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Rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Sausio 19-oji, 
penktadienis, 

3 savaitė
Iki metų pabaigos liko

348 dienos.
Saulė teka 08.30 val., 

leidžiasi 16.29 val. 
Dienos ilgumas 7.59 val. 

Mėnulis – jaunatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Kanutas, Marijus, Morta, Raivedys, 
Gedvilė, Marius.

Rytoj:  Fabijonas, Sebastijonas, 
Daugvydas, Nomeda.

Poryt:  Agnietė, Galiginas, Garsė, 
Ineza, Inesa, Ineta, Ina.

Dienos citata
„Mūsų elgesys neturi 

priklausyti nuo to, ar žmonės 
mus myli, ar neapkenčia“ 

(E. M. Voinič).

Dienos skaičius
27

Tiek metų prabėgo nuo 1991 
m. sausio 17 d., kai buvo įkurtos 

Krašto apsaugos savanorių 
pajėgos. Šiuo metu šalyje yra 
apie 5 tūkst. karių savanorių, jų 
kuopos yra beveik visose šalies 

savivaldybėse.
 4-5 p.

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

2004 m. Vinstono Čerčilio 
papūgai sukako 104 metai. 
Paukštis, vardu Čarlis, ne tik 

beveik 40 metų pergyveno savo 
šeimininką, bet ir toliau keikė 

Adolfą Hitlerį.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1923 m. Šilutėje įvyko Klaipėdos 
krašto lietuvių suvažiavimas, 

kuriame nutarta prisijungti prie 
Didžiosios Lietuvos.

Post 
scriptum
Blogas darbas
 garsiai aidi.

Partijos 
Tvarka  ir  teisingumas
Rokiškio skyriaus
pirmininko, 
Rokiškio rajono
mero pavaduotojo
informacinis
pranešimas

Dėl susiformavusios 
naujosios daugumos

Rokiškio rajono socialdemokratai rajono savivaldybės taryboje paliko 
valdančiosios daugumos komandą ir su buvusia opozicija suformavo 
naują valdančiąją daugumą.

Norėdamas netrukdyti daugumai su meru greitai suderinti jų 
programą ir naują komandą, pasiūliau merui atleisti mane iš mero 
pavaduotojo pareigų artimiausiame tarybos posėdyje. 

Dėkoju kartu dirbusiems, palaikiusiems mūsų darbus, palaikantiems 
asmeniškai. Dėkoju kritikams už pastabas ir siūlymus. Rajone yra 
problemų ir darbų, kuriuos kartu nuveiksime.

Su pagarba, Egidijus Vilimas
2018 01 16 

Užs. 0588

Krašto apsaugos savanorių pajėgų gimtadienis: 
iškilmingoje rikiuotėje – rokiškėnų priesaika ir 
ypatingas apdovanojimas 506-osios kuopos kariui

AB „Rokiškio mašinų gamykla“
Siūlo darbą:

*metalo špakliuotojams-dažytojams
*suvirintojams

Tel. pasiteirauti: +37061157875

Krašto apsaugos savanorių pajėgų vadas pulkininkas Arturas Jasinskas (kairėje) Garbės savanorio ženklelius įteikė penkiems kariams. Tarp jų 506-osios kuopos grandinis Saulius Meilus (trečias 
iš dešinės).                                                                                                                                                                                                                                                                         KASP facebook paskyros nuotr.

4-5 p.
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KRIMINALAI

Apšvarino klojimą
Sausio 15 d. 14.16 val. vyras 
(gim. 1954 m.), gyv. Rokiškyje, 
pranešė, kad Kriaunų sen., 
Pasarčių k., pastebėjo, jog ant 
klojimo durų nebėra pakabinamos 
spynos ir nukirptos klėties 
dviejų durų skersinių užraktų 
tvirtinimo kilpos. Iš klojimo 
dingo traktoriaus galinis ratas su 
montuota padanga, spaustuvas, 
20 litrų talpos tepalas, dyzelinis 
tepalas, kuris buvo 10 litrų talpoje 
ir buteliuose po 2 litrus, įvairaus 
diametro varžtai, įvairūs raktai, 
kardaninis velenas, iš traktoriaus 
degalų bako išleista 60 litrų 
žymėto dyzelinio kuro. Iš klėties 
pavogta priekabos 4 vienetai ratų 
su padangomis, medinis verpimo 
ratelis. Nuostolis – 1 406 eurų.

Ir vėl smurtas  
artimoje aplinkoje
Sausio 15 d. 11.48 val. moteris 

(gim. 1973 m.), gyv. Rokiškio r., 
pranešė, kad tądien 9 val. prieš ją 
smurtavo neblaivus (1,68 prom. 
girtumas) buvęs sutuoktinis (gim. 
1968 m.), jis sulaikytas.

Degė nenaudojamas pastatas
Sausio 17 d. 12. 19 val. gautas 
pranešimas, kad Kreščionių k., 
Obelių sen., pil. po nakties rado 
sudegusį nenaudojamą pastatą.

Kreipėsi dėl pavogto kuro
Sausio 12 d. 13.26 val. moteris 
(gim. 1961 m.), gyv. Rokiškio 
r., pranešė, kad nuo gruodžio 
27-osios iki sausio 120-osios 
Rokiškyje, Žemaitės g., iš 
automobilio „Volvo“ atsukus 
kuro bakų varžtus, iš kuro bako 
pagrobta 576 l dyzelinio kuro. 
Nuostolis – 345 eurai.

Panevėžio apskrities 
VPK inform.

Rajono tarybos dauguma nusitaikė į didesnį taikinį
Rajono savivaldybės tarybos antradienio posėdis bus „karštas“. Naujoji dauguma, susiformavusi prieš pat Kalėdas, kai į opozicijos pusę 
perėjo socialdemokratų frakcija, imasi ambicingų taikinių: praėjusią savaitę ji nusitaikė į rajono savivaldybės administracijos direktorių 
Valerijų Rancevą, o šią ėmėsi dar didesnio taikinio – rajono vicemero Egidijaus Vilimo. Naujoji dauguma pasiekė rimtą pergalę – 
vicemeras artimiausiame rajono tarybos posėdyje traukiasi iš pareigų.

Kamuolys –
naujosios daugumos rankose
Valdančiosios daugumos palai-

kymo neturintys rajono vadovai at-
sidūrė sudėtingoje situacijoje. Nau-
ja dauguma turi galimybes atmesti 
kiekvieną jų siūlymą ar sprendimą. 
Ką ji ir parodė rajono tarybos pas-
kutiniąjame praėjusiųjų metų po-
sėdyje, vieningai atmetusi pirmąjį 
klausimą: atsisakiusi patvirtinti dar-
botvarkę. Jei nebūtų pasiektas kom-
promisas, tokia priešprieša galėtų 
tęstis tiek, kiek pageidautų rajono 
tarybos dauguma.

Taikėsi į vicemerą
Jau prieš Kalėdas vykusiame ra-

jono tarybos posėdyje naujoji dau-
guma neslėpė, reikalausianti atleisti 
iš pareigų vicemerą Egidijų Vilimą. 
Tai jau nebe pirmas bandymas tą pa-
daryti. Rugsėjo pabaigoje tuometinė 
opozicija skelbė interpeliaciją vice-
merui, tačiau atleisti jį iš pareigų ne-

užteko balsų. 
Po visą šalį sukrėtusių įvykių, kai 

po mirtimi pasibaigusio eismo įvykio 
du rajono mokyklų direktoriai sulaiky-
ti neblaivūs, o vienas jų – įtariamas ne-
laimės kaltininkas, kaltinimų viceme-
rui dar padaugėjo. Kadangi E. Vilimo 
atsakomybės sritis – rajono švietimas, 
naujoji dauguma „nevyniodama į vatą“ 
teigė, kad jis yra atsakingas už tai, kad 
dangstė šių direktorių ankstesnius nu-
sižengimus. Meras prieškalėdiniame 
rajono tarybos posėdyje kelti  viceme-
ro atstatydinimo klausimą atsisakė.

Situacija dėl vicemero atleidimo 
iš pareigų – ganėtinai kebli. Kadangi 
rugsėjį skelbtai interpeliacijai pritrū-
ko balsų, E. Vilimas įgijo imunitetą 
iki kovo pabaigos: interpeliacijos 
klausimas iki pavasario negali būti 
keliamas. Vienintelė išeitis įgyven-
dinti naujosios daugumos pageida-
vimą, kad vicemeras paliktų postą, 
– jam pačiam atsistatydinti.

Ar namukas pas nykštuką,

ar nykštukas pas namuką?
Kad nebūtų paralyžuotas rajono 

savivaldybės darbas, rajono vado-
vai privalėjo sėsti už derybų stalo. 
O prieš jas naujoji dauguma „pakėlė 
statymus“ – pareikalavo šaukti neei-
linį rajono tarybos posėdį, kuriame 
būtų svarstomas rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus Valeri-
jaus Rancevo atleidimas iš pareigų. 
Ir rajono tarybos naujoji dauguma 
nesunkiai pasiektų pergalę. Valdan-
čiojoje koalicijoje likusių balsų tie-
siog neužtektų apginti savivaldybės 
administracijos direktorių. 

Kaip praėjusiame „Rokiškio Si-
renos“ numeryje teigė vienas iš 
naujosios daugumos lyderių, kon-
servatorius Andrius Burnickas, sa-
vivaldybės administracijos direkto-
riaus V. Rancevo veikla susilaukia 
priekaištų, nes : „norėtume skai-
dresnių viešųjų pirkimų ir konkursų 
į biudžetinių ir savivaldybės įmonių 
vadovų postus, aktyvesnės poten-

cialių vadovų paieškos, griežto po-
žiūrio į korupciją, produktyvesnio 
dialogo tarp atskirų rajono įstaigų. 
Valerijus yra tikrai protingas, diplo-
matiškas ir solidus žmogus, bet iš 
administracijos direktoriaus norėtų-
si aiškaus ir konkretaus tikslų deri-
nimo su taryba ir tvirtos laikysenos 
siekiant tų tikslų“.

Esant tokiai situacijai, valdančiajai 
daugumai nebeliko nieko kito, kaip tik 
tartis su naująja dauguma. Iš pradžių, 
„Rokiškio Sirenos“ žiniomis, nesutar-
ta netgi dėl derybų vietos: meras dau-
gumos atstovus kvietė į savivaldybę, 
o šie – sėsti už stalo „jų teritorijoje“, 
vienos rajono įmonių konferencijų 
salėje. Visgi antradienio vakarą susi-
tikimas įvyko ir meras Antanas Vago-
nis su nauja koalicija sutarė, kad bus 
atleistas „tvarkiečių“ deleguotas vice-
meras E. Vilimas.

Tuo metu naujosios daugumos 
prašymo keisti administracijos direk-
torių, Darbo partijos atstovą Valerijų 

Rancevą meras kol kas įgyvendinti 
neskuba. „Šiuo metu yra dėliojamas 
biudžetas, yra sudėtingas laikotarpis, 
tai aš paprašiau, ar naujoji dauguma 
galėtų palaukti bent jau iki biudžeto 
priėmimo, kol mes apsvarstysime 
projektus, kuriuos esame suplana-
vę. Nebent naujas administracijos 
direktorius ar administracijos direk-
toriaus pavaduotojas sugebėtų šituos 
dalykus padaryti, tada viskas tvarko-
je“, – komentavo meras A. Vagonis. 
„Žmogiškai prašiau administracijos 
direktorių palikti iki kovo – balan-
džio mėnesio, pasakiau, kad jie gali 
jį pasikviesti, duoti užduotis, nurody-
mus, dėl to nėra problemų, bet neat-
statydinti“, – pridūrė jis.

Anot mero, naujoji dauguma at-
sakymą dėl administracijos direk-
toriaus galimybių tęsti darbus žada 
duoti artimiausiu metu. Visgi nepasi-
tikėjimo juo klausimas iš rajono tary-
bos darbotvarkės neišbrauktas.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Praėjusiais metais eismo saugos situacija Lietuvos keliuose išliko stabili
Eismo saugos situacija praė-

jusiais metais, palyginti su 2016 
m., išliko beveik nepakitusi - 
eismo įvykių šalies keliuose su-
mažėjo 0,3 proc., nepakito per 
metus žuvusiųjų skaičius (192), 
sužeista 0,1 proc. daugiau žmo-
nių. Pastebimas dviratininkų ir 
pėsčiųjų žūčių mažėjimas (ati-
tinkamai 23,5 proc. ir 6,8 proc. 
mažiau nei 2016 m.), rodo statis-
tikos duomenys.

Anot Susisiekimo ministerijos 
pranešimo, 2017-aisiais Lietuvoje 
pavyko išlaikyti 2016 m. pasiektą 
žymų eismo saugos situacijos page-
rėjimą, kai šalies keliuose per me-
tus žuvusiųjų skaičius, palyginti su 
ankstesniais metais, buvo sumažėjęs 
22,3 proc. Tuo metu pagal pasiektą 
pažangą Lietuva pirmavo tarp Euro-
pos šalių. Saugaus eismo specialistų 
teigimu, tokio lygio išlaikymas yra 
svarbus pasiekimas, nes pagal įvairių 

šalių praktiką po itin staigaus situa-
cijos pagerėjimo kitų metų rodikliai 
dažnai būna vėl blogesni.

Eismo saugos situacija pernai pa-
gerėjo keturiose iš dešimties šalies 
apskričių. Pagal žuvusiųjų skaičiaus 
mažėjimą didžiausia pažanga pasiek-
ta Utenos apskrityje, kur, palyginti su 
2016 m., netekčių keliuose sumažėjo 
perpus (nuo 14 iki 7). Mažiau aukų 
keliuose buvo ir Panevėžio, Vilniaus 
bei Kauno apskrityse - sumažėjo ati-
tinkamai 31 proc., 8,5 proc. ir 2,6 
proc. Šiaulių apskrityje žuvusiųjų 
skaičius nepakito, sužeistų eismo 
įvykiuose sumažėjo 22 proc.

Pusėje Lietuvos regionų situaci-
ja blogėjo, ypač Alytaus apskrityje, 
kur žuvo dvigubai daugiau žmonių 
(padaugėjo nuo 7 iki 15). Neigiamos 
tendencijos pastebimos ir Marijam-
polės apskrityje (46,2 proc. daugiau 
žuvusiųjų), taip pat Klaipėdos (35,7 
proc.), Tauragės (20 proc.) ir Telšių 
(14,3 proc.) apskrityse.

Visos Lietuvos mastu 36,4 proc. 
sumažėjo žuvusiųjų dėl pėsčiųjų kal-
tės, bet padaugėjo aukų dėl vairuoto-
jų (14,1 proc.) ir dviratininkų (33,3 
proc.) kaltės. Vis dar pasitaiko nema-
žai atvejų, kai ant pėsčiųjų užvažiuo-
jama perėjose (2016 m. - 491 eismo 
įvykis, 2017 m. - 502).

Šios tendencijos rodo, kad eismo 
saugai didelės įtakos turi pačių eismo 
dalyvių atidumas, atsargumas ir pa-
garba vieni kitiems kelyje. Susisieki-
mo ministerija ragina elgtis atsakin-
gai, kelyje rūpintis ne tik savo, bet ir 
kitų eismo dalyvių saugumu.

Eismo saugai gerinti šiais metais 
bus toliau modernizuojama Lietuvos 
kelių infrastruktūra, įrengiamos in-
žinerinės eismo saugos priemonės. 
Taip pat numatoma diegti inovaty-
vias eismo saugos priemones, kurios, 
tikimasi, paskatins vairuotojus kelyje 
elgtis atsakingiau.

Susisiekimo ministerijos  
inform.

Padėkite atpažinti šį žmogų!
Jei jo dar nepažinote, tai šiame filmuke tikrai sužinosite, kas jis toks. Ri-

čardas Matickas pasidalino savo filmuotais vaizdais apie  Taikos 9 namo 
„chebrą“ 1984-aisiais. Filmuką rastite tinklalapyje www.rokiskiosirena.lt.

Vyskupai: vasario 16-ąją tikintieji galės valgyti mėsą
Lietuvos Vyskupų Konferen-

cija paskelbė apie atleidimą nuo 
pareigos susilaikyti nuo mėsiškų 
valgių pirmąjį Gavėnios penkta-
dienį, vasario 16 dieną.

Pasak ganytojų, Pelenų diena 
prasidedanti Gavėnia skirta pasi-
ruošti Jėzaus Kristaus mirties ir 
prisikėlimo - Velykų šventei. Ti-
kintiesiems svarbus susikaupimo 
laikas yra paženklintas atgaila, ar-
timo meilės darbais ir malda.

Viena iš konkrečių atgailos iš-
raiškų - susilaikymas nuo mėsiškų 
valgių (abstinencija). Todėl visais 
metų penktadieniais, o ypač Ga-
vėnios metu, prisimenant Jėzaus 
Kristaus kančią ant Kryžiaus, ka-

talikai turi pareigą susilaikyti nuo 
mėsos.

„Šiemet pirmąjį Gavėnios penk-
tadienį švenčiame vasario 16-ąją, 
Lietuvos nepriklausomybės atkū-
rimo šimtmetį. Ši mūsų Valstybės 
sukaktis labai svarbi ir Bažnyčiai. 
Nepriklausomą Lietuvą kūrė lais-
vi, tikintys žmonės. Atsižvelgdami 
į šią džiugią ir reikšmingą mūsų 
Valstybės sukaktį, Lietuvos vys-

kupai kviečia visus jungtis į pa-
dėkos už laisvės dovaną maldą ir 
pirmąjį šių metų Gavėnios penk-
tadienį, vasario 16 d., atleidžia 
tikinčiuosius nuo pareigos susilai-
kyti nuo mėsiškų valgių“, - skelbia 
vyskupai.

Kaip primena ganytojai, parei-
ga susilaikyti nuo mėsiškų valgių 
ir toliau galioja visais kitais metų 
penktadieniais, o visi pageidaujan-
tys nuo mėsiškų valgių galės susi-
laikyti ir šių metų vasario 16 d.

„Dalinkimės vieni su kitais ne-
priklausomybės džiaugsmu! Te 
Jūsų džiaugsmui nieko netrūksta“, 
- žodžius iš evangelijos pagal Joną 
citavo vyskupai.

„Rokiškio Sirenos“ inform.
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2018 m. sausio 23 d. (antradienį) 10 val. Rokiškio rajono 
savivaldybės 1 a. salėje šaukiamas rajono savivaldybės tarybos 
posėdis.
Tarybos posėdžio darbotvarkė ir komitetų pasėdžio laikas 
skelbiamas interneto svetainėje www.rokiskis.lt (žr. ,,Naujienos“).

Užs. 0587

Metalo apdirbimo įmonei 
reikalingas inžinierius (-ė)
REIKALAVIMAI :
Aukštasis techninis išsilavinimas;
Geros anglų kalbos žinios;
Gebėjimas skaityti techninę dokumentaciją;
Geri darbo įgūdžiai dirbant MS Office bei AutoCAD 
programomis;
Atsakingumas, kruopštumas, gebėjimas dirbti tiek 
individualiai tiek komandoje.
PRIVALUMAI:
Darbo patirtis metalo apdirbimo įmonėje.

CV siųskite : marketing@pandmeta.com
Kontaktinis tel. +370 650 93326

Penktadienį kviečiami 
sportinio pokerio mėgėjai

PRIZAI:
I vieta: 100 Eur vertės 

daiktinis prizas arba 100 
„pigu.lt“ dovanų čekis pasi-
rinktinai

II vieta: 50 Eur vertės 
daiktinis prizas arba 50 „pigu.
lt“ dovanų čekis pasirinktinai

III vieta: 30 eur vertės 
daiktinis prizas arba 30 „pigu.
lt“ dovanų čekis pasirinktinai

4-9 vietos: paguodos pri-
zai ir FREE PASS.

Vakaro kombinacija - 22, 
33, 44.

Turnyro pradžia: sausio 19 
d. 18:30 val. (registracija nuo 

18 val.
Turnyro vieta: Nepriklau-

somybės a. 13 Rokiškis, III 
aukštas, įėjimas iš kiemo 
pusės.

Pradinis žetonų kiekis: 10 
000 (dalyvio aptarnavimo 
mokestis 5)

Neribotos įpirkos: 10 000 
žetonų iki 21:10 (dalyvio 
mokestis 5)

Žetonų papildymas 
21:10: 15 000 žetonų (daly-
vio mokestis 5)

P.S. galioja praeitame tur-
nyre laimėti FREE PASS'ai

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.

Tautodailininkai ir pretendentai į šį 
vardą kviečiami dalyvauti parodoje

Tautodailininkai ir pretendentai į tautodailininkų gretas kvie-
čiami dalyvauti parodoje. „Nenumaldomai greitai bėga laikas 
ir štai vėl ateina proga kuomet turime parodyti ką nuveikėme 
darbais per buvusius metus“, - sakė rajono taudodailininkų va-
dovė Birutė Dapkienė. Ataskaitinė darbų paroda vyks Rokiškio 
muziejuje nuo kovo vidurio. Planuojama išleisti Rokiškio tau-
todailininkų Lietuvos šimtmečiui paminėti katalogą. Norintieji 
į jį patekti, turės dalyvaut parodoje. Parodai meistrai kviečiami 
paruošti po 5 darbelius. 

Dėl aiškumų ar neaiškumų skambinkite 8 689 51279, Birutė

„Rokiškio Sirenos“ prenumeratos 
loterijos laimėtoja atsiėmė prizą

Iki naujųjų metų vykusią „Rokiškio Sirena“ laikraščio prenumeratos loteriją laimėjo Genovaitė Uldukienė. 
Šiandien ji atsiėmė prizą. Moteris labai džiaugėsi, mat prieš Kalėdas jau ketino pirkti naują televizorių, tačiau 
nutarė šiek tiek palaukti - o gal pasiseks loterijoje? Ir pasisekė! Sveikiname!

Panevėžio regiono gyventojai nuo gripo skiepijosi aktyviai
Nacionalinio visuomenės 

sveikatos centro prie Svei-
katos apsaugos ministerijos 
Panevėžio departamentas 
(NVSC Panevėžio depar-
tamentas) informuoja, kad 
2-ąją 2018 metų savaitę 
(sausio 8-14 d.) sergamumas 
gripu ir ūminėmis viršutinių 
kvėpavimo takų infekcijo-
mis (ŪVKTI) Panevėžio re-
gione dar padidėjo ir siekė 
74,49 atv./10 tūkst. gyv., kai 
pirmąją šių metų savaitę šis 
rodiklis buvo 42,00 atv./10 
tūkst. gyv.

Regiono gyventojai 
aktyviai skiepijasi
Panevėžio departamen-

to duomenimis, 2017-2018 
m. gripo sezonui Panevėžio 
apskričiai buvo skirta 9 697 
gripo vakcinos ,,Influvac“ 
dozės, kurios naudojamos 
rizikos grupių asmenų skie-
pijimui.

Rizikos grupėms priklau-
so: 65 m. ir vyresniems asme-
nys; nėščios moterys; asme-
nys, gyvenantys socialinės 
globos ir slaugos įstaigose; 
asmenys, sergantys lėtinėmis 
širdies ir kraujagyslių, kvė-
pavimo takų, inkstų ligomis, 
lėtinėmis ligomis susijusio-
mis su imuniniais mechaniz-
mais, piktybiniais navikais 
bei sveikatos priežiūros įs-
taigų darbuotojai. 

Iki šių metų pradžios re-
gione. jau įskiepyta 9 674 
sezoninio gripo vakcinos do-
zės.

Daugiausiai sergančiųjų –
Panevėžyje, 
mažiausiai – Kupiškyje
Praėjusią savaitę didžiau-

sias sergamumas gripu ir 
ŪVKTI, 135,57 atv./10 tūkst. 
gyv., kaip ir ankstesnėmis 
savaitėmis, išliko Panevėžio 
mieste. Š. m. sausio 1-7 d. 
gripas diagnozuotas 35 Pa-
nevėžio miesto gyventojams.

Mažiausias sergamumas 
gripu ir ŪVKTI praėjusią sa-
vaitę buvo registruotas Ku-
piškio rajone (13,37 atv./10 

tūkst. gyv.). Gripo atvejų ne-
buvo registruota.

Dėl gripo 
hospitalizuoti 
7 asmenys
Antrąąją šių metų savaitę 

(sausio 8-14 d.) Panevėžio 
regione dėl gripo buvo hos-
pitalizuoti 7 asmenys, iš jų: 
4 asmenys 2-17 m., 1 nėščia 
moteris, 2 suaugusieji, kai 
pirmąją 2018 m. savaitę dėl 
gripo į ligoninę buvo pagul-
dyti 5 asmenys, iš jų - 3 su-
augę ir 2 asmenys - 2-17 m. 
amžiaus.

Nacionalinio visuomenės 
sveikatos centro Panevėžio 

departamento inform.

Maisto paketų skurstantieji galės prašyti 
iki vasario 2 dienos

Dėl Socialinės paramos 
šeimai informacinės siste-
mos trikdžių metų pradžioje 
strigo prašymų gauti maisto 
produktų, įsigyjamų iš Eu-
ropos pagalbos labiausiai 
skurstantiems asmenims 
fondo lėšų, pateikimas. So-
cialinės apsaugos ir darbo 
viceministras Eitvydas Bin-
gelis penktadienį paskelbė, 
kad prašymų priėmimo ter-
minas pratęsiamas.

„Savivaldybės informuo-
tos, kad turi teisę prašymų 
priėmimo terminą pratęsti nuo 
sausio 25 dienos iki vasario 2 
dienos“, - pabrėžė E. Bingelis.

Viceministro teigimu, pro-

blemų dėl maisto paketų dali-
nimo neturėtų iškilti.

Pasak E. Bingelio, tradiciš-
kai išmokos pasiekia sąskaitas 
nuo 10 dienos, tačiau sausį 
Finansų ministerija perveda 
lėšas 11-12 dieną.Šalpos iš-
mokos mokamos už praėjusį 
mėnesį turi būti mokamos iki 
einamojo mėnesio 25 d.

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.
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Krašto apsaugos savanorių pajėgų gimtadienis: 
iškilmingoje rikiuotėje – rokiškėnų priesaika ir 
ypatingas apdovanojimas 506-osios kuopos kariui
Sausio 17-ąją Krašto apsaugos savanorių pajėgos šventė 27-ąsias įkūrimo metines. Šių pajėgų kariai yra arčiausiai mūsų: mūsų rajone veikia Krašto 
apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 506-oji lengvoji pėstininkų kuopa, kurios atsakomybės zona yra mūsų rajonas. Šiai veikliai 
ir iniciatyviai kuopai ši šventė ypatinga: prie Seimo rūmų iškilmingoje rikiuotėje tarnauti tėvynei prisiekė du jauni kuopos kariai – moksleivis ir gydytoja – tik 
gruodį baigę Bazinių kario savanorio įgūdžių kursą. O iškilmingame minėjime Vilniaus įgulos karininkų ramovėje Garbės savanorio titulą Krašto apsaugos 
savanorių pajėgų vadas pulkininkas Arturas Jasinskas įteikė 506-osios kuopos grandiniui Sauliui Meilui, kuris šiemet pradėjo skaičiuoti 25-uosius garbingos 
tarnybos savo šaliai ir jos žmonėms metus. S. Meilui įteiktas ženklelis – 37-asis. Vadinasi, per 27-erius metus jie buvo suteikti vos keturioms dešimtims 
Krašto apsaugos savanorių pajėgoms nusipelniusių asmenų. Pirmasis Garbės kario savanorio ženklelis priklauso Vytautui Landsbergiui.

Krašto apsaugos 
savanorių pajėgos 
vienija per 5 tūkst. karių
Krašto apsaugos sava-

norių pajėgų ištakos siekia 
1990-uosius metus. Jau tuo-
met Lietuvos persitvarky-
mo sąjūdis kvietė pilietiškus 
žmones rengtis šalies gyny-
bai. Tačiau Sukarintoji kraš-
to apsaugos tarnyba (1998 
m. perorganizuota į Krašto 
apsaugos savanorių pajėgas, 
– aut. past.) oficialiai buvo 
įkurta 1991 m. sausio 17-
ąją, kai šalį kaustė gedulas 
dėl Sausio 13-osios aukų, o 
po Vilnių važinėjo svetimos 
valstybės tankai. 

Šie kariai – bene pirmoji 
savanoriška organizacija. Jau 
tomis dienomis sariai savano-
riai nemažai nuveikė tramdy-
dami agresorių: sekė sovietų 
karinius dalinius, jų žmonių 
ir technikos judėjimą, rengėsi 
parlamento gynybai. 

Rokiškyje savanorių kuo-
pa pradėti burtis 1991 m. 
kovą: 27 savanoriai kovo 
11–17 d. saugojo Aukščiau-
siąją Tarybą. Ten kovo 17 d. 
Rokiškio vyrai prisiekė ginti 
tėvynę. Karių skaičius rajone 
augo: 1992 m. rajone veikė 
net trys kuopos, vėliau – 54-
asis batalionas. 2005 m. šis 
batalionas performuotas į 
541-ąją kuopą. Dabar Rokiš-
kio rajoną ir jo žmones gina 
506-osios lengvosios pėsti-
ninkų kuopos kariai savano-
riai.  Kuopa vienija per šimtą 
skirtingo amžiaus, skirtingų 
profesijų karių. Tai bene gau-
siausia savanorių organizaci-
jų mūsų rajone.

Prisiekė 
ypatingoje vietoje
Ir jos gretos nuolatos pil-

nėja. Sausio 17-osios pary-
čiais į Vilnių dalyvauti iškil-
mingoje rikiuotėje kartu su 
kuopos vadu kapitonu Ser-
gejumi Afanasjevu ir kuopi-
ninku vyresniuoju seržantu 
Ramūnu Lavinsku vyko du 
kuopos naujokai. Pasipuošę 
naujutėlaitėmis uniformo-
mis, rankose laikydami iš-
skirtinį kario savanorio žen-
klą – bordo spalvos beretę, 
papuoštą Krašto apsaugos 
savanorių pajėgų ženklais: 
trijų ąžuolo lapų fone sukry-

žiuotais kardais, jie su jaudu-
liu laukė ypatingos ceremo-
nijos: pačioje šalies širdyje, 
Simono Daukanto aikštėje, 
greta 1991 m. sausio bari-
kadų, šalia Seimo, kuriame 
prisiekė pirmieji kariai sava-
noriai, jie taip pat visam gy-
venimui pasižadės ginti savo 
valstybę ir jos žmones. Kaip 
sako patyrę kuopos kariai, ši-
tokia garbė tenka ne kiekvie-
nam kariui, o ir priesaikos 
ceremonijos prie parlamen-
to jau daug metų nėra buvę. 
Šie jauni kariai – moksleivis 
Valentinas Pužas ir Rokiškio 
psichiatrijos ligoninės gy-
dytoja Aldona Šileikaitė ką 
tik – gruodį – baigė Bazinių 

kario savanorio įgūdžių kur-
są. Jų laida – jau 57-oji karių 
savanorių laida.

Nors iškilimingos rikiuo-
tės pradžia numatyta tik 
11.30 val., į ją kuopos kariai 
ir valdymo grupė išskubėjo 
jau 4 ryto. Dar gerokai prieš 
septintą ryto Seimo prieigo-
se jau pilna karinių autobu-
sų ir automobilių. Vienoje 
grupėje – 62 kuopų valdymo 
grupės, dalyvausiančios iš-
kilmingoje rikiuotėje. Kitoje 
grupėje rikiuojasi kariai, ne-
šini miestų, kuriuose jos dis-
lokuotos, vėliavomis. Tarp 
gausybės vėliavų – Krašto 
apsaugos savanorių pajėgų 
kuopos veikia kone kiekvie-

noje šalies savivaldybėje –
ryškiai matyti išskirtinė Ro-
kiškio vėliava.

Jaunieji kariai savanoriai 
rikiuojasi į du skaitlingus 
būrius, kartu su savo kurso 
draugais. Jų šioje aikštėje – 
net 73. Išlydėdami jaunimą, 
kuopos vadas S. Afanasjevas 
ir kuopininkas R. Lavinskas 
rūpestingai apžiūrėjo, ar 
teisingai suformuotos bere-
tės, ar uniformos dėvimos 
tinkamai: kariai yra reiklūs 
tvarkai ir tinkamai prižiūrėti 
uniformą reikia įgūdžių. 

Iškilmingos rikiuotės ce-
remonija repetuojama net du 
kartus. Priekabūs vadovai 
pastebi menkiausias smul-

kmenas. Prieš dešimtą valan-
dą repeticija baigta: kariai 
savanoriai skuba į šv. Mišias 
Šv. Ignoto bažnyčioje.

Po jų – iškilminga ri-
kiuotė, kurią stebėjo Sei-
mo pirmininkas Viktoras 
Pranckietis, Krašto apsau-
gos ministras Raimundas 
Karoblis, Aukščiausiosios 
Tarybos-Atkuriamojo Seimo 
pirmininkas  Vytautas Lans-
bergis, aukšti užsienio šalių 
diplomatai bei karininkai. 
Čia pat su savo organizacijų 
vėliavomis išsirikiavo pir-
mieji kariai savanoriai, kurie 
jau išėjo į atsargą. 

Iškilmingą rikiuotę vedė 
Krašto apsaugos savanorių 
pajėgų vadas Arturas Jasins-
kas. Tarp gausybės miestų 
vėliavų joje – ir Rokiškio 
vėliava. Kiekviena kuopą 
rikiuotėje atstovavo jos va-
das ir valdymo grupės narys. 
Tarp 62-ųjų kuopų vėlukų 
pačiame rikiuotės centre 
plazdėjo ir 506-osios kuo-
pos, kurioje tarnauja mūsų 
rajono kariai ir kraštiečiai, 
vėlukas.

Rikiuotės metu kariams 
sėkmės linkėjo Seimo pirmi-
ninkas Viktoras Pranckietis, 
krašto apsaugos ministras 
Raimundas Karoblis. „Man 
be galo džiugu, kad jog tai, 
kas prieš 27 metus prasidėjo 
būtent čia, prie Parlamento, 
šiandien gyvuoja ir auga kaip 
svarbi Lietuvos kariuome-
nės atrama - nuo dalyvavimo 
pratybose iki tarnybos tarp-
tautinėse operacijose su pro-
fesionaliais kariais. Šiandien 
priesaiką duos dar 73 savano-
rių, ir tai – aiškus įrodymas, 
jog suprantame, kad laisvė – 
ne duotybė, o vertybė – kurią 
iškovojus reikia būti visada 
pasirengus apginti.

 Juo labiau, kad gyvena-
me nesaugiausiu laikotarpiu 
per pastaruosius 27 metus. 
Taip, šiandien šioje aikštėje 
nebėra barikadų, po mūsų 
miestus nebevažinėja oku-
pantų tankai, tačiau vos už 
pusantro tūkstančio kilo-
metrų tokias pačias kovas 
kovoja mūsų broliai ukrai-
niečiai. Tad grėsmės nie-
kur nedingo, tik įgijo naują 
pavidalą: interneto trolių, 
melagingų naujienų, propa-

gandos ir kibernetinių atakų. 
Ir geriausias mūsų ginklas 
prieš tokias grėsmės yra 
stipri pilietinė visuomenė – 
sugebanti kritiškai vertinti 
supantį informacijos srautą, 
vykstančius geopolitinius 
procesus bei pasirengusi 
stoti valstybės nepriklauso-
mybės gynybon.

 Mėgstu sakyti, kad jog 
patriotizmas yra ne jausmas. 
Tai yra veiksmas. Ir šiandien 
prieš save matau geriausią 
patriotiškos visuomenės 
dalį, kuri savo pasiryžimą 
ginti laisvę išreiškė konkre-
čiu veiksmu“, – sveikinomo 
kalboje sakė krašto apsau-
gos ministras R. Karoblis.

 Nuaidėjo salvės iš seno-
vinės patrankos, dedikuotos 
Lietuvos Respublikai, Lie-
tuvos kariuomenei ir Krašto 
apsaugos savanorių pajė-
goms.

Po iškilmingos rikiuotės 
Vilniaus įgulos karininkų ra-
movėje Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos savanorių pajėgų va-
dai pasirašė kasmetį savano-
rių pajėgų bendradarbiavi-
mo planą, numatantį bendrą 
karių dalyvavimą kovinio 
rengimo, veiklos ir sporto 
renginiuose.

Tarp Garbės savanorių –
mūsų kuopos atstovas
Iškilmingame minėjime 

Vilniaus įgulos karininkų ra-
movėje – labiausiai nusipel-
niusių karių apdovanojimai. 
Juose karius sveikinęs pir-
masis garbės savanoris Vy-
tautas Landsbergis kalbėjo 
apie kario priesaikos, garbės 
svarbą. Jam pilnutėlė salė 
plojo stovėdama. 

Tarp apdovanojimus pel-
niusiųjų, kariai garsinę šalies 
vardą tarptautinėse sporto 
varžybose, pagarsėję pilie-
tiškumu ir budrumu saugant 
valstybei svarbius objek-
tus, švenčiantys nepriekaiš-
tingos tarnybos jubiliejus. 
Kaip sakė Krašto apsaugos 
savanorių pajėgų vadas A. 
Jasinskas, Garbės savanorio 
vardas ilgą laiką nebuvo tei-
kiamas, tačiau nuspręsta šią 
gražią tradiciją atgaivinti. 
Per 27-erius metus šis ti-
tulas suteiktas vos kelioms 
dešimtims asmenų, todėl jis 

Tarp miestų, kuriuose yra Krašto apsaugos savanorių pajėgos, yra ir Rokiškis, todėl jo vėliava garbingai įnešta 
iškilmingos rikiuotės metu.

506-osios kuopos valdymo grupė – kuopininkas vyresnysis seržantas Ramūnas Lavinskas (su kuopos vėluku) ir 
kapitonas Sergejus Afanasjevas (pirmasis iš dešinės) iškilmingos rikiuotės metu.



5 psl.  2018-01-19

Rajono laikraštis

Krašto apsaugos savanorių pajėgų gimtadienis: 
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– ypatingai vertingas. Šie-
met toks vardas suteiktas tik 
penkiems kariams: vienam 
iš tūkstančio tarnaujančių-
jų šiose pajėgose. Tarp šių 
karių – ir 506-osios kuopos 
grandinis Saulius Meilus.

Apie šį ypatingą karį 
kuopos vadas kapitonas S. 
Afanasjevas negaili gražių 
žodžių. Tuometinėse Suka-
rintose krašto apsaugos sa-
vanorių gretose tarnauti S. 
Meilus pradėjo dar nepilna-
metis, tolimais 1993-aisiais: 
talkino pratybose. Sulaukęs 
pilnametystės, davė prie-
saiką ginti savo šalį ir jos 
žmones. Ir ją tęsi iki šiol: 
yra vienas aktyviausių, ini-
ciatyviausių kuopos karių, 
daug dėmesio skiriantis savo 
tobulėjimui, kursams, mo-
kymams. Be to, jis aktyviai 
dalyvauja kuopos gyvenime 
ne tik pratybų ir mokymų 
metu: jis negaili savo lai-

ko, savo turimos technikos 
kuopos labui. O kiti kuopos 
kariai, ypač jaunimas, turi 
įkvepiantį pavyzdį, į ką jie 
turi lygiuotis savo tarnyboje. 

Paskatino draugai
Pirmą kartą kuopos duris 

prieš 25-erius metus S. Meilus 
pravėrė kaip ir daugelis jaunų 
rokiškėnų – draugų paskatin-
tas. „Draugai seniausiai baigė 
tarnybą. O aš likau. Ir nežadu 
trauktis: man čia patinka“, – 
sako jis. Lygindamas šiandie-
ninę savanorių pajėgų būklę 
ir materialinę baze su ta, kuri 
buvo prieš 25-erius metus, S. 
Meilus neslepia: viskas spar-
čiai žengia į priekį. Ir kariai 
žengia į priekį: pašnekovas 
prisipažįsta, kad neįsivaizduo-
ja tarnybos  be naujų kursų, 
mokymų, įgytų įgūdžių, sa-
vęs tobulėjimo. Ir tie 25-tieji 
tarnybos metai bėga sparčiai: 
kitados dvidešimtmetį atitar-

nauti atrodė sunki užduotis, 
o dabar ir sidabrinis tarnybos 
jubiliejus čia pat. Kokia di-
džiausia svajonė ir tikslas? 
Atsakymas paprastas: kad 
kuopai gerai sektųsi.

Kario savanorio tarnyba 
užima nemenką laisvalaikio 
dalį. Ar tam neprieštarauja 
kario šeima? S. Meilaus žmo-
na Audinga sako, kad šeimos 
gyvenimas bėga tarnybos rit-
mu: apie pratybas, mokymus 
kariams skelbiama iš anksto, 
todėl šeima gali ramiai dė-
lioti savo planus. Ji neslepia 
pasididžiavimo savo mylimu 
žmogumi. O ir sūnus Justas ly-
giuojasi į tėtį: nuo pat mažens 
jis dažnas svečias kuopoje, 
gerai žino apie kario kasdie-
nybę. O gal ir jis, laikui atėjus, 
vilksis kario uniformą? Tėvai 
šiam sprendimui neprieštarau-
tų, S. Meilus džiaugtųsi, jei 
sūnus sektų jo pėdomis. „Ta-
čiau tą jis turi nuspręsti pats“, 

– sako pašnekovas. 
Jis teigė, kad Garbės sa-

vanorio titulas – labai neti-
kėtas,tačiau labai brangus 
įvertinimas. „Mano ženklelis 
pažymėtas 37-uoju numeriu. 
Per 27-erius metus nuo Kraš-
to apsaugos savanorių pajėgų 
jį teturi vos kelios dešimtys 
žmonių. Tai rodo, kokios ypa-
tingos vertės šis vardas“, – 
sakė S. Meilus.

Baltą chalatą 
jau savaitgalį keis
į uniformą
O ko tikisi iš tarnybos 

Krašto apsaugos savano-
rių pajėgose tik ką prisiekę 
kariai. Valentinas Pužas į 
tarnybą atėjo brolio Vaido 
pėdomis. 506-ojoje kuopoje 
tarnauja trijų šeimų žmonės: 
broliai Vitkauskai ir Pužai, 
broils ir sesuo Adomas Va-
lentas ir Ema Valentaitė. 

Aldoną Šileikaitę iš toli-

mojo Vilkaviškio į Rokiškį 
atviliojo darbas. Vilniaus uni-
versitete medicinos studijas 
baigusi jauna gydytoja ieško-
jo tinkamiausios, daugiausiai 
perspektyvų ir galimybių tei-
kiančios darbo vietos. Ir jos 
tikslus atitiko Rokiškio psi-
chiatrijos ligoninė. Per trejus 
darbo metus jauna gydytoja 
jau pažino provincijos rutinos 
darbas-namai skonį, todėl vie-
nas pokalbis draugų kompani-
joje su Gargžduose tarnaujan-
čiu kariu savanoriu paskatino 
įgyvendinti vieną svajonę: im-
tis karinės tarnybos. 

Pašnekovė pasakoja, kad 
nei draugų, nei pažįstamų 
iki tol 506-ojoje kuopoje 
neturėjo. Jos valdymo gru-
pės nariai kandidatę į karius 
savanorius sutiko su nuosta-
ba. Kuopoje ji sulaukė pa-
laikymo ir paskatinimo. Tad 
gruodį kartu su V. Pužu išvy-
ko į Bazinių kario savanorio 

įgūdžių kursą.
Jame abu kariai savano-

riai tikėjosi rūstesnių iš-
bandymų. „Kiekvieną dieną 
skyrių vadai klausdavo, ar 
nėra norinčiųjų grįžti namo, 
juokdavosi, nematą rankų 
miško. Norinčiųjų namo ne-
buvo: grįžti nebaigus kurso 
reiškia pripažinti sau, kad 
pralaimėjai. Todėl atkrito 
vos keli kursų lankytojai“, – 
pasakojo A. Šileikaitė.

V. Pužas degančiomis 
akimis dalinosi žygių, mo-
kymų įspūdžiais. Jis neslė-
pė: kiekviena diena atnešda-
vo naujų žinių, išbandymų. 
Viskas buvo įdomu: ir nak-
tiniai žygiai miške, ir šaudy-
mo pratybos. Prisiminti, ką 
išmoko, ir patobulinti savo 
žinias kariai galės jau šį sa-
vaitgalį – 506-ojoje kuopoje 
rengiamos pratybos. 

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.

Priesaikos ceremonija. Pirmojoje eilėje antroji iš dešinės – rokiškėnė Aldona Šileikaitė. 
KASP paskyros facebook  nuotr,

Ten, kur 1991-ųjų sausį stovėjo barikados, po iškilmingos rikiuotės kariai rokiškėnai įsiamžino su Krašto apsaugos 
savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės vadu pulkininku leitenantu Vidu Zabiela (antrasis iš kairės) ir 
štabo viršininku majoru Gintautu Ciesiūnu (antrasis iš dešinės).

Garbės savanoris Saulius Meilus su šeima – žmona Audinga ir sūnumi Justu.

Ką tik prisiekę tarnauti tėvynei 506-iosios kuopos jaunesnieji eiliniai Valentinas Pužas ir Aldona Šileikaitė. 
„Rokiškio Sirenos“ nuotr. 
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TRANSPORTO PRIEMONĖS
• VW Passat 1999 m. benzinas 1.6 
74 kW TA du metai. Geros būklės. 
Kaina 1450 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• 1987 m. AUDI 80 benzinas, 
be dokumentų, važiuojanti, nėra 
akumuliatoriaus, nesupuvusi.  
Kaina galutinė. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• AUDI 80 1986 m. b2 1.8 benzinas 
dujos, TA tvarkinga. Kaina 520 Eur. 
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• VW golf4 dyzelis 1.9 l TDI, 
baigėsi TA. Skambinkite geriau 
dieną. Kaina 650 Eur.  
Tel. 8 675 42 936. Rokiškis
• 2003 m. TOYOTA COROLLA 
(5 durys) 2,0 D4D (66 kW). . 
Kaina 2200 Eur. Tel. 8 656 76 207. 
Rokiškis
•  2003 m. TOYOTA Avensis 
Combi 2,0 l D4D (85 kW), TA iki 
2020 m. . Kaina 2750 Eur.  
Tel. 8 656 76 207. Rokiškis
• Motociklą PLANETA IŽ 5 ,1991 
m. važiuojantis, tvarkingas TA 
2018 05. Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 633 01 255. Anykščiai
• Tvarkingą kemperį Fiat ducato. 
Dyzelinis 2.5 l variklis, geros 
būkles, viskas veikia. Labai 
ekonomiškas, patogus.  
Kaina 2600 Eur.. Tel. 8 641 57 036. 
Kupiškis
• Automobilį FORD fiesta 1980 
m., važiuojantis, turi elektros 

instaliacijos defektų.  
Tel. 8 600 04 878. Rokiškis
• VW  GOLF 3 1993 m. 1.8 
benzinas-dujos, TA iki 2019 m., 
važiuoklė tvarkinga, užsiveda 
puikiai abiem kurais, dujų balionas 
atsarginio rato vietoje, dujos 
įrašytos į dokumentą. Kaina 480 
Eur. Tel. 8 636 93 863. Anykščiai
• Lengvojo automobilio savos 
gamybos priekabą-tralą. (TA, 
draudimas, dokumentai).  
Tel. 8 614 32 843. Biržai
• VW Golf 1995 m., 1.9 TDI, 66 
kW, 4 durys, skubiai.Kaina 280 
Eur. Tel. 8 687 49 303. Rokiškis
•  SEAT Toledo Vario universalas, 

kablys, elektriniai langai, šildomos 
sėdynės, žalia spalva, 1999 m. 
1,9 TDI TA 2 metams. Lietuvoje 
neregistruota. Kaina 950 Eur.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• VW GOLF 4 dyzelis 1.9 l TDI, 
baigėsi TA, informacija teikiama 
telefonu. Kaina 650 Eur.  
Tel. 8 675 42 936. Rokiškis
• OPEL Vectra, hečbekas 1996 m. 
1.6 l 74 kW, benzinas, patikima, 
ekonomiška. 100 km tik 5 l 
benzino, užsiveda, važiuoja, naujas 
akumuliatorius, stoglangis, TA dar 
1.5 metams. Rida 254 tūkst. Sėdi ir 
važiuoji!. Kaina 420 Eur.  
Tel. 8 604 01 912. Rokiškis

• SUBARU Legacy III 2004 m. 
2,5 l 121 kW naujasis variklis, 
automatinė greičių dėžė, viskas 
veikia gerai, kėbulas gražus. Prieš 
2000 km keisti tepalai, žvakės, 
filtrai, priekinės stabdžių kaladėlės. 
Panoraminis stogas, elektra 
šildomos sėdynės , A/C , TA iki 
2019-09. Kaina 1850 Eur.  
Tel. 8 626 82 838. Rokiškis
• "AUDI a4 b5 1.6 l benzinas-
dujos, važiuoja abiem kurais, 
keistas diržų komplektas, galiniai 
diskai, visos kaladėlės, yra 
parkatronikai, dokumentuose 
benzinas - dujos, balionas 
atsarginio rato vietoj, su patikra,  
TA iki 2019 07 27, lengvo lydinio 
ratai 16. Kaina 800 Eur.  
Tel. 8 628 04 332. Rokiškis"
• AUDI A4 1995 m. 1.9 TD 
66 kW,  sedanas, nejungia 
trečiosios pavaros, važiuoklę 
reikia remontuoti. TA iki 2018 11. 
Kaina 450 Eur. Tel. 8 625 81 278. 
Rokiškis
• FORD Focus visą arba dalimis 
1.6 l benzinas. Tel. 8 628 47 947. 
Kupiškis
• PEUGEOT 807 2005 08 dyzelis, 
2,2 l , 94 kW. Iš Voketijos. TA 
dvejiems metams. Su rimtu pirkėju 
kaina derinama. Kaina 1900 Eur. 
Tel. 8 613 86 877. Rokiškis
• 1992 m. Audi A6 Avant 2,5 
dyzelis 103 kW, TA iki 2019 09, 

oda. Kaina 780 Eur.  
Tel. 8 616 93 529. Rokiškis
• Motorolerį YBEN 2012 m. TA 
– atlikta, motoroleris tvarkingas. 
Kaina 320 Eur. Tel. 8 643 51 067. 
Rokiškis
• MAZDA 323 f 1.5 l 65 kW, TA 
iki 2018 10. Optika sveika. Langai 
elektriniai. Veikia. Rankinis stabdis 
veikia tinkamai. Slenksčiai, dugnas, 
išmetimo vamzdis tvarkingi. 
Padangos važinėtos vieną sezoną. 
Nauji priekiniai amortizatoriai. 
Kaina 350 Eur. Tel. 8 695 29 133. 
Kupiškis
• VW Golf4 dyzelis 1.9 l TDI, 
baigėsi TA. Skambinti dieną. 
Kaina 650 Eur. Tel. 8 675 42 936. 
Rokiškis
• VW Passat 2001 m. 1.9 l TA iki 
2019 03, šaltu varikliu sunkiai 
užsiveda. Kaina 1100 Eur.  
Tel. 8 605 36 953. Rokiškis
•  BMW 330 automobilį. Sedanas. 
Sidabrinės spalvos. 141 kW 
3 l dyzelinas. 2003 m.  TA ir 
draudimas galioja. Variklis veikia. 
Facelift'as. Kaina 1300 Eur.  
Tel. 8 651 65 661. Rokiškis
• 1997 m. AUDI A4 B5  universalas 
TA 1,5 m. 1.9 81 kW.  
Kaina 1450 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• Automobilinę priekabą.  
Kaina 410 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis

Startuoja kasmetinė aplinkosauginė 
akcija „Kaminukas“

Aplinkos apsaugos pareigūnai 
sausio mėnesį pradėjo aktyvią 
aplinkos oro taršos prevenciją ir 
neteisėto atliekų deginimo kon-
trolę. Tai tradicinė akcija „Kami-
nukas“, kuri vyks didžiojoje šalies 
dalyje iki pat žiemos pabaigos.

Pagrindinė akcijos metu vykdo-
ma priemonė – patikrinimai pramo-
niniuose bei gyvenamuosiuose ra-
jonuose, kurių metu bus tikrinama, 
kaip eksploatuojamos katilinės ir 
įvairaus kuro katilai, koks kuras de-
ginamas. Padidintą taršą skleidžian-
tys šaltiniai bus nustatomi vizualiai, 
o tuomet – imamasi visų priemonių 
išaiškinti galimus pažeidimus ir 
nustatyti pažeidėjus. Taip pat pasi-
rinktinai bus tikrinamos transporto 
priemonių remonto dirbtuvės, garažų 
bendrijos, baldų gamybos ir medžio 
apdirbimo įmonės, ar jose nedegina-
mos atliekos.

Su intensyviu šildymu susijęs oro 
taršos padidėjimas ypač juntamas in-
dividualių namų rajonuose, kuriuose 
patalpos kartais šildomos naudojant 
net ir įvairias atliekas (pvz., dažytus, 

impregnuotus langų rėmus, duris, 
staktas, laminuotus baldus, panau-
dotus rūbus, avalynę, plastikines 
talpas ar net labai kenksmingomis 
cheminėmis medžiagomis apdorotus 
pabėgius), o šioms degant į aplinką 
išsiskiria žmogaus sveikatai pavo-
jingos medžiagos, kietosios dalelės, 
kurios kuo smulkesnės ir mažiau ma-
tomos – tuo pavojingesnės sveikatai. 
Oro tarša, kaip paskaičiavo Pasaulio 
sveikatos organizacija, kasmet yra 
atsakinga už 7 milijonus priešlaiki-
nių žmonių mirčių visame pasaulyje. 
Dėl daugiau nei pusės mirčių kaltos 
iš židinių, atvirų krosnelių išmeta-
mos smalkės ir suodžiai.

Įvairių kenksmingų atliekų degi-
nimas buityje ir pramonėje yra vie-
nas šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
šaltinių, atsakingų už klimato kaitą. 
Manoma, kad dėl to iki 2100 m. vi-
dutinė metinė oro temperatūra Lietu-
voje pakils 1,5–5,1 °C, žiemos taps 
šiltesnės ir lietingos, vasaromis bus 
daugiau ypač karštų dienų, dažnės 
potvyniai.

Aplinkos apsaugos agentūra pa-
rengė aplinkos oro užterštumo žemė-

lapius penkiems didžiausiems Lie-
tuvos miestams. Juose pateikiamas 
kietųjų dalelių KD10 lygis, šaltuoju 
metų laiku viršijantis šio teršalo pa-
ros ribinę aplinkos oro užterštumo 
vertę dėl individualių būstų šildymo.

Kviečiame visus Lietuvos gyven-
tojus, gyvenančius užterštose teri-
torijose, ypač kurių būstų šildymui 
naudojamas kietasis kuras, susipa-
žinti ir vadovautis Aplinkos minis-
terijos svetainėje paskelbtomis re-
komendacijomis. Skatiname jungtis 
prie aplinkosauginiu požiūriu efek-
tyvios centralizuoto šilumos tiekimo 
sistemos, naudojamus technologiš-
kai pasenusius kietojo kuro katilus 
keisti moderniomis, aplinkos orui ir 
klimatui draugiškomis šildymo siste-
momis ir technologijomis.

Akcija Panevėžio RAAD vyks 
sausio 15 d. – vasario 15 d.

Gyventojai raginami likti nea-
bejingi ir apie pastebėtus galimus 
pažeidimus pranešti pareigūnams 
tiesiogiai arba bendruoju pagalbos 
telefonu 112.

Aplinkos ministerijos 
ir „Rokiškio Sirena“ inform.

Darželis „Pumpurėlis“ prisijungė prie 
iniciatyvos „Sveikatai palankus“

Nuo sausio 1-osios darželis „Pum-
purėlis“ prisijungė prie iniciatyvos 
„Sveikatai palankus“. Tai sveikatai 
palanki vaikų mityba.

Pradėjo patiekalus gaminti pagal Ra-
mintos Bogužienės knygą „Sveikatai 
palankus technologinių kortelių ir val-
giaraščių rinkinys“. „Nors ir ankščiau 
mūsų meniu buvo atnaujintas: patieka-
luose buvo sumažinta druskos, cukraus 
kiekiai, naudojome tik aukštos kokybės 
produktus, tokius kaip ypač tyras aly-
vuogių aliejus, grietinėlės sviestas 82 
proc. ir kt., bet jnorėjome įdomesnių 

patiekalų. Bet kokie pokyčiai kartais 
gąsdina, tačiau visa tai daroma vaikų 
sveikatos labui. Sumažintos kalorijos, 
gėrimai nesaldinti, makaronai keičiami 
į pilno grūdo, vietoj uogienių –  šaldytos 
uogos, džiovinti vaisiai. Daug patiekalų 
iš daržovių (pvz. brokolių ir sūrio pa-
plotėliai), įvairios košės, tai ir viso grū-
do avižinių dribsnių košė su obuoliais, 
cinamonu ir ypač tyru alyvuogių alieju-
mi, kukurūzų kruopų košė ir kt. „Nėra 
paprasta – vaikai pripratę prie kitokio 
maisto, jo spalvos, skonio, kai kuriuos 
patiekalus sunkiai priima. Teks pasi-
kliauti kantrybe aiškinant, kad čia labai 

skanu ir sveika, o kartais ir gudrauti 
išpiešiant košės lėkštėje šypsenėles iš 
uogų. Pradžia nelengva, bet manome 
kad šie pokyčiai padės išmokti maitintis 
sveikai ir taps įpročiu.

Darželio laukia ir daugiau iššūkių: 
tai išaugusios patiekalų kainos, naujos 
virtuvės įrangos įsigijimas. Bet darže-
lis "Pumpurėlis" šiuos sunkumus tikrai 
įveiks ir palanki sveikatai mityba taps 
kiekvieno iš mūsų įpročiu ne tik darže-
lyje, bet ir namuose.

Direktorė  
Skirmantė Krasauskaitė
Dietistė Sigita Kišūnienė

Pieno kainos krito  
antrą mėnesį iš eilės

Lietuvoje pieno supirkimo kainos 
pernai gruodį smuktelėjo antrą mėnesį 
iš eilės.

Pernai gruodį vidutinė natūralaus pieno 
supirkimo kaina siekė 322,3 eurų už toną – 
2,9 proc. mažiau nei pernai lapkritį, bet 7,8 
proc. daugiau nei 2016 metų gruodį. Vidu-
tinė bazinių rodiklių pieno supirkimo kaina 
per mėnesį sumažėjo 2,5 proc. iki 252,2 

euro, pranešė Žemės ūkio ministerija.
„Pieno žvaigždės“ už toną pieno 

gruodį vidutiniškai mokėjo 321,9 eurus 
(stambiems gamintojams – 372 eurus), 
„Marijampolės pieno konservai“ – 316,8 
euro (353 eurus), „Rokiškio sūris“ – 325,6 
euro (377 eurus), „Žemaitijos pienas“ – 
335,4 eurus (372 eurų), Vilkyškių pieninė 
– 326,5 euro (393 eurų).

ŽŪM inform.
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LAISVALAIKIS

• Kuro purkštuką tinkantį FIAT 1.9 
jtd / Alfa 1.9jtd , 2.4jtd / Lancia 
1.9jtd , 2.4jtd. Kodas 0445110119. 
Atitinka visus parametrus. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Kuro purkštuką tinkantį Citroen 
2.0 hdi / Fiat 2.0 jtd / Peugeot 2.0 
hdi. Kodas 0445110062. Atitinka 
visus parametrus. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Kuro purkštukus tinkančius 
Bmw 330d / Bmw 530d / 
BMW 730d / BMW X5. Kodas 

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

0445110029. Restauruoti. Nauji 

Bosch išpurškėjai. Atitinka visus 
parametrus. 2 vienetai. Vieno kaina 
60 Eur. Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Kuro purkštuką tinkantį Opel 
1.9 dti / Renault 1.9 dci / Nissan 
1.9 dci. Kodas 0445110021. 
Restauruotas. Naujas Bosch 
išpurškėjas. Atitinka visus 
parametrus. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• NISSAN Almera 2003 m. 2.2 
dCi 82 kW mechaninę pavarų dėžę 
dalimis. Dėžės kodas (RS5F50A). 
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Lengvųjų automobilių oro 
kompresorius; autobusiukui 

ar minivenui DVD grotuvą, 
pakabinamas; keturis lengvojo 
lydinio ratus, skirtus BMW 320, 
dvi padangos visai naujos kitos dvi 
80 procentų, demisezoninės - 200 
eurų. Keturis skardinius ratus su 
padangomis - 50 eurų.  
Tel. 8 699 75 256. Rokiškis
• BMW 530 2002 m. 
Tel. 8 654 39 255. Rokiškis
• Dėvetas padangas R14,15,16,17. 
Kaina 8 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• OPEL vectra, VW Golf, AUDI 
b4 įvairias dalis. Tel. 8 603 87 554. 
Rokiškis
• VW 1,9 TDI variklį 66 kW su 
kuro siurbliu. Tel. 8 614 66 272. 
Rokiškis
• Moskvič 412 mažai naudotą 
variklį. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• VW Golf 3 1998 m. 1.9 TD 
karavanas, AUDI 80 1987 m. 
benzinas. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• R13 R14 R15 ratus su 
padangomis, ratlankius.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• RENAULT Megane, RENAULT 
Scenic  1999 m. 1.9 l dyzeliai, 72 
kW; FORD Mondeo 1999 m. 1.8 
l D, 66 kW, universalas, kablys. 
Detales galiu atvežti.  
Tel. 8 615 65 652. Rokiškis
• Automobilinį dujų balioną. 
Apvalus,  naudotas, dokumentų ir 
patikros nėra. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 633 01 255. Anykščiai
• Ratlankius 4 skylių R15, nuo 
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20 06:00 Himnas

06:05 Beatos virtuvė. 
07:00 Džiunglių būrys 
skuba į pagalbą 
07:20 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai  
07:30 Detektyvė Miretė 
07:45 Džeronimas 3 
08:10 Karinės paslaptys
09:00 Labas rytas, Lietuva
11:50 Didingi nariuotakojai 
12:45 Grizlių karalystė 
13:40 Puaro 13 
15:15 „Mes nugalėjom"
15:45 Žinios. 
16:00 Sveikinimų 
koncertas
17:30 Žinios 
18:00 Teisė žinoti
18:30 Nacionalinė paieškų 

tarnyba
19:30 Stilius
20:30 Panorama
21:00 „Eurovizija 2018"
23:20 Geriau nebūna 
01:35 Didingi nariuotakojai 
02:25 Grizlių karalystė 
03:10 Teisė žinoti.
03:35 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
04:00 Karinės paslaptys. 
04:45 Auksinis protas. 

06:15 Televitrina
06:30 Aladinas
07:00 Legenda apie Korą
07:30 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai
08:00 Aladinas
08:30 Superekspertai
09:00 Virtuvės istorijos
09:30 Gardu Gardu

10:00 Svajonių ūkis
10:30 Kačių motina
12:20 Meilė keliauja laiku. 
Smaragdas
14:45 Dantukų fėja
16:55 Ekstrasensai detektyvai
18:00 Misija: vestuvės
18:30 TV3 žinios
19:25 Eurojackpot
19:30 Veidrodėli, veidrodėli
21:40 Volterio Mičio slaptas 
gyvenimas
23:55 Kerė
01:50 Drakonų karai
03:20 Merlinas. Sugrįžimas

06:30 Madagaskaro pingvinai 
06:55 Tomas ir Džeris 
07:20 Ančiukai Duoniukai 
07:45 Kung Fu Panda 
08:10 Keista šeimynėlė 

08:35 Tomo ir Džerio pasakos 
09:00 Peliukas Stiuartas Litlis 
09:30 Tinginių miestelis 
10:00 Ogis ir tarakonai 
10:10 Volisas ir Gromitas. 
Kiškiolakio prakeiksmas
11:50 Karališkasis Sofijos ir 
Rouzės nuotykis
13:25 Margi, pirmyn!
15:20 Nuogas ginklas 33 1/3. 
Paskutinis įžeidimas
17:00 Vaikai šėlsta 
17:30 Bus visko
18:30 Žinios
19:30 Vėžliukai nindzės
21:20 Keistas penktadienis
23:10 Laukinės aistros 2
01:00 Eliziejus

06:00 F. T. Budrioji akis 
08:45 Sveikatos ABC televitrina

09:00 Autopilotas
09:30 Apie žūklę
10:00 Nutrūkę nuo grandinės 
10:30 Pragaro katytė 
11:30 Liūčių sezono belaukiant 
12:40 Reali mistika 
13:40 Vanity Fair. Visiškai slaptai 
14:40 Kas žudikas?
17:00 LKL čempionatas. Lietuvos 
rytas – Lietkabelis
19:30 Muzikinė kaukė. Geriausieji
21:55 Misija "Neįmanoma" 2
00:10 Dakaras 2018. Savaitės 
apžvalga 
00:40 Dakaras 2018 
01:10 Baubas 2
02:35 Juodasis sąrašas 

06:00 „Pražūtingi smaragdai“ 
06:40 „Geriausios nardymo vietos“
07:09 TV parduotuvė

07:25 „Didysis barjerinis rifas“
08:25 Karo ir pokario vaikai. 
Tremtinių vaikai.
09:00 „Skinsiu raudoną rožę“. 
09:30 „Vantos lapas“. 
10:00 „Didysis barjerinis rifas“
11:00 „Detektyvas Morsas“ 
13:00 „Vera. Oro pilys“ 
15:00 „Geriausios nardymo vietos“
16:00 Žinios
16:20 Mano Europos Parlamentas
16:50 „Pražūtingi smaragdai“ 
18:00 Žinios
18:30 „4 kampai“. 
19:00 Muzikiniai sveikinimai
20:00 Žinios
20:30 „Gurovo bylos 6. Bet kokia kaina“ 
22:30 Žinios
23:00 „Detektyvas Morsas“ 
01:00 „Pražūtingi smaragdai“ 
02:40 „Vera. Oro pilys“ 
04:10 „Geriausios nardymo vietos“
04:30 „Detektyvas Morsas“
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06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
09:05 Senis 
10:05 Štutgarto kriminalinė 
policija
10:55 Detektyvas Monkas 
11:40 Savaitė. 
12:40 „Kas ir kodėl?"
13:05 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Seserys 
17:30 Žinios 
18:00 „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Gimę tą pačią dieną
20:30 Panorama
21:05 Dėmesio centre
21:30 LRT forumas
22:20 Alfonsas Svarinskas
23:15 Kolekcija 

00:15 Detektyvas Monkas  
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Gimę tą pačią dieną. 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Beatos virtuvė. 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 „Editos šou" 

06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Simpsonai
07:55 Pasmerkti 3
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 TV Pagalba
12:00 Miestas ar kaimas
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis
13:30 Simpsonai
14:30 Pažadėtoji
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Bruto ir Neto

20:00 Miestas ar kaimas
21:00 Moterys meluoja geriau
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Kobra 11
23:35 Gaudynės
00:35 Kaulai
01:30 Kaip išsisukt įvykdžius 
žmogžudystę
02:20 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba
03:10 Amerikiečiai
04:05 Trapučio parkas

06:35 Didysis žvejys 
07:00 Madagaskaro pingvinai 
07:30 Tomas ir Džeris 
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris 
09:50 24 valandos
10:35 Yra, kaip yra
11:40 24 valandos
12:30 Bus visko
13:25 Rožių karas 

14:25 Dvi širdys 
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 24 valandos
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Meilė gydo 
20:30 Nuo... Iki...
21:30 Žinios
22:30 Išbandymų diena
00:50 Kortų namelis 
01:45 Vampyro dienoraščiai 
02:30 Gangsterių medžiotojai

06:40 F. T. Budrioji akis 
07:35 Prokurorų patikrinimas 
08:35 Muchtaro sugrįžimas 
09:35 Tokia tarnyba 
10:30 Sudužusių žibintų gatvės
11:35 Stoties policija 
12:40 Teisingumo agentai 
13:40 Prokurorų patikrinimas 
14:50 Muchtaro sugrįžimas 

15:55 Tokia tarnyba 
16:55 Sudužusių žibintų gatvės 
18:00 Info diena
18:25 Teisingumo agentai 
19:30 Stoties policija 
20:30 Farai
21:00 Plėšikai
22:35 Seniai-plėšikai
00:20 Gyvi numirėliai 
01:10 Liūčių sezono belaukiant 
02:00 Reali mistika 
02:50 Vanity Fair. 
Visiškai slaptai 
03:35 Juodasis sąrašas

05:15 „Karo merginos“ 
06:00 „Geriausios nardymo vietos“
06:29 TV parduotuvė
06:45 Mano Europos Parlamentas
07:15 „24/7“. 
08:15 „Sparnuočių gyvenimas. 
Žūklautojai“

09:20 „Likimo melodija“ 
10:25 „Svetimų troškimų sūkurys“ 
11:30 „Delta“ 
12:35 „Gluchariovas“ 
13:40 TV parduotuvė
13:55 „Baltoji strėlė“ 
15:00 „Bitininkas“ 
16:00 Reporteris
16:50 „Rojus“ 
18:00 Reporteris
18:40 Lietuva tiesiogiai
18:50 „Gluchariovas“ 
20:00 Reporteris
20:30 „Patriotai“. 
21:30 „Rasputinas“ 
22:30 Reporteris
23:15 Lietuva tiesiogiai
23:45 „Juodosios katės“ 
00:45 „Tamsioji sielos pusė“ 
01:45 „Jaunikliai“. 
02:15 „Moterų daktaras“ 
03:00 „Karo merginos“ 
03:45 „Bitininkas“ 
04:30 „Rojus“
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23 05:00 Seserys 
06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
09:05 Senis
10:05 Štutgarto kriminalinė 
policija 
10:55 Detektyvas Monkas  
11:40 Beatos virtuvė. 
12:40 „Kas ir kodėl?"
13:05 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Seserys 
17:30 Žinios
18:00 „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Emigrantai
20:30 Panorama
21:05 Dėmesio centre
21:30 Nacionalinė 
ekspedicija

22:30 Istorijos detektyvai. 
23:20 Valdžios tvirtovė 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Valdžios tvirtovė 
01:30 Klausimėlis.lt 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Alfonsas Svarinskas. 
04:05 Emigrantai. 

06:10 Televitrina
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Simpsonai
07:55 Pasmerkti 3
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 TV Pagalba
12:00 Bruto ir Neto
12:30 Moterys meluoja geriau
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis
13:30 Simpsonai
14:30 Pažadėtoji

16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Bruto ir Neto
20:00 Prieš srovę
21:00 Moterys meluoja geriau
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Kulka į galvą
00:15 Kaulai
01:15 Kaip išsisukt įvykdžius 
žmogžudystę
02:05 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba
03:00 Tironas
03:55 Vilfredas

06:35 Didysis žvejys 
07:00 Madagaskaro pingvinai 
07:30 Tomas ir Džeris 
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris 
09:50 24 valandos
10:35 Yra, kaip yra
11:40 24 valandos

12:35 Nuo... Iki...
13:25 Rožių karas 
14:25 Dvi širdys 
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Meilė gydo 
20:30 Kitu kampu
21:30 Žinios
22:30 Absoliutus blogis. Išnykimas
00:20 Kortų namelis 
01:10 Vampyro dienoraščiai 
01:55 Išbandymų diena

06:40 F. T. Budrioji akis 
07:35 Prokurorų patikrinimas 
08:35 Muchtaro sugrįžimas 
09:35 Tokia tarnyba 
10:30 Sudužusių žibintų gatvės 
11:35 Stoties policija 
12:40 Teisingumo agentai 

13:40 Prokurorų patikrinimas 
14:50 Muchtaro sugrįžimas 
15:55 Tokia tarnyba 
16:55 Sudužusių žibintų gatvės 
18:00 Info diena
18:25 Teisingumo agentai 
19:30 Stoties policija 
20:30 Farai
21:00 Apsuptyje 2. Tamsos 
teritorija
23:00 Plėšikai
00:35 Juodasis sąrašas 
01:25 Pragaro katytė 
02:15 Liūčių sezono belaukiant

05:15 „Karo merginos“ 
06:00 „Geriausios nardymo vietos“
06:29 TV parduotuvė
06:45 „Vantos lapas“. 
07:15 „Patriotai“. 
08:15 Sparnuočių gyvenimas. 
Signalai ir giesmės

09:20 „Likimo melodija“ 
10:25 „Svetimų troškimų sūkurys“ 
11:30 „Delta“ 
12:35 „Gluchariovas“ 
13:40 TV parduotuvė
13:55 „Baltoji strėlė“ 
15:00 „Bitininkas“ 
16:00 Reporteris
16:50 „Rojus“ 
18:00 Reporteris
18:40 Lietuva tiesiogiai
18:50 „Gluchariovas“ 
20:00 Reporteris
20:30 „Patriotai“. 
21:30 „Rasputinas“ 
22:30 Reporteris
23:15 Lietuva tiesiogiai
23:45 Mano Europos Parlamentas
00:15 „Juodosios katės“ 
01:15 „Tamsioji sielos pusė“ 
02:15 „Moterų daktaras“ 
03:00 „Karo merginos“ 
03:45 „Bitininkas“ 
04:30 „Rojus“
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21 06:00 Himnas
06:05 Istorijos detektyvai. 
07:00 „Mes nugalėjom" 
07:30 Šventadienio mintys
08:00 Gimtoji žemė
08:30 Ryto suktinis 
09:00 Brolių Grimų 
pasakos 
10:00 Gustavo 
enciklopedija. 
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:25 Mūsų gyvūnai
11:50 Atšiaurioji Kanada 
12:45 Jeloustouno gamta 
13:30 Daktaras Jonas 
Basanavičius
14:00 Nepriklausomybės 
Akto parodos atidarymas
14:30 Žmonės, kurie 
sukūrė Lietuvą

15:15 Laisvės vėliavnešiai
15:45 Žinios. 
16:00 Auksinis protas. 
17:15 Klausimėlis.lt
17:30 Žinios
18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės
18:30 „Editos šou"
19:30 Savaitė. 
20:30 Panorama
21:00 Žmonės, kurie sukūrė 
Lietuvą.
21:55 Ana Karenina 
00:00 Drakono širdis. Nauja pradžia 
01:25 Atšiaurioji Kanada 
02:20 Nepriklausomybės Akto 
parodos atidarymas 
02:50 Savaitė. 
03:45 „Eurovizija 2018". 

06:15 Televitrina
06:30 Aladinas
07:00 Legenda apie Korą

07:30 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai
08:00 Aladinas
08:30 Simpsonai
09:30 Penkių žvaigždučių būstas
10:00 Pasaulis pagal moteris
10:30 Svajonių sodai
11:30 Skruzdėliukas Z
13:05 Sugrįžimas į Nimės salą
15:00 Maloningasis vaiduoklis
16:55 Ekstrasensai detektyvai
18:00 Raudonas kilimas
18:30 TV3 žinios
19:30 X Faktorius
22:30 Vienas šūvis. Dvi kulkos
00:55 Juodoji auklės knygelė
02:30 Kerė

06:30 Madagaskaro pingvinai 
06:55 Tomas ir Džeris 
07:20  Ančiukai Duoniukai 
07:45 Kung Fu Panda 

08:10 Keista šeimynėlė 
08:35 Tomo ir Džerio pasakos 
09:00 Ogis ir tarakonai 
09:30 Tinginių miestelis 
10:00 Ogis ir tarakonai 
10:10 Laikrodžių stabdytojai
12:00 Trys nindzės imasi veikti
13:45 Lesė
15:40 Pričiupom! 
16:10 Vaikai šėlsta
16:40 Ne vienas kelyje
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Apdovanojimai „Žmonės 
2018"
22:00 Gangsterių medžiotojai
00:10 Apsėstieji
01:50 Laukinės aistros 2

06:35 Galiūnų čempionų lyga. 
Meksika. I dalis
07:35 F. T. Budrioji akis 

08:30 Tauro ragas
09:00 Galiūnų čempionų lyga. 
Meksika. II dalis
10:00 Nutrūkę nuo grandinės 
10:30 Pragaro katytė 
11:30 Liūčių sezono belaukiant 
12:40 Vandenyno paslaptys su 
Džefu Korvinu 
13:40 Sveikinimai
16:00 Policijos akademija 
17:00 LKL čempionatas. Neptūnas 
– Žalgiris
19:30 Seniai-plėšikai
21:20 Juodasis sąrašas 
22:15 Gyvi numirėliai 
23:10 Dakaras 2018 
23:40 Misija "Neįmanoma" 2
01:45 Ekstrasensų mūšis

05:15 „24/7“. 
05:55 „Jaunikliai“. 
07:09 TV parduotuvė

07:25 „Geriausios nardymo vietos“
08:00 „Darbščios rankos, atviros 
širdys“
08:30 „Geriausios nardymo vietos“
09:00 „Šiandien kimba“. 
10:00 Mano Europos Parlamentas
10:30 „Ekovizija“. 
10:40 „Gurovo bylos 5. Savivalė“
12:45 „Namas su lelijomis“ 
15:00 „Geriausios nardymo vietos“
16:00 Žinios
16:20 Krepšinio pasaulyje
16:50 „Pražūtingi smaragdai“
18:00 Žinios
18:30 Mano Europos Parlamentas
19:00 „Juodosios katės“ 
20:00 Žinios
20:30 „Juodosios katės“ 
21:30 „24/7“. 
22:30 Žinios
23:00 „Deimantų medžiotojai“ 
01:10 „Gurovo bylos 5. Savivalė“ 
02:55 „24/7“. 
03:35 „Didysis barjerinis rifas

Opel Astra. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 676 26 818. Rokiškis
• SEAT Toledo 1.9 TDI 66 kW 
su dėže išimtą 1996 m. variklį. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 656 67 030. 
Rokiškis
• 2PTS-4 priekabos dalis. 
Tel. 8 614 32 843. Biržai
• 1995 m.  VW Passat B4 1,9 
TDI  66 kW, mėlyna. karavanas. 
elektriniai langai.  
Tel. 8 685 56 882. Rokiškis

• Naujus vaizdo registratorius 30 
Eur ir naktinio-dieninio matymo 
skydelį 25 Eur. Siunčiu.  
Tel. 8 670 99 923. Rokiškis
• Originalius BMW R15 lengvo 
lydinio ratlankius 6,5 J X15 H2 su 
žieminėmis  padangomis  195/65/
R15 su  4 vnt. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 614 21 827. Rokiškis

AUGALAI

BALDAI

• Tvarkingą sekciją. Kaina 145 Eur. 

Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Nenaują lovą su čiužiniu. Kaina 
145 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Miegamąjį fotelį. Kaina 78 Eur. 
Tel. 8 685 42 153. Utena
• Nenaują miegamą kampą. 
Atvežčiau už simbolinį mokestį. 
Kaina 168 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Utena
• Pigiai medinį, tvirtą, puikios 
kokybės kambario stalą, kurį 

esant reikalui galima platinti ir 
paaukštinti.. Tel. 8 673 81 951. 
Rokiškis
• Virtuvinę spintelę. Aukštis 
2,05cm plotis 50 cm Ilgis 57 cm.. 
Tel. 8 682 25 520. Rokiškis
• Metalinius gėlių stovus ir stiklinį 
modernų  svetainės staliuką. Stovai 
–  20 Eur, staliukas – 50 Eur. 
Tel. 8 698 80 875. Rokiškis
• Dvigulę lovą su čiužiniu. 
Matmenys 1,40*2,00. Lova 

puikios būklės, ką tik po remonto, 
neeksplotuota, pervilkta nauju 
gobelenu. Kaina 147 Eur.  
Tel. 8 610 10 341. Rokiškis
• Sofą-lovą. Mažai naudota, 
yra didelė patalynės dėžė, du 
ištraukiami stalčiai. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 621 22 539. Rokiškis
• Prieškambario baldus.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Odinių baldų komplektą 3+2+1. 
Trijų dalių sofos oda buvo pakeista 
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ir šone yra įplyšimas. Kitos 
komplekto dalys labai geros būklės. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 660 52 637. 
Rokiškis
• Sofą-lovą. Yra didelė patalynės 
dėžė, du ištraukiami stalčiai. 
Ištiesus gaunasi didelė lova. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 621 22 539. 
Rokiškis
• Sekciją VILNIUS 4. Geros 
būklės.. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 621 22 539. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Lengvą ir lengvai krintančią 
vestuvinę suknelę, kurios viršutinė 
dalis - nėrinuota, suknelės nugara 
susegama sagutėmis. S dydžio, 
išvalyta. Pridedu baltą, trumpą 
švarkelį. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 693 99 085. Rokiškis
• Vyrišką, mažai nešiotą, šiltą 
pūkinę (plunksnų užpildas) striukę, 
S dydis. Išplauta, kaip nauja. Tinka 
maždaug 1,76 cm, lieknam vyrui ar 
vaikinui. Kaina 65 Eur.  
Tel. 8 674 22 216. Rokiškis
• Nebrangiai gerus kokybiškus 
drabužėlius vaikams. Yra 
kombinezonų. Tel. 8 682 31 964. 
Rokiškis
• Gražų  odinį BISON juodą diržą 
,dovanų maišelyje. Ilgis 130 cm 
(nesunkiai sutrumpinamas), plotis 
3,7 cm. Diržas puikiai tiks tiek prie 
klasikinių kelnių, tiek prie džinsų. 
Siuntimas į kitą miestą + 2 Eur. 
Kaina 39 Eur. Tel. 8 616 15 320. 
Kaunas
• Naują žieminę striukę, labai šilta, 
38 dydis. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 621 22 539. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• SONY T505 garso stiprintuvą, 
pagamintą Japonijoje 1991 m., 2x 
išėjimai po 60 W. Kaina 60 Eur. 
Tel. 8 692 81 510. Rokiškis
• PIONEER automagnetolą, 
tvarkinga yra CD ir USB jungtis.. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 622 79 218. 
Rokiškis
• Buitinį stiprintuvą. 
Tel. 8 603 87 554. Rokiškis
• Klavišinių sintezatoriaus stovą, 
universalus.. Tel. 8 699 86 770. 
Rokiškis
• Labai geros būklės CD grotuvą 
Sony CDX - MP40. MP3.  
Kaina 20 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau įvairaus darbo. 
 Tel. 8 608 84 107. Rokiškis
• Mergina ieško bet kokio 
pamaininio darbo, esu įgijusi 
virėjos, apskaitininkės-kasininkės 
specialybes. Teko dirbti Anglijos 
fabrikuose. Turiu B kategorijos 
vairuotojos pažymėjimą, 
automobilį. Intymaus darbo 
nesiūlyti. Tel. 8 608 04 155. 
Rokiškis
• Ieškau mechanizatoriaus darbo, 
dirbęs su statybų technika.  
Tel. 8 603 03 994. Rokiškis
• Galiu prižiūrėti žmogų už 
palikimą, nebijau kaimo, moku 
karves melžti ir kitus kaimo darbus, 
esu baigęs žemės ūkio mokyklą. 
Tel. 8 603 82 518. Rokiškis
• Jaunas, be žalingų įpročių 
vaikinas ieško darbo. Dirbęs 
statybose, pas ūkininkus. Turiu 
savo automobilį, įgijęs B, TR1, 
TR2 kategorijas. Tel. 8 608 09 520. 
Rokiškis
• Galiu prižiūrėti senyvo amžiaus 
moterį. Tel. 8 616 73 825. Rokiškis
• 21 m. mergina ieško darbo.  Galiu 
prižiūrėti vaikus, turiu patirties 
maisto pramonėje. Esu darbšti, 
pareiginga, punktuali bei atsakinga. 
. Tel. 8 636 22 668. Rokiškis
• Ieškau darbo. Norėčiau dirbti  
parduotuvėje ar vaiko aukle. 
Gyvenu Rokiškio mikrorajone.  
Tel. 8 662 60 762. Rokiškis
• Ieškau židinių mūrininko darbo. 
Tel. 8 617 54 414. Rokiškis
• Mergina ieško papildomo darbo 
Rokiškyje 0,5 etato. Galiu dirbti 
keletą valandų vakare arba naktį 

pagal susitarimą. 
Tel. 8 670 21 793. Rokiškis
• 21 m. moteris ieško nuolatinio 
darbo. Turiu konditerijos 
darbuotojos, picų kepėjos, virėjos 
darbo patirties. Esu atsakinga, 
darbšti, draugiška bei komunikabili. 
Taip pat esu dirbusi  paslaugų 
sferoje. Ieškau darbo skubiai.  
Tel. 8 636 22 668. Rokiškis
• Skubiai ieškau darbo. Galiu dirbti 
įvairius darbus Rokiškyje.  
Tel. 8 626 31 285. Rokiškis
• Ieškau darbo, moku anglų kalbą. 
Tel. 8 618 60 125. Rokiškis
• Ieškau darbo, turiu tris traktoriaus 
vairuotojo kategorijas.  
Tel. 8 622 69 514. Rokiškis

KITA

• Įvairių dydžių metaliniai loviai. 
Tel. 8 625 81 278. Rokiškis
• Tena Slip sauskelnes, L dydžio, 
Maxi sugeriamumas. Pakuotėje 24 
vnt. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 616 13 735. Rokiškis
• 50 tonų keliamos galios keltuvą. 
Tel. 8 652 80 328. Rokiškis
• Sausas malkas. Atvežu.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Elektros variklį 945 aps. 3 kW. 
Kaina sutartinė. 
Tel. 8 651 12 780. Rokiškis
• Norvegiškas krosneles tinkančias 
sodo nameliams, garažams, 
ūkinėms patalpoms šildyti. 
 Tel. 8 687 49 303. Rokiškis
• Draskyklę katinui.  
Tel. 8 603 87 554. Rokiškis
• Keltuvą asmens, turinčio negalią, 
iki 150 kg.. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 622 37 821. Rokiškis
• Sauskelnės-kelnaitės suaugusiam, 
M dydis. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 618 58 842. Rokiškis
• Metalinį seifą. 
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Naudotas šamotines, molines 
plytas, koklius po 0.30 Eur. 
Krosnelės įrangą: kaitlentę, dureles, 
orkaitę ir visa kita. 
Tel. 8 615 75 474. Rokiškis
• Pigiai ventiliatorių-šildytuvą. 
Naujas, 2000 W. Kaina 16 Eur.  
Tel. 8 625 50 918. Rokiškis
• Pigiai  vienos fazės elektros 
apskaitos spintelę. Pilnas 
komplektas. 
Tel. 8 625 50 918. Rokiškis
• Labai gražias, naujas, nenaudotas 
kuprines. Siuntimas į kitus miestus 
3 Eur. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 624 26 219. Rokiškis
• Naujus šviečiančius 
akumuliatorinius lazerius – 15 Eur 
ir naujus „Scholl nail“ prietaisus 
nagų grybeliui gydyti – 12 Eur.  
Naujus pėdų šveitiklius „Scholl“ – 
15 Eur. Siunčiu.  
Tel. 8 670 99 923. Rokiškis
• Naujus dujų balionėlius savigynai 
6 Eur/vnt. mažiausiai 5 vnt. 
siunčiu. Žvejybinius tinklus. 
Tel. 8 670 99 923. Rokiškis
• Naujas signalizacijas, tinka 
garažams ir kitiems objektams 
15 Eur. Elektrošokus apsaugai 40  
Eur. Siunčiu. Tel. 8 670 99 923. 
Rokiškis
• Naujus prietaisus nuo kurmių ir 
kurklių – 18 Eur, naujus prietaisus  
žiurkėms, pelėms, tarakonams 
naikinti  – 12 Eur  ir priedus į dirvą 
nuo kurmių ir kurklių  – 15 Eur. 
Vokiški. Siunčiu. Tel. 8 670 99 923. 
Rokiškis
• Naujus tinklus nuo paukščių 
1m/2Eur, naujus garso prietaisus 
paukščiams baidyti 40 Eur.  
Siunčiu.. Kaina 2 Eur.  
Tel. 8 670 99 923. Rokiškis
• Naujus klausos aparatus, čekiški, 
40 Eur ir kraujospūdžio matuoklius 
25 Eur. Siunčiu. 
Tel. 8 670 99 923. Rokiškis
• Parduodu šulinio stogelį,dangos 
spalvą galima pasirinkti. 
Tel. 8 687 98 710. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Tvirtą, patikimą verslo klasės 
kompiuterį Dell Latitude E6400. 
Mėgstamas servisuose, susiderina 
su diagnostikos sistemomis. CPU 
ir VGA Intel, RAM 4Gb, baterija 

gera, ekranas 14. Sudiegtos 2 
nepriklausomos OS WIN 7 ir 
WIN XP-gaunate 2 kompiuterius 
viename! Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 614 86 759. Rokiškis
• Nešiojamą kompiuterį DELL 
Latitude D620. Geros būklės. 
Procesorius Intel Core 2, 
operatyvioji atmintis 2 GB, kietasis 
diskas 160GB.. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 672 20 623. Rokiškis
• Planšetinį LENOVO YOGA 
tab3 kompiuterį, mažai naudotą 
su dokumentais. Draudimas, dar 
7 mėn. Ekrano draudimas 3 mėn. 
Kaina derinama. Kaina 270 Eur. 
Tel. 8 538 70 93 . Rokiškis
• Stacionarų kompiuterį AK-
SKYGAMER R5 Procesorius: 
Intel® Core™ i3-3220 3.32 Ghz 
(du branduoliai) Motininė plokštė: 
MB Gigabyte GA-B75M-D3V, 
DUAL DD3-1600 Operatyvioji 
atmintis: 2x4 8GB DDR3. Vaizdo 
plokštė: nVidia GeForce GTX 650 
TI 1GB DDR5. Kietasis diskas: 
1TB 7200rpm. Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 677 03 656. Rokiškis
• Multifunkcinis įrenginys 
- kopijuoklis, skeneris, 
spausdintuvas; technologija - 
rašalinis; maksimalus dokumento 
dydis - A4. Kasetėse rašalas 
pasibaigęs! Kaina 22 Eur.  
Tel. 8 675 00 301. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Ekologiškus  obuolius. 1 kg kaina 
30 ct. Tel. 8 611 34 820. Rokiškis
• Šviežią pieną ir jo produktus.  
Tel. 8 623 31 100. Rokiškis
• Medų. 3,50 Eur/kg.  
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis
• Bulves 0.30 Eur/kg. Maišai 
po 50 kg. Rokiškyje atvežame 
nemokamai. Toliau nuo miesto 
vežame nuo 3 maišų. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 625 80 851. Rokiškis
• Avis skerdienai, skerdiena lajaus 
kvapo neturi. Tel. 8 699 41 881. 
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Puikiai veikiantį Samsung Galaxy 
S4 black su priedais, dėžute, 
naudotas, ekranas be įbrėžimo, 
pasitrynę šonai. Kaina galutinė. 
Kaina 65 Eur. Tel. 8 623 41 177. 
Rokiškis
• Mobilųjį telefoną Sony xa.  Būklė 
9.5/10, nes pabraižytas korpusas,  
tačiau ekranas kaip naujas be 
įbrėžimų. Telefonas labai greitas ir 
nestringa. Dėl kainos galima truputį 
derėtis. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 628 77 827. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 2 kambarių butą Panevėžio 
gatvėje, septintajame aukšte. 

Namas yra patogioje vietoje, arti 
prekybos centrai, autobusų stotis. 
Plastikiniai langai, sudėti roletai, 
paliekamos virtuvinės spintelės. 
Kaina 17500 Eur.  
Tel. 8 621 25 037. Rokiškis
• Pilnai suremontuotą dviejų 
kambarių butą Juodupėje, antrame 
daugiabučio aukšte, Tekstilininkų 
gatvėje. Domina keitimas į namą 
Juodupėje su mano priemoka.  
Tel. 8 641 59 884. Rokiškis
• Sodą (0,0846 ha) Uljanavos k. (už 
Miškų ūkio) su vasarnamiu. Patogi 
vieta - prie pat autobuso stotelė. 
Šalia tvenkinys, kaimynai iš dviejų 
pusių. Sklypas dalinai aptvertas 
medine tvora. Kaina derinama. 
Kaina 10000 Eur.  
Tel. 8 614 80 244. Rokiškis
• Suremontuotą, šiltą, šviesų 
3 kambarių butą P.Širvio g. 5, 
4-ajame aukšte. Plastikiniai langai, 
šarvo durys, laminuotos grindys. 
Gerai prižiūrimas namas, tvarkinga 
laiptinė, kurioje įdėti plastikiniai 
langai. Kaina 30000 Eur.  
Tel. 8 614 80 244. Rokiškis
• Keičiu 2 kambarių butą į 3 
kambarių, pageidautina Vilties 
arba Širvio g. Tel. 8 699 43 184. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą, Jaunystės 
gatvėje, 3 aukštas. 
 Tel. 8 680 28 858. Rokiškis
• Garažą prie autobusų stoties 
(šiaurinėje pusėje, paskutinis 
korpusas arčiau pagrindinio kelio). 
Garažas tuščias. Galima nuoma.
Kaina 4750 Eur. Tel. 8 685 63 284. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą Vilties g. 
12, 4 aukštas, butas tvarkingas. 
Kaina derinama. Galima pirkti  
išsimokėtinai. Kaina 20000 Eur. 
Tel. 8 615 45 602. Rokiškis
• Garažą prie DNB banko 7 
korpusas pietinė pusė.  
Tel. 8 614 66 272. Rokiškis
• 3 sodo sklypus sujungtus į vieną. 
Sklypo plotas – 24,5 aro. Yra sodo 
namukas, krosnis, prieangis, terasa, 
elektra, šulinys, lauko tualetas, 
3 arų tvenkinukas - įžuvintas. 
Sklypas nuo kelio užtvertas aukšta 
medine tvora. Tel. 8 677 78 459. 
Rokiškis
• Garažą prie autobusų stoties. 
Švarus. Sausas. Tvarkingas. Su 
rūsiu, yra ir laiptai į rūsį. Lentynos.  
Kampinis į vidinę pusę. 10 
korpusas. Kaina 4800 Eur.  
Tel. 8 670 49 269. Rokiškis
• Gyvenamą namą Rokiškio r. 
Pandėlio gyvenvietėje. Namas 
mūrinis, šildomas kietuuoju 
kuru. Po visu namu rūsys. Namo 
teritorijoje yra ūkiniai pastatai, 
sodas. Kaina 11900 Eur.  
Tel. 8 617 36 806. Rokiškis
• Medinį namą Čiurlionio g. 10 a. 
žemės, 2 garažai, ūkinis pastatas. 
Tel. 8 600 26 446. Rokiškis
• Žemės ūkio paskirties žemės 
sklypą Biržų r., Bruzgulių k.. Plotas 
– 14,75 ha. Tel. 8 680 28 858. 
Rokiškis
• Butą Obeliuose. Pirmasis aukštas. 
Šildymas malkomis. Pradėtas 
kokybiškas remontas.  
Tel. 8 673 73 067. Rokiškis
• Garažą Taikos g. 3a, vidurinis,  
yra duobė, durys skardintos, stogas 
atnaujintas.. Tel. 8 672 72 577. 
Rokiškis
• Žemę ir mišką  prie Notigalės 
ežero. Žemės 5 ha ir miško 5 ha.  
Žemė 1/ha 2500 Eur, miškas 1/ha 
1500 Eur. Tel. 865062437.  
Tel. 8 676 48 598. Rokiškis
• Sodybą Pandėlio sen. Yra ūkinis 
pastatas, klėtis, pirtis, rūsys, žemės 
sklypas –  68 a., didelis kiemas, 
sodyboje – 3 kambariai, antrajame 
aukšte nebaigti rengti 2 kambariai.. 
Kaina 10000 Eur.  
Tel. 8 603 55 831. Rokiškis
• Namą Obeliuose, bendras plotas 
171, 9 kv. m. Sienos medinės 
karkasinės, krosninis šildymas, 
komunalinis vandentiekis, vietinis 
nuotekų šalinimas. Ūkinis pastatas 
mūrinis. Kaina 18000 Eur.  
Tel. 8 673 38 801. Rokiškis
•  1 kambario butą (36,6 kv. m) 
ketvirtas aukštas Jaunystės 25. 
Kaina sutartinė.  

Tel. 8 675 19 986. Rokiškis

NUOMA

• Skubiai išsinuomočiau 2-jų 
kambarių butą mikrorajone, 
pageidautina Jaunystės, Panevėžio 
gatvėse. Tel. 8 620 55 975. 
Rokiškis
• Dirbanti pora išsinuomotų butą 
1 arba 2 kambarių (su baldais – 
privalumas). Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 673 71 605. Rokiškis
• Jauna, tvarkinga, dirbanti šeima 
išsinuomotų 1 ar 2 kambarių butą. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 662 45 662. 
Rokiškis
• Išsinuomočiau dirbamą žemę arba 
nedidelį ūkį  Pandėlio seniūnijoje.. 
Tel. 8 621 11 502. Rokiškis
• Išnuomoju 1 kambario butą 
mikrorajone. Tel. 8 650 97 026. 
Rokiškis
• Pora be žalingų įpročių, 
tvarkinga, ieško vieno kambario 
buto nuomai, geros būklės su 
baldais. Tel. 8 670 56 458. Rokiškis
• Nuo vasario 1 d. išnuomoju  
jaukų ir šiltą 2 kambarių butą, 
tvarkingiems su stabiliomis 
pajamomis žmonėms. Butas po 
kosmetinio remonto su visais 
reikalingais baldais ir buitine 
technika. Nuomos kaina 130 Eur 
plius komunalinės paslaugos. 
Tel. 8 650 58 449. Rokiškis

PASLAUGOS
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• Brigada kokybiškai dengia 
ir remontuoja stogus, stato 
karkasinius pastatus, skardina,  
taiso, valo kaminus.  
Tel. 8 608 09 520. Rokiškis
• Teikiame kokybiškas valymo 
paslaugas. Administracinių patalpų, 
privačių namų, automobilių salonų, 
kilimų, baldų. Tel. 8 681 19 199. 
Rokiškis
• Atliekame visus apdailos remonto 
darbus. Visiškai įrengiame butus, 
namus, biuro ar kitas patalpas. 
Visos apdailos paslaugos: nuo 
dalinės apdailos iki rakto. 
Tel. 8 611 45 245. Rokiškis
• Jau Rokiškio r. , diagnostika jūsų 
automobiliui, jums patogiu laiku. 
Tikslus dyzelinio kuro sistemos 
„Common rail“ gedimų nustatymas, 
purkštukų remontas, testavimas 
stendu.. Tel. 8 612 87 715. Rokiškis

• Vidaus apdailos darbai: plytelių, 
tapetų, klijavimas, tinkavimas, 
armavimas, glaistymas, dažymas, 
įvairių grindų dangų klojimas, 
gipso kartono plokščių montavimas 
ir kiti darbai. Tel. 8 614 21 827. 
Rokiškis

PERKA

• Nebrangią bluetooth kolonėlę. 
Gali būti neveikianti. 
 Tel. 8 614 86 759. Rokiškis
• Audi, BMW, Volvo, Ford, 
Mercedes, Toyota, VW ir Opel 
markės automobilį. Siūlyti įvairius 
variantus. Atsiskaitau iškart vietoje. 
Tel. 8 604 01 912. Rokiškis
• Samsung telefonus, siūlyti 
įvairius variantus. 
Tel. 8 604 01 912. Rokiškis
• Nešiojamąjį kompiuterį, siūlyti 
įvairius variantus, atsiskaitau iškart 
vietoje. Tel. 8 604 01 912. Rokiškis
• Auksą, aukso dirbinius. 
Atsiskaitau iš karto. 
 Tel. 8 604 01 912. Rokiškis
• Planšetę. Siūlyti įvairius 
variantus. 
Tel. 8 604 01 912. Rokiškis
• Aplle telefonus. Siūlyti įvairius 
variantus.  
Tel. 8 604 01 912. Rokiškis
• Įdomų laikrodį. 
 Tel. 8 604 01 912. Rokiškis
• Dviračius. Siūlyti įvairius 
variantus. 
Tel. 8 604 01 912. Rokiškis
• Traktorius. Siūlyti įvairius 
variantus. 
 Tel. 8 604 01 912. Rokiškis
• Žemės ūkio techniką.  
Tel. 8 670 37 379. Rokiškis
• Šakų smulkintuvą prie traktoriaus.
Tel. 8 625 85 804. Rokiškis
• Pirkčiau 3-4 kambarių 
vienbutį namą rekonstravimui 
Rokiškyje ar šalia jo. Turi būti 
galimybė prisijungti prie miesto 
komunikacijų (jei neįvestos). Gali 
būti ir medinis, ir mūrinis. 
Tel. 8 607 05 251. Rokiškis
• Perku nedidelį gyvenamąjį namą 
Rokiškyje. Arba keičiu į nebaigtą 
įrengti mūrinį namą Rokiškyje.. 
Tel. 8 682 35 204. Rokiškis
• Namą išperkamąja nuoma, 
domina Obeliuose esantys namai. 
Tel. 8 676 56 564. Rokiškis
• Benzininį pjūklą Husqvarna arba 
Stihl, nedidelį, lengvą nuo 2 kW iki 
2,5 kW. Tel. 8 698 55 357. Rokiškis
• Traktorinę priekabą  2pts4 
(mažoji). Tel. 8 671 89 551. 
Rokiškis
• Automobilį iki 300 Eur. Siūlyti 
įvairius variantus. 
Tel. 8 629 10 405. Rokiškis
• Tvarkingą ratinį traktorių ir 
ekskavatorių. Tel. 8 698 55 357. 
Rokiškis
• Metalo valcavimo stakles.  
Tel. 8 623 23 865. Rokiškis
• Rusišką diskinę rotacinę 
šienapjovę KRN-2,1.  
Tel. 8 623 23 865. Rokiškis
• Traktorinį 6 šakų smulkintuvą. 
Tel. 8 688 30 191. Rokiškis
• JAWA arba panašų lopšį, siūlyti 
įvairius variantus. 
Tel. 8 643 64 200. Rokiškis
• Perku šieną. Pasiimu pats. 
Tel. 8 622 56 845. Rokiškis
• Perku bičių duonelę, bičių 
pikį ir žiedadulkes. Atvažiuoju į 
vietą, atsiskaitau iš karto. Kainos 
sutartinės. Tel. 8 622 67 335. 
Rokiškis
• Ape 1 hektarą žemės nuošalioje 
vietovėje šalia miško upelio arba 
upės. Gali būti nederlinga apžėlusi 
vietovė. Siūlyti įvairius variantus. 
Kaina 1000 Eur. Tel. 8 675 43 603. 
Rokiškis

• Virtuvinį stalą, siūlykite visus 
variantus. Tel. 8 600 04 878. 
Rokiškis
• MTZ varomąjį priekinį tiltą.  
Tel. 8 670 37 379. Rokiškis
• JAWA motociklą. Domina ir kiti 
motociklų modeliai. Tel. 8 662 44 
126. Rokiškis
• Vieno pjovimo rąstų apie 20 vnt. 
Tel. 8 607 37 989. Rokiškis
• Audi, BMW, Volvo, Ford, 
Mercedes, Toyota, VW IR Opel 
markės automobilį. Siūlyti įvairius 
variantus. Atsiskaitau iškart vietoje.
Tel. 8 604 01 912. Rokiškis
• Samsung telefonus, siūlyti 
įvairius variantus.  
Tel. 8 604 01 912. Rokiškis
• Samsung telefonus, siūlyti 
įvairius variantus. 
Tel. 8 604 01 912. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Vežimėlį. Yra sėdima ir gulima 
padėtys. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 670 94 076. Rokiškis
• Vežimėlį-skėtuką. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 624 69 717. Rokiškis
• Automobilinę kėdutę iki 13 kg. 
Kaina 8 Eur. Tel. 8 624 69 717. 
Rokiškis
• Vibro gultuką. Kaina 8 Eur.  
Tel. 8 624 69 717. Rokiškis
• Stumduką mergaitei, puikus 
pagalbinikas vaikučui mokytis 
vaikščioti. Kaina 12 Eur.  
Tel. 8 624 69 717. Rokiškis
• Maitinimo kėdutę, tinka vaikams 
nuo 3 mėnesių iki 3 metų. Kaina 35 
Eur. Tel. 8 624 69 717. Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Prieš 2 savaites Mikėno g. dingo 
juodas su baltu katinas, gal kas nors  
matėte? Tel. 8 629 43 053. Rokiškis
• Gal kas radote raktų ryšulį? 
Galimai Taikos g. automobilių 
stovėjimo aikštelėje ar Liongino 
Šepkos parkelio teritorijoje.  
Tel. 8 687 90 778. Rokiškis
• Gal kas rado raktų ryšulį netoli 
Taikos g. automobilių stovėjimo-
pardavimo aikštelės? Atsilyginsime.
Tel. 8 687 90 778. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Reikalingas mechanizatorius 

turintis SM kategorijos vairuotojo 
pažymėjimą. Privalumas, 
darbo patirtis su statyboms 
specializuotomis mašinomis. 
Darbas nuolatinis, ištisus metus. 
Tel. 8 656 24 772. Rokiškis
• Darbas vyrams Londone, duonos 
kepykloje, šokolado fabrike. 
Mokamas minimumas (7,50 svaro 
už valandą). Visos socialinės 
garantijos. Apgyvendiname. 
Tel. 8 648 59 189. Rokiškis
• UAB „Rokiškio apdaila“ 
reikalingi mūrininkai, stogdengiai. 
Tel. 8 682 19 984. Rokiškis
• Reikalingas vairuotojas Techninė 
pagalba kelyje. Tel. 8 687 42 957. 
Rokiškis
• Siūlome darbą mechanikui 
- šaltkalviui. Darbas 
Aukštakalniuose. Darbas: 
gamybinės įrangos priežiūra ir 
remontas. Atlyginimas sutartinis. 
Tel. 8 656 68 612. Rokiškis
• Ieškome teleskopinio ir šakinio 
krautuvų vairuotojo. Darbas: 
skiedros/pjuvenų krovimas, 
pagamintos produkcijos krovimas. 
Aukštakalniai. Reikalavimai: 
traktorininko vairuotojo 
pažymėjimas ir autokrautuvo 
pažymėjimas. Tel. 8 611 53 809. 
Rokiškis
• Ieškau rimtų meistrų, reiktų  

STATYBINĖ ĮRANGA

• Ieškau kas gali padovanoti 
nusigriovimui medinį namą arba 
priestatą. Tel. 8 603 82 518. 
Rokiškis
• Medžio apdirbimo stakles ir 
diskinius pjūklus. Tel. 8 458 75 
585. Rokiškis
• Pjautą medieną.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Uosines lentas. 
Tel. 8 614 32 843. Biržai

SPORTO IR LAISVALAIKIO-
PREKĖS

• Slides su batais. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 674 54 495. Rokiškis

Baršėnų k., Kriaunų sen. pastatyti 
karkasinę pirtį 6x4 . Medžiagos yra. 
Tel. 8 648 64 061. Rokiškis

Pakeitus kelis ydingus 
vairuotojų įpročius, avarijų 
žiemą sumažėtų dešimtadaliu

Spustelėjęs šaltis ir iškritęs 
sniegas – ženklas vairuotojams, 
kad prasideda tikra žiema. Drau-
dimo įmonės fiksuoja išaugusį 
eismo įvykių skaičių, o draudi-
mo ekspertai pataria kelionėms 
automobiliu planuoti dvigubai 
daugiau laiko. Ekspertai atkrei-
pia dėmesį į tam tikrus ydingus 
vairuotojų įpročius, kuriuos pa-
keitus avarijų žiemą galėtų su-
mažėti mažiausiai dešimtadaliu.

Ilgametė”statistika rodo, kad 
žiemą avarijų keliuose augimą la-
biausiai lemia pirmas iškritęs snie-
gas, plikledis, taip pat po ilgiau 
užsitęsusio sauso, nesniegingo 
periodo pasirodę krituliai. Staigios 
orų permainos eismo įvykių skai-
čių šalies keliuose gali padidinti 
nuo 50 iki 70 procentų.

Šią žiemą per parą vidutiniškai 
įvyksta 172 eismo įvykiai - 5 proc. 
daugiau negu 2016-ųjų žiemos 
sezonu. Didžiausią eismo įvykių 
skaičių šią žiemą „Lietuvos drau-
dimas“ fiksavo prieš pat Kalėdas 
- gruodžio 21-ąją, iškritus pirmam 
gausiam sniegui: tą dieną avarijų 
skaičius išaugo kone dvigubai - iki 
320-ies. Bendrovės duomenimis, 
didėja ir vidutinės žalos suma - šie-
met ji jau perkopė 720 eurų ribą.

Avaringumą žiemą didina ne-
nuvalyti apšerkšniję automobilio 
langai. Tie vairuotojai, kurie prieš 
sėsdami prie vairo nuvalo tik nedi-
delį priekinio ir šoninių stiklų dalį, 
smarkiai rizikuoja. Geras matomu-
mas - svarbiausia saugumo sąlyga, 
todėl rekomenduojama nuvalyti 
visus apledėjusius automobilio 
langus, taip pat veidrodėlius, prie-
kinius ir galinius žibintus. Statistika 
liudija, kad Lietuvos automobilių 
parkas yra vienas seniausių Euro-
pos Sąjungoje - beveik kas antra 
mūsų šalyje registruota transporto 
priemonė yra senesnė nei 15 metų. 
Vadinasi, ne visi automobiliai turi 
automatines veidrodėlių, langų pa-
šildymo sistemas, todėl tuo pasirū-
pinti reikia patiems vairuotojams.

Nesaugu ant automobilio palikti 

sniego pusnis. Kone kasmet žiemą 
būna dienų, kai per parą gali iškristi 
10 ir daugiau cm sniego. Nemažai 
vairuotojų skubėdami neretai sniegą 
palieka ant automobilio kapoto ar 
stogo. Važiuojant ar stabdant snie-
gas nuo stogo gali kristi ant priekinio 
automobilio stiklo. Be to, sniegas 
nuo automobilio gali byrėti ant kitų 
automobilių, važiuojančių iš paskos. 
Tokios situacijos blogina kelio mato-
mumą, gali išgąsdinti vairuotojus, ar 
net apgadinti transporto priemones, 
jeigu sniegas yra apledėjęs.

Žiemai reikia paruošti valytuvų 
sistemą. Reikia kokybiškų valy-
tuvų, jų guma turi būti nepažeista. 
Taip pat labai svarbu pasirūpinti 
langų valymo skysčiu, kuris ne-
užšaltų esant itin žemai neigiamai 
temperatūrai. Lietuvoje orai yra la-
bai permainingi, tad vos per vieną 
naktį temperatūra gali pasiekti dvi-
ženklį skaičių. Valytuvų mechaniz-
mus irgi reikia prižiūrėti bei sutepti 
- ypač senesnių modelių automobi-
liuose, nes ypač galiniai valytuvai 
linkę užrūdyti ir užstrigti.

Avarijų tikimybę didina ir 
nuolatinis skubėjimas. Žiemą, 
ypač sudėtingomis oro sąlygo-
mis - esant plikledžiui, siaučiant 
pūgai - rekomenduojama kelionei 
numatyti du kartus daugiau laiko 
negu įprastai. Skaičiuojama, kad 
važiuojant snieguotu keliu stab-
dymo atstumas išauga du kartus ar 
net daugiau, o ant tilto ar viaduko 
susiformavusį plikledį vairuotojai 
dažniau ne pastebi, bet pajaučia 
jau stabdydami. Paprasčiausias 
patarimas - neskubėti. Žiemą vai-
ruojant automobilį rekomenduo-
jama važiuoti lėčiau, įsibėgėti ir 
stabdyti pamažu, manevrams ke-
lyje skirti daugiau dėmesio.

Staiga pasikeitusios sąlygos 
šalies keliuose ir gatvėse ypač ne-
lengvu išbandymu tampa tiems, 
kuriems tai - pirma žiema už vairo. 
Vairuotojai, dar neturintys vairavi-
mo šaltuoju metų laiku įgūdžių, 
savo keliones turėtų planuoti ir 
joms ruoštis dar atidžiau.

„Rokiškio Sirenos“ inform.
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Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

PARODOS:
Periodikos skaitykloje
Knygų parodos„Lietuvos vėliavos spalvos bibliotekos lange“.
 „100 antraštėje“.
Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje
Spaudinių parodos:
„Poetui Martynui Vainilaičiui – 85“,
 „Gražiausi Lietuvos vaizdai“.
RENGINIAI:
Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje
Sausio 25 d. 10-14 val. – skaitymo gurmanų ketvirtadienis.

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 atminimąAVINAS. Šią 

savaitę pasisaugo-
kite abejotinų pa-
gundų tiek meilė-

je, tiek verslo, finansų srityje. 
Būkite apdairūs, pareigingi. 
Galbūt tuomet pajudės į prie-
kį reikalai, susiję su biurokra-
tiniais formalumais. Vis dėlto 
nelengva bus įtikinti kitus, 
kad jūs esate teisūs ir patiki-
mi. Nusimato ne itin malonūs 
reikalai, susiję su dokumen-
tais, sutartimis, komerciniais 
sandoriais, žiniasklaida. Gali 
būti, kad savaitgalį leisitės į 
netolimą kelionę, susitiksite 
su giminaičiais. Kelyje būkite 
labai atidūs, nes gresia avari-
nės situacijos.

JAUTIS. Sa-
vaitės pradžioje 
tikriausiai atsi-
ras konfidencia-

lių reikalų, kuriuos turėsite 
tvarkyti atsargiai, vengdami 
viešumo. Derėtų būti atsar-
giems, nes galite susidurti 
su sukčiais. Ypač rizikinga 
veltis į avantiūras, siūlomas 
užsieniečių, anoniminių as-
menų internete ir pan. Nuo 
trečiadienio aplinkiniais ke-
liais ir gudrumu galite šį tą 
laimėti. Regis, ims ryškėti 
rezultatai. Visgi viskas gana 
trapu, ir lengva tai, kas pa-
daryta gero, paversti blogiu 
arba niekais. Savaitgalį norė-
sis ramaus komforto, papras-
tų žemiškų malonumų.

DVYNIAI. Sa-
vaitės pradžioje 
galite patirti daug 
įspūdžių. Tikėti-

nas didelis dėmesys iš senų 
gerbėjų ir naujų pažįstamų. 
Tačiau rimtų rūpesčių gali 
kelti finansiniai reikalai, 
dokumentai. Galite sulaukti 
žinių iš mokesčių pareigūnų 
ar valdininkų. Atskleistos 
paslaptys, tyrimų rezultatai 
kels nerimą. Lengva susiga-
dinti reputaciją. Gali būti, 
kad ir dėl alkoholio ar ne-
tinkamų pagundų turėsite 
problemų. Atsargiai kelyje 
bei su ugnimi. Savaitgalį 
nusiteikite kuo pozityviau ir 
venkite bet kokios rizikos. 
Saugokite sveikatą.

VĖŽYS. Nuo 
pirmadienio ke-
lias dienas teks 
įtemptai darbuo-

tis, nes spaus prisiimti įsi-
pareigojimai, terminai bei 
asmenys, kurie jus įdėmiai 
stebi ir laukia, kada sukly-
site. Turėkite omenyje, kad 
norėdami ką nors gauti, tu-
rite pajėgti adekvačiai atsi-
lyginti arba pasiremti rimtais 
argumentais, apginti savo in-
teresą. Pravartu labiau rūpin-
tis sveikata ir saugotis trau-
mų. Savaitgalį itin domins 
okultiniai dalykai, religija, 
menas, filosofija. Galbūt su-
žinosite artimo asmens pa-
slaptį, išgirsite gandus. Tau-

Astrologinė prognozė ateinančiajai savaitei
sokite savo ir kitų nervus.

LIŪTAS. Šią 
savaitę galite už-
megzti bendra-
darbiavimą, turėti 

reikalų su žiniasklaida, švie-
timo darbuotojais, tvarky-
ti teisinius reikalus. Regis, 
mėginsite padaryti įspūdį 
aplinkiniams savo išsilavini-
mu, profesine kompetencija. 
Galbūt gausite informacijos, 
dėl kurios apims nerimas. 
Stenkitės taikiai spręsti konf-
liktus. Saugokitės traumų, 
ugnies, avarinių situacijų. 
Savaitgalio susitikimai su-
teiks įspūdžių. Jūsų intere-
sais rūpinsis draugai, pažįs-
tami, tačiau galite apsigauti 
manydami, kad jie nesiekia 
sau jokios naudos. Venkite 
svaigalų.

M E R G E L Ė . 
Nuo pirmadienio 
aktualūs gali būti 
draudimo, inves-

ticijų, alimentų klausimai. 
Graušitės dėl kažkieno elge-
sio arba kas nors graušis dėl 
jūsų. Tikėtina tam tikra vidinė 
transformacija. Būkite labai 
atidūs reikaluose, susijusiuose 
su bendrais bei svetimais pini-
gais, dokumentais. Saugokite 
vaikus. Galbūt jus nustebins 
kolega ar pažįstamas iš už-
sienio. Savaitgalį pasistenki-
te džiaugtis tuo, ką turite bei 
nesiglemžti svetimo. Jeigu 
mėginsite manipuliuoti kitų 
jausmais, tai ir patys nesitikė-
kite tikro nuoširdumo.

S VA R S T Y -
KLĖS. Nuo pir-
madienio pora die-
nų bus įtemptos, 

jei teks dėl ko nors varžytis su 
kitais, tvarkyti teisinius reika-
lus, sudaryti sutartis. Darbe, 
politikoje gali iškilti nenuma-
tytų kliūčių dėl padidėjusios 
konkurencijos ar kt. Nerimo, 
abejonių kels ir asmeniniai 
santykiai. Jums gali prireikti 
tarpininkų pagalbos. Regis, 
jausite didelį priešingos lyties 
dėmesį. Savaitgalio nuotaikos 
ar įvykiai jus skatins keistis, to-
bulinti savo vidų ir išorę, kelti 
intelekto lygį. Galimi įdomūs 
kontaktai. Visgi nemaža konf-
liktų, traumų tikimybė.

S K O R P I O -
NAS. Šią savaitę 
būsite nusiteikę 
rimtai dirbti, tartis 

dėl užsakymų, sutarčių. Gal-
būt imsitės reformų, keisite 
darbo vietą, pirksite įrangą, 
techniką arba tuo domėsitės. 
Tačiau dirbti bus nelengva, 
nes atsiras nepatenkintų, kri-
tikuojančių arba jums stigs 
realaus palaikymo, tikslios 
informacijos, finansinių re-
sursų. Pasisaugokite traumų, 
venkite bet kokio aplaidumo, 
darbų saugos ar profesinės 
etikos taisyklių pažeidinėji-
mo. Savaitgalį vilios malo-
numai, pikantiški potyriai. 

Tai nemažai kainuos. Saugo-
kite savo ir kitų sveikatą.

ŠAULYS. Šią 
savaitę imkitės 
darbų, kuriems 
reikia kūrybišku-

mo, išradingumo, energijos. 
Vis dėlto nepatartina rizikuoti, 
persidirbti. Pavojų kelia stam-
būs verslo sandėriai, pinigų 
išeikvojimas, vaikų išdaigos. 
Vien kai kurių asmenų protek-
cijų jūsų sėkmei gali pritrūkti. 
Juolab, kad nelabai kantriai ir 
tolerantiškai elgsitės, susidūrę 
su oponentais. Pasisaugokite 
traumų ir nesužeiskite kitų. 
Savaitgalį nersitės iš kailio, 
norėdami pasiekti trokštamą 
pergalę, įgyti pranašumą. Ga-
lite pamanyti, jog laimėjote, 
tačiau lengva apsirikti.

OŽIARAGIS. 
Šią savaitę po-
kyčių arba neaiš-
kumų galite su-

laukti srityse, susijusiose su 
materialinėmis vertybėmis, 
pinigais, nuoma, vadyba. 
Vis dėlto įmanoma sudaryti 
naudingą sandorį, tik svarbu 
tinkamai sutvarkyti formalu-
mus, kad vėliau nekiltų pro-
blemų. Nepiktnaudžiaukite 
tarnybine padėtimi. Labiau 
pasirūpinkite sveikata ir savo 
vaikais, artimaisiais. Regis, 
ir savaitgaliui esate prisipla-
navę veiklos. Išties daug nu-
veiksite, tačiau gali pritrūkti 
parako malonesniems užsiė-
mimams. Atsargiai kelyje bei 
su ugnimi, elektra.

VA N D E N I S . 
Bus nelengva ką 
nors įrodyti. Ne-
bus rimto požiūrio 

į jūsų pareiškimus, pasiūly-
mus. Kažkam gali pasirodyti, 
kad liežuvaujate, rezgate in-
trigas. Tai gali pakenkti jūsų 
įvaizdžiui. Galvokite, ką kal-
bate, saugokite reputaciją. 
Jūsų galimybės gali būti šiek 
tiek suvaržytos. Įžeista savi-
meilė tikriausiai neleis jums 
ieškoti kompromiso. Atsargiai 
kelyje. Savaitgalį būsite vei-
klūs, kūrybingi. Nors dvelks 
meilės nuotykiais, azartu, 
jums derėtų tvirčiau laikyti 
vadeles.

ŽUVYS. Sa-
vaitės pradžioje 
ieškosite gali-
mybių lengvai 

pralobti, pasinaudoti konfi-
dencialia informacija ar pan. 
Tai nebus taip paprasta, kaip 
tikėjotės. Galite sulaukti prie-
kaištų dėl neišpildytų paža-
dų, beprasmiškų išlaidų. Kita 
vertus, neblogai eisis darbai, 
susiję su mokslu, transportu, 
telekomunikaciniais ryšiais ir 
pan. Jums pasitarnaus ne tik 
žinios, bet ir gera intuicija. Sa-
vaitgalį staigmenų gali pažerti 
artimi žmonės. Tai nebūtinai 
patiks, tad pasitelkite kantry-
bę. Stenkitės nevedžioti kitų 
už nosies, neklimpti į melą.

J. Keliuočio viešoji biblioteka (Kauno g. 7) kviečia į nemokamus kompiuterinio 
raštingumo pradžiamokslio kursus suaugusiems. Mokymų metu bus supažin-
dinama su kompiuterio galimybėmis, informacijos tvarkymu bei interneto iš-
tekliais. 
Registruotis telefonu (8-458) 52824. 
Mokymai planuojami nuo vasario 6-osios.

Vyksta registracija į savivaldybės finansuojamas
anglų kalbos Viešojo kalbėjimo programas (NEMO-
KAMAS) 7-19 m., moksleiviams. 

Registracija iki sausio 22d.
Tel. 8 685 69602

American English School
www.ames.lt
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ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

Tik ką susituokęs 
suvalkietis Petras klausia 
kunigo, kiek skolingas 
už santuokos ceremonija. 
Kunigas sako:

– Asmeniškai man jūs 
nieko neskolingas. O jei norite 
paaukoti bažnyčiai, tuomet 
aukokite tiek, kiek įvertinote 
savo žmonos grožį.

Suvalkietis Petras atsiduso 
ir iš piniginės ištraukė eurą. 
Kunigas atsargiai pakėlė 
nuotakos nuometo kampelį 
ir išsitraukė piniginę ieškoti 
grąžos.

***
Kalbasi sutuoktiniai:
– Petrai, ar aš stora?
– Ką tu, mieloji, tu tiesiog 

labai pastebima.
***

Suvalkietis Petras 
vaistinėje:

– Sakykite, kiek kainuoja 
migdomieji?

– Trys eurai.
– Trys eurai! Už tokią sumą 

aš išvis neužmigsiu.
***

Lėktuve stiuardesė 
skambina į lakūnų kabiną:

– Salone suvalkietis Petras 
sėdi su bomba ir pardavinėja 
parašiutus!

***
Suvalkietis skaito knygą 

lovoje ir kartkartėmis gesina 
šviesą. Žmona klausia:

– Tu ką čia išdarinėji?
– Puslapius vartyti galima 

ir tamsoje.
***

Žydiška išmintis: 
„Nusipirkti laikrodį už 
milijoną dolerių yra 
nesudėtinga. Kur kas sunkiau 
tokį parduoti“. 

***
Suvalkietis Petras moko 

žmoną:
– Kai serviruosi stalą 

pietums, dėk gerojo servizo 
indus. O sidabrinių šaukštelių 
nedėk.

– Kodėl? Bijai, kad svečiai 
pavogs?

– Ne, bijau, kad atpažins.
***

Suvalkietis Petras derasi su 
Šėtonu. Šėtonas:

– Petrai, parduok man savo 
sielą, a?

– Klausyk, Liucipieriau, aš 
tau geresnį pasiūlymą turiu: aš 
tau ją galiu išnuomot.

***
Suvalkietės skambutis į 

jaunimo radiją:
– Alio, ar čia jaunimo 

radijas?
– Taip, čia jaunimo radijas.
– Ar jus visame rajone 

girdi?

– Taip, mus girdi visame 
rajone.

– Ir parduotuvėse, ir 
turguje girdi?

– Ir parduotuvėse, ir 
turguje.

– Tai paskelbkit tokį 
skelbimą: „Joniuk, pieno 
nepirk. Močiutė jau 
nupirko“.

***
Kaimyninės šalies 

kariuomenėje vyksta 
mokymai kaip kasti apkasus. 
Visi kariai stengiasi, kasa. 
Vienas ypač uolus. Iškasė 
jau dviejų metrų duobę. 
Kapitonas žiūri, stebisi ir 
klausia:

– Kodėl iškasei tokį urvą? 
Tu gi priešo nematysi?

– Tamsta kapitone, o  
kodėl jūs manote, kad man 
bus įdomu į juos žiūrėti?

***
Miršta suvalkietis Petras. 

Šalia lovos budi žmona. 
Petras paima ją už rankos ir 
prašo:

– Išpildysi paskutinį mano 
prašymą?

– Taip, Petreli.
– Kai aš numirsiu, tu 

ištekėk už mūsų kaimyno 
Jono.

– Bet tu jo nekenti!
– Ir dar kaip!

Orų prognozė sausio 19-22 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Sausio 19 d. Naktį -4

Dieną -2
ŠV, 
1-5 m/s

Vietomis plikledis.

Sausio 20 d. Naktį -6
Dieną -4

P,
1-4 m/s

Vietomis plikledis.

Sausio 21 d. Naktį  -8
Dieną -3

PR, 
2-6 m/s

Vietomis plikledis.

Sausio 22 d. Naktį -10
Dieną -4

ŠV,
2-6 m/s

Vietomis plikledis.

BUITINĖ TECHNIKA

• Mažai naudotą Elektrolux 
šaldytuvą. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 622 92 247. Rokiškis
• Dujų balioną.  
Tel. 8 603 87 554. Rokiškis
• Elektrinę siuvimo mašiną  

ČAIKA 134. Tel. 8 621 86 262. 
Rokiškis
• Pusiau automatinę skalbimo 
mašiną DAEWOO. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 629 00 571. Rokiškis
• Pigiai plaukų džiovintuvą. 
Naujas, 1200 W..Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 625 50 918. Rokiškis

DOVANOJA

• BEKO šaldytuvą, kuriam jau 
dveji metai. Geras.  
Tel. 8 603 38 859. Rokiškis
• 3 mėn. taksiuką, vardu Tubis. 
Labai žaismingas, mielas.  
Tel. 8 670 59 890. Rokiškis

• SAMSUNG  televizorių.
Veikiantis. Tel. 8 623 39 225. 
Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Skubiai galvijų bandą. 9 karvės (8 
iš jų yra veršingos), viena 1,5 metų 
telyčia ir trys 9 mėnesių telyčaitės. 

Bandą parduodu visą, neskirstau. 
Kaina sutartinė. Darbo dienomis 
skambinti po 15 val.  
Tel. 8 625 04 499. Rokiškis
• 1 mėn. amžiaus juodmargį 
buliuką. Tel. 8 613 33 963. 
Rokiškis
• Dvi karves. Tel. 8 601 97 643. 
Zarasai


