., 2.2 l, 84 kW. Sunkiai užsiveda, 
nėra TA, nebėra sankabos. Labiai 
tinkamas dalimis. Kaina 600 Eur. 
Tel. 8 663 86 615. Rokiškis
• Suzuki Grand Vitara. 2006 m., 
1,9 l, 95 kW. TA iki 2022.04.04. 
218000 rida, išsamesnė informacija 
telefonu. Kaina 2750 Eur.  
Tel. 8 601 92 760. Rokiškis
• Volvo S70 2,5l, TDI, 103 kW. 
Važiuojanti. Kaina 280 Eur.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• VW Passat. 2001 m., 1,9 l, 
dyzelis. TA iki 2021. 07. Odinis 
salonas. Kaina 1000 Eur.  
Tel. 8 699 41 889. Rokiškis
• Subaru Forester. Daužtas, 
reikalingos 3 durys. Variklis, 
važiuoklė tvarkingi, nesurūdijęs. 
Tel. 8 615 45 710. Rokiškis
• Audi A6 automobilį. 1999 metų, 
1.9 l, 81 kW. TA ką tik praeita. Yra 
šiek tiek rūdžių. Kaina 1100 Eur. 
Tel. 8 652 06 737. Rokiškis
• Vaikišką dviratuką, ratų dydis - 
14 colių. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 620 55 975. Rokiškis
• Tvarkingą, prižiūrėtą Audi 
80. 1989 m., Techninė apžiūra 
galioja iki 2021.05.28. Papildomų 
investicijų nereikia. Kaina 420 Eur. 
Tel. 8 611 53 905. Rokiškis
• Toyota Landcruiser. 2011 m., 140 
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kW, juodas, idealios būklės. Su 
179000 km  originalia rida, viskas 
naujai sutvarkyta, viskas veikia, 
vieno savininko. Pirktas naujas iš 
salono. Daug privalumų. Kaina 
19850 Eur. Tel. 8 604 01 912. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Keturių skylių, lengvo lydinio 
ratlankius. R15, centrinė skylė 
58mm, tarpas tarp skylių 108x76 
mm. Tel. 8 615 55 734.  
Rokiškis
• Ratlankius nuo Opel Zafira. 
195/65/R15. Arba keičiu į VW 
Passat B5 ratlankius. Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 683 89 079. Rokiškis
• R13, R14, R15 ratus su 
padangomis, ratlankius.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• VW Golf 3, 1997 m., universalas 
dalimis. Tel. 8 675 47 620.  
Rokiškis
• Keturratį 110cc  dalimis. 
Automatinė greičių dėžė.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Niva, Vaz 2121 ratus ir kt..  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis

• Audi 80 B4, dyzelis, universalas 
dalimis. Ford Mondeo dalimis, 1,8 
l, dyzelis. Opel Kaddet dalimis, 1,3 
l, benzinas. Peugeot 306 dalimis, 
HDI. Tel. 8 621 51 320.  
Rokiškis
• Renault Espace 2,1 l, TDI ir 2,2 
l, b/d., dalimis. Ford Mondeo 1.8 l, 
TD, Opel Kadett. Ratus Audi B3, 
Ford Galaxy, VW Passat, Peugeot, 
Renault, L.A. priekaboms.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• R14,R15,R16 įvairių matmenų 
padangas ir ratlankius, ratus ir 
atskiras dalis l.a. priekaboms.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• GAZ-53, 51 padangas, dalis.
GAZ-66 ratus ir reduktorių, 
GAZ-63 ratus. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Dalimis VW Golf 4. 1,4l, 
benzinas, mechaninė pavarų dėžė, 
hečbekas, mėlyna spalva.  
Tel. 8 603 09 633. Anykščiai
• Dalimis VW Vento 1,9 l, RDI, 66 
kW. Tel. 8 603 09 633.  
Anykščiai
• VW Passat B4 dalimis. 1995 m., 
1,9 l, TDI, 66 kW.  

Tel. 8 603 09 633. Anykščiai
• Dalimis Audi 80 B3 1,8 l, 
benzinas. Tel. 8 603 09 633. 
Anykščiai
• Audi 80 B4 dalimis. 1.6 l, 
benzinas/dujos, avant.  
Tel. 8 603 09 633. Anykščiai
• Dalimis Audi 80 B4 1,9 l, TDI, 
66 kW, Avant. Tel. 8 603 09 633. 
Anykščiai
• Ford Galaxy dalimis. 1996 m., 
dyzelis, 66 kW. Tel. 8 687 52 401. 
Rokiškis
• Padangas. 195/65, R15, m+s, 
2018 m., su skardomis ir ratų 
dangčiais. Mersedes-benz varžtai, 
galima pirkti atskirai. Kaina 120 
Eur. Tel. 8 685 75 884.  
Rokiškis
• Ratlankius. R18, Volkswagen 
Taureg., originalūs, 5/130, 8J ET 
53. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• 1,9 l, TDI purkštukus. 2 vnt. 74 
kW ir 2 vnt. 96 kW.  
Tel. 8 606 02 944. Rokiškis
• Apsauginį stiklą motociklui/

motoroleriui. Tel. 8 619 52 150. 
Rokiškis
• R17 lietus ratus . Kaina 140 Eur. 
Tel. 8 621 36 133. Rokiškis
• Mercedes-Benz. 1.8 l, 92 kW. 
Kaina galutinė. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• Dalimis Renault Senic visureigį. 
Benzinas, 2 l,  4x4, 2001 m. Ford 
Fiesta, hečbekas, 2 durelių, 1,4 l, 
TD, 2005 m. Tel. 8 645 87 075. 
Rokiškis
• Motociklų, motorolerių  
padangas. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 645 87 075. Rokiškis
• Padangas. R15,R16. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 645 87 075.  
Rokiškis
• Du motociklo Emkos ratus su 
padangomis. Tel. 8 627 58 218. 
Rokiškis
• Labai geros būklės 4 
vnt.,vasarinių padangų. Tinkančios 
Citroen c3 ir Peugeot 206 
automobiliams. Kaina derinama. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 611 53 905. 
Rokiškis

• Audi A6 c6 lubas.  
Tel. 8 693 32 714. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Televizorių Samsung. 32 colių, 
plonas, mažai naudotas. Kaina 109 
Eur. Tel. 8 648 41 007.  
Rokiškis
• Naują išmanųjį televizorių, 
įstrižainė 123 cm. Kaina 260 Eur. 
Tel. 8 610 77 145. Rokiškis
• Palydovinės televizijos 
komplėktą. Tiuneris OPENBOX 
S3 CI HD. Galvutė žiūrėti rusų 
televizijų kanalams. Kaina 60 Eur. 
Tel. 8 682 61 758. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• T-40 AM traktorių.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Statinę. 3 t, neaukšta, ilga.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Trąšų barstytuvą, pakabinamas, 
rusiškas. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• 2PTS4 mažoji dalimis.  
Tel. 8 621 51 320.  
Rokiškis
• SK 5 NIVA dalimis.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• ZIL padangas. Po 10 Eur.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• 2PTS-4 didžiają priekabą su 
dokumentais. Geros padangos, 
rėmas nelinkęs, dugnas nekiauras. 

Galiu atvežti. Dusetos. Tel. Nr. 
+37069955273. Kaina 1000 Eur. 
Tel. 8 679 44 231. Rokiškis
• Geros būklės MTZ- 82, MTZ-
52 priekinį, varomą tiltą, pilname 
komplekte. Yra padelis, pakeistos 
įvorės. Tel. Nr. +37069955273. 
Dusetos. Kaina 1250 Eur.  
Tel. 8 679 44 231.  
Rokiškis
• 6 tonų mėšlo kratytuvą, 900 
Eur. 4 tonų traktorinę priekabą, 
tvarkinga, perdaryta iš Gaz, 1000 
Eur. Tel. 8 652 06 737.  
Rokiškis
• MTZ-80. Veikiantis krautuvas, 
ritininis presas FORTŠTRIT, 
veikiantis, 600 Eur. Trijų korpusų 
plūgas, varžtinė apsauga. 150 Eur. 
Kombainas LOVERDA 3900, 2900 
Eur. Tel. 8 652 06 737.  
Rokiškis
• Veikiantį T-150. Kaina 2600 Eur. 
Tel. 8 628 56 657.  
Rokiškis
• Medinius bortus. Ilgis 3,8 m, 2 
vnt. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Naują plūgą (dviejų korpusų). 
Naują kultivatorių, 9 spyruoklių. 
Plūgelį (dviejų korpusų). 
Tel. 8 688 39 882.  
Rokiškis
• 2-jų vagų vokiška bulvių 
sodinamoji; STOLL. Plotis 
tarp eilių reguliuojamas. Kaina 
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14:00 Žinios
16:30 Šoka Lietuva
16:45 Seselė Beti
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Visi kalba
19:30 Beatos virtuvė
20:30 Panorama
21:00 Auksinis protas
22:20 Hobitas: penkių 
armijų mūšis 
00:40 40 dienų ir 40 naktų 

02:15 Visi kalba
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Šventadienio mintys
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Beatos virtuvė
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Šoka Lietuva 
05:15 Seselė Beti

05:25 Einšteinas 
06:25 Transformeriai. Kibernetinė 
Visata
06:55 Stičas 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Viešbutis
09:00 Šviesoforas 
10:00 Palaužti sparnai 
12:00 Tikroji žvaigždė 
13:00 Parduotas gyvenimas 
14:30 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba 

18:30 TV3 žinios
19:30 Mulan
21:10 Iksmenai. Žūtbūtinis mūšis
23:35 Blogasis samarietis
01:40 Šešta kategorija. Pražūtinga 
diena 
04:50 Kietuoliai 
05:15 Naujakuriai

06:30 "Iš širdies į širdį" 
08:00 "Volkeris, Teksaso 
reindžeris" 
10:00 "Rosenheimo policija" 
11:00 Nuo... Iki... 
11:30 "Būrėja" 
13:30 "Turtuolė varguolė" 
14:30 "Našlaitės" 
15:30 "Laukinis miestas" 
16:30 Labas vakaras, 
Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2 penktadienis

21:00 xXx. Ksanderio Keidžo 
sugrįžimas 
23:10 Superbombonešis. Naikinti 
viską 
01:25 Nekviesta viešnia 
02:50 "Volkeris, Teksaso 
reindžeris" 
04:20 "Rosenheimo policija"

06:25 CSI. Majamis 
07:25 Mano virtuvė geriausia 
08:35 Sudužusių žibintų 
gatvės 
09:35 Pėdsakas 
10:35 Įteisintas faras 
11:35 Greitojo reagavimo 
būrys 
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės 
13:35 Mano virtuvė geriausia 
14:55 Sudužusių žibintų gatvės 
16:00 Pėdsakas 

17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 
19:30 Amerikietiškos imtynės 
21:30 Ekstremalus greitis
23:15 Išlaipinimo zona
01:15 Kobra 11 
02:50 Nusivylusios namų 
šeimininkės
03:35 Visa menanti

05:30 „Gluchariovas“ 
06:30 Pagaliau savaitgalis
07:00 Laikykitės ten
08:00 „Kelrodė žvaigždė“ 
09:00 „Pone prezidente” 
09:30 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
10:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
11:00 „Reali mistika“ 
12:00 TV parduotuvė
12:15 Tiek žinių

12:30 „Pone prezidente” 
13:00 „Gluchariovas“ 
14:00 „Paslaptys“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 Pagaliau savaitgalis
17:00 Laikykitės ten
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19:30 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
20:00 Reporteris
20:30 „Skrydis per Atlantą”
22:30 Reporteris
23:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
23:30 Laikykitės ten. Pokalbiai
00:30 „Skrydis per Atlantą”
02:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03:20 Laikykitės ten
04:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
04:25 „Pone prezidente” 
04:45 „Reali mistika“ 

Rokiškyje vyko aštuntasis 3x3 krepšinio čempionato etapas
Šeštadienį - sekmadienį 

Rokiškyje J. Tūbelio pro-
gimnazijos krepšinio aikšte-
lėje vyko Lietuvos 3x3 krep-
šinio čempionato aštuntasis 
etapas, kuriame žaisti susi-
rinko komandos iš įvairių 
šalies miestų.

Renginio organizatorius 
Martynas Karaliūnas pasako-
jo, jog per dvi Rokiškio eta-
po dienas sužaidė net 87-ios 
komandos, iš kurių rokiškėnų 
– 12. Šeštadienį vyko jaunes-
nių komandų varžybos, o se-
kmadienį varžėsi U16 – U18, 
mėgėjų ir elito grupės. Elito 
grupės komandos, iškovoju-
sios pergalę, laukė genera-

linio Rokiškio etapo rėmėjo 
„Miško draugas“ įsteigtas 
prizas – 500 Eur. Rokiškio 
KKSC komanda net du kartus 
iškovojo trečiąją vietą ir buvo 
apdovanoti medaliais.

Visą vasarą vykstančio 
čempionato etapų liko dar 
keturi - Nemenčinėje, Kai-
šiadoryse, Plungėje ir Rie-
tave, o po jų seks didysis 
finalas, kur susigrums ge-
riausios 3x3 krepšinio ko-
mandos. Žaidėjai į etapus 
rungtis atvyksta iš įvairiau-
sių Lietuvos miestų, todėl 
šis renginys šiemet susilaukė 
net 268-ių užsiregistravusių 
žaisti komandų.

Evelina JASIULIONYTĖ

Rokiškėnų
varžovams –
techninis 
pralaimėjimas

Rokiškio futbolo klubas 
liepos 10-ąją namuose turė-
jo žaisti Panevėžio apskri-
ties futbolo federacijos 8x8 
pirmenybių rungtynes su 
FK „Uliūnai“ komanda.

Penktadienį popiet Ro-
kiškio klubo vadovas Erikas 
Gaigalas informavo, kad var-
žovai neatvyks. Panevėžio 
apskrities futbolo federacijos 
svetainėje nurodoma, kad 
minėtas runtynes Rokiškio 
futbolo klubas laimėjo 3:0.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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sutartinė. 
Tel.: 8 685 41642. Tel. 8 685 41 
642. Rokiškis
• 400 litrų, 12 metrų pakabinamą 
chemikalų purkštuvą. 
Tel. 8 458 75 274. Rokiškis
• Trijų kubinių metrų talpos, 
metalinę statinę kurui.  
Tel. 8 458 75 274. Rokiškis
• 3 korpusų, vartomą plūgą 
Kverneland. Daug remontuotas 
– virintas, bet visiškai veikiantis. 
Kaina 1600 Eur. Tel. 8 674 22 216. 
Rokiškis

Per tūkstantį gyventojų pasinaudojo 
kompensacijomis įsigyjant dviračius, 
paspirtukus

Daugiau nei 1000 šalies 
gyventojų jau pasinaudo-
jo galimybe utilizuoti taršų 
automobilį ir gauti kompen-
saciją įsigyjant dviratį, pas-
pirtuką, mopedą, motociklą 
ar metinį viešojo transporto 
bilietą.

Pasak Aplinkos projektų 
valdymo agentūros atstovų, 
gegužę pradėta akcija popu-
liaresnė nei pernai rudenį at-
verta galimybė pasinaudoti 

tūkstančio eurų kompensaci-
jomis įsigyjant mažiau taršų 
automobilį.

Daugiausiai, apie penkta-
dalį paraiškų sudaro elektri-
niai paspirtukai ir dviračiai, 
vos kelios paraiškos yra dėl 
kompensacijų viešojo trans-
porto bilietams. 

Kaip skelbė Aplinkos mi-
nisterija, utilizavus taršų au-
tomobilį, metiniam viešojo 
transporto bilietui gyventojai 
gali gauti 260–300 eurų, elek-

triniam mopedui ar motoci-
klui – iki 1 tūkst. eurų, elektri-
niam dviračiui – iki 700 eurų, 
dviračiui arba elektriniam pa-
spirtukui – iki 400 eurų kom-
pensaciją. 

Iki gegužės kompensacijos 
už seną ir taršią transporto prie-
monę buvo skiriamos tik per-
kant mažiau taršų automobilį.

Vyriausybė šioms kompen-
sacijoms iki 2021-ųjų yra nu-
mačiusi skirti 30 mln. eurų.

BNS inform.

Darbo inspekcija tikrins, ar darbdavių 
skelbiamos prastovos nėra fiktyvios

Valstybinė darbo inspekcija 
(VDI) pradeda neplaninius įmo-
nių patikrinimus aiškinantis, ar 
darbdavių skelbiamos prastovos 
nėra fiktyvios.

Kaip informavo inspekcija, nuo 
karantino pradžios iš viso gauta 
daugiau nei 25 tūkstančiai prane-
šimų apie įmonėse paskelbtas pra-
stovas, o šiuo metu įmonių, turin-
čių galiojančias prastovas, yra  per 
1000.  „Įmonių, paskelbusių pras-
tovas, pikas buvo pasiektas balan-
džio viduryje, kai arti 18 tūkstančių 
darbdavių pateikė Darbo inspekci-
jai pranešimus apie tai. Vėliau ste-

bėjome prastovų mažėjimo tenden-
ciją. Tačiau dabar įmonių, turinčių 
galiojančias prastovas, skaičius vėl 
šoktelėjo“, – pranešime sako VDI 
vadovas Jonas Gricius.  Karantinui 
pasibaigus, ekstremalioji situaci-
ja šalyje neatšaukta, todėl įmonės 
dėl šios priežasties negalėdamos 
suteikti darbuotojams darbo, gali 
skelbti prastovas. Tokioms įmo-
nėms skiriamos valstybės subsidi-
jos daliai darbuotojų darbo užmo-
kesčio padengti.

Neplaninių patikrinimų metu 
darbo inspektoriai aiškinsis, ar 
darbdaviui paskelbus prastovą dėl 
ekstremaliosios padėties, egzis-

tuoja objektyvios aplinkybės, dėl 
kurių darbuotojams neįmanoma 
suteikti darbo, ar darbdavys tinka-
mai tvarko darbuotojų darbo laiko 
apskaitą, ar darbuotojai prastovų 
metu nedirba, o jei paskelbtos 
dalinės prastovos – ar tai padary-
ta laikantis Darbo kodekso reika-
lavimų.Per karantiną VDI gavo 
skundų ir pranešimų, susijusių su 
prastovomis, kad darbuotojai vis 
tiek dirba, dalis skundų pasitvir-
tino. Darbo inspektoriai surašė 
11 administracinių nusižengimų 
protokolų, keletas tyrimų tebevyk-
domi.

BNS inform.

Australijoje žuvo ryklio užpultas paauglys
Prie Australijos kran-

tų šeštadienį žuvo 17 metų 
paauglys, kurį plaukiojantį 
banglente sukandžiojo ry-
klys.

Pasak liudininkų, auka buvo 
užpulta už 630 km į šiaurę nuo 
Sidnėjaus esančiame Vuli Biče, 

nurodoma Naujojo Pietų Velso 
policijos pranešime. „Jam į pa-
galbą atskubėjo keli banglenti-
ninkai, o paskui sužeistas paau-
glys buvo nugabentas į krantą“, 
– pažymėjo policija.

Nepaisant mėginimų išgel-
bėti jaunuolio, kuriam buvo 
smarkiai sužalotos kojos, gyvy-

bę, jis mirė įvykio vietoje.
Šis mirtimi pasibaigęs inci-

dentas buvo jau penktas Aus-
tralijoje šiais metais.Australijo-
je fiksuojamų ryklių užpuolimų 
skaičius yra vienas didžiausių 
pasaulyje, tačiau žmonės per 
tokius incidentus žūsta retai.

BNS inform.
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Liepos 14-oji, 
antradienis, 
29 savaitė

Iki Naujųjų liko 170 dienos
Agurkų diena

Saulė teka 5 val., 
leidžiasi 21.49 val. 

Dienos ilgumas 16.49 val. 
Mėnulis – delčia.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Eigilė, Liberata, Liberatas, Vydas.
Rytoj:  Boneventūra, 

Boneventūras, Gerimantė, Enrika, 
Enrikas, Henrieta, Henrika, 

Henrikas, Henris, Herkus, Mantas, 
Rozalija (Rožė).

Poryt: Auksė, Danguolė, 
Danguolis, Fausta, Faustas, 

Karmela, Karmelas, Vaigauda, 
Vaigaudas, Vaigaudė.

Dienos citata
„Gyvenimas kasdien darosi 

vis sudėtingesnis ir eina 
kažkur savaime, o žmonės 
- pastebimai kvailėja, ir vis 
daugiau jų lieka nuošalyje 

nuo gyvenimo“ 
(A. Čechovas).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1789 m. Paryžiuje miestelėnai 
įsiveržė į Bastiliją - monarchizmo 
simbolį. Šis įvykis laikomas revo-
liucijos Prancūzijoje pradžia.

1867 m. sprogmenų gamin-
tojas Alfredas Nobelis, vėliau 
įsteigęs tarptautines premijas, 
pirmą kartą pademonstravo savo 
svarbiausią išradimą - dinamitą.

1958 m. per armijos karininkų 
sąmokslą su visa šeima bei minis-
tru pirmininku nužudytas Irako 
karalius Faisalas. Po perversmo 
Irakas paskelbtas respublika.

1959 m. JAV į vandenį nuleis-
tas pirmasis branduolinis krei-
seris. „The USS Long Beach“ su 
dviem branduoliniais reaktoriais 
galėjo pasiekti 30 mazgų greitį.

1999 m. Argentina ir Folklen-
do salos baigė 17 metų trukusį 
konfliktą ir atnaujino oro susisie-
kimą.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1940 m. Lietuvoje prasidėjo 
rinkimai į Liaudies Seimą.

1995 m. Aukščiausiasis 
Teismas pranešė, kad įvykdyta 
mirties bausmė Borisui Deka-
nidzei, nuteistam už žurnalisto 
Vito Lingio nužudymo organi-
zavimą.

Post scriptum
Iš sniego košės neišvirsi.

LAISVALAIKIS Nesaldūs cukinijų blynai
Ingredientai: 
• 500 g cukinijos
• 2 kiaušiniai 
• 1 svogūnas
• 4 valgomieji šaukštai kvietinių 
miltų
• 2 valgomieji šaukštai grietinės
• saujelė žalumynų: krapų, pe-
tražolių
• 0.5 arbatinio šaukštelio kepi-
mo miltelių
• 0.5 arbatinio šaukštelio druskos
• 50 g augalinio aliejaus kepi-
mui

Gaminimas: cukiniją sutarkuoti stambesne tarka. Suberti druską. Išmaišyti ir palikti 
pastovėti kiaurasamtyje, kol nubėgs sultys. Kiaušinius išplakti ir sumaišyti su grieti-
ne. Svogūną ir žalumynus susmulkinti. Cukiniją ir kiaušinių masę sumaišyti, sudėti 
smulkintus žalumynus, svogūną, suberti miltus sumaišytus su kepimo milteliais. Per-
maišyti. Kepti aliejuje keptuvėje, uždengus, iš abiejų pusių. Patiekti su liesa grietine, 
jogurtu, varškės padažu.

Naujas altorius Pandėlio bažnyčioje – iš sutaupytų lėšų

Prie naujojo altoriaus iš kairės: Panevėžio vyskupijos kurijos generalvikaras Eugenijus 
Styra, vyskupas Linas Vodopjanovas OFM bei Pandėlio parapijos klebonas Albertas 
Kasperavičius,

Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM pasirašė specialų aktą dėl naujojo altoriaus 
pašventinimo. Vienas jo egzempliorius iškeliaus į Panevėžio vyskupijos kuriją, o antrasis liks 
Pandėlio parapijos archyve.

Atnaujinti ir Pandėlio bažnyčios bokštai. O parapijos klebonas Albertas 
Kasperavičius pranešė, kad ketinama tvarkyti ir šventovės pamatus.

Linos Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Rajono religiniame gyve-
nime pastaruoju metu gausu 
įvykių. Antai Panevėžio vys-
kupas Linas Vodopjanovas 
OFM Rokiškio rajono de-
kanato parapijose per kiek 
daugiau nei savaitę lankėsi 
net triskart: šventino Kal-
vių koplyčią, teikė Sutvirti-
nimo sakramentą Kamajų 
jauniesiems tikintiesiems, o 
sekmadienį vyko į Pandėlį. 
Taip pat džiugia proga: šio 
miesto Švč. Mergelės Mari-
jos vardo bažnyčioje pasta-
tytas naujas altorius.

Unikalus įvykis
Altorių šventinimas deka-

nato bažnyčiose – retas įvykis. 
Lietuvai atgavus Nepriklauso-
mybę, daugumoje bažnyčių 
buvo pastatyti nauji altoriai: 
atsukti į tikinčiuosius, kaip 
priimta pagal Vatikano II su-
sirinkimo nuostatus.

Nauji altoriai dabar sta-
tomi retokai. Tad Pandėlio 
bažnyčioje – unikali šventė. 
Šventinti altoriaus atvyko Pa-
nevėžio vyskupas Linas Vo-
dopjanovas OFM.

Iškilmės pradžioje naujasis 
altorius buvo neapdengtas, be 
žvakių, kryžiaus, mišiolo ir 
kitų šv. Mišioms aukoti reika-
lingų dalykų. Iš pradžių, prieš 
šlakstydamas tikinčiuosius, 
vyskupas pašventino vandenį 

ir juo pašlakstė altorių, po to 
buvo kalbama speciali malda, 
altorius gausiai smilkomas.

Ir tik tada ant jo buvo pa-
dėtas kryžius, šv. Mišių knyga 
atneštos  ir uždegtos žvakės. 
Vyskupas su Pandėlio para-
pijos klebonu Albertu Kaspe-
ravičiumi priėmė parapijiečių 
atneštas atnašas. Jie, kartu su 
Panevėžio vyskupijos gene-
ralvikaru Eugenijumi Styra, 
aukojo šv. Mišias.

Vyskupo L. Vodopjanovo 
pamokslas buvo skirtas šių 
dienų aktualijoms. Kaip tik 
Pandėlio seniūnijos laukuose 
tuoj bus imamas gausus javų 
derlius. Tad vyskupas kvietė 
rūpintis ne tik savo laukais, 
daržais bei darželiais, bet ir 
atsigręžti į savo sielos dirvą. 
Ar joje gausiai sėjamas ir rū-
pestingai prižiūrimas tikėjimo 
grūdas? O gal ten  veši ir jį 
užgožia gyvenimo tuštybės ir 
pagundų piktžolės?

Vyskupas taip pat tikintie-
siems priminė pačią anksty-
viausią krikščionybės istori-
ją: kai Konstantino Didžiojo 
valdymo metais (323-337 m.) 
krikščionys buvo nustoti per-
sekioti ir jiems buvo leista 
Romos imperijoje laisvai iš-
pažinti savo tikėjimą, jie ėmė 
statyti bažnyčias. Ir svarbiausi 
kiekvienos bažnyčios elemen-
tai buvo trys: altorius, prie 

kurio aukojamos šv. Mišios, 
pulpitras, ant kurio padėtas šv. 
Raštas ir vyskupo sostas – iš 
čia skelbiamas Dievo žodis, 
mokomi tikintieji.

Sutaupė šventovės 
atnaujinimui
Po šv. Mišių, kaip ir dera 

parapijos dvasininkui, A. Kas-
peravičius paaiškino tikin-
tiesiems, iš kokių lėšų buvo 
įsigytas ir pastatytas naujasis 
bažnyčios altorius. Tai ne vie-
no ar kelių fundatorių dovana. 
Altorius pastatytas parapijie-
čių aukų, surinktų per trejus 
metus, dėka. Taigi, kiekvienas 
tikintysis, aukojęs už dvasi-
nius patarnavimus ar sekma-
dieninėse rinkliavose savosios 
šventovės išlaikymui, dabar 
galėjo akivaizdžiai pamatyti, 
kur buvo panaudotos jo skir-
tos lėšos. 

Pasak dvasininko, naujasis 
altorius kainavo 3 tūkst. Eur.

Dar šiek tiek daugiau nei 
12 tūkst. Eur parapija skyrė 
garsiųjų Pandėlio bažnyčios 
bokštų atnaujinimui. 

„Rokiškio Sirena“ prime-
na, kad Pandėlio bažnyčia 
savo bokštų neteko Pirmojo 
pasaulinio karo metu, 1915 
m. Idėja juos atstatyti 2003 
m. kilo Rokiškio krašto gar-
bės piliečiui Albinui Jasiūnui. 
Per keletą metų buvo surink-

tos reikalingos lėšos. 2006 m. 
liepos 9-ąją buvo pašventinti 
dovanotieji varpai. 

Tačiau po 14 metų bokš-
tams jau prireikė remonto.  
Klebonas A. Kasperavičius 
neslėpė, kad per tą laiką nu-
silupo bokštų dažai, reikėjo 
keisti atsilaupiusias skardas. 
Tačiau artėjant tradiciniams 
Pandėlio parapijos šv. Onos 
atlaidams, šventovę vėl puošia 
atnaujinti bokštai. 

O dvasininkas su parapijie-
čiais jau skaičiuoja naujus pla-
nus: ketinama tartis su statybi-
ninkais ir pradėti remontuoti 
bažnyčios pamatus. 

Parapijos klebonas A. Kas-
peravičius paskelbė, kad kaip 
ir pernai, šiemet taip pat bus 

renkamas Pandėlio parapijos 
metų parapijietis. Pernai buvo 
šiuo titulu pagerbtos trys ak-
tyvios parapijos moterys. A. 
Kasperavičius pranešė, kad 
bažnyčioje stovi speciali dė-
žutė, ir kiekvienas parapijietis 
kviečiamas įmesti lapelį su tri-
jų asmenų, jo nuomone, ver-
čiausių šio titulo, pavardėmis. 
Dvasininkas prašė neberašyti 
pernai metų parapijietėmis pa-
skelbtųjų pavardžių. „Manau, 
kad turime nemažai mūsų pa-
rapijai nusipelniusių žmonių“, 
– sakė jis.

Metų parapijietis tradi-
ciškai bus paskelbtas per šv. 
Onos atlaidus liepos 26-ąją.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

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

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

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimą

AVINAS. Vi-
sas savo jėgas 
skirsite darbui, 
todėl labai grei-

tai galėsite tikėtis tikrai 
puikių rezultatų. Jei kurį 
laiką nesėkmingai stengė-
tės užbaigti seniau pradėtus 
projektus, dabar tai padaryti 
tikrai nebus pernelyg sudė-
tinga. Greitu metu turėsite 
galimybę šiek tiek atsipūsti, 
tad tuomet, jei jau kurį laiką 
pasvajojate apie atostogas, 
dabar jau galite pradėti jas 
planuoti.

JAUTIS. No-
rėsite, kad reika-
lai klostytųsi tarsi 
savaime, tačiau 

tikslams įgyvendinti gali pri-
reikti gana nemažų pastangų. 
Jei kurį laiką atidėliojote tam 
tikrus darbus, dabar vertė-
tų susigriebti ir imtis vytis 
tvarkaraštį. Šiuo laikotarpiu 
galite jausti jėgų trūkumą, 
todėl pravartu susiplanuoti 
bent trumpą išvyką ar kokią 
kitą malonią pramogą, ku-
rios metu pailsėsite ir grįšite 
kupini energijos.

D V Y N I A I . 
Pagaliau turėsite 
galimybę skirti 
laiko vien tik sau. 

Pastaruoju metu daug dė-
mesio skyrėte darbui ir savo 
artimųjų gerovei užtikrin-
ti, tačiau dabar atėjo laikas 
pasirūpinti ir savimi. Net ir 
tuomet, jei atrodys, kad dar-
bai niekaip nesibaigia, pa-
sistenkite nuo jų atsiriboti ir 
šiek tiek pailsėti. Progų pale-
pinti save netrūks, todėl pa-
sistenkite jomis pasinaudoti, 
o ne skųskitės dėl galimybių 
trūkumo.

VĖŽYS. Galite 
netikėtai sulaukti 
svečių, ir tai ne-
būtinai džiugins. 

Nors ir nuogąstausite, kad 
viešnagė neleis pabaigti pra-
dėtų darbų, tačiau ir jūs nu-
sipelnėte poilsio. Pasisten-
kite į situaciją reaguoti kiek 
ramiau, pasvarstykite, kokie 
jūsų darbai neatidėliotini. 
Galite maloniai nustebti, kad 
suderinti darbą ir laisvalaikį 
yra paprasčiau, nei atrodo, 
todėl nesibaiminkite, jei ne 
viskas eisis pagal planą.

Astrologinė prognozė savaitei 
LIŪTAS. Lau-

kia malonūs su-
sitikimai: atnau-
jinsite ryšius su 

seniai matytais draugais arba 
turėsite galimybių užmegzti 
naujas pažintis. Nors įvairių 
darbų tikrai nestigs, šiek tiek 
laiko tikrai galėsite skirti 
savo mėgstamai veiklai. Ne-
atsisakykite progų susitikti 
su bičiuliais, išeiti pasilinks-
minti ar pasimėgauti kultūri-
ne veikla: net ir tuomet, jei 
atrodys, kad jūsų laukia ne-
atidėliotini darbai, šiek tiek 
malonaus poilsio tikrai bus į 
naudą.

M E R G E L Ė . 
Galimi malonūs 
įspūdžiai, todėl 
nepraleiskite pro-

gų suplanuoti išvyką, apsi-
lankyti teatre ar muziejuje. 
Būsite smalsūs: jus domins 
net ir tokia veikla, apie kurią 
anksčiau net nesusimąstėte, 
todėl kursite ateities planus 
ir svarstysite apie naujų idė-
jų įgyvendinimą. Vis dėlto 
pernelyg greitas užsidegimas 
gali labai greitai nuslopti, to-
dėl pasistenkite neperdegti.

S VA R S T Y -
KLĖS. Būsi-
te kaip niekad 
energingi, todėl 

įstengsite nuveikti kur kas 
daugiau, nei esate įpratę. 
Žvaigždės žada itin palankų 
metą sportininkams, kurie 
galės tikėtis iš tiesų puikių 
rezultatų. Jei ilgą laiką ati-
dėliojote tam tikrų darbų 
užbaigimą, dabar pats laikas 
susiimti ir atlikti tuos dar-
bus, kuriuos jau senokai ati-
dėliojate. Jei projektų užbai-
gimas ir vėl bus atidedamas 
neribotam laikui, vėliau gali 
tekti susidurti su rimtomis 
kliūtimis.

S K O R P I O -
NAS. Gali tek-
ti priimti rimtus 
sprendimus, kurie 

turės didelį poveikį jūsų ne-
tolimai ateičiai. Nors juos 
priimdami norėsite kuo ge-
riau viską apgalvoti, vertėtų 
nedelsti ir pasistengti, kad 
nepraleistumėte savo šan-
so. Šiuo laikotarpiu netrūks 
įvairių patrauklių pasiūlymų, 
tačiau jie turės savo „galio-

jimo terminą“ – jei delsite 
galvodami, kaip vertėtų pa-
sielgti, tikėtina, kad nieko 
nepešite.

ŠAULYS. Dar-
bingas metas. 
Galėsite tiesiog 
kalnus nuversti. 

Jei turite neužbaigtų darbų, 
imkitės ryžtingų veiksmų. 
Jei tam tikros užduotys kurį 
laiką atrodė neįveikiamos, 
turėsite galimybę su jomis 
susidoroti. Jei tam tikrų dar-
bų atlikimas pareikalaus kur 
kas daugiau pastangų, , nebi-
jokite prašyti pagalbos – ap-
linkiniai asmenys bus nusi-
teikę geranoriškai.

OŽIARAGIS. 
Jausitės mylimi 
ir naudingi: pa-
dėsite kitiems 

ir už tai bus atsidėkota. Jei 
atrodys, kad nieko nebespė-
jate, pasistenkite dėmesio 
skirti savo šeimos nariams 
ir artimiausiems draugams. 
Mažiau sėdėkite namuose – 
galbūt jau seniai nebuvote 
teatre ar muziejuje? Dabar 
tikrai turėsite progų šiek tiek 
pasilepinti, todėl pasinaudo-
kite tokiomis galimybėmis.

VANDENIS. 
Galite pajusti 
energijos trūku-
mą. Galbūt seniai 

atostogavote ar nerasdavo-
te laiko mėgstamai veiklai? 
Dabar tam palankus metas, 
todėl atsitraukite nuo darbų 
ir pasimėgaukite mėgstamais 
užsiėmimais. Saugiau dėme-
sio skirkite šeimai: išeikite 
pavakarieniauti, pradėkite 
planuoti bendras atostogas ar 
kartu pažiūrėkite filmą.

ŽUVYS. Li-
kimo siunčiami 
išbandymai nie-
kaip nepasibai-

gia, todėl norėsite pasislėpti 
nuo jus supančio pasaulio. 
Vis dėlto šiuo laikotarpiu 
žvaigždės jums pataria elgtis 
priešingai: kuo labiau nieko 
nenorėsite, tuo labiau sten-
kitės dažniau išeiti į žmones, 
imtis naujų idėjų įgyvendini-
mo ir t. t. Nors kasdienybėje 
gali tekti susidurti su įvairio-
mis kliūtimis, jas įveikę jau-
sitės kur kas labiau patenkin-
ti savimi.

PRO MEMORIA
Juodupės seniūnija:
VLADAS POVILAVIČIUS  1941.03.30 - 2020.07.02

Vasaronėse – premjerų metas
ir nauja vyrų ansamblio sudėtis

Rokiškėnų pamėgtosios 
Vasaronės Liongino Šepkos 
parke praėjusį ketvirtadie-
nį jau antrąjį kartą tapo 
lenktynėmis su lietumi. Ta-
čiau žiūrovai nė už ką ne-
nori kraustytis į Kultūros 
centro salę. Jie verčiau pa-
sirūpino ne tik kėdutėmis, 
bet ir skėčiais, kad tik būtų 
smagiau sėdėti parke po 
ąžuolais ir klausytis dviejų 
rokiškėniškų kolektyvų. Jų 
lenktynės su lietumi buvo 
laimėtos nežymia persvara: 
koncertui pasibaigus, už 
gerų 10-ies minučių Rokiš-
kyje nušniokštė lietus.

Publika į L. Šepkos parką, 
kaip paprastai, rinkosi gau-
siai. Dauguma – vyresni žiū-
rovai, nors netrūko ir šeimų 
su vaikais. Renginio progra-
ma: universali. „Medeinos“ 
moterų choras atliko nemažai 
rokiškėnams gerai žinomų 

kūrinių. Giedros Markevičie-
nės vadovaujamas kolektyvas 
turi savo veidą ir stilių. Nors 
repertuare yra ir gerai žinomų, 
populiarių dainų, tokių, kaip 
„Gintarai“, tačiau choras ne-
vengia ir iššūkių. Sudėtingos 
chorinės muzikos, a capella 
atliekamų harmonizuotų lie-
tuvių liaudies dainų. Šį chorą 
galima laikyti mūsų rajono re-
prezentaciniu: jis dažnai daly-
vauja įvairiose miesto ir rajono 
šventėse, vyksta koncertuoti į 
užsienio valstybes.

Kitas Kultūros centro ko-
lektyvas – vyrų vokalinis an-
samblis – taip pat turi savo vei-
dą. Kaip sakė jo vadovas Algis 
Bagdonas, ansamblio vizitinė 
kortelė – jaukūs romansai, 
rajono kūrėjų dainos. Ir šiam 
jaukiam susitikimui ansamblis 
paruošė premjerą – „Mano 
dainos“, kuriai tekstą parašė 
žinoma rajono poetė Vida Pa-
paurelienė, o muziką sukūrė 

Rimantas Tamošiūnas. Ši dai-
na pirmą kartą atlikta ir mūsų 
rajone, ir visoje šalyje.

Deja, į Vasarones kolekty-
vas atvyko nepilnos sudėties, 
todėl jam talkino „Medeinos“ 
damos. Suburti dainuojančius 
vyrus apskritai nėra lengva. 
O dar karantinis įnešė savų 
pokyčių: pasak Kultūros cen-
tro direktoriaus pavaduotojos 
Aušros Gudgalienės, kovid 
grėsmė ir yra pagrindinė prie-
žastis, dėl ko negalėjo pasi-
rodyti net du šio ansamblio 
dainininkai. Tačiau, pasak 
pašnekovės, tai puiki proga 
pakviesti ansamblio gretas 
papildyti naujokus, mylinčius 
muziką ir norinčius įprasmin-
ti savo laisvalaikį. 

O ketvirtadienį 19 val. vėl 
kviečia Vasaronės: jose pasi-
rodys svečiai iš Zarasų kraš-
to: „Čirvirvyrai“. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Lietuvos eksportas sausį-gegužę sumenko 8,7 proc. 
Lietuvos eksportas šių 

metų sausio–gegužės mėne-
siais buvo 10,97 mlrd. eurų, 
importas – 11,242 mlrd. eurų, 
arba atitinkamai 8,7 proc. ir 
15,1 proc. mažesnis nei per 
penkis 2019-ųjų mėnesius. 
Vien lietuviškos kilmės prekių 
eksportas smuko 12,7 proc. iki 
6,421 mlrd. eurų.

Lietuvos užsienio prekybos 
deficitas šių metų sausio-gegužės 
mėnesiais sudarė 271,8 mln. eurų 
ir buvo 4,5 karto mažesnis nei 

prieš metus (1,223 mlrd. eurų), 
negalutinius duomenis pranešė 
Statistikos departamentas.

Be mineralinių produktų, eks-
portas per metus sumažėjo 3,6 
proc., importas – 8,6 procento. 
Vien lietuviškos kilmės prekių 
eksportas be mineralinių produk-
tų sumenko 5,1 procento.

Svarbiausios Lietuvos ekspor-
to partnerės šiemet buvo Rusija 
(13,4 proc.), Latvija (9,4 proc.), 
Vokietija (8,3 proc.) ir Lenkija 
(6,9 proc.), importo – Lenki-
ja (12,4 proc.), Vokietija (12,2 

proc.), Rusija (10,4 proc.) ir La-
tvija (7,4 proc.).

Lietuviškos kilmės prekių 
daugiausia eksportuota į Vokietiją 
(10,6 proc.), Lenkiją (7,6 proc.), 
Švediją (7,2 proc.), Latviją (6,9 
proc.) ir Nyderlandus (5,8 proc.).

Per mėnesį (gegužę, palyginti 
su balandžiu) eksportas ūgtelėjo 
0,4 proc. iki 1,954 mlrd. eurų, im-
portas – 2,1 proc. iki 1,951 mlrd. 
eurų. Lietuviškos kilmės prekių 
eksportas per mėnesį sumažėjo 
1,9 proc. iki 1,089 mlrd. eurų.

BNS inform.
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vadovėlio skyrelis apie 
laisvuosius radikalus.

***
Vestuvės. Dainos, šokiai 

iki paryčių, brangi sodyba. 
Abi giminės nuoširdžiai 
džiaugėsi: vieni – iškišom 
kvailį, kiti: svetimų vaikų 
auginimas dabar jau ne mūsų 
problema.

***
– Štai jums puikus laikrodis, 

tiksli garsios šveicarų firmos 
laikrodžio kopija.

– Štai jums eurai. Tikslios 
tikrų eurų kopijos.

***
Elektriko CV įrašas: „gebu 

atlaikyti įtampą“ yra didelis 
privalumas.

*** 
Ateina močiutė prie perėjos 

ir sako policininkui:
- Gal galite mane dabar per 

gatvę pervesti? 
Policininkas sako:
– Dabar dega raudona 

šviesoforo šviesa. Palaukit 
žalios, ir tada galėsit eit.

– Kvaily, kai dega žalia, aš 
ir be tavęs moku gatvę pereiti.

***
Vyras pareina namo ir 

išgirdęs įtartiną krebždesį 
spintoje, atidaro jos duris. 
Pamato nepažįstamą vyriškį. 
Visas įsiutęs jo klausia:

– Ką čia veikiate?!
– Laukiu traukinio...
– Kokio dar traukinio?
– To, kuriuo turėjote išvykti 

į komandiruotę.
***
Numirė vyras. Žmona 

pastatė brangų paminklą ir 
jame užrašė: „Ilsėkis ramybėje, 
kol aš ateisiu...“

***
– Nepatikėsi, turiu Google+, 

facebook, one, skype...

– Žmogau, o tu gyvenimą 
turi?

– OMG, NE! Atsiųsi 
nuorodą?

***
Norint patikti moterims 

reikia būti protingu, turtingu, 
gražiu arba katinu.

***
Programuotojų vakarėlis. 

Vienas vyrukas lenda prie 
merginos. Tai nusibosta įkyrus 
garbintojas, ji išsitraukia 
iš beisbolo lazdą ir jam 
per galvą. Programuotojas 
nukrenta ant žemės, draugės 
pribėga:

– Ieva, nu kam tu su juo 
taip?

– Nieko. Persikraus – 
nusiramins...

***
Tikybos pamoka:
– Petriuk, kiek yra Dievo 

įsakymų?
– Dešimt.
– O kas bus, jei vieną 

sulaužysi?
– Liks tik devyni.
***
Čiukčia iš medžiotojų 

gavo dovanų paukštšunį – 
labai gerai, mat, pravers jam 
medžioklėje. Po kurio laiko 
medžiotojai atvažiuoja pas 
čiukčią ir klausia:

– Na, kaip tas šuo? Geras?
–  Velniai žino... Nieko 

gero... Ar tos antys per aukštai 
skraido, ar aš tą šunį per 
žemai mėtau.

***
Kiškis ant viso miško 

rėkia:
– Kas primušė mano 

brolį?!
Išlenda meška iš 

tankumyno:
– Aš primušiau. Ir ką?!
– Taip jam ir reikia!

– Alio, a čia gaisrinėn 
pataikiau?

– Taip, čia ugniagesiai. 
Kas dega?

– Nedega. Čia mušasi. 
Atvažiuokit greičiau!

– Jei mušasi, tai ne į mus 
kreiptis reikia?

– O tai į ką? Daugiau 
nežinau, kur skambinti: 
mušasi policininkas su 
daktaru.

***
Vyras iš komandiruotės 

grįžta namo anksčiau. Iškart 
bėga prie spintos, atidaro 
ją, pažiūri, o ten – nieko. 
Pažiūri po lova, žvilgteli 

Orų prognozė liepos 14-16 d.

už užuolaidos – irgi nieko. 
Iššniukštinėja visą butą, bet 
nieko neranda. Tada atsisėda 
prie stalo, išsitraukia butelį 
konjako, įsipila sau, įpila 
žmonai ir taria:

– Na, ką, brangioji... Sensti?
***
Pastorius skaito pamokslą. 

Prie jo prieina vienas iš 
klausytojų ir sako:

– Tėve, gretimoje salėje 
vyrai žaidžia pokerį!

– Gerai, sūnau mano, 
tuoj baigsiu skaityti ir 
prisijungsiu.

***
Atėjo vasara. Pirmasis 

ištirpo asfaltas.
***
Jau visas mėnuo, kaip 

vasara. O naujo vasaros hito, 
kuris visus erzintų, dar nėra. 
Net keista kažkaip...

***
– Atleiskite, jūs pelėda ar 

vyturys?
– Prašyčiau be įžeidinėjimų, 

aš – erelis!
***
Mokslininkai sukryžmino 

auksinę žuvelę su rykliu. Dabar 
šis hibridas išpildo tris norus. 
Paskutinius...

***
Ištrauka iš studento 

bakalaurinio darbo įžangos: 
„Mano darbas aktualus 
tuo, kad be jo man neduos 
diplomo“.

***
Seniai seniai viename 

mieste žmonės pastatė 
du paminklus: vaikino ir 
merginos. Abu jie žiūri 
įsimylėjusiomis akimis 
vienas į kitą daugelį amžių. 
Angelui jų pagailo, ir sako: 
aš jus atgaivinsiu. Bet tik 
vienai valandai... Kaip tarė, 
taip padarė. Atgiję vaikinas ir 
mergina, susikibę už rankų, 
nulėkė į artimiausius krūmus. 
Ten triukšmas, traškesys. 
Angelui pasidarė smalsu, ką 
jie ten veikia, ir jis žvilgtelėjo į 
tankmę. Joje mergina, pagavusi 
balandį, jį pakišo vaikinui po 
sėdyne. Tas jai sako:

– Laikyk šitą bjaurastį 
tvirčiau, dabar aš ant jo 
dergsiu.

***
Studento išmintis: miegoti 

po keturias valandas per parą 
visai nesudėtinga. Sudėtingiau 
neužmigti per likusias 
dvidešimt.

***
Berniukas Kalėdų proga 

gavo ne tą dovaną, kurios 
norėjo, nes Kalėdų Seneliui 
pasakė ne tą eilėraštuką, kurio 
mama mokė...

***
IT įmonės šefas 

darbuotojams sako:
– Man reikia stiprių 

programuotojų. 
Drąsiausi kelia rankas. O, 

pasirodo, jam reikia grindų 
plyteles iš mašinos iškrauti.

***
Kaimyninėje šalyje 

ekstremistine literatūra 
buvo pripažintas chemijos 

8-699-606608-699-60660

DIENOS BBQ! DIENOS BBQ! 

Staliukų rezervacija bei  užsakymai į namus tel.
Darbo dienomis 11-15 val.Darbo dienomis 11-15 val.

BALDAI

• Dvivietį, miegamą fotelį  ir 
patogią ovalią sofą su miegamuoju 
mechanizmu. Tel. 8 673 58 688. 
Rokiškis
• Staliuką. Ilgis 120 cm, plotis 60 
cm. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 670 67 115. Rokiškis
• Tvarkingą tachtą. Miegama dalis 
80x200 cm, išskleidus 160x200 
cm.. Yra ištraukiami stalčiai. 
Ištraukus stalčius, atvertus viršutinę 
dalį, galima padaryti dvigulę lovą. 

Kaina 95 Eur. Tel. 8 612 77 470. 
Rokiškis
• Geros būklės, 3 dalių ištiesiamą 
kampą, matmenys 260x200, kaina 
sutartinė. Tel. 8 616 57 668. 
Rokiškis
• Dvivietį fotelį. Be miegojimo 
mechanizmo. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 648 31 363. Rokiškis
• Grafų baldų minkštą kampą 
su miegojimo mechanizmu ir 
patalynės dėže. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 648 31 363. Rokiškis
• Vaikišką lovytę su čiužiniu. 

Matmenys 165x77. Tiek čiužinys, 
tiek lovytė, labai geros būklės – 
kaip nauji. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 620 31 920. Rokiškis
• Prieškambario baldus, kaina 
sutartinė. Tel. 8 605 90 025. 
Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Liepos 7-sios pavakarę kelyje prie 
Rokiškio, ties Sėlyne, rastas šuo su 
antkakliu ir grandine.  
Tel. 8 686 23 919.  
Rokiškis


