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Rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Vasario 23-oji, 
penktadienis, 

8 savaitė
Iki metų pabaigos liko

311 dienų. 
Saulė teka 7.26 val., 
leidžiasi 17.40 val. 

Dienos ilgumas 10.14 val. 
Mėnulis – priešpilnis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Alva, Alvyra, Butvilas, Butvilė, 
Gantautas, Gantautė, 
Haraldas, Haroldas, 

Polikarpas, Romana (Roma), 
Severinas.

Rytoj: Elfrida, Elmaras, 
Elmyra, Gedkanta, Gedkantė, 

Gedmantas, Gedmantė, Goda, 
Goja, Livija, Livijus, Motiejus.

Poryt:  Dabinta, Egilas, 
Ekvitas, Notangas, Notangė, 
Rasa, Rasuolė, Regimantas, 
Viktas, Viktoras, Viktorinas.

Dienos citata
„Viskas, kas sutampa su mūsų 
pačių norais, atrodo teisinga, o 

kas nesutampa - pykdo“ 
(A. Morua).

Dienos skaičius
6

Tiek mūsų rajono gyventojų 
pernai susirgo erkiniu 

encefalitu.
2 p.

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1942 m. JAV darbą pra-
dėjo viena didžiausių pa-
saulio radijo stočių „Ame-
rikos balsas“.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1891 m. Kušliškiuose, 
Kalvarijos valsčiuje, gimė 

diplomatas, istorikas, 
Lietuvos nepriklausomybės 

Akto signataras  
Petras Klimas.

Post 
scriptum

Nebėr doros už tvoros.

Kviečia ištiesti 
gerumo ranką 
rokiškėnų šeimai

2 p.

Seimo narys 
Raimundas Martinėlis: 
politikų tikslas 
turi būti rajono ir 
jo žmonių gerovė

4-5 p.

Rokiškyje – 
virtualios 
realybės 
pramogos

2 p.

Rokiškyje viešės 
ūkio ministras 2 p.

Kaip per šalčius  
kūrenti krosnis ir... 
nesušalti 2 p.
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KRIMINALAI
Policininkų automobilis 
parbloškė stirną. 
Gyvūnas pabėgo
Vasario 21 d. 21.57 val. 
Panevėžio apskr. VPK, Rokiškio 
r. PK, pareigūnas (gim. 1971 
m.) vairuodamas tarnybinį 
automobilį „Skoda Yeti“ kelio 
Obeliai–Lukštai–Juodupė 0.050 
km. kliudė staiga iš dešinės kelio 
pusės išbėgusią stirną. Apgadinta 
automobilio priekinės radiatoriaus 
grotelės. Žmonės nenukentėjo. 
Stirna pabėgo.

Smurtavo sugyventinis
Vasario 20 d. 18.26 val. moteris 

(gim. 1974 m.), gyv. Rokiškio 
r., pranešė, kad prieš namus 
smurtavo neblaivus (2,36 prom. 
girtumas) sugyventinis (gim. 1960 
m.). Įtariamasis sulaikytas. 

Rado žmogų
Vasario 20 d. 9.10 val. VšĮ 
Respublikinėje Panevėžio 
ligoninėje Intensyvios terapijos 
skyriuje mirė vyras (gim. 1939 
m.), gyv. Rokiškio r., kuriam 
buvo nustatyta galvos hematoma. 
Vasario 15 d. 15 20 val. jis buvo 
pristatytas į Rokiškio ligoninę iš 
namų, kur namuose buvo rastas 
gulintis ant žemės be sąmonės.

Dažnėja iškvietimai degantiems 
dūmtraukiams gesinti
Vasario 20 d. 11:14 val gautas 
pranešimas, kad Čeičių g., Aleknų 
k., Juodupės sen., name daug 
dūmų.
Vasario 21 d. 05:55 val. gautas 
pranešimas, kad Parko g., 
Laibgalių k., Jūžintų sen., dega 
dūmtraukis.

Panevėžio VPK ir Panevėžio 
apskrities priešgaisrinės 

gelbėjimo valdybos
Rokiškio priešgaisrinės 

gelbėjimo tarnybos inform.

Rokiškyje – virtualios realybės pramogos
Virtuali realybė – tai dirbti-

nė aplinka, sukurta programinės 
įrangos dėka, ir pateikta vartoto-
jui tokiu būdu, kad vartotojas vir-
tualią aplinką jaučia tarsi realią. Ir 
Lietuvoje, ir pasaulyje ši įranga vis 
dar yra didelė naujovė, savo gali-
mybėmis stulbinanti ją išbandžiu-
sius žmones. Džiugi žinia – dabar 
šią pramogą galima išbandyti ne 
tik didžiuosiuose Lietuvos mies-
tuose, bet ir Rokiškyje.

Užsidėję virtualios realybės aki-
nius Jūs pasinersite į specialios pro-
graminės įrangos dėka itin realistiš-
kai pavaizduotą virtualų 3D pasaulį. 
Jame pamiršite, kad iš tikrųjų esate 
tuščiame mažame kambaryje. Virtu-
alios realybės akiniai bei du valdi-
kliai leis per kelias sekundes atsidurti 
kitoje šalyje, persikūnyti į gyvūną ar 
eksperimentuoti laboratorijoje.

Visas virtualios realybės pramogas 
galite išbandyti Panevėžio g. 12-1 įsi-
kūrusioje „Zirzilėje“. Būtent čia virtu-
alios realybės įrangos pdėka galėsite 
pavirsti ereliu ir skraidyti virš apleisto 
Paryžiaus, į rankas paėmę valdiklius – 

pavirsti profesionaliu slidininku ar lan-
kininku, ginančiu savo tvirtovę. Taip 
pat galėsite leistis į pažintines keliones 
po pasaulį, susipažinti su žmogaus 
kūno sandara, ar nukeliavę prie Saulės 
– pažinti Saulės sistemos planetas.

„Zirzilės“ vadovas Saulius Gin-

tautas (nuotr.) mielai kviečia nemo-
kamai išbandyti virtualios realybės 
pramogas. Ypač laukiamos vaikų ir 
mokinių grupės.

„Zirzilės“ kontaktai:
8 458 71177

+370 663 71177

Skiepytis nuo erkinio encefalito – 
pats tinkamiausias laikas

Nacionalinio visuomenės svei-
katos centro prie Sveikatos ap-
saugos ministerijos Panevėžio 
departamento Rokiškio skyrius 
informuoja, kad Rokiškio rajone 
pernai erkiniu encefalitu susirgo 
6 asmenys, iš kurių 4 gyvena kai-
mo vietovėje, Laimo liga diagno-
zuota 22 asmenims, iš kurių 11 - 
kaimo gyventojai.

Skiepytis 
nuo erkinio encefalito 
dar ne vėlu
Dabar, kol dar neprasidėjo šil-

tasis metų laikas – erkių aktyvumo 
periodas – pats tinkamiausias laikas 
pagalvoti ir pasiskiepyti nuo erkinio 
encefalito, nes tai vienintelė ir efekty-
viausia priemonė, padedanti išvengti 
šios klastingos ligos.

Tam, kad susiformuotų imuni-
tetas, būtinas bent 2-3 mėnesių pe-
riodas. Skiepijimo nuo erkinio en-
cefalito kursas gali būti įprastinis ir 
pagreitintas. Įprastinio skiepijimo 
metu pirmosios dvi dozės įskiepija-
mos 1-3 mėn. intervalu. Trečiosios 
ir sustiprinančiųjų dozių įskiepijimo 
intervalai gali būti skirtingi ir tai pri-
klauso nuo vakcinos rūšies. Po to, 
kas 3-5 metai rekomenduotina re-
vakcinacija. Šiuo įprastu būdu reko-
menduojama pasiskiepyti miško dar-
bininkams, žmonėms, mėgstantiems 
poilsiauti miške, medžiotojams, 
keliautojams, grybautojams, uogau-
tojams, miškingose vietovėse gyve-
nantiems žmonėms. Skiepai nuo er-
kinio encefalito - mokama paslauga. 
Kainą ir apmokėjimo tvarką nustato 
skiepijimus atliekanti įstaiga. Šiuo 
metu VšĮ Rokiškio pirminės asmens 
sveikatos priežiūros centre vieno 
skiepo kaina yra maždaug 21 euras. 

Pernai Rokiškio rajone nuo erkinio 
encefalito 1 kartą pasiskiepijo 404 
asmenys, 2 kartus - 386,  3 kartus 
- 309 asmenys. 373 asmenims šie 
skiepai buvo atnaujinti,  t. y. visi jie 
buvo paskiepyti po tam tikro ilges-
nio laikotarpio.

Kaip užsikrečiama 
erkiniu encefalitu
Erkiniu encefalitu užsikrečiama 

įsisiurbus užkrėstai erkei arba geriant 
nevirintą, infekuotą erkinio encefali-
to virusu karvės ar ožkos pieną. Žmo-
gus apie ligą sužino po kelių dienų ar 
1 - 4 savaičių, pajutęs panašius į gri-
pą požymius: pakilusi temperatūra, 
galvos skausmas, silpnumas,  pyki-
nimas, kartais viduriavimas. Pakilu-
si temperatūra laikosi apie 7 dienas, 
po to ji tampa normali arba šiek tiek 
aukštesnė, bendra būklė pagerėja, 
tačiau po 3 - 5 dienų vėl pradedama 
karščiuoti, ligos požymiai kartojasi, 
prasideda stiprūs galvos skausmai, 
kartais sutrinka sąmonė. Šiai ligai 
būdingi liekamieji reiškiniai (apie 
30 - 40 proc. atvejų), dėl kurių ilgam 
sutrinka žmogaus darbingumas, gali 
atsirasti neįgalumas. Esant galvos 
smegenų pažeidimui, sutrinka riji-
mas, kalba, blogėja širdies darbas, 
kvėpavimas. Atsiradę paralyžiai gali 
suluošinti žmogų.

Išanalizavus susirgusių erkiniu en-
cefalitu asmenų įtariamą užsikrėtimo 
vietą, nustatyta, kad žmonės suserga 
erkei įsisiurbus ne tik miške, bet ir 
gyvenamojoje vietoje, prie namų, 
todėl užkirskime šiai klastingai ligai 
kelią – pasiskiepykime. 

Nacionalinio visuomenės 
sveikatos centro 

Panevėžio departamento 
Rokiškio skyrius

Rokiškyje viešės 
ūkio ministras

Vasario 23 d. rajone lankysis Ūkio ministerijos vadovas Virginijus Sin-
kevičius (nuotr.). Ministras lankysis AB „Rokiškio sūris“ bei UAB „Dugu-
va“, susitiks su Aukštaitijos verslo sąjungos, kuri vienija Rokiškio verslo 
klubą, Kupiškio darbdavių klubą, Pasvalio verslininkų asociaciją „Verslo 
žiedas“, Biržų rajono verslininkų asociaciją bei Anykščių vadovų klubą, 
nariais.

Atvira diskusija su ministru rengiama vasario 23 d. 14-15 val. Rokiškio 
krašto muziejuje. 

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Ugniagesiai pataria: kaip per šalčius 
kūrenti krosnis ir... nesušalti

Spustelėjus šalčiams, gyventojai 
intensyviau ima kūrenti krosnis. 
Vien šią parą Lietuvoje degė 17 gy-
venamųjų namų.  „Kai šalta, krosnį 
kūrenu visą dieną! Net rankos prie 
sienelės pridėti negaliu,“ – šiluma 
pasidžiaugia ne vienas gyventojas. 
„Kol krosnyje gera trauka, tol dūm-
traukio nevalau,“ – tai neretai tenka 
išgirsti ugniagesiams, lankantiems 
gyventojus prevencinių akcijų metu. 
„Per šalčius krosnį kūrenti reikėtų 
2-3 kartus. Kas kartą kūrenimas tu-
rėtų trukti maždaug pusantros va-
landos“, - pataria Šiaulių apskrities 
priešgaisrinės gelbėjimo valdybos  
Valstybinės priešgaisrinės priežiū-
ros skyriaus vyriausiasis specialistas 
Gintaras Zonis.

Pasak jo, nors, regis, ir visi žino, kad 
kūrenamos krosnies  negalima palikti 
be priežiūros,  deja, tiriant gaisrus, ne-
retai paaiškėja, kad žmogus, užkūręs 
krosnį, buvo išskubėjęs valandai kitai 
į miestą. Būna ir kitokių situacijų, kai 
žmonės, turėdami sodybas ar butus ki-

tose vietose, retsykiais atvažiuoja ir juo-
se užkuria krosnį, kad būstas per daug 
neįšaltų, kad jame neatsirastų pelėsis.  
O kai nėra šeimininko, namuose ir pra-
deda šeimininkauti ugnis. Štai neseniai 
toks gaisras kilo viename iš Kuršėnų 
daugiabučių. „Neįvertinę turimo dūm-
traukio savybių, kad šiltai gyventų, 
kartais žmonės įsigyja didelio galingu-
mo krosnis-katilus. Tada ugnis irgi gali 
išeiti pasivaikščioti po namus“, - sako 
G. Zonis. Smarkiai nukentėti galima ir  
bandant degiais skysčiais greičiau įkur-
ti krosnį.  Pastaruoju metu  gyventojai  
naudoja laužo įdegimui skirtą skystį: 
„Jo įpylus į pakurą, bandant įkurti,  ne-
retai įvyksta sprogimas. Būta atvejų, kai 
žmonės netgi smarkiai apdegė.“

Intensyviai kūrenant krosnis, gali 
užsidegti ir kamine susikaupę suodžiai. 
Degios medžiagos ant kamino sienelių 
itin sparčiai kaupiasi tada, kai kūrenama 
drėgnomis malkomis, o po jų dar pri-
metama durpių briketų.

Kūrenant krosnis, ypač pavojingos ir 
smalkės,  nes galima jomis apsinuody-
ti. Todėl ugniagesiai pataria, iškūrenus 

krosnį, per anksti neužstumti sklendės. Ją 
galima užsklęsti tik įsitikinus, kad ugnis 
jau baigė rusenti. O jei būstas šildomas 
elektriniais prietaisais, į elektros tinklą 
nereikėtų iškart įjungti kelių prietaisų. 
Juos būtina statyti toliau nuo užuolaidų 
bei baldų.  Negalima ant jų džiauti ir 
rūbų.  Jeigu išeinama iš namų, elektrinius 
šildymo prietaisus reikia išjungti.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamento duomenimis, šiais me-
tais dėl krosnių, židinių bei dūmtraukių 
įrengimo ir eksploatavimo reikalavimų 
pažeidimų bei jų gedimų  Lietuvoje jau 
kilo 380 gaisrų.  

Per šalčius reikia baimintis ne tik 
gaisro. Šalčių metu neretai smarkiai 
sušąlama. Todėl ugniagesiai prašo gy-
ventojų pasirūpinti šalia gyvenančiais 
vienišais, garbaus amžiaus ar neįgaliais 
žmonėmis.  O einant į lauką, apsirengti 
tinkama apranga. Visada verta prisimin-
ti: kad geriau nelaimės išvengti, negu 
joje atsidurti.

Priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo  departamento 

inform.
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Kviečia ištiesti gerumo ranką 
rokiškėnų šeimai

Daugiavaikės rokiškėnų šeimos buities detalės.

Dirbdami savanorišką darbą 
VšĮ ,,Ištiesk gerumo ranką nu-
skriaustiesiems" bendrauja su 
žmonėmis, šeimomis, prisiliečia 
prie jų kasdienybes, prie jų gyve-
nimų, kuriuose yra ir džiaugsmo, 
ir skausmo, ir svajonių, ir nusivy-
limų.Lydimi rajono savivaldybės 
Socialinės paramos ir sveikatos 
skyriaus pavaduotojos Zitos Čapli-
kienės, VšĮ „Ištiesk gerumo ranką 
nuskriaustiesiems“ atstovai aplan-
kė Rokiškyje gyvenančią daugia-
vaikę šeimą.  Tvarkinga aplinka, 
gražus kiemas, šuns voljeras, pie-
velė padengta sniegu, – tokį vaizdą 
išvydo lankytojai. Visuomeninės 
organizacijos nariai  džiaugėsi, 
kad pirmieji žingsniai veda i tvar-
kingus namus: „Supratome, kad ši 
šeima nebus iš tų, kurie patys ne-
nori nieko daryti, o tik laukia, kad 
kažkas kažką duotų“,  – sakė jie.

Aplankytoje šeimoje gyvena šeši 
vaikučiai, kuriais rūpinasi ir tėtis, ir 
mama. Nors namuose erdvės tokiai 
šeimynai nėra daug, tačiau čia šilta 
bei jauku,  labai daug gėlių. Šeima 
gyvena senelių paliktame penkių ne-
didelių kambarių name su virtuve, 
priestate įrengtas tualetas, o namo 
rūsyje – vonia, katilinė, sandėlys. 

Labai džiugu, kad mama, po vai-
kučių auginimo, jau ruošiasi eiti į 
darbą siuvykloje. Nors vaikučių tė-
tis turi negalią ir yra tik 30 procentų 
darbingas, jis nesėdi rankų sudėjęs: 
darbuojasi namuose, leidžia laiką 
su vaikais, o sezono metu spaudžia 
sultis ir pasitaikius net menkiausiai 
progai stengiasi šeimai  uždirbti lėšų.

Vyresnieji vaikai lanko mokyklą, 
o mažesnieji – darželį. Mama, gavusi 
socialinę pašalpą ir vaikų pinigėlius, 
stengdamasi taupyti, apsipirkti važiuo-
ja į Lenkiją. Rūsyje stovi dėžės su len-
kiškais negendančiais maisto produk-
tais, konservuotų daržovių stiklainiai.

Šeimos pajamos aštuoniems as-
menims yra apie 900 eurų. Du šimtai 
eurų kiekvieną mėnesį sumokami už 
komunalines paslaugas. Labai džiu-
gu, kad šeima nėra įsiskolinusi ans-
toliams ar kredito įmonėms. Deja, 
maistui, buities reikmėms, kitoms 
svarbioms išlaidoms vaikams tokių 
pajamų sunkiai pakanka. Žinoma, 
yra dalykų, kurie labai reikalingi 
šeimai, tačiau, deja, jiems sutaupyti 
– tiesiog neįmanoma.

Paklausus ko šiandienai labiau-
siai reikia, tėvų atsakymas, lengvai 
tariant, nustebino: „Tvoros aplink 
sklypą, kad vaikams būtų saugu, nes 
visai šalia – judri gatvė. Juk šeimoje 
auga trimetis ir dvynukės, turinčios 

dar vos po dvejis metukus. Į kiemą 
išleisti tris mažylius – yra kas veikti, 
nes tik suspėk akis nusukti,  ir kuris 
nors jau bus dingęs iš akiračio. O ko-
kia tvora – nesvarbu. Svarbiausia – 
kad saugu būtų.“.

Tėvai džiaugtųsi bet kokia pagal-
ba, tačiau šiuo metu ypač reikalingos 
lovos bei čiužiniai vaikams, nes vai-
kai miega senose, tėčio perdarytose 
lovose. O dvynukės miega manie-
žuose, nes neturi lovyčių. Antrajame 
aukšte, deja, senokai pradėtas, bet 
nebaigtas daryti kosmetinis remon-
tas. Jis stringa dėl lėšų trūkumo: ne-
pabaigtos kloti grindys, lubos, vaikų 
kambariuose remonto reikia sienoms, 
kuriose matyti plyšiai. Vaikų drabu-
žėliai dėl vietos trūkumo – tvarkingai 
sulankstyti ir sudėti į dėžes. Yra pora 
senų griozdiškų spintų, kurios užima 
daug erdvės, tačiau net ir į jas visi 
8 asmenų šeimos drabužiai netelpa. 
Vonioje tėtis įrengė saunos krosnelę, 
kad vaikus maudyti būtų šilčiau, ta-
čiau kol vaikai sugrįžta į kambarius 
– jau spėja sušalti, nes lipant laiptais 
iki koridoriaus – jokio šildymo nėra.  
Vonioje taip pat reikalingas kosme-
tinis remontas ar bent pagalba apšil-
dyti koridorių, vedantį į kambarius. 

„Drabužių, avalynės – turime. Ir te-
levizorių, ir mobiliuosius telefonus 
turime, – sako tėtis – Mums nereikia 
visko, kaip kitiems. Mes tiesiog no-
rime apsaugoti savo vaikus, sulauk-
ti tokios pagalbos, kuri padėtų bent 
kiek pagerinti buitį“.

Tas nuoširdumas, ašaros žmogaus 
akyse leidžia suprasti, kad gyvenant 
Lietuvoje ir norint auginti didelę, 
gražią bei tvarkingą šeimą – be kitų 
pagalbos išsiversti sunkiai neįmano-
ma. O daugelis šeimų gėdijasi prašy-
ti pagalbos, nors ne šeimoms turėtų 
būti gėda, kad net ir su didžiausiomis 
pastangomis negalime padaryti ir tu-
rėti visko, kas yra būtina.

Norintys prisideti prie minėtos šei-
mos gyvenimo salygų gerinimo, kvie-
čiami paremti piniginėmis lėšomis:

VšĮ ,,Ištiesk gerumo ranką 
nuskriaustiesiems"

AB Swedbank b/k 73000
LT267300010142143000

Mokėjimo paskirtyje nurodyki-
te: Raimundo šeimai

Paypal: info@gerumoranka.eu
Platesnė informacija teikiama 

telefonais:
(8-676) 82570 Algimantas

(8-671) 72473 Neringa

TRIBŪNA

Ar pašluostys su grūdų 
augintojais – akcininkais 
užpakalį Ramūnas Karbauskis, 
nupirkęs grūdų kombinatą

Rokiškio grūdų kombinate 1027 
ūkininkai turi 198822 akcijų. Akcijų 
pardavinėjimą pradėjo  žemdirbių 
vardu išrinktas direktoriumi Riman-
tas Rušėnas. Jam žemaičiai kretingiš-
kiai davė naują „Audi“ ir jam pavyko 
surinkti – nupirkti 35 proc. 223065 
akcijas, o vėliau iš kur tai atsirado 
UAB „Agrokonsulta“ su 40000 ak-
cijų ir jauni vyrai Ovidijus Bartkus 
gimęs  1964 metais su 89299 akcijo-
mis, ir Valdemaras  Sadaunykas, gi-
męs 1957 m., su 78160 akcijų.

Įvyko paskutinis ryklių posėdis, 
kuris buvo paskelbtas „Lietuvos 
ryte“ 2017 gruodžio 8 d., jokio 
susirinkimo nebuvo. Jie keturiese 
vadovaujant generaliniam direkto-
riui Algirdui Budriui, kuris jokių 
akcijų neturi (balsavo raštu), nuta-
rė kad parduoda grūdų kombinatą 
„Agrokoncernui“, o atstovų iš ūki-
ninkų-akcininkų į posėdį nekvietė, 
nors jie dar valdo 198822 akcijas.

Kažkokiu smuiku groja ir buvęs 
direktorius Algimantas Čenkus, 
nes jis siūlo, kad niekur nefigūra-
vę ūkininkai parduotų akcijas iki 
0,80 eurų. Grūdų kombinatas savo 
veiklos nekeitė visą laiką. Jis buvo 
reikalingas ir Kupiškio, Biržų, Pas-
valio, Anykščių ir kitų rajonų ūki-
ninkams. Grūdų priėmimo niekas 

nekontroliavo, džiovinimas ir laiky-
mas davė didžiulį pelną rykliams, o 
vargšai ūkininkai, nors jie turėjo ak-
cijų, gavo špygą, o paskutinis skel-
bimas apie kombinato pardavimą , 
išskyrus respublikos laikraštį, nie-
kur nefigūravo. Ką daryti? Reikia 
teisininko, kuris galėtų pažiūrėti iš 
viršaus, kaip atsirado nauji savinin-
kai ir kodėl su 1027 grūdų auginto-
jais akcininkais visą laiką šluostė 
užpakalį.

Jeigu norite sužinoti savo akcijas 
yra grūdų kombinato buhalterė Da-
nutė. Ją Karbauskio firma jau išvijo 
ir kombinato patalpų ir ji randasi 
elektros tinklų kontoroje. Jos telefo-
no nr. 71025 arba mobilaus telefono 
nr. 862013810. Iš grūdų augintojų 
didžiausią kiekį akcijų turi „Audru-
pio paukštynas“ - 2538 akcijas, o li-
kusieji įvairiai nuo 1 iki kelių šimtų. 
Jeigu iškiltų kokių teisinių pasiū-
lymų kaip išlikti su akcijomis pas 
Karbauskį skambinkite 868654735. 
Jeigu susirinks grupė protingų ūki-
ninkų-akcininkų, gal pasamdysime 
teisininką, kad įteisintų mūsų daly-
vavimą kombinato veikloje.

Rajono ūkininkų sąjungos 
garbės ir kooperatyvo 

„Rokiškutis“ pirmininkas 
Vytautas ŠLIKAS 

„Rokiškio Sirena“ redakcijos nuomonė nebūtinai sutampa su išsakyta 
nuomone. Skiltyje „Tribūna“ galite pasisakyti visi. Savo tekstą siųskite el. 
paštu reklama@rokiskiosirena.lt arba paprastu paštu adresu: Nepriklau-
somybės aikštė 12, Rokiškis

„Regitra“ įspėja dėl feisbuke 
įstaigos darbuotojais 
apsimetančių sukčių

„Regitra“ įspėja dėl feisbuke įs-
taigos darbuotojais apsimetančių 
sukčių, siūlančių įsigyti vairuotojo 
pažymėjimą ar už pinigus išlaikyti 
vairavimo egzaminus už kitą asmenį.

„Regitra“ įspėja, kad gavę pinigus, 
sukčiai paprastai dingsta – raginama 
jiems nepatikėti savo asmens kodo, ne-
skubėti vykdyti nurodymų, o apie suk-
čiavimą pranešti „Regitrai“ arba teisė-
saugai.

Anot „Regitros“, dažniausiai sukčiai 
socialiniame tinkle „Facebook“ tokias 
nelegalias paslaugas siūlo apsimesdami 
tikrais „Regitros“ darbuotojais: pasisa-
vindami asmens duomenis, jie sukuria 
netikrą anketą, o tam, kad pasiektų kuo 
daugiau žmonių, savo pasiūlymus skel-

bia įvairiose skelbimų grupėse.
„Tokia nelegalia veikla užsiimantys 

asmenys dažniausiai pasirenka tuos 
įmonės darbuotojus, kurie nėra užsi-
registravę „Facebook“ ir nedalyvauja 
socialiniuose tinkluose. Taigi, darbuo-
tojui, kurio vardu sukurta anketa, tampa 
daug sudėtingiau pastebėti jo tapatybės 
vagystę“, – sako „Regitros“ generalinio 
direktoriaus pavaduotojas Saulius Šu-
minas.

Įstaiga primena, kad „Regitroje“ 
veikianti Antikorupcijos komisija prii-
ma anoniminius pranešimus dėl galimo 
sukčiavimo, nelegalios veiklos, neteisėto 
įmonės vardo panaudojimo ar kitų įtari-
mų, pasitvirtinusi informacija perduoda-
ma teisėsaugai.

BNS inform.

Apdovanotos įmonės su gražiausiais lietuviškais pavadinimais
Kultūros ministerijoje apdo-

vanotos įmonės, laimėjusios gra-
žiausių lietuviškų pavadinimų 
konkursą.

Kaip pranešė Kultūros minis-
terija, pernai registruotų įmonių 
gražiausi lietuviški pavadinimai 
– „Balta Laja“, „Dangaus katės“, 

„Gėlių burtai“, „Jaukumo laikas“, 
„Kaip nulieta“, „Kikilis“, „Mie-
go karaliai“, „Neatrastos spalvos“, 
„Pilnas samtis“, „Riedu“, „Vienas 
vienintelis“, „Visi keliai“, „Vyrų 
kalvė“, „Širdis apsalo“ ir „Žydin-
čios sienos“.

Valstybinė kalbos inspekcija ska-
tina verslininkus suteikti įmonėms 

ne tik įdomius, originalius, bet ir 
lietuviškus, taisyklingus vardus.

Į gražiausių lietuviškų įmonių 
pavadinimų apdovanojimą gali 
pretenduoti įmonės, ankstesniais 
metais įregistruotos Registrų cen-
tre. 2017 metais jų buvo 11 tūkst. 
373.

BNS inform.
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Seimo narys Raimundas Martinėlis: politikų tikslas 
turi būti rajono ir jo žmonių gerovė

– Esate vienas aktyviausių Seimo 
narių: Rudens sesijoje patekote į 
dažniausiai pasisakiusiųjų penkio-
liktuką. Kas lėmė tokį aktyvumą?

– Jei žiūrėtume į statistinius duo-
menis, tai būti penkioliktuke tarp 
141 parlamentaro – būtų geras rezul-
tatas. Jei, žinoma, stengčiausi kalbėti 
norėdamas gerų statistinių rodiklių 
ar populiarumo. Aktyviai dalyvauju 
parlamentinėje veikloje ne dėl sta-
tistikos. Kiekvienas pasisakymas turi 
būti argumentuotas ir motyvuotas. 
Pasisakymams skirtas laikas yra ri-
botas, tad privalu kalbėti apie esmi-
nius dalykus.  Daug dėmesio skiriu 
teisės aktų, jų pakeitimų analizei, tad 
besidomint, natūralu, kyla nemažai 
klausimų, pastabų, pasiūlymų. 

– Ankstesniame interviu pa-
sakojote apie darbą Ekonomikos 
komitete. Seime persiskirsčius po-
litinėms jėgoms, grįžote į sveikatos 
apsaugos sferą. Kaip sekasi dirbti 
šiame komitete? Kokius svarbiau-
sius strateginius sveikatos apsau-
gos uždavinius ir tikslus keliate?

– Kaip ir minėjau, kiekvienos re-
formos tikslas – paciento gerovė. Visi 
priimami sprendimai yra skirti šiam 
tikslui siekti. O planų yra daug: nuose-
kliai mažinti kompensuojamųjų vais-
tų kainas, reformuoti, modernizuoti, 
efektyvinti Greitosios medicinos 
pagalbos stočių veiklą. Konsoliduo-
jama priklausomybės centrų veikla, 
kad būtų užtikrintas jų paslaugų kuo 
geresnis prieinamumas. Diegiamos 
Azartinių lošimų įstatymo pataisos: 
siekiame, kad lošimo įstaigos įneštų 
didesnį indėlį į Privalomojo sveika-
tos draudimo fondą, kad daugiau lėšų 
būtų skirta priklausomybių gydymui. 
Didinant sveikatos įstaigų veiklos 
efektyvumą, geriausiai išnaudojant 
turimą jų potencialą ir žmogiškuosius 
išteklius, kuriami kardiologijos, insul-
tų gydymo, traumatologijos bei kitų 
sričių klasteriai. 

Sveikatos apsaugos sritis, jos sti-
priosios savybės ir trūkumai man 
gerai žinomi, dirbu žinomą ir mė-
giamą darbą. Mūsų komitete dau-
guma Seimo narių – gydytojai, tad 
nenuostabu, kad nesunku rasti ben-
drą kalbą ir bendru sutarimu rengti 
teisės aktus bei jų pataisas. 

– Kokius įstatymų ar jų pataisų 
projektus rengiate?

– Daugelį įstatymų projektų ar 
įstatymų pataisų Sveikatos komitete 
rengiame kolektyviai. Nekonkuruoja-
me, kuris asmeniškai parengs daugiau 
įstatymo pataisų. Stengiamės daug 
diskutuoti, derinti įvairius požiūrius, 
pozicijas, pasverti argumentus, o jau 
tuomet rengti įstatymų projektus. 

– Kokie didžiausi ir svarbiausi 
buvo  Seimo nuveikti darbai?

– Šios kadencijos Seimas dirba kiek 
daugiau nei metus.  Jau priimta ne-
mažai svarbių sprendimų, lemsiančių 
mūsų valstybės ateities perspektyvas. 
Vienas didžiųjų uždavinių – skurdo ir 
nelygybės mažinimas. Nuo 2018 m. iki 

Baigėsi Seimo Rudens sesija. Tačiau parlamentarų darbai nenutrūko: vyksta komitetų ir komisijų posėdžiai, planuojami ateities sprendimai. 
Kokie didžiausi šios kadencijos Seimo nuveikti darbai ir ateinančiosios Pavasario sesijos uždaviniai, „Rokiškio Sirena“ klausė Sėlos 
vienmandatėje rinkiminėje apygardoje išrinkto Seimo nario Raimundo MARTINĖLIO (nuotr.).

400 Eur išaugo minimali alga, nuo 310 
iki 380 Eur padidintas  neapmokesti-
namas pajamų dydis, 20 Eur išaugo 
valstybės remiamos pajamos. Taip pat 
kiekviena šeima gali pasinaudoti išmo-
ka kiekvienam vaikui, kuri siekia 30 
Eur. Pensijoms didinti valstybė skyrė 
daugiau nei trečdalį milijardo Eur. Vi-
dutinė pensija per metus išaugo apie 63 
Eur, ir pensijos toliau augs. Sunkiau-
siai besiverčiantiems žmonėms priei-
namesnės kompensacijos už šildymą 
ir karštą vandenį: dabar jos skiriamos, 
kai išlaidos šioms reikmėms viršija 10 
proc. pajamų (anksčiau buvo 20 proc.), 
centralizuotam šildymui ir 2018 m. tai-
komas lengvatinis 9 proc. Pridėtinės 

vertės mokesčio tarifas. 
Kadangi Vaikų išlaikymo fondo 

administravimas ir skolų išieškojimas 
perduotas Sodrai, skolų išieškojimas 
iš alimentų nemokančių tėvų tapo 
efektyvesnis, išaugo fondo finansa-
vimas. 20 proc. padidinta išmoka ali-
mentų negaunantiems vaikams. 

Sergantiesiems taip pat yra ne-
mažai gerų pokyčių: mažėja kom-
pensuojamųjų vaistų kainos, jos 
peržiūrimos kelis kartus per metus. 
Skaičiuojama, kad vien per 2017 
m. III ketvirtį ligoniai sutaupė apie 
22,7 proc. priemokų kompensuoja-
miesiems vaistams. 

Darbo santykius reguliuojantis nau-

jas Darbo kodeksas yra lankstesnis, 
suteikia daugiau galimybių darbuoto-
jams derėtis dėl atlygio už darbą, pa-
didintos nedarbo išmokos, iki 9 mėn. 
prailgintas jų mokėjimo terminas.

Reorganizuojamos valstybės val-
domos įmonės, tokios, kaip „Lietu-
vos geležinkeliai“, vykdoma miškų 
urėdijų reforma. Tuo siekiama pa-
didinti valstybės valdomų įmonių 
veiklos efektyvumą. 

Mažinamas alkoholio prieinamu-
mas, draudžiama jo reklama, trum-
pinamas pardavimo laikas. 

Didelį dėmesį Seimas ir Vyriausy-
bė skiria švietimui. Vyksta aukštojo 
mokslo reforma, skiriama daugiau 
lėšų nemokamam aukštajam mokslui. 
4 mln. Eur didinamos lėšos neforma-
liajam ugdymui. Šiemet, pereinant prie 
etatinio apmokėjimo, pedagogų atlygi-
nimų didinimui bus skirta 20 mln. Eur. 

Planuojama, kad savivaldybių 
biudžetų pajamos šiemet augs 10,2 
proc. Numatyta 86 mln. Eur būstų re-
novacijai, kasmet planuojama atnau-
jinti bent po 500 daugiabučių namų. 

Dideli pokyčiai ir Krašto apsau-
gos finansavime – dviem metais 
anksčiau, nei buvo numatyta, pasie-
kėme NATO rekomenduojamą skirti 
krašto gynybai lėšų sumą – 2 proc. 
Bendrojo vidaus produkto.

Ir tai tik dalis darbų ir tikslų, ku-
riuos pavyko pasiekti. 

– Kokie strateginiai sprendimai 
planuojami?

 Atėjo laikas mokesčių reformai. 
Žinoma, dėl jos bus daug diskusijų, 
derybų. Tai natūralu: mokesčių poli-
tika yra viena svarbiausių valstybės 
veiklos sričių. Vis labiau diskutuo-
jama apie pensijų reformą: apie II ir 

III pakopos pensijų kaupimą. 
Sveikatos apsaugos srityje planuoja-

ma nemažai pokyčių. Numatoma, kad 
nuo 2019 m. valstybė už savo lėšomis 
draudžiamuosius mokėtų 9 proc. nuo 
minimalios mėnesinės algos. Dabar ji 
skiria vos trečdalį lėšų. Taip padidėtų 
Privalomojo sveikatos draudimo fondo 
pajamos. Ką tai reikštų pacientams? 
Didesnės fondo įplaukos reiškia geres-
nę paslaugų kokybę. Kokybė turi daug 
sudedamųjų dalių: tai ir gerėjantis pas-
laugų prieinamumas, augančios algos 
medikams, galimybė taikyti dar dau-
giau medicinos naujovių. Į Sveikatos 
apsaugos paslaugų kokybės gerinimą 
nukreipta ir kita reforma: sveikatos įs-
taigų pavaldumo klausimas – planuoja-
ma, kad Sveikatos apsaugos ministerija 
taps sveikatos priežiūros įstaigų dali-
ninke. Planuojamas diegti vadinamasis 
žalos atlyginimo be kaltės įstatymas. 
Be to, diegiamos gydytojų rezidentų 
rengimo permainos – planuojama įves-
ti etapines kompetencijas: mokymosi 
procese išsilaikę tų kompetencijų egza-
minus, rezidentai taptų savarankiškais 
tos srities specialistais. Taip pagerėtų ir 
studijų kokybė (vietoj vieno baigiamo-
jo, rezidentai laikytų keletą egzaminų), 
ir paslaugų prieinamumas: gydymo įs-
taigų kolektyvus greičiau pildytų jauni, 
gerai paruošti gydytojai. Visų šių refor-
mų tikslas – gerinti paslaugų kokybę ir 
prieinamumą pacientams. 

 – Svarstant biudžetą buvo ak-
centuotas didelis dėmesys skurdo 
mažinimui. Žinoma, visuomenė 
nori apčiuopiamų pokyčių „čia ir 
dabar“. Tačiau sprendimų rezulta-
tams pajusti reikia laiko. Kaip ma-
note, kada visuomenė pradės justi 
ženklesnius pokyčių rezultatus?

– Suprantamas visuomenės noras 
pokyčius justi „čia ir dabar“. Žinoma, 
yra sprendimų, kurių pokyčiai juntami 
iš karto: tai ir vadinamieji vaiko pi-
nigai, ir minimalios algos kėlimas, ir 
pensijų didinimas, ir daugybė lengva-
tų. Kai kurie sprendimai, žinoma, yra 
ilgalaikiai, jų teigiamas poveikis išryš-
kės palaipsniui. Tačiau socialinė poli-
tika skurdo mažinimui yra nuosekli ir 
Seimo, ir Vyriausybės darbo kryptis. 

– Su kokiomis problemomis į 
Jus dažniausiai kreipiasi rajono 
gyventojai?

– Besikreipiančiųjų netrūksta. Ta-
čiau daugumą rajono žmonių proble-
mų galima išspręsti savivaldos lygiu. 
Per daugiau nei metus darbo Seime 
gal tik 3-4 įstatymų pataisų iniciatyvos 
kilo žmonių iniciatyva. Viena jų – siū-
lymas lanksčiau taikyti apribojimus 
smulkiajam verslui, ypač energetikos 
sektoriuje: kai kurios taisyklės, regla-
mentuojančios stambiųjų rinkos žaidė-
jų veiklą, smulkiesiems yra pernelyg 
griežtos. Daugelį įstatymų pataisų ren-
gia ir teikia ministerijų specialistai. Ne 
visuomet išgirstamas smulkiųjų rinkos 
žaidėjų balsas. Nesinorėtų, kad būtų 
kuriami dirbtiniai barjerai smulkiam ir 
vidutiniam verslui.

Į 5 p.

Seimo nario Raimundo Martinėlio 
darbo Rudens sesijoje statistika:

Seimo narių grupėje pateikti teisės aktų projektai 19

Seimo narių grupėje pateikti pasiūlymai teisės aktų projektams 2

Individualiai pateikti pasiūlymai teisės aktų projektams 1

Seimo nario balsavimai Viso balsavimų Balsavo Proc.
476 432 90,76*

Seimo Rudens sesijoje buvo 49 posėdžiai, 
kurie truko 191 valandą. R. Martinėlis dalyvavo:

Mėnuo Rugsėjis Spalis Lapkritis Gruodis Sausis

Posėdžiai 7/7 4/4 7/7 6/6 1/2

*Pagal šį rodiklį Seimo narys R. Martinėlis užima 12-13 vietą.

Šaltinis: tinklalapis www.lrs.lt

Seimo Rudens sesijoje R. Martinėlis pasisakė 80 
kartų, ir pagal šį rodiklį tarp visų Seimo narių yra 
penkioliktas. 

Jis aktyviai dalyvavo teisės aktų rengimo procese:
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Iš 4 p.
Anksčiau absoliuti dauguma gy-

ventojų klausimų buvo siejama su 
keliais: kada bus žvyruojamas vie-
nas ar kitas kelias, kada ketinama jį 
asfaltuoti. Taisyklės pasikeitė: Lie-
tuvos automobilių kelių direkcija 
nustatė aiškius kriterijus, pagal ku-
riuos vertinami rajono keliai bei jų 
perspektyvos. 

Anksčiau daug paklausimų 
sulaukdavome dėl vienų ar kitų 
objektų dalyvavimo įvairiuose pro-
jektuose, jų renovacijos, rekons-
trukcijos. Seimas taiko griežtus 
kriterijus ir įvairiems investici-
niams projektams šalies biudžeto 
finansavimas skiriamas tik ypatin-
gais atvejais. Ankstesnių valdžių 
toleruotas „pageidavimų koncer-
tas“, kai kone kiekvienas Seimo na-
rys siūlydavo šalies biudžeto lėšas 
skirti įvairių objektų renovacijai ir 
kitokiems projektams, baigėsi. 

Nemažai žmonių į Seimo narį 
kreipiasi pagalbos ūkiniais klau-
simais, spręsti kuriuos yra savi-
valdos kompetencija. Visada sten-
giamės padėti surasti  instituciją, 
kuri atsakinga už tos problemos 
sprendimą. 

Mane išrinko Sėlos apygardos 
rinkėjai. Mano tikslas – rajono ir ša-
lies žmonių gerovė, todėl palaikau 
konstruktyvias idėjas. Dalyvauju ra-
jono bendruomenių, seniūnijų ren-
giniuose, bendrauju su žmonėmis, 
matau jų lūkesčius, jų problemas. 
Manau, kad rajono politikų tikslas 
turėtų būti siekti gerovės rajonui ir 
jo žmonėms.

– Kokia, Jūsų akimis, yra rajo-
no ekonominė būklė? 

– Lyginant su kaimyniniais, 
mūsų rajonas yra išskirtinis. Jame 
daug pramonės įmonių: ir pieno 
pramonės lyderis „Rokiškio sūris“, 
Rokiškio mašinų gamykla, sėkmin-

gai veikia maisto pramonės įmo-
nės, vystomas viešbučių verslas. 

Rajonas turtingas kultūros ir 
istorijos traukos objektų, kurie 
skatina turizmą, rajono ekonomi-
nę raidą. Verslas skatina kultūros, 
istorijos raidą. Gražus tokios kul-
tūros ir verslo sintezės pavyzdys 
– Verslo klubo įkurta Kalėdų re-
zidencija. Puiki idėja vienoje par-
duotuvėje rokiškėnams ir miesto 
svečiams pateikti miestą reprezen-
tuojančių įmonių gaminius. Džiu-
gina veiklus Turizmo informacijos 
centras. 

Šalies valdžia taip pat stengia-
si rasti priemonių skatinti verslą, 
pritraukti investicijas. Antai, jei 
investiciniam projektui reikalingas 
sklypas, jo dokumentų tvarkymo 
procedūrą pavyko sutrumpinti nuo 
septynių su puse mėnesio iki šešių 
savaičių. 

Kitas palengvinimas: valstybinės 

institucijos nebereikalaus iš asme-
nų dokumentų, kurie yra prieinami 
Registrų centre ir kitose valstybi-
nėse institucijose. Taigi, mažėja 
biurokratizmo, trumpėja ir pinga 
dokumentų rengimo procedūros. 
Tikimės, šios priemonės palengvins 
investicijų atėjimą, naujų darbo vie-
tų kūrimą. 

Ir rajono savivaldybė turi galimy-
bių skatinti jauną verslą, palengvinti 
įmonių kūrimą. Rajono smulkaus ir 
vidutinio verslo taryba, kuriai pri-
klausau, remia netgi verslo projek-
tus, ieškoma perspektyviausių, pro-
duktyviausių idėjų.

– Švenčiame atkurtosios Lietu-
vos valstybės šimtmetį. Patriotiz-
mo puoselėjimui skiriate nemažai 
dėmesio: Jūs ir Jūsų komanda 
aktyviai dalyvauja įvairiuose is-
torinės atminties renginiuose, 
aiškiai ir nuosekliai demonstruo-
jate pagarbą ir dėmesį Lietuvos 

kariuomenei. Kodėl, Jūsų many-
mu, tai svarbu šiandienos visuo-
menei?

– Esame ypatingų sukakčių liu-
dininkai: 2009-aisiais minėjome 
Lietuvos vardo tūkstantmetį, da-
bar – atkurtosios Lietuvos valsty-
bės šimtmetį. Mūsų valstybė patyrė 
daugybę išbandymų, jos situacija ir 
patirtis yra kitokia, nei daugelio kitų 
Europos šalių. Todėl pilietiškumas, 
pagarba savo valstybei, jos istorijai 
yra labai svarbūs. Ir ne tik ypatingo-
mis progomis. Būtina gerbti ir ver-
tinti tuos, kurie kūrė valstybę, kurie 
ją saugo ir gina. Džiaugiuosi bičiu-
lyste su Rokiškyje tarnaujančiais 
kariais savanoriais, jų patriotizmu, 
iniciatyvumu. Žmonės, kurie stu-
dijuodami ar dirbdami aukoja savo 
laiką ir jėgas valstybės bei visuo-
menės labui – puikus pilietiškumo 
pavyzdys. 

Monika MEILUTĖ

Rokiškio rajono savivaldybė viešo aukciono būdu
parduoda nekilnojamąjį turtą: 

1. Šaudyklą (unikalus numeris 7395-5001-6069, plotas 30,79 kv.m, pažymėjimas 
plane 7U1p, nugriovimui), P. Cvirkos g. 16, Juodupės mstl., Rokiškio r., pradinė parda-
vimo kaina - 90,00 Eur.

2. Bibliotekos patalpą Nr. 1 (unikalus numeris 7394-0011-8010:0002, plotas 189,07 
kv. m, pastatas medinis, 1 aukšto, pažymėjimas plane 1C1m su dalimi bendro naudojimo patalpos (½ 
iš 2,72 kv.m), ūkinį pastatą (unikalus numeris 7394-0011-8021, užstatytas plotas 110 kv.m, pažymė-
jimas plane 3I1m) ir šiam objektui priskirtą bendro naudojimo 1253/1533 (0,1253 ha) žemės sklypą 
(kadastrinis numeris 7367/0002:143), Panemunio g. 9, Pandėlys, Rokiškio r., pradinė pardavimo kaina 
– 5 465,00 Eur.

3. Administracinį pastatą (unikalus numeris 7393-2001-0016, plotas 651,05 kv.m, 3 aukštų, pa-
žymėjimas plane 1B3p) ir šiam objektui priskirtas 0,1084 ha žemės sklypas (kadastrinis numeris 
7375/0011:117), Nepriklausomybės a. 10, Rokiškio m., pradinė pardavimo kaina – 61 280,00 Eur. 

4. Negyvenamąją patalpą – sporto salę (unikalus numeris 4400-1947-9962:5733, plotas 120,25 kv. 
m, pažymėjimas plane 1A1m, J. Tūbelio g. 3-1, Panemunėlio mstl., Rokiškio r., pradinė pardavimo 
kaina - 595,00 Eur.

5. Pirties pastatą (unikalus numeris 7396-6004-7010), plotas 87,18 kv. m, pastatas plytų mūras, 1 
aukšto, pažymėjimas plane 1L1p su sandėliu 2I1m (unikalus Nr. 7396-6004-7022) ir šiam objektui 
priskirtą 0,0999 ha žemės sklypas (unikalus Nr. 7340-0004-0178, kadastrinis numeris 7340/0004:178), 
Paliepio g. 2A, Kazliškio k., Kazliškio sen., Rokiškio r., pradinė pardavimo kaina- 835,00 Eur.

6. Tvartą (unikalus numeris 7396-7004-3013, užstatytas plotas 29 kv. m, pastatas mūrinis, 1 aukšto, 
pažymėjimas plane  2I1p), 2 daržines (unikalūs numeriai 7396-7004-3024, 7396-7004-3035, užstatyti 
plotai 18 kv. m, 18 kv. m, pastatai mediniai, 1 aukšto, pažymėjimai plane 3I1m, 4I1m) ir šiam objektui 
priskirtą žemės sklypą – 0,1701 ha, kadastrinis Nr.7340/0003:286, unikalus Nr.4400-4100-9098, Sičiū-
nų k. 11, Kazliškio sen., Rokiškio r., pradinė pardavimo kaina - 450,00 Eur.

7. Muzikos mokyklos pastatą (unikalus numeris 7394-0060-4013, bendras plotas 188,21 kv. m, 
pažymėjimas plane 1C1b), garažą (unikalus numeris 4400-0303-4560, užstatytas plotas 20 kv. m, pa-
žymėjimas plane 2I1p), kiemo statinius (unikalus numeris 4400-0303-4571) ir šiam objektui priskirtą 
žemės sklypą – 0,0515 ha, kadastrinis Nr.7375/0016:42, unikalus Nr.4400-4101-1729, Kauno g.24A, 
Rokiškis, pradinė pardavimo kaina – 6 680,00 Eur.

8. Veršidės pastatą (unikalus numeris 4400-2162-7838, užstatytas plotas 742 kv.m, fiziškai pa-
žeistas, pažymėjimas plane 1Ž1p) ir šiam objektui priskirtą žemės sklypą – 0,7234 ha, kadastrinis 
Nr.7345/0004:152, unikalus Nr.4400-4008-0222, Ratuokliškio g. 1A, Keležerių k., Kriaunų sen., Rokiš-
kio r., pradinė pardavimo kaina – 8 600,00 Eur.

9. Negyvenamąją patalpą - mokyklą (unikalus numeris 4400-1132-8677:1224, plotas 211,68 kv.m, 
pažymėjimas plane 1C1ž), Kaštonų g. 38-1, Salos, Rokiškio r., katilinę (unikalus numeris 7398-7013-
9069, plotas 31,74 kv.m, pažymėjimas plane 3H1p), ūkinį pastatą (unikalus numeris 7398-7013-9070, 
užstatytas plotas 53 kv.m, pažymėjimas plane 4I1p) ir šiam objektui priskirtą žemės sklypą – 0,1169 
ha, kadastrinis Nr. 7377/0002:11, unikalus Nr. 4400-4194-8801, Kaštonų g. 38A, Salos, Rokiškio r., 
pradinė pardavimo kaina – 4 435,00 Eur. 

Dokumentų dalyvauti aukcione priėmimas ir objektų apžiūros laikas 2018 m. kovo 12 - 13 d. nuo 
8 iki 16 val. Aukcionas vyks 2018 m. kovo 14 d. savivaldybės administraciniame pastate Respublikos 
g. 94, Rokiškyje.  

Išsamesnė informacija: http://www.rokiskis.lt/lt/privatizuojami-objektai.html arba kreiptis į  Rokiš-
kio rajono savivaldybės administraciją, 614 kab., Respublikos g. 94, Rokiškis, atsakinga darbuotoja – 
Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Justina Balaišienė, tel. (8 458) 71 429; 
el. p. j.balaisiene@post.rokiskis.lt.  

Užs. 0608

Rajono stačiatikių 
dėmesiui

Vasario 24 d. 14 val. ir va-
sario 25 d. 9 val. Rokiškio ir 
aplinkinių rajonų stačiatikiai 
kviečiami į pamaldas Rokiškio 
šv. Aleksandro Neviečio cer-
kvėje (Gedimino g. 15).

Ieškokite R
okiškio 

prekybos c
entruose!

Muzikos mokyklos mokiniai 
dalyvavo Latvijos nepriklausomybės 
100-čio atkūrimo minėjimo koncerte

Latvijoje (Cesis), Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos moky-
tojai Deimantė Baranauskienė ir Karolis Pratkus su kanklininkių ansambliu 
(Fausta Šeškutė, Gabrielė Stanišauskaitė, Kamilė Ragėnaitė), dalyvavo La-
tvijos nepriklausomybės 100 - čio atkūrimo minėjimo koncerte.

Šimtmetį pažymėti buvo pakviestos visų trijų Baltijos valstybių atstovai. 
Koncertų salėje „Cesis“ grojo muzikantai iš Rakverės, Pernu, Tartu, Vil-
niaus, Valmieros, Rygos ir Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos.
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Perkančioji organizacija: Rokiškio ra-
jono savivaldybės administracija (kodas 
188772248, Respublikos g. 94, 42136 
Rokiškis).

Pirkimo objektas: Rokiškio mieste 
perkami 1 vieno kambario ir 1 dviejų 
kambarių butai; Obelių mieste - 1 vie-

no kambario butas; Juodupės miestelyje – 1vieno ir 1 
dviejų kambarių butai su visais komunaliniais patogu-
mais. Butai su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, 
tualetu, dušine), mediniuose ar karkasiniuose namuo-
se bei butai, kurių nusidėvėjimas yra didesnis kaip 60 
proc.,  nebus perkami.

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų 

pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba 
nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos apra-
šo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 
m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esa-
mų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba 
nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos apra-
šo patvirtinimo“.

Paraiškos vertinimo kriterijai: kaina, buto techninė 
būklė ir energinio naudingumo klasė.

Pirkimo dokumentus galima gauti Turto valdymo 
ir viešųjų pirkimų skyriuje, 414 kab., Respublikos g. 94, 
Rokiškyje, arba rasti internete adresu www.rokiskis.lt 
naujienų skiltyje.

Informacija teikiama tel. (8 458) 71 429, mob. 8 616 
48 892, el. paštu v.gindviliene@post.rokiskis.lt.

Paraiškos  pateikimo vieta: Turto valdymo ir viešųjų 
pirkimų skyrius, 414 kab., Respublikos g. 94, Rokiškyje.

Paraiškos  pateikimo terminas: iki 2018 m. vasario 
28 d. 10.00 val.

Kalba, kuria turi būti parengta paraiška: lietuvių.
Paraiška pateikiama užklijuotame voke, ant kurio 

nurodomas parduodamo buto adresas, kontaktinio 
asmens vardas, pavardė ir telefono nr.

Pateikiami šie dokumentai:
1. Užpildyta paraiška;
2. Nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos;
3. Kadastro duomenų bylos kopija;
4. Buto energetinio efektyvumo sertifikato kopija;
5. Notaro patvirtintas įgaliojimas, suteikiantis teisę 

asmeniui teikti paraišką ir derėtis dėl buto pardavimo 
(jei paraišką teikia ne pats savininkas arba kai butas 
nuosavybės teise priklauso keliems asmenims).

Komisijos posėdis, kuriame atplėšiami vokai, vyks 
2018 m. vasario 28 d. 10.30 val. Rokiškio rajono  savi-
valdybės administracijos 203 kab., Respublikos g. 94, 
Rokiškyje.

Užs. 0599

Gyventojai, planuojantys sta-
tybos, remonto, montavimo dar-
bus privalo ne vėliau kaip prieš 7 
(septynias) kalendorines dienas iki 
šių darbų pradžios raštu, paštu, el. 
paštu (savivaldybe@post.rokiskis.
lt) pateikti savo seniūnijos seniūnui 

Pranešimą, kuriame turi būti nurodoma informa-
cija apie planuojamus remonto, statybos darbus. 
Nepateikus nurodyto pranešimo darbai negali būti 
pradėti, o jau pradėti turi būti nedelsiant nutraukti.

Informuojame, kad pagal naujai priimtas „Triukš-
mo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, pla-
ninių patikrinimų taisykles“ (Rokiškio rajono savival-
dybės administracijos direktoriaus 2018 m. vasario 
12 d. įsakymas Nr. AV-143) nustatytas leidžiamas 
statybos, remonto darbų (kurių metu skleidžiamas 
triukšmas) pradžios ir pabaigos laikas: darbo die-
nomis nuo 7.00 val. iki 19.00 val.; šeštadieniais nuo 
8.00 val. iki 17.00 val., sekmadieniais nuo 10.00 val. 
iki 15.00 val. 

Išsamesnė informacija skelbiama savivaldybės in-
terneto svetainėje: www.rokiskis.lt.

Užs. 0603

2018 m. kovo 3 d. 11 val. Rokiškio 
krašto muziejuje įvyks  projekto ,,Lietu-
vos kultūros sostinė – Rokiškis 2019 m.“ 
darbo grupės posėdis, į kurį pakviesti ir 
Kultūros sostinės ambasadoriai. Į šį po-

sėdį, kuriame bus aptarti pagrindi-
niai planuojami 2019 m. renginiai, 
su savo pasiūlymais kviečiame at-
vykti ir rajono nevyriausybinių or-
ganizacijų atstovus.

Projekto 
,,Lietuvos kultūros sostinė – Rokiškis 2019“

 darbo grupės pirmininkas   Petras Blaževičius 
el.p. kultūra@post.rokiskis.lt

Tel.: +37068713509
Užs. 0604

Užs. 0605

Kvietimas dalyvauti seminare
Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Že-

mės ūkio skyrius 1-ojo aukšto salėje 2018 m. kovo 5 
d. 11 val. organizuoja susitikimą su Aleksandro Stul-
ginskio universiteto Agronomijos fakulteto dėstyto-
jais / lektoriais:

doc. dr. Evaldu Klimu („Žolynų priežiūros ypatu-
mai“);

doc. dr. Darija Jodaugiene  („Organinių mulčių 
panaudojimas“);

doc. dr. Asta Ramaškevičiene (,,Vynuogių augini-
mas Lietuvoje“); 

 prof. dr. Honorata Danilčenko („Darnus daržas“).
Rajono gyventojus kviečiame aktyviai dalyvauti 

organizuojamuose užsiėmimuose. Sužinosite daug 
naujovių, pasidalinsite patirtimi, pabendrausite. Užsi-
ėmimai vyks iki 15 val.

Kviečia Nacionalinis 
diktantas

Jau vienuoliktąjį kartą or-
ganizuojamas Nacionalinis 
diktantas šiemet vyks kovo 2 
dieną, penktadienį, 11 valandą. 

Diktantas bus transliuojamas per LRT radiją ir inter-
netu.

„Vėl kviečiame visus į lietuvių kalbos šventę. Ne-
bijokime nosinių ir kablelių, nes diktantas nėra eg-
zaminas.  Organizatoriai siekia paskatinti žmones di-
džiuotis mus visus vienijančia kalba, o kartu ir savo 
valstybe“ (Nacionalinio diktanto organizatorė Vytau-
tė Šmaižytė).

Rokiškio rajono gyventojai ir svečiai diktantą 
kviečiami rašyti Rokiškio švietimo centro salėje, 
adresu P.Širvio g. 1, Rokiškis.

Užsiregistravusiems dalyviams bus paruoštos pa-
togios vietos ir dovanojami rašikliai.

Registruotis reiktų el. paštu r.gagiskiene@post.
rokiskis.lt arba telefonais:  8 458 51255 arba 8 458 
71284 iki kovo 2 d. 10.00 val.  Kovo 2 d., penktadie-
nį, į  Švietimo centrą atvykti reiktų   ne vėliau kaip 
10.45!

Galima atvykti rašyti ir nesiregistravus, 
LAUKIAMI VISI!
 Tradiciškai diktantą bus galima rašyti ir moky-

klose, bibliotekose, kitose įmonėse, įstaigose, orga-
nizacijose. Tokiu atveju reiktų tik informuoti orga-
nizatorius telefonu 8 458 51255 arba 8 458 71284. 
Tada dalyviams nereiks niekur vykti, tik rasti pato-
gią rašymui vietą savo darbovietėje ar mokykloje ir 
kovo 2 d. 11.00 val. įsijungti LRT radijo 1 kanalą arba 
transliaciją pasileisti  internetu.

Prieš rašant diktantą nepamiršti  prIminti daly-
viams, kad jie ant lapo, kuriame rašys diktantą, bū-
tinai užrašytų savo vardą, pavardę, pareigas/ klasę ir 
kontaktus: telefono nr., el. pašto adresą ir gyvenamos 
vietos adresą!

Surinktus visų dalyvių darbus reiks sudėti į vieną 
bendrą voką, užklijuoti, ant voko  užrašyti:

Nacionalinio diktanto konkursui
AB Lietuvos paštas
J. Jasinskio g. 16
03500 Vilnius
Ir kovo 2 d. iki darbo dienos pabaigos pristatyti į 

Rokiškio centrinį paštą. Pašto kurjeriai pristatys dar-
bus centrinei vertinimo komisijai, kuri išrinks geriau-
siai parašiusius dalyvius ir su jais susieks asmeniškai.

 Nacionalinį diktantą kartu su VšĮ Pilietinės min-
ties institutu organizuoja Vilniaus prekybos paramos 
fondas „Dabar“, aktyviai kviečiantis visus neabejingus 
gimtosios kalbos mylėtojus prisidėti prie lietuviško 
žodžio puoselėjimo.

 Daugiau apie konkursą - http://www.diktantas.lt
Pasiruošti diktantui galima čia- http://www.diktan-

tas.lt/texts/ 
Užs. 0607

• Audi 100 A6  kablį. Kaina 35 Eur. 
Tel. 8 686 48 236. Rokiškis
• VW Golf 1996 m. 1.6 benzinas. 
Nauji priekiniai sparnai.  
Tel. 8 628 83 314. Kupiškis
• Gerą, mažai naudotą 

akumuliatorių VARTA 90 Ah 720 
A. Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• Žiemines padangas Dunlop 
195/65 R15 likutis 5 mm, 2 vnt. 
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• Žieminius lengvojo lydinio ratus, 

17 colių, nuo Audi A6, 2005 m. 
Tarpas tarp skylių 112. Padangų 
likutis apie 7 mm. Kaina 250 Eur. 
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Lengvo lydinio ratlankius  BMW, 
originalūs, su padangom M+S R 16  

235/60  IS20 7  1/2 16 H2  centrinė 
skylė 72.5  tarp skylių 120, tinka  
E60. E39. E38. Kaina 125 Eur.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis

• VW Golf-3 1998 m. 1.9 TD 
karavanas. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• R13 r14 r15 ratus su padangomis, 
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MB INMA  teikia 
buhalterinės apskaitos ir 
konsultavimo paslaugas, 
steigia įmones,sugrąžina 
PVM iš ES.
tel.: +370 670 03895
el.p.: inma.apskaita@gmail.lt

ratlankius. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• VW Golf, Audi A3 R15 ratlankius  
5/100. Kaina 60 Eur. 
 Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• VW Golf 3 1,9 TDI 66 kW 1995 
m. Tel. 8 612 74 047. Rokiškis

• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480. Rokiškis
• Padangas su ratlankiais, nuo 
AUDI A4, skardos, restauruotos, 
važinėtos savaitę, 2 vnt. Kaina 65 
Eur. Tel. 8 625 81 278. Rokiškis
• Audi 80 B4 dalimis, daužtas 

priekis. 2 komplektai ratų.  
Tel. 8 603 57 016. Rokiškis
• Vasarinių padangų komplektą R15 
195/55. Nesudėvėtos, geros būklės. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 622 67 335. 
Rokiškis
• OPEL originalius ratus, 4 skylių. 

Kaina 50 Eur. Tel. 8 628 47 947. 
Kupiškis
• Lengvojo lydinio ratus su geromis 
padangomis, ratai su 8 skylėmis, 
tinka daugeliui automobilių. 
Kaina 135 Eur. Tel. 8 628 47 947. 
Kupiškis
• Ratlankius 5x100 r15, nuo VW 
Golf 4. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 628 87 687. Rokiškis
• Gerus AUDI ratlankius r16 
5x112 su geromis žieminėmis 
padangomis. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 628 87 687. Rokiškis
• VW, AUDI automobilius.   
Audi A6 2000 m. 2.5 TDI, sedanas 
ir universalas.  Audi A4 1998 m.  
1.9 TDI sednas ir universalas, 
 VW Passat b5 ir b5 plius,  
VW Sharan 1998 m. ir 2002 m., 
VW Golf 4. Tel. 8 628 87 687. 
Rokiškis
• Audi R18  ratlankius su 
padangomis. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 626 84 356. Rokiškis
• Audi A4 B5 žibintus, Bosh 3 
lempučių. Šviečia gerai. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 674 81 164. Rokiškis
• Audi b4 1994 m. 2.0 l benzinas, 
R 16 ratai. Tel. 8 628 83 314. 
Kupiškis
• VW Sharan 1.9 TDI 1998 m. 
Tel. 8 628 83 314. Kupiškis
• Audi 100 c4 1993 m. 2.5 l 85 
kW dyzelinas. Tel. 8 612 67 305. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Labai tvarkingą VW Passat, 
universalas 1.9, 85 kW, 1999 m., 
pusė metų Lietuvoje (iš Vokietijos) 
TA iki 2019-08. Kaina 1450 Eur. 
Tel. 8 602 13 688. Rokiškis
• Geros būklės AUDI A4, 2006 m., 
2.0 l, 103 kW, dyzelis, universalas, 
pilkas. TA, lengvojo lydinio ratai, 
iš Vokietijos. Variklis dirba kaip 
laikrodis. Važiuoklėje niekas 
nebilda. Dveji rakteliai. Nauji 
stabdžių diskai, naujos kaladėlės. 
Domina keitimas.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Labai geros būklės 2004 m. 
Renault Scenic. Dyzelis. Iš 
Vokietijos. Kaina 1500 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Labai geros būklės 2009 m. 
Suzuki Splash. Benzinas. Iš 
Vokietijos. Kaina 2500 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• 1987 m. AUDI 80 1.8 benzinas-
dujos, TA tvarkinga. Kaina 620 Eur. 
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• AUDI A4 B5 1997 m. karavanas, 
TA dvejiems metams, investicijų 
nereikalauja. Kaina 1450 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
• 1999 m. VW Passat karavanas 
1.6 benzinas TA dvejiems metams, 
tvarkinga. Kaina 1450 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• 1989 m. VW passat 1.6 TD 59 
kW TA dvejiems metams, sedanas, 
tvarkinga. Kaina 720 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Opel Astra 2 l 60 kW TA iki 
lapkričio, važiuoklė nebilda, truputi 
parūdijusi galinė arka.  
Kaina 600 Eur. Tel. 8 692 64 675. 
Rokiškis
• FORD Galaxy, dyzelis, 1.9 l, 85 
kW. Tel. 8 626 31 257. Rokiškis
• NISSAN Sunny 1995  m. 1.4 
benzinas. Kėbulas nesurūdijęs. 
Variklis geras. Stiklai sveiki. 
Rankinis stabdis geras. TA 
pasibaigusi. Kaina 235 Eur.  
Tel. 8 615 65 652. Rokiškis

• Audi A6 automatas, universalas 
2003 m. Kaina 2200 Eur. Tel. 8 628 
87 687. Rokiškis
• OPEL Omega 2.0 DTI 74 kW. 
TA iki 2018 12. Kėbulo defektai. 
Kaina 600 Eur. Tel. 8 608 98 270. 
Rokiškis
• NISSAN Micra. Yra gedimas.  TA 
iki 2019 m. Kaina 500 Eur. Tel. 8 
613 85 784. Rokiškis
• 1998 m. VW Passat 
universalas, juoda spalva,1.9 
TDI 81 kW.  Kablys,elektriniai 
langai,autopilotas, šildomos 
sėdynės, pakeistas dirželis. TA iki 
2019 10. Lietuvoje neregistruota. 
Kaina 1150 Eur. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• Mazda 323f 1.5 65 kW. TA  iki 
2018 10. Įdėta daug naujų detalių. 
Skubiai. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 695 29 133. Kupiškis
• Renault Espace 1992 m., mėlyna, 
benzinas-dujos, TA. Kaina 400 Eur. 
Tel. 8 629 00 571. Rokiškis

BALDAI

• Geros būklės minkštą komplektą 
(sofa, fotelis, pufas). Kaina 150 
Eur. Tel. 8 611 76 600. Rokiškis
• Odinį komplektą 3+2, šviesiai 
rudos spalvos, yra defektų.  
Tel. 8 611 21 009. Rokiškis
• Dvigulę lovą su spintelėmis ir 
veidrodžiu. Tel. 8 613 81 243. 
Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Labai geros būklės CD grotuvą 
Panasonic CQ-C7303N. MP3, 
WMA. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Labai geros būklės CD grotuvą 
AP CD - 5800 CD. MP3, AUX. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Labai geros būklės CD grotuvą 
Panasonic CQ - C1303NE. MP3, 
AUX. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• CD grotuvą PLU2, P2 - 3030. 
MP3. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Labai geros būklės CD grotuvą 
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24 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 Gyvojo pasaulio šviesa
12:45 Ypatinga misija 
13:40 Mis Marpl 1 
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 Kietakiaušiai 
01:10 Gyvojo pasaulio šviesa 
02:05 Ypatinga misija 
02:50 Klausimėlis.lt
03:10 Teisė žinoti 
03:35 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
04:00 Karinės paslaptys
04:45 Auksinis protas. 

05:15 Naujakuriai
06:15 Televitrina
06:30 Aladinas
07:00 Ančiukų istorijos
07:30 Keršytojų komanda
08:00 Aladinas
08:30 Superekspertai
09:00 Virtuvės istorijos
09:30 Gardu Gardu

10:00 Aplink Lietuvą
11:00 Svajonių ūkis
11:30 Lietuviai žiemos olimpinėse 
žaidynėse 2018
12:15 Olimpiada. Snieglenčių sportas. 
14:00 Olimpiada. Ledo ritulys. 
17:00 Olimpiada. Snieglenčių sportas
18:00 Misija: vestuvės
18:30 TV3 žinios
19:40 Eurojackpot
19:45 Pono Poperio pingvinai
21:30 Bado žaidynės. Strazdas 
giesmininkas. 
00:25 Babilonas
02:15 Kingsman. Slaptoji tarnyba
04:30 Naujokė
04:50 Naujakuriai

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 šou 
09:00 Ogis ir tarakonai 
09:30 Tinginių miestelis 
10:00 Ogis ir tarakonai 
10:10 Kung Fu Triušis
11:55 Panelė detektyvė
13:45 Načas Libras
15:35 Policininkai ir Robersonai
17:30 Bus visko
18:30 Žinios
19:30 Kung Fu Panda 2
21:20 Džekas milžinų nugalėtojas
23:35 Vaiduoklių namas
01:20 Terminatorius. Genesys

06:00 F. T. Budrioji akis 
08:45 Sveikatos ABC televitrina
09:00 Autopilotas
09:30 Apie žūklę

10:00 Pavariau
10:30 Pragaro katytė 
11:30 Džiunglių karalienė
12:40 Reali mistika 
13:45 Vanity Fair. Visiškai slaptai 
14:45 Kas žudikas? 
16:00 Detektyvų istorijos 
17:00 Nutrūkę nuo grandinės 
17:30 Tango ir Kešas
19:30 Dainuok mano dainą
21:30 Gelbėjimo misija 2. 
23:15 Šėtono vaikas
01:10 Taikinys 
02:40 Tango ir Kešas

06:00 „Geriausios nardymo vietos“
06:25 „Pražūtingi smaragdai“ 
07:09 TV parduotuvė
07:25 „Sparnuočių gyvenimas“
08:25 „Vyrų šešėlyje. Elza - 
žvalgybininkė Marcelė Kubiliūtė“

09:00 „Skinsiu raudoną rožę“. 
09:30 „Vantos lapas“. 
10:00 Ant bangos
11:00 „Detektyvas Morsas“ 
13:00 „Vera“ 
15:00 „MMA „King of the Cage“ 
II tarptautinis turnyras. Lietuva- 
Amerika. Atsakomosios kovos“. 
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 „Iljušinas ir Babkinas tiria. 
Spąstai Pelenei“ 
22:30 Žinios
23:00 „Detektyvas Morsas“ 
01:00 „Pražūtingi smaragdai“
02:40 „Vera“ 
04:10 „Geriausios nardymo vietos“
04:30 „Detektyvas Morsas“
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05:00 Seserys 
06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
09:05 Senis 
10:05 Štutgarto kriminalinė 
policija 
10:55 Akis už akį 
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 Prezidentinis karo 

laivas.
23:20 Kolekcija 
01:10 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" 

06:10 Televitrina
06:25 Olimpiada. Dailusis 
čiuožimas
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Tai - mano gyvenimas
12:00 Svotai
13:00 Simpsonai
14:00 Pažadėtoji
15:00 Maištingosios amazonės
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios

19:30 Pasaulio vyrų krepšinio 
čempionato atrankos rungtynės 
Lietuva - Kosovas
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Linkėjimai iš Paryžiaus
00:20 Nusikalstami protai. Kitapus 
sienų
01:15 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba
02:10 Gražuolė ir pabaisa
03:45 Raitelis be galvos
04:40 Naujakuriai

06:35 Didysis žvejys 2 
07:00 Muča Luča 
07:30 Tomas ir Džeris 
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris 
09:00 Rytas su LNK
11:00 Yra, kaip yra
12:00 KK2 penktadienis
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 Paveldėtoja 
20:30 Nuo... Iki...
21:30 Žinios
22:30 Jokių stabdžių!
00:35 Dalasas 
01:25 Neįmanoma misija. Slaptoji 
tauta

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

15:55 Tokia tarnyba 
16:50 Kobra 11 
17:50 Sudužusių žibintų  
gatvės
18:55 Stoties policija 
20:00 Info diena
20:30 Visi už vieną
21:00 Nepaprastas Žmogus- 
Voras
23:40 Dviese stotyje 
02:10 Gyvi numirėliai 
02:55 Juodasis sąrašas 
03:40 Džiunglių karalienė

05:15 „Geriausios nardymo  
vietos“ 
05:40 „Bitininkas“ 
06:29 TV parduotuvė
06:45 Mano Europos Parlamentas
07:15 Muzikiniai sveikinimai
08:15 „24/7“. 
09:15 „Likimo melodija“ 

10:20 „Albanas“ 
11:25 „Delta“ 
12:30 „Gluchariovas“ 
13:35 TV parduotuvė
13:50 „Namas su lelijomis“ 
14:55 „Gurovo bylos.  
Trys dienos“ 
16:00 Reporteris
16:50 „Mylima mokytoja“ 
18:00 Reporteris
18:40 Lietuva tiesiogiai
18:50 „Gluchariovas“ 
20:00 Reporteris
20:30 Nuoga tiesa. 
22:30 Reporteris
23:15 Lietuva tiesiogiai
23:45 „Gyvenimo būdas“. 
00:45 „Šiandien kimba“. 
01:45 „Jaunikliai“. 
02:15 „Gurovo bylos. Mirtis 
tiesioginiame eteryje“ 
03:00 „Bitininkas“ 
03:45 „Juodosios katės“ 
04:30 „Rojus“ 
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27 05:00 Seserys 
06:00 Himnas
09:05 Senis 
10:05 Štutgarto kriminalinė 
policija 
10:55 Akis už akį 
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 
00:25 „Mes nugalėjom" 
01:00 Prezidentinis karo 
laivas.
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Savaitė. 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Emigrantai. 

06:10 Televitrina
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Simpsonai
07:55 Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Tai - mano gyvenimas
12:00 Svotai
13:00 Simpsonai
14:00 Pažadėtoji
15:00 Maištingosios amazonės

16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Šviesoforas
20:00 Prieš srovę
21:00 Pasmerkti 4
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 16 kvartalų
00:35 Nusikalstami protai. Kitapus 
sienų
01:30 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba
02:20 Gražuolė ir pabaisa
04:00 Raitelis be galvos
04:50 Naujakuriai

06:35 Didysis žvejys 2 
07:00 Muča Luča 
07:30 Tomas ir Džeris 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
09:00 Rytas su LNK

11:00 Yra, kaip yra
12:00 Visi už vieną
12:30 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 Paveldėtoja 
20:30 Kitu kampu
21:30 Žinios
22:30 Baudžiamasis būrys
00:30 Dalasas 
01:20 Jokių stabdžių!

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

12:40 Stoties policija 
13:40 Prokurorų patikrinimas 
14:50 Muchtaro sugrįžimas 
15:55 Tokia tarnyba 
16:50 Kobra 11 
17:50 Sudužusių žibintų gatvės 
18:55 Stoties policija 
20:00 Info diena
20:30 Visi už vieną
21:00 Anakonda
22:50 Nepaprastas Žmogus-
Voras
01:25 Taikinys 
02:10 Surikatos - Afrikos
 žvaigždės
03:05 Pragaro katytė

05:15 „Geriausios nardymo vietos“
05:40 „Bitininkas“ 
06:29 TV parduotuvė
06:45 „Vantos lapas“. 
07:15 „Muzikinės kovos“. 

09:15 „Likimo melodija“
10:20 „Albanas“ 
11:25 „Delta“ 
12:30 „Gluchariovas“ 
13:35 TV parduotuvė
13:50 „Namas su lelijomis“ 
14:55 „Gurovo bylos. Savivalė“ 
16:00 Reporteris
16:50 „Mylima mokytoja“ 
18:00 Reporteris
18:40 Lietuva tiesiogiai
18:50 „Gluchariovas“ 
20:00 Reporteris
20:30 „Jekaterina Didžioji“ 
21:30 Patriotai
22:30 Reporteris
23:15 Lietuva tiesiogiai
23:45 Mano Europos Parlamentas
00:15 Nuoga tiesa. 
02:15 „Gurovo bylos. Mirtis 
tiesioginiame eteryje“
03:00 „Bitininkas“
03:45 „Sandoris“ 
04:30 „Rojus“
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25 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 Namibo dykumos 
karalystė 
12:45 Užburianti 
Indonezija 
13:40 Megrė 1 
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 Siena. Tarp Rytų ir Vakarų.
23:00 Svetima šalis 
00:50 Žvėrių valdovas 3. Brakso 
akis 
02:20 Namibo dykumos karalystė 
03:15 Dviračio žinios.
03:45 „Eurovizija 2018". 

05:00 Naujakuriai
05:50 Televitrina
06:00 Olimpiada. Ledo ritulys. 
09:00 Kulinariniai triukai
09:30 Penkių žvaigždučių būstas
10:00 Pasaulis pagal moteris
10:30 Svajonių sodai
11:30 Olimpiada. Slidinėjimas. 

13:00 Žiemos olimpinių žaidynių 
2018 uždarymas
15:00 Olimpiada.. Dailusis 
čiuožimas. 
17:30 Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai
18:00 Raudonas kilimas
18:30 TV3 žinios
19:45 Geriausi mūsų metai. 
22:15 Jūrų pėstininkas 2
00:10 Nepatikimi kaimynai
01:50 Bado žaidynės. Strazdas 
giesmininkas. 
04:10 Naujakuriai

06:30 Muča Luča 
06:55 Tomas ir Džeris 
07:20 Ančiukai Duoniukai 
07:45 Kung Fu Panda 
08:10 Keista šeimynėlė 
08:35 Tomo ir Džerio šou 
09:00 Ogis ir tarakonai 
09:30 Tinginių miestelis 

09:55 Ogis ir tarakonai 
10:05 Viščiukų maištas
11:50 Pričiupom! 
12:20 Naujokė
14:20 Kaip atsikratyti vaikino per 
10 dienų
16:40 Ne vienas kelyje
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Mes vieno kraujo
22:00 Neįmanoma misija. Slaptoji 
tauta
00:35  Sapnų demonai
02:20 Džekas milžinų nugalėtojas

06:30 Baltijos galiūnų 
čempionatas. Akmenė
07:30 F. T. Budrioji akis 
08:30 Tauro ragas
09:00 Baltijos galiūnų 
čempionatas. Molėtai
10:00 Pavariau 
10:30 Pragaro katytė 

11:30 Surikatos - Afrikos 
žvaigždės
12:40 Vandenyno paslaptys su 
Džefu Korvinu 
13:40 Sveikinimai
16:00 Policijos akademija 
16:55 Nutrūkę nuo grandinės 
17:25 Moteris-Katė
19:30 Dviese stotyje 
22:25 Juodasis sąrašas 
23:25 Gyvi numirėliai 
00:25 Gelbėjimo misija 2. Mirtinas 
pavojus
01:50 Moteris-Katė

05:35 „Sparnuočių gyvenimas. 
Žūklautojai“
07:09 TV parduotuvė
07:25 „Sparnuočių gyvenimas. 
Signalai ir giesmės“
08:30 „Kaimo akademija“. 
09:00 „Šiandien kimba“. 
10:00 Mano Europos Parlamentas

10:30 „Ekovizija“. 
10:40 „Iljušinas ir Babkinas tiria. 
Spąstai Pelenei“ 
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 „Krikšto tėvas“ 
20:00 Žinios
20:30 „Krikšto tėvas“ 
21:30 „24/7“. 
22:30 Žinios
23:00 „MMA „King of the Cage“ 
II tarptautinis turnyras. Lietuva- 
Amerika. Atsakomosios kovos“. 
00:00 „Rasputinas“ 
02:00 „24/7“. 
02:40 „Juodosios katės“ 
04:10 „MMA „King of the Cage“ 
II tarptautinis turnyras. Lietuva- 
Amerika. Atsakomosios kovos“. 
04:55 „24/7“. 

Vdo Dayton CD 1327. Yra MP3, 
AUX. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Labai geros būklės CD grotuvą 
Sony CDX - MP40. MP3.  
Kaina 20 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Kolonėles, 2000 W, 26 kg, 
matmenys 0.70/0,45.  
Kaina 90 Eur. Tel. 8 670 27 742. 
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• 72 cm įstrižainės televizorių  
Vido. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 629 10 405. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Belgų mėlynųjų veislės  
8 mėn. telyčią auginimui. 
Rokiškio r. Juodupės  

seniūnija. Tel. 8 625 74 145. 
Rokiškis
• Naują gyvūno transportavimo 
rankinę. Kaina 17 Eur.  
Tel. 8 614 48 493. Rokiškis
• Akvariumą 100 l,  
tik stiklas. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 693 82 442. Rokiškis
• Telyčią. 17 mėn., juoda, 
pieninių veislės. Tel. 8 609 28 704. 
Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau nuolatinio traktorininko darbo Pandėlio seniūnijoje.  

Tel. 8 629 61 619. Rokiškis
• Ieškau darbo statybose, galiu 
dirbti ir užsienyje.  
Tel. 8 603 82 518. Rokiškis
• Ieškau nuolatinio darbo. Man 
28 m., turiu suvirintojo diplomą ir 
nemažai patirties statybose.  
Tel. 8 601 49 110. Rokiškis
• Energinga, sąžininga, pareiginga, 
be žalingų įpročių vidutinio 
amžiaus moteris ieško darbo.  
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Tel. 8 628 05 729. Rokiškis
• Ieškau slaugytojos darbo. 
Turiu dvylikos metų darbo patirtį 
privačios slaugos srityje.  
Teko slaugyti sergančiuosius 
įvairiomis sunkiomis ligomis. 
Tinka darbas paromis. Vairuoju. 
Priklausomybių neturiu.  
Tel. 8 603 57 421. Rokiškis
• 34 m. vyras ieško darbo. Vairuoju 
automobilį, išmanau telefonus, 
kompiuterius, turiu nestandartinių 
baldų gamybos patirties.  
Tel. 8 683 06 559. Rokiškis
• Jaunas, be žalingų įpročių 
vaikinas ieško darbo.Galiu dirbti 
ūkyje, traktoriumi. Apšiltinti 
namą, mūryti kaminą, skardinti, 
suremontuoti jūsų stogą. Turiu 
vairuotojo pažymėjimą, TR1, TR2 
kategorijas bei savo automobilį. 
Tel. 8 608 09 520. Rokiškis

KITA

• Naudotus, metalinius radiatorius 
2 vnt, ilgis 1,40 m.  
Tel. 8 679 47 123. Rokiškis
• Tena Flex sauskelnes 
suaugusiems, XL dydis, 
sugeriamumas 8 lašai, pilna 
pakuotė. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 680 28 858. Rokiškis
• Sausas malkas, atvežu.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Tvarkingą pusautomatį 
Woltmeister 200. Kaina 180 Eur. 
Tel. 8 624 39 429. Rokiškis
• 1955 m. knygą, Salomėja Nėris. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 625 81 278. 
Rokiškis
• Balioną orui, su manometru. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 625 81 278. 
Rokiškis
• Tarybinių laikų pasagas, 
nenaudotos. Kaina 2 Eur.  
Tel. 8 625 81 278. Rokiškis
• Žuvies-mėsos metalinę rūkyklą. 
Tel. 8 616 34 068. Rokiškis
• Metalinį seifą.  
Kaina 115 Eur. Tel. 8 621 86 262. 
Rokiškis
• Medžio apdirbimo stakles ir 
diskinius pjūklus. Tel. 8 458 75 
585. Rokiškis
• Mažai naudota Garmin nuvi 42 
navigaciją. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 614 48 493. Rokiškis
• Žiūronus 10x50, 20x50.  
Tel. 8 647 82 511. Rokiškis
• Originalius Lietuvos vyriausybės 
žinių numerius 1918 m., 1919 m., 
kaina sutartinė. Tel. 8 647 82 511. 
Rokiškis
• Dinamometrinį raktą.  
Kaina 20 Eur. Tel. 8 687 30 638. 
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Idealios būklės,kaip naują 
planšetinį kompiuterį SAMSUNG 
GALAXY TAB A SM-T585. 
Dedama SIM kortele. Visiškai 
sukomplektuotas. Garantija. 
Dėkliukas. Pirktas kovo pabaigoje. 

Domina keitimas. Kaina 180 Eur. 
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Labai geros būklės nešiojamą 
kompiuterį-planšetę LENOVO 
YOGA 500-14IBD. Garantija 
dar metams. Domina keitimas. 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Stacionarųjį kompiuterį 7 WIN. 
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Stacionarųjį kompiuterį su 
monitoriumi. 7 WIN.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• 44 cm įstrižainės monitorių 
Samsung. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• Kompiuterį su monitoriumi ir 
kolonėlėmis. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 618 45 286. Rokiškis
• Xbox 360 kinect žaidimų kamerą, 
originali. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 621 36 257. Rokiškis
• Nešiojamąjį kompiuterį LENOVO 
x200. Kaina 75 Eur.  
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
• Hp elitebook 6930p nešiojamą 
kompiuterį. CPU INTEL dual 
core, 3gb ram, veikia gerai, yra 
integruotas 3g modemas ir dedama 
sim kortelė. Kaina 65 Eur.  
Tel. 8 614 86 759. Rokiškis
• Nešiojamą kompiuterį ASUS. 
Beveik nenaudotas kompiuteris. 
Su Windows 10. Veikia puikiai. 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 629 41 565. 
Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Medų. Kaina perkant daugiau 
nei 10 kilogramų po 3 Eur už kg. 
Perkant iki 10 kilogramų –  
3,50 Eur už kg. Tel. 8 638 92 946. 
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Geros būklės Samsung SGH - 
P310. Yra dokumentai. Domina 
keitimas. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Įvairių modelių telefonų 
kroviklius, ausines.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują 
mobilųjį telefoną Samsung Galaxy 
J5, auksinės spalvos. Dėkliukas, 
plėvelė ant ekrano. Dokumentai, 
pilnas rinkinys. Domina keitimas. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują 
mobilųjį telefoną LG Spirit 4GLTE. 
Spalva auksinė. Atlenkiamas 
dėkliukas. Dokumentai. Pilnas 
rinkinys. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Naują Nokia Lumia 520. Spalva 
balta. Dokumentai. Užblokuotas. 
Domina keitimas. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Geros būklės mobilų telefoną 
Samsung Galaxy S4 mini La Fleur. 
Atverčiamas dekliukas. Įkroviklis. 
Kaina 70 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• SAMSUNG galaxy j5 2016 metų, 
būklė 10/10, garantinis iki 2020 m. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 621 96 101. 
Rokiškis
• Samsung Note 3. Geras su nauja 
baterija, visiškai sukomplektuotas, 
juodas, būklė 8/10. Kaina 135 Eur. 
Tel. 8 624 90 501. Rokiškis
• NOKIA C2, kaip nauja.  
Kaina 15 Eur. Tel. 8 605 33 586. 
Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Geros būklės ir mažai naudotą 
akordeoną Weltmeister 80 . 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 610 21 745. 
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Garažą prie autobusų stoties, 
pietų pusėje Kaina 4900 Eur.  

Tel. 8 686 48 236. Rokiškis
• 4 kambarių butą P. Širvio gatvėje, 
2 aukštas, 80 kv. m. Kaina 18500 
Eur. Tel. 8 686 48 236. Rokiškis
• Mišką su žeme Rokiškio r. 
Juodupės sen. Vanagynės k. Miško 
plotas 4 ha, žemės plotas 3,06 ha. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 614 45 386. 
Rokiškis

• Rokiškyje, miesto centre, 
1 kambario butą su daliniais 
patogumais. Šarvo durys, 
plastikiniai langai. Yra malkinė, 
žiemai malkų. Žemės daržui. 
Galima gyventi iš karto.  
Tel. 8 618 53 925. Rokiškis
• Namą Juodupėje, 2 aukštų, 5 
kambarių, su dideliu rūsiu. Šalia 
mūrinis garažas, tvartas, malkinė. 
Sodas pilnas uogų krūmų ir obelų. 
Aplinka rami, netoli upelis, 
bažnyčia, kelios parduotuvės.  
Tel. 8 606 59 787. Rokiškis
• Dviejų kambarių butą Panevežio 
g. 12, butas šiltas ne kampinis, 
maži mokesčiai, langai abiejose 
buto pusėse. Tel. 8 600 26 451. 
Rokiškis
• Žemės ūkio paskirties sklypą 
Rokiškio r., Panemunėlio sen., 
Roblių k., 10.56 ha.  
Tel. 8 600 26 446. Rokiškis
• Namą  Čiurlionio g., Rokiškyje,  
10 a žemės, 2 garažai, ūkinis 
pastatas. Tel. 8 600 26 446. 
Rokiškis
• Garažą. Medinis, geros būklės, 
prie buvusios kepyklos. Dėl kainos 
konsultuotis telefonu.  
Tel. 8 615 72 399. Rokiškis
• Sodybą su namų valda Bajoruose 
šalia Rokiškio. Kaina 25000 Eur. 
Tel. 8 627 70 583. Rokiškis
• Skubiai renovuotą butą Panevėžio 
gatvėje Rokiškyje. 54 kv. m, 
papildoma atskira džiovykla, 
balkonas skalbiniams, nauji 
radiatoriai, langai, puikūs kaimynai, 
nemokama kabelinė televizija, šalia 
parduotuvės, darželiai, mokyklos, 
poliklinika. Kaina 15000 Eur.  
Tel. 8 686 58 621. Rokiškis
• Garažą prie buvusio DNB banko, 
7 korpusas, pietinė pusė.  
Tel. 8 614 66 272. Rokiškis
• Skubiai 2 kambarių butą 
Vinkšnėnų km, Panevėžio raj. šalia 
pagrindinio kelio. Iki Upytės 4 km,, 
Krekenavos - 12 km, Kėdainių - 15 
km., Panevėžio - 8 km. Aplink yra 
daug darbo vietų.  
Tel. 8 625 81 232. Panevėžys

NUOMA

• Mobilaus kubilo su Jacuzzi 
sistema ir LED apšvietimu nuoma. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 677 01 441. 
Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti žemės 
Rokiškio rajone. Kaina 130 Eur. 
Tel. 8 622 06 975. Rokiškis

PERKA

• Sausas, lapuočio skaldytas 
malkas. Obeliai. Tel. 8 616 35 293.

PAŽINTYS

RASTA\PAMESTA

• Atklydo trispalvė labai miela 
katytė. Įpratusi prie žmonių ir 
kambario sąlygų, labai meili, jauki 
bei gerai prižiūrėta. Gal atsirastų 
geri žmonės, kurie priglaustų šią 
katytę? Tel. 8 610 66 432. Rokiškis

PASLAUGOS
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• Išnuomojama darbo vieta vyrų-
moterų kirpėjai (-ui). Puikios darbo 
sąlygos, gera vieta, sėkmingai 
dirbame jau 18 metų.  
Tel. 8 600 28 956. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Prašau padovanoti vaikui lovą. 
Didesnę. Tel. 8 670 59 890. 
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Vaikišką stumduką „Vtech“. 
Groja. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 255 04 95 . Rokiškis
• „Fisher price“ muzikinį žaislą, su 
šokinėjančiais kamuoliukais. Tinka 
9-36 mėn. vaikui. Būklė gera, tik 
trūksta vieno kamuoliuko.  
Kaina 20 Eur. Tel. 8 255 04 95 . 
Rokiškis
• Supamąjį arkliuką. 
 Kaina 20 Eur. Tel. 8 255 04 95 . 
Rokiškis
• Supamąjį medinį arkliuką.  
Kaina 20 Eur. Tel. 8 255 04 95 . 
Rokiškis
• Drabužėlius berniukui nuo 
gimimo iki 3 mėn. Drabužėliai kaip 
nauji, labai geros būklės. Parduodu 
visus kartu. Drabužėlių daug.  
Kaina 50 Eur. Tel. 8 678 05 029. 
Rokiškis
• Storus, beveik kaip naujus 
šliaužtinukus. Tinka žiemai, 
rudeniui, vėsesniam pavasariui. 
Kiekvieno kaina po 10 Eur. Pirkti 
Akropolyje, buvo brangūs.  
Tel. 8 678 05 029. Rokiškis
• Vaikišką vežimėlį. Dviejų dalių su 
lopšiu. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 624 69 717. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Siūlau darbą automechanikui, nuo 
balandžio mėnesio, atidaromame 
naujame servise. Tel. 8 608 47 288. 
Rokiškis
• Reikalingi darbuotojai išvalyti, 
dažyti patalpas. Tel. 8 648 36 992. 
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Gerai veikiantį pjūklą. Galingas 
aparatas – 4,5 kW,  tik reikia 
pareguliuoti. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 672 24 360. Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO-
PREKĖS

• Žvejybos įrankius: 4 žiemines 
meškeres, grąžtą, graibštą, 
signalizatorių, 2 stovus, 2 
meškeres, vieną spinigą ir daug 
kitokių smulkmenų.  
Tel. 8 603 82 518. Rokiškis
• Kalnų slides.  
Kainos nuo 50 iki 100 Eur.  
Tel. 8 628 64 151. Rokiškis
• Žieminės žvejybos įrankius. 
Grąžtą ir keturias meškeres.  
Tel. 8 603 82 518. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Medinius, dažytus, įstiklintus 
langų rėmus. Aukštis 1,38 cm, 
plotis įvairus: nuo 0,63 cm. Likutį 
naujų silikatinių baltų plytų ir 
raudonų skylėtų vidinių  plytų.  
Tel. 8 458 33 355. Rokiškis
• Colines lentas, gegnes, 
neobliuotas grindų lentas, sijas.  
Tel. 8 610 06 145. Rokiškis
• Veikiantį elektrinį variklį,  
kaina sutartinė. Tel. 8 622 06 975. 
Rokiškis
• Žirkles metalui.  
Kaina 20 Eur. Tel. 8 625 81 278. 
Rokiškis
• Eskavatorius EO-3322. Smulkūs 
techniniai gedimai. Svoris 14 t. 
Kaina 3500 Eur. Tel. 8 630 33 987. 
Rokiškis
• Naują raktų komplektą su 
lagaminu. Pagaminta Vokietijoje. 
Modelis SN-399 TBL. Kaina 120 
Eur. Tel. 8 610 77 145. Rokiškis
• Nešiojamą spaustuvą, svoris 23 
kg, laikomo plotis nuo 0-0,95 cm, 
maksimali laikymo jėga - 1000 kg, 
maksimali apkrova 150 kg. 
Kaina 75 Eur. Tel. 8 610 77 145. 
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Traktorių Zetor (pupsas), trijų 
cilindrų su dokumentais.  

Kaina 1750 Eur. Tel. 8 641 57 036. 
Kupiškis
• MTZ 80, dirbantis, normalios 
būklės traktorius.  

Tel. 8 641 57 036. Kupiškis
• Kombainą CLAAS Matador 
standart. Kaina 1600 Eur.  
Tel. 8 650 68 045. Rokiškis

Vilniuje prasideda tarptautinė knygų mugė
Parodų ir kongresų cen-

tre „Litexpo“ ketvirtadienį 
prasideda keturias dienas 
vyksianti Vilniaus knygų 
mugė. Šiemetinės mugės 
šūkis – „Skaitau Lietuvą – 
skaitau pasaulį“.

„Švęsdami modernios vals-
tybės atkūrimo šimtmetį turi-
me progą perskaityti Lietuvą, 
kaip gyvą, atvirą tekstą, kuris 
visada rašomas, niekada nepa-
baigiamas ir perskaitytas gali 
būti... tik jį sukuriant kasdien 
ir vis iš naujo“, – teigia rengi-
nio organizatoriai.

Anot jų, 2018 metų Vilniaus 
knygų mugė ir atkurtos Lietu-

vos valstybės šimtmetis „bus 
puiki proga įvertinti ir pajausti 
kaip keitėmės, kuo gyveno-
me, kokie Lietuvos ir pasaulio 
autoriai, asmenybės ir tekstai 
labiausiai paveikė mus per 
visą šimtą metų, ir tuo pačiu 
diskutuoti, ieškoti ir kalbėtis 
apie tai, kaip ir kokią Lietuvą 
bei pasaulį skaitydami kursime 
ateinantį šimtą metų“.

Devynioliktą kartą rengiama 
mugė pirmą kartą užpildys vi-
sas „Litexpo“ erdves – penkias 
ekspozicijų sales su jų galeri-
jomis ir konferencijų salėmis, 
įskaitant ir tris naujas pirmųjų 
rūmų konferencijų erdves.

Mugėje laukiama 53 už-

sienio delegacijų iš 21 šalies, 
tarp jų – Kanados, JAV, Irano, 
Omano, Izraelio.

Tarp svečių – savo knygas 
pristatysiantys lenkų kino 
režisierius Krzysztofas Za-
nussis, buvęs Belgijos prem-
jeras Guy Verhofstadtas.

Šiemet renginyje suplanuo-
ta 370 dalyvių, 564 kultūriniai 
renginiai.

Vilniaus mugė vyks iki se-
kmadienio.

Naujienų agentūros BNS in-
formaciją atgaminti visuomenės 
informavimo priemonėse bei 
interneto tinklalapiuose be raš-
tiško UAB BNS sutikimo drau-
džiama.

Korupcijos suvokimo indekse Lietuva nepasistūmėjo
Kasmetiniame Korup-

cijos suvokimo indekse 
Lietuva nepasistūmėjo ir 
išlaikė praėjusių metų po-
ziciją, paskelbė tarptautinė 
nevyriausybinė organizacija 
„Transparency Internatio-
nal“. Reitinge, kuris sudaro-
mas pagal ekspertų ir verslo 
lyderių pateikiamus vertini-
mus, Lietuva užėmė 38 vietą 
180 šalių sąraše. Pagal šį ro-
diklį Lietuva lenkia Latviją, 
bet atsilieka nuo Lenkijos ir 
Estijos.

„Transparency  Internati-
onal“ Lietuvos skyriaus va-
dovas Sergejus Muravjovas 
sako, jog kol kas dar nėra 
įvertintos Lietuvos pastangos 
mažinti korupciją.

„Šių metų rezultatai rodo, 
kad ekspertai ir verslo atsto-

vai pastangų sumažinti korup-
ciją nevertina avansu. Manau, 
tai taip pat aiškus signalas 
viešojo sektoriaus ir verslo 
atstovams nelaukti priežiū-
ros institucijų ar teisėsaugos 
dėmesio, o patiems imtis ini-
ciatyvos. Kitaip didesnių po-
kyčių galime ir nepamatyti“, 
– pranešime spaudai cituoja-
mas S. Muravjovas.

Anot „Transparency Inter-
national“, korupcijos suvo-
kimo indeksas parodo, kaip 
įvairioms pasaulio valstybėms 
pavyksta kontroliuoti korup-
ciją. Esama padėtis įvertina-
ma konkrečiu skaičiumi šim-
to balų skalėje nuo 0 iki 100, 
kurioje 0 reiškia absoliučiai 
korumpuotą šalį, o 100 – labai 
skaidrią valstybę. Korupcijos 
mastą viešajame ir politikos 
sektoriuose vertina įvairių sri-

čių ekspertai ir verslo lyderiai. 
Korupcijos suvokimo in-

dekso tyrime Lietuvai skirti 
59 balai iš 100 galimų. Tokį 
įvertinamą šalis gauna jau tre-
čius metus iš eilės.

Ankstesniame vertinime 
Lietuva buvo gavusi 59 ba-
lus ir užėmė 38 vietą iš 176 
valstybių. Lietuva užima 16 
vietą tarp Europos Sąjungos 
valstybių, pernai ji buvo 19-
ta. Šiemet, kaip ir 2017 me-
tais, vėl pirmauja Danija bei 
Naujoji Zelandija, atitinkamai 
surinkusios po 88 ir 89 balus. 
Paskutinis sąraše yra Somalis 
(9 balai). 

Naujienų agentūros BNS in-
formaciją atgaminti visuomenės 
informavimo priemonėse bei 
interneto tinklalapiuose be raš-
tiško UAB BNS sutikimo drau-
džiama.

Metinė kibernetinių nusikaltimų žala pasiekė 600 mlrd. JAV dolerių
Metinės pasaulinių kiber-

netinių nusikaltimų žalos vertė 
pasiekė 600 mlrd. JAV dolerių. 
Tokiam augimui įtakos turėjo 
augantis internetinių įsilaužė-
lių išmanumas, nusikaltėlių 
rinkos ir kriptovaliutos.

Saugumo firmos „McAfee“ 
ir Strateginių ir tarptautinių stu-
dijų centro ataskaitoje nurodo-
ma, kad intelektinės nuosavybės 
vagystėms tenka maždaug ke-
tvirtadalis visų pernai įvykdytų 
kibernetinių nusikaltimų vertės.

Rusija, Šiaurės Korėja ir Iranas 
yra pagrindiniai įsilaužėlių, puo-

lančių finansų institucijas, šaltiniai. 
O Kinija pirmauja kibernetinio 
šnipinėjimo srityje. Kenkėjiško 
pobūdžio išpirkos reikalaujančios 
programos yra sparčiausiai augan-
tis kibernetinių nusikaltimų kom-
ponentas. Nusikaltėliai visame 
pasaulyje naudoja tokius pačius 
įrankius duomenų ir tapatybės 
vagystėms, įsilaužimams į bankus 
ir kitiems nusikaltimams vykdyti. 
Anonimiškumą padeda išlaikyti 
bitkoinų ir kitų kriptovaliutų nau-
dojimas.

Kibernetinių nusikaltimų kelia-
ma geopolitinę grėsmė yra vienas 
pagrindinių tokių atakų elementų. 

Rusija yra kibernetinių nusikalti-
mų lyderė, kas atspindi jos inter-
netinių įsilaužėlių bendruomenės 
įgūdžius ir panieką Vakarų teisė-
saugai. Šiaurės Korėja yra antroje 
vietoje, nes šalis vagia kriptova-
liutų, kad finansuotų savo režimą. 
Stebimas kibernetinių nusikaltimų 
centrų skaičiaus augimą ne tik 
Šiaurės Korėjoje, bet ir Brazilijoje, 
Indijoje ir Vietname.

Naujienų agentūros BNS in-
formaciją atgaminti visuomenės 
informavimo priemonėse bei 
interneto tinklalapiuose be raš-
tiško UAB BNS sutikimo drau-
džiama.
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PARODOS:
Periodikos skaitykloje
Knygų paroda „Lietuvos vėliavos spalvos bibliotekos lange“.
Spaudinių paroda Knygų paroda „100 antraštėje“.
Skaitykloje (Taikos g. 19)
Rokiškio krašto muziejaus nuotraukų paroda „Vasario 16-osios Nepriklausomybės 

Akto signatarai“.
Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje
Spaudinių paroda „Lietuvai – 100“.
Spaudinių paroda, skirta poetui Sigitai Gedai.
RENGINIAI:
Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje
Vasario 23 d. 14 val. – kūrybinių darbelių studijos „Naminukas“ užsiėmimai.
Vasario 24 d. 11 val. – lėlių teatro „Padaužiukai“ kūrybiniai užsiėmimai.
Kovo 1 d. 11-14 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. Sa-

vaitės pradžioje 
stengsitės kuo 
daugiau nuveik-

ti savo namų jaukumo bei 
šeimos ir vaikų labui. Galite 
susitikti su žmogumi, nusitei-
kusiu jums pasiūlyti neblogą 
sandorį ar naudingų patari-
mų. Vilčių gali sukelti ir ro-
mantiškas epizodas. Jei norite 
tikros laimės, tai orientuoki-
tės į ryšius, vertus tikrų jaus-
mų, ilgalaikio įsipareigojimo. 
Regis, subrandinsite neblogą 
kūrybinį ar verslo sumany-
mą. Savaitgalį bus labai svar-
bu nesijausti vienišiems, tad 
ieškosite artimo peties. Visgi 
nesiveržkite į ten, kur daug 
žmonių. Saugokite sveikatą.

JAUTIS. Sa-
vaitės pradžia pa-
lanki reikalams, 
susijusiems su 

mokslu, informacija. Rodos, 
sužinosite svarbių dalykų. 
Galima kelionė. Vis dėlto ne-
būsite patenkinti, jei kiti žmo-
nės pernelyg įkyriai reikalaus 
dėmesio, nes norėsis daugiau 
laiko skirti sau, pabūti asme-
ninėje erdvėje. Galima nauda 
iš komercinės veiklos, nuo-
mos. Noriai rūpinsitės namų 
ūkiu, šeima, sveikata, įvaiz-
džiu. Savaitės pabaigoje labai 
norėsis meilės, pramogų. De-
monstruosite savo gebėjimus, 
susijusius su kūrybine veikla, 
amatais.

DVYNIAI. Šią 
savaitę jums itin 
rūpės komforto ir 
uždarbio klausi-

mai. Galite sudaryti naudingą 
sandorį, tik svarbu teisingai 
sutvarkyti formalumus, kad 
vėliau nekiltų problemų. Re-
gis, puikiai susivoksite įvai-
riose situacijose, pasižymėsite 
greita reakcija ir nebus kliūčių 
susitarti dėl aktualių jums da-
lykų. Galite gauti viliojamą 
pasiūlymą iš dominančio žmo-
gaus. Jei užsiimate amatais ar 
prekiaujate, veikiausiai būsite 
labai užsiėmę. Savaitgalį su-
gebėsite puikiai suderinti pra-
mogas ir pareigas, malonumus 
ir naudą.

VĖŽYS. Šią 
savaitę tikriausiai 
išryškės jūsų ge-
riausios savybės. 

Jūsų netoleruos tik tie, kurie 
tyčia nenorės suprasti ir būti 
draugiški. Kiti žmonės noriai 
dalinsis mintimis, bendradar-
biaus, flirtuos, negailės kom-
plimentų. Tikėtini romantiški 
susižavėjimai, o gal net už-
simegs perspektyvi pažintis, 
partnerystė. Ne visur viskas 
bus nuspalvinta rožinėmis 
spalvomis, tačiau susidariusi 
situacija skatins jus pranok-
ti pačius save, tobulėti. Sa-
vaitgalį norėsis ramybės. Vis 
dėlto į namus ir sielą turbūt 
teks įsileisti kai ką, ko patys 
nekvietėte.

Astrologinė prognozė ateinančiajai savaite
LIŪTAS. Šią 

savaitę būsite jau-
trūs, sentimen-
talūs. Galimas 

slaptas meilės nuotykis, ku-
ris, beje gali būti virtualaus 
pobūdžio. Arba tiesiog galite 
susirasti tokių pramogų, ku-
rios kitiems atrodo keistos. 
Kaip bebūtų, jums seksis 
įtikinti aplinkinius savo ar-
gumentais. Tiktų tartis dėl 
įsidarbinimo ar atlygio už 
paslaugas, darbą. Savaitgalį 
noriai bendrausite, prekiau-
site arba/ir pirksite. Galite 
įsigyti neplanuotų daiktų, su-
tikti seniai matytų pažįstamų. 
Galbūt atsilankysite parodo-
je, muziejuje, informatyvioje 
paskaitoje ar pan.

M E R G E L Ė . 
Nuo pirmadienio 
padvelks naujo-
vėmis. Tikėtinas 

didelis ir dosnus dėmesys iš 
senų gerbėjų. Džiugins tai-
klūs komplimentai, kvieti-
mai į renginius ar kt. Regis, 
jums pavyks perprasti slaptas 
aplinkinių gudrybes ir viską 
pakreipti sau naudinga lin-
kme. Saugokitės infekcijų. 
Klausykitės vidinio balso. 
Artėjant savaitgaliui, vėl dau-
gės romantiško polėkio, noro 
stebinti kitus tuo, ką jūs su-
gebate. Jei vyksite prekiauti į 
mugę, jums puikiai seksis. O 
jei vyksite apsipirkti, turbūt 
teks pataikauti antrosios pu-
sės norams.

S VA R S T Y -
KLĖS. Nepaisant 
rimtų darbų ir 
pareigų, nuo pat 

savaitės pradžios jausite, kad 
aplinkiniai elgiasi geranoriš-
kiau, daugiau šmaikštauja, 
flirtuoja. Tikėtini intriguo-
jami pasiūlymai, pozityvios 
naujienos. Galite sulaukti 
reikalingos pagalbos ar pa-
drąsinimų. Su draugais, ben-
draminčiais nesunkiai rasite 
bendrą kalbą ir bendrų už-
siėmimų. Visgi jums derėtų 
labiau saugotis infekcijų ir 
vengti užkrato šaltinių. Sa-
vaitgalį praleisite nenuobo-
džiai, jei tik leis sveikata.

S K O R P I O -
NAS. Šią savaitę 
pravartu taikiai 
spręsti konfliktus 

su dalykiniais partneriais, 
artimaisiais, megzti bendra-
darbiavimą, turėti reikalų su 
žiniasklaida, švietimo dar-
buotojais. Tiktų tvarkyti ir 
juridinius reikalus. Galite 
jaustis atakuojami neabe-
jingai nusiteikusių gerbėjų. 
Galite atnaujinti draugystės, 
meilės santykius arba už-
megzti naują romaną. Regis, 
jis bus tarsi likimo dovana. 
Savaitgalį norėsis kažko ra-
maus, paslaptingo, meniško 
ar panašaus į meilės svaigulį. 
Venkite kvaišalų, saugokitės 
infekcijų.

ŠAULYS. Sa-
vaitės pradžioje 
nusimato pajamos 
iš atlikto darbo 

arba bus pozityviai kalbama 
apie darbinį užsakymą, su-
tarties tęsimą, įsidarbinimą, 
draudimo išmoką ar pan. 
Galite sudaryti naudingą ko-
mercinę ar tiekimo sutartį. 
Tik nerizikuokite imti kyšių 
ar kitaip naudotis tarnybine 
padėtimi. Iš toli gali atvyk-
ti svečias arba patys gausite 
kvietimą ir planuosite kažkur 
vykti. Nelegali veikla, menas 
ar slaptas pomėgis gali atneš-
ti naudos, suteikti malonumo. 
Savaitgalį prioritetą teiksite 
draugams, o dėl to gali nu-
liūsti artimieji.

OŽIARAGIS. 
Šią savaitę dary-
site neblogą įspūdį 
net savo priešams. 

Galite sėkmingai pasinaudoti 
savo įtaka bei patrauklumu. 
Tiktų aiškintis santykius su 
konkurentais, mylimaisiais. 
Įmanomas lemtingas meilės 
nuotykis. Geras metas ieškoti 
pelningesnio užsiėmimo, di-
desnių galimybių realizuoti 
save ir pan. Už dalykinį pro-
tegavimą ar kitokią paslaugą 
jums gali būti pasiūlyti nau-
dingi mainai. Savaitgalį bū-
site pareigingi, tad rūpės ne 
vien pramogos ir „Kaziuko“ 
mugė. Kad ir kuo užsiimsite, 
kažkas jums už tai padėkos.

VA N D E N I S . 
Šią savaitę palan-
ku ieškoti naujų 
dalykinių, verslo 

galimybių. Daugiau reikšmės 
teikite įvaizdžiui, išoriniam 
grožiui, higienai, nes nuo to 
daug kas priklausys. Tikėtina, 
jog atsiras galimybė užsidirb-
ti pinigų, parduoti, pakeisti ar 
įsigyti norimą objektą. Regis, 
išsiaiškinsite susikompli-
kavusius santykius, pavyks 
laimėti kažkieno palankumą, 
apginti savo poziciją. Sa-
vaitgalį realiai arba mintimis 
klajosite kažkur tolokai nuo 
namų ar net nuo įprastos re-
alybės. Galbūt nusipirksite ar 
internetu užsisakysite trokš-
tamą daiktą.

ŽUVYS. Šiuo 
metu imkitės dar-
bų, kuriems rei-
kia kūrybingumo, 

išradingumo ar išskirtinių 
žinių. Geras metas kolekty-
vinei veiklai, konsultacijoms 
su specialistais. Galimas pa-
siūlymas dėl geresnio darbo, 
įdomios kelionės, derybos 
dėl atlygio ar pan. Daugės 
romantiško polėkio, nenuvils 
pasimatymas, pramoginis 
renginys, nuotaiką kels sma-
gios žinutės, flirtai. Pravartu 
labiau pasidomėti sveikata, 
mityba. Savaitgalį bus sunku 
susilaikyti neišlaidavus, ypač 
per „Kaziuką“. Pasisaugokite 
kišenvagių ir sukčių. 

DOVANOJA

• Sofą.  
Tel. 8 626 90 489. Rokiškis
• Sekciją, išsinešti patiems iš 4 
aukšto. Tel. 8 624 97 221. Rokiškis
• Šviesiai rudą, odinį komplektą 
3+2, yra defektų. Tel. 8 611 21 009. 
Rokiškis
• Gražų šuniuką. Bus mažo ūgio, 
pekinų veislės mišrūnas.  
Tel. 8 627 46 126. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Minkštos karvės odos juodą JEEP 
diržą. Labai tinka tiek prie džinsų, 
tiek prie klasikinių kelnių. Auksinė 
diržo sagtis priduoda solidumo. 
Diržo dydis: ilgis 125 cm, plotis 
3,8 cm. Diržo kaina tik 38 Eur, 
bet negalutinė. Tel. 8 616 15 320. 

Kaunas
• Labai gražų natūralios odos, 
automatine sagtimi, juodą San Vital 
diržą. Ilgis 130 cm, plotis 3,5 cm. 
Lengvai trumpinamas ir gražiai 
gula bei dera. Diržas supakuotas 
firminėje dėžutėje. Kaina 
negalutinė. Kaina 38 Eur.  
Tel. 8 616 15 320. Kaunas
• Skubiai vestuvinę suknelę, vieną 
kartą vilkėta. Visas smulkmenas 
galiu pasakyti telefonu.  
Kaina 100 Eur. Tel. 8 603 37 449. 
Rokiškis
• Visiškai naujus kailinukus. Dydis 
M. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 678 05 029. Rokiškis
• Naujus kailinukus. Turiu S ir M 
dydžių. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 678 05 029. Rokiškis
• Rankų darbo šalikus-movas. 
Būkite madingos.  
Tel. 8 628 05 729. Rokiškis

• Tankisto šalmus.  
Tel. 8 616 34 068. Rokiškis
• Patrauklius (sidabras plius juoda 
spalva) poliarizuotus MB akinius 
nuo saulės. Komplekte akinukai, 
valymo servetėlė ir kietas dėklas. 
Akinukų dydis 146/130/12 mm. 
Kaina negalutinė. Siunčiu.  
Kaina 37 Eur. Tel. 8 616 15 320. 
Kaunas
• Naują vyriška laikrodį. 
 Kaina 30 Eur. Tel. 8 614 48 493. 
Rokiškis
• Naują vyrišką rankinę. 
 Kaina 35 Eur. Tel. 8 614 48 493. 
Rokiškis
• Naują moterišką rankinę.  
Kaina 18 Eur. Tel. 8 683 06 559. 
Rokiškis
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ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

Vyras „apšilęs“ grįžo namo. 
Žmona jo klausia:

– Gėrei?!
– Negėriau.
– Juk gėrei, prisipažink!
– Negėriau.
– Tu vos ant kojų stovi… 

Gėrei, klausiu?
– Negėriau.
– Gerai, sakyk 

„Gibraltaras“.
– Gėriau.

***
Suvalkietis Petras 

parvažiuoja namo taksi.
– Dvidešimt eurų, – sako 

taksi vairuotojas.
– O, – atsako Petras. – 

Gal galite šiek tiek atgal 
pavažiuoti, nes su savimi turiu 
tik dvylika.

***
Vyras susipyksta su žmona. 

Eina miegot abu į skirtingus 
lovos galus. Vyras:

– Labanakt, penkių vaikų 
motina.

Žmona:
– Labanakt, trijų vaikų 

tėve.
***

Ateina senutė pas gydytoją, 
širdele skundžiasi. Gydytojas 
jai ir sako:

– Na, kol kas pasistenkite 
kuo mažiau laipioti laiptais, 
gal kiek sustiprėsite.

Po mėnesio pas tą patį 
gydytoją ateina ta pati 
močiutė. Visa pagyvėjusi, 
energija tik trykšta.

– Daktarėli, – klausia 
senutė, – gal jau galėsiu 
laiptais lipti?

– Na, pamažu, neskubant 
galėsite.

– Ačiū tau, gerasis 
daktarėli, nes aš jau visai 
pavargau kasdien namo 
lietvamzdžiu į ketvirtą aukštą 
kabarotis.

*** 
– Ar galima Klausui 

patikėti paslaptį?
– Žinoma, jam prieš trejus 

metus pakėlė atlyginimą, o jo 
žmona iki šiol to nežino.

***
Smarkiai žvairuojanti 

moteris apsilanko pas okulistą:
– Ar seniai Jūs pradėjote 

žvairuoti? – klausia gydytojas.
– Nuo tada, kai mano 

dvynukai pradėjo vaikščioti.
***

Kalbasi du vyrukai: 
– Kodėl moterys gyvena 

ilgiau?
– Tyčia.

***
Barasi sužadėtiniai:
– Man nusibodo gyventi su 

tavim, tu prakeiktas šykštuoli! 
Še, imk savo žiedą!

– O kur dėžutė?
***

Mokinius ir mokytojus 
sveikinti su Rugsėjo 1-ąja, 
tai tas pats, kas darbinį arklį 
sveikinti su lauko darbų 
pradžia.

***
Vyras klausia iš darbo 

grįžusios žmonos:
– Ar pastatei mašiną 

garaže?
– Taip, didžiąją jos dalį.

***
Močiutė sakydavo, kad 

jeigu vyras maunasi skirtingas 
kojines, reiškia batus jis 
nusiauna tik namuose. Tokį 
verta branginti.

***
Girtas vyras naktį grįžta 

namo. Duris atidaro žmona 
su keptuve rankoje. Vyras:

– Gal tu eik miegot, 
Aldute, aš nealkanas.

***
Kaimynas šiąnakt 

pasipeldė į duris pusę 
trijų ryto! Įsivaizduojat – 
pusę trijų! Laimei aš dar 
tebegrojau būgnais.

***
Moterį pertraukti galima 

tik trimis frazėmis:
  Aš tave myliu.
   Nupirksiu.
   Taip, aš kvailys.

Orų prognozė vasario 23-26 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Vasario 23 d. Naktį -15

Dieną -10
P, 
1-5 m/s

Vakare vietomis 
snyguriuos.

Vasario 24 d. Naktį -16
Dieną -10

Š,
4-9 m/s

Pūs žvarbokas vėjas.

Vasario 25 d. Naktį  -18
Dieną -12

Š, 
2-7 m/s m/s

Vasario 26 d. Naktį -16
Dieną -9

ŠV,
2-7 m/s

Kai kur snyguriuos.

BUITINĖ TECHNIKA

• Naudotą dulkių siurblį  
Samsung 1400. Tel. 8 682 12 741. 
Rokiškis
• Mažai naudotą elektrinę viryklę 
Elektrolux. Tel. 8 682 12 741. 
Rokiškis

• Naudotą skalbimo mašiną  
Ryga-17. Kaina 17 Eur.  
Tel. 8 682 12 741. Rokiškis
• Naują  skalbimo mašiną FĖJA . 
Tel. 8 679 47 123. Rokiškis
• Naudotą mikrobangų krosnelę 
Clatronic. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 682 12 741. Rokiškis
• Naudotą dulkių siurblį  

Daewoo. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 682 12 741. Rokiškis
• Geros būklės automatinę 
skalbimo mašiną ARDO.  
Kaina 60 Eur. Tel. 8 624 69 717. 
Rokiškis
• Elektrinę siuvimo mašiną  
ČAIKA 134. Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis

• Pusiau automatinę skalbimo 
mašiną DAEWOO, veikia 
puikiai. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 629 00 571.  
Rokiškis
• Keturių skylių elektrinę  
viryklę. Kaina 21 Eur.  
Tel. 8 648 41 007.  
Rokiškis


