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Rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Vasario 27–oji, 
antradienis, 
9 savaitė.
Iki metų pabaigos 
liko 307 dienos.

Saulė teka 7.17 val.,  
leidžiasi 17.48 val.  

Dienos ilgumas 10.31 val. 
Mėnulis – priešpilnis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Gabija, Gabrielius, Ginvilas, 

Fortūnatė, Fortūnatas, 
Leandras, Mandravas, 
Mandravė, Skirmantė..

Rytoj: Draudvilas, 
Draudvilė, Osvaldas, 

Ramona, Ramonas, Roma, 
Romana, Romanas, Valdas, 
Vilgarda, Vilgardas, Vilgardė, 

Žygimantė.
Poryt:  Alba, Albas, Albinas, 
Antanina, Antanė, Eudora, 
Lieda, Rusnė, Tulgaudas.

Dienos citata
„Išminčius gėdijasi savo 
trūkumų, bet nesigėdija 

juos šalinti“.
(Konfucijus)

Dienos skaičius 
11,4 mln.
Tiek Eur neplanuotų pajamų 
sausį įplaukė į valstybės ir 

savivaldybių biudžetus.
2 p. 

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1933 m. per gaisrą sunaikintas 
Vokietijos parlamento, 
Reichstago, pastatas. 

Nacistai pasinaudojo šia 
proga - padegimu apkaltino 
komunistus ir susidorojo su 
jais. Mirties bausme buvo 

nubaustas olandas Marijus 
van der Lubė.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1839 m. Vilniuje sušaudytas 
Simonas Konarskis, vienas 

1831-ųjų metų sukilimo prieš 
caro valdžią vadų.

Post 
scriptum

Ir šventieji puodus sudaužo.

Rajono laikraštis

Rokiškėnai išvys įspūdingą „Auros“ 
spektaklį, apie kurį jau kalba 
Europos kultūrinė spauda

3 p.
Spektaklio „Sprendimas“ akimirka.                                                                                                    Svetlanos Batura nuotr.

Rajono tarybos posėdis 
baigėsi su pirmuoju klausimu

2 p.

Ūkio ministro vizitas: apie globalines 
problemas tuštėjančiame regione

2 p.
Ūkio ministras Virginijus Sinkevičius ir Rokiškio verslo klubo viceprezidentas Irmantas Tarvydis neslėpė: susitiki-
mas buvo naudingas ir prasmingas.                                                                                                  „Rokiškio Sirenos“ nuotr.
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Rajono savivaldybės tarybos posėdis 
baigėsi su pirmuoju klausimu

Dalyvavuseiji vasario 23-ąją 
vykusiame Rokiškio rajono sa-
vivaldybės tarybos posėdyje Nr. 
TP-2 savo vietose tikėjosi praleisti 
ne vieną ir ne dvi valandas: klau-
simų būta daug ir svarbių. Prie 
tribūnos  gėlės naujiems tarybos 
nariams bei būsimai savivaldybės 
administracijos direktorei. Ta-
čiau tarybos posėdis baigėsi dar 
nė neprasidėjęs: faktiškai tetruko 
pusvalandį. Vyriausybės atstovei 
įspėjus, kad rajono tarybos nariai 
nusižengtų išbraukdami iš posė-
džio darbotvarkės klausimus, jie 
nusprendė darbotvarkės apskri-
tai nepatvirtinti.

Nors Rokiškio rajono savivaldy-
bės tarybos posėdyje buvo numa-
tyti net  32 klausimai, iš jų buvo 
spręstas tik vienas - dėl rajono sa-
vivaldybės tarybos posėdžio darbo-
tvarkės tvirtinimo. Tarybos nariui 
Gintarui Girštautui uždavus klausi-

mą, ar galima nesvarstyti klausimo 
dėl Natašos Aleksiejevos skyrimo 
rajono savivaldybės administraci-
jos direktore, Vyriausybės atstovės 
asakymas buvo vienareikšmiškas 
– klausimo išbraukimas iš darbo-
tvarkės būtų traktuojamas kaip 
įstatymo pažeidimas. Kodėl nau-
joji dauguma nenorėjo svarstyti 
direktorės, kurios kandidatūrą pati 
ir pasiūlė skyrimo klausimo? Nes 
direktorės kandidatūra teikiama tik 
„komplekte“ su rajono vicemero 
kandidatūra. O rajono meras An-
tanas Vagonis viešai atsisakė teikti 
Tado Barausko kandidatūrą šioms 
pareigoms užimti.

Praėjus tik 10 minučių nuo tary-
bos posėdžio pradžios ir G. Girš-
tautui gavus neigiamą Vyriausy-
bės atstovės atsakymą, pastarasis 
paprašė pertraukos. Po pasitarimo 
meras paskelbė balsavimą dėl po-
sėdžio darbotvarkės tvirtinimo. 
60% tarybos narių balsavo „prieš“, 

o likusieji – teigiamai, susilaikiu-
siųjų ir nebalsavusių nebuvo.

Pusvalandį tetrukusiame tary-
bos posėdyje iš pradžių dalyvavo 
23 tarybos nariai. Iš rajono tarybos 
pasitraukė „tvarkietis“ Vilius Pliuš-
kis bei Zenonas Viduolis, kuris į 
tarybą pateko pagal Darbo partijos 
sąrašą. Posėdžio pradžioje Vyriau-
siosios rinkimų komisijos atstovas 
priėmė juos pakeitusių tarybos na-
rių „tvarkiečio“ Albino Urbono, ir 
praėjusiuose Savivaldybių tarybų 
rinkimuose Darbo partijos sąraše 
buvusio Valerijaus Rancevo prie-
saiką. Po jos jie įgijo tarybos na-
rių įgaliojimus ir prisijungė prie 
kolegų.  Rajono meras A. Vagonis 
pajuokavo, kad greitai išsipildė V. 
Rancevo, kuriam naujoji dauguma 
pareiškė nepasitikėjimą ir atleido iš 
savivaldybės administracijos direk-
toriaus pareigų, žodžiai: „Nesakau 
„sudie“, sakau „iki pasimatymo“.

Monika MEILUTĖ

Antanas Vagonis: gyventojams turėtų būti 
gėda dėl išrinktų Tarybos narių

Po rajono tarybos posėdžio 
„Rokiškio Sirena“ klausė mero 
(nuotr.) nuomonės apie politinę si-
tuaciją rajone. 

– Kaip vertinate tarybos narių 
poelgį po vyriausybės atstovės pa-
sisakymo?

– Pirmiausia – buvo parodyta di-
džiulė nepagarba tiek asmeniškai 
kandidatui į administracijos direk-
toriaus postą, tiek pačiai pareigybei. 
Visų antra – tokį elgesį vertinu kaip 
neatsakingą ir chuliganišką, kadan-
gi dienotvarkė žlugdoma jau antrą 
kartą. Ir tai daroma ne dėl to, kad 
pateikiami neteisingi klausimai, bet 
būtent todėl, kad aš nesutinku su tam 
tikrais tarybos narių grupuočių susi-
tarimais.

– Kaip tai atsilieps Rokiškio ra-
jono gyventojams?

– Rajono gyventojai tiesiogiai to 
nepajus, tačiau jiems turėtų būti gėda 
už išrinktus tarybos narius, kurie 
savo elgsena veda mūsų savivaldybę 
į tiesioginį valdymą ar kažkokį chao-
są. Kalbant apie nepriimtą biudžetą – 
šiuo metu mes gyvensim su 1/12 biu-
džeto, o tai gali trikdyti vykdomus 

projektus bei jų finansavimą.
– Ką ketinate daryti?
– Kuo skubiau šaukti neeilinį ta-

rybos posėdį ir priimti biudžeto bei 
kitus, komitetuose svarstytus, klau-
simus. Taip pat bandyti ieškoti kom-
promisų ir tartis dėl vicemero ir savi-
valdybės adminitracijos direktoriaus 
personalijų. Visų antra – konsultuo-
siuosi su teisininkais, ar nėra pažeis-
tos mano teisės ir laisvės, ir, taip pat, 
kad būtų įvertintas tarybos narių el-
gesys dėl susidariusios situacijos.

– Kokia parindinė priežastis ta-
rybos daugumai netvirtinti dieno-
tvarkės?

– Pagrindinė priežastis yra ne die-
notvarkė, o būtent vienas klausimas 
– nepatvirtinti Natašos Aleksiejevos 
skyrimo į administracijos direkto-
riaus postą.

– Kaip galvojate, kodėl iki šiol 
nepaskelbta naujoji dauguma?

– Naujoji dauguma nepaskelbta ne 
šiaip sau – pasiskelbus naująja daugu-
ma, nariai turės prisiimti atsakomybę 
už daromus veiksmus, taip pat yra 
įstatymiškai įsipareigojama elgtis tei-
sėtai, pavyzdžiui, teikiant kandidatus. 
Šiuo metu kandidatai man yra pateikti 

neteisėtai, nes kandidatus į pareigybes 
turi teisę teikti tik dauguma, kuri būtų 
pasiskelbusi kaip dauguma. Taigi da-
bar  atsakomybė už pateiktus kandi-
datus lieka tik man – merui. Taip pat 
yra ir kita, personalijos, problema – 
kad Tadas Barauskas yra neteikiamas 
į vicemero postą. Kalbantis su tarybos 
nariais atskirai, atrodo, jog šie supran-
ta ir pritaria tam, kad mano elgesys 
neteikti T. Barausko yra teisingas ir, 
kad pastarojo kandidatūra į viceme-
ro postą nėra pati geriausia Rokiškio 
rajonui. Tačiau tarybos nariai taip pat 
teigia, kad vardan jų bendro „slapto 
susitarimo“ jie negali elgtis kitaip. 
Dėl partijos sprendimo kitaip balsuo-
ti negali ir socialdemokratų partijos 
frakcijos pirmininkas, nors jis ir pri-
taria tam, kad antrą kartą teikdamas T. 
Barauską į vicemero postą elgčiausi 
nelogiškai.

Noriu dar kartą pareikšti Jums vi-
siems, tarybos nariai, ir visi Rokiškio 
rajono gyventojai: kada mes atsi-
kratysime šio „tarybinio mąstymo“, 
kuomet mums diktuoja susitarimai ar 
partijos. Kada mums pradės diktuoti 
tiktai mūsų sąžinė ir mūsų laisvė?

Monika MEILUTĖ

Ūkio ministro vizitas: 
apie globalines problemas 
tuštėjančiame regione

Penktadienį Seimo nario 
Raimundo Martinėlio kvietimu 
rajone lankėsi ūkio ministras 
Virginijus Sinkevičius. Jis ap-
žiūrėjo modernias rajono įmo-
nes AB „Rokiškio sūrisׅ“ bei 
UAB „Duguva“, o Krašto mu-
ziejuje susitiko su Aukštaitijos 
verslo įmonių atstovais. 

Kalbų apie problemas netrūko: 
kaimyninių rajonų verslininkai 
domėjosi, kada pajudės įstrigę pro-
jektai, prašė lankstesnių paramos 
kriterijų. Vienas jų – lanksčiau žiū-
rėti į būtinybę išsaugoti paramos 
dėka sukurtas darbo vietas. Juk for-
muojasi paradoksas: įmonių gamy-
bos linijos moderninamos tam, kad 
liktų mažiau rankų darbo, augtų 
našumas, o tuo pačiu reikalaujama 
kurti ir išsaugoti darbo vietas.

Ministrui kliuvo pastabų ir 
už skubotai rengiamą „Baltą-
ją knygą“, skirtą regionų plėtros 
perspektyvoms. Rokiškėnai ste-
bėjosi, kad mūsų rajono perspek-
tyvose liko užmiršta maisto pra-

monė, nors mūsų rajone veikia 
didžiausia Baltijos šalyse pieno 
perdirbimo įmonė, sėkmingai vei-
kia kepyklos, mėsos, žuvies pro-
duktus gaminančios įmonės. Ūkio 
ministras pabrėžė, kad regionų 
plėtra – svarbi ministerijos darbų 
ir planų kryptis. 

Kitos susitikime paliestos ak-
tualios temos: darbo jėgos kvali-
fikacijos klausimai, aprūpinimo 
darbo jėga tuštėjančiame rajone 
niuansai. Verslininkas Raimundas 
Tarvydis kėlė perspektyvos klau-
simus: kiek šiandieninė švietimo 
sistema pasirengusi rengti aukštą 
pridėtinę vertę kuriančius specia-
listus, ar jos programos pritaiky-
tos tam, kad mokyklą baigęs as-
muo galėtų sėkmingai studijuoti, 
ar jam suteikiami studijoms reika-
lingi žinių pagrindai. 

Seimo narys R. Martinėlis ak-
centavo biurokratizmo mažinimo, 
valstybės ir jos institucijų lanks-
tumo svarbą, šia linkme vykdo-
mus pokyčius.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Vasario viduryje grūdų kainos augo
Grūdų kainos Lietuvoje vasario 

viduryje augo, tačiau rapsų – mažėjo.

Grūdų supirkimo įmonės už toną 
kviečių mokėjo vidutiniškai 161,8 
euro – 0,8 proc. daugiau nei prieš 
mėnesį, skelbia žemės ūkio leidinys 
„Agrorinka“.

Kvietrugių kaina augo 0,9 proc. 

iki 129,9 euro, pašarinių miežių – 2 
proc. iki 146,4 euro. Tačiau rapsų 
kaina per mėnesį sumažėjo 1,3 proc. 
iki 360,8 euro.

Naujienų agentūros BNS infor-
maciją atgaminti visuomenės infor-
mavimo priemonėse bei interneto 
tinklalapiuose be raštiško UAB BNS 
sutikimo draudžiama.

Valstybė ir savivaldybės sausį gavo 
11,4 mln. eurų neplanuotų pajamų

Valstybės ir savivaldybių biu-
džetų pajamos sausio mėnesį siekė 
735,7 mln. eurų – 1,6 proc. (11,4 
mln. eurų) daugiau nei nei pla-
nuota ir 4,4 proc. (30,8 mln. eurų) 
daugiau nei pernai sausį.

Valstybės biudžeto mokesčių pa-
jamos šiemet siekė 605,3 mln. eurų 
ir buvo 0,8 proc. (4,8 mln. eurų) di-
desnės nei prognozuota bei 4,5 proc. 
(26,3 mln. eurų) didesnės nei pirmą 
2017 metų mėnesį, pranešė Finansų 
ministerija.

Pridėtinės vertės mokesčio 
(PVM) pajamos sausį siekė 451,5 
mln. eurų – 0,6 proc. (2,8 mln. eurų) 
daugiau nei planuota ir 4,1 proc. (be-
veik 18 mln. eurų) daugiau nei per-
nai sausio mėnesį.

Už visas akcizines prekes šiemet 
gauta 118,7 mln. eurų – 0,5 proc. 
(0,6 mln. eurų) daugiau nei progno-

zuota ir 10,1 proc. (10,9 mln. eurų) 
daugiau nei pernai tuo pat metu.

Pelno mokesčio įplaukos sudarė 
1,7 mln. eurų – 8,7 proc. (136 tūkst. 
eurų) daugiau nei prognozuota.

Gyventojų pajamų mokesčio 
įplaukos į valstybės biudžetą ir savi-
valdybių biudžetus sausį buvo 101,8 
mln. eurų – 2,6 proc. (2,5 mln. eurų) 
didesnės nei prognozuota. Šiemet, 
palyginti su 2017-ųjų sausiu, šio 
mokesčio pajamų gauta 7,5 proc. 
(7,1 mln. eurų) daugiau.

Patvirtintos 2018 metų valstybės 
biudžeto pajamos (be ES lėšų) suda-
ro 6,767 mlrd. eurų, su ES lėšomis 
– 9,071 mlrd. eurų.

Naujienų agentūros BNS in-
formaciją atgaminti visuomenės 
informavimo priemonėse bei in-
terneto tinklalapiuose be raštiško 
UAB BNS sutikimo draudžiama.

Temperatūrai nukritus iki 20 laipsnių 
šalčio pradinukai gali likti namie

Oro temperatūrai nukritus iki 20 
laipsnių šalčio ar žemiau, pradinukai bei 
penktų klasių mokiniai gali likti namie.

Jei spusteli 25 laipsnių speigas, į mo-
kyklą gali nevykti ir kitų klasių mokiniai, 
primena Švietimo ir mokslo ministerija.

Mokyklos dirba ir priima vaikus bet ko-
kiu oru, todėl jei mokiniai gyvena netoli 
mokyklos arba juos atveža tėvai, jie turėtų 
dalyvauti pamokose. Pėsčiomis ar viešuo-
ju transportu į mokyklą per šalčius reko-
menduojama nevykti.

ŠMM inform.
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Svetlanos Batura nuotr. 

Rokiškėnai išvys įspūdingą „Auros“ spektaklį, 
apie kurį jau kalba Europos kultūrinė spauda

Rokiškėnai mėgsta „Aurą“
Kauno šokio teatras „Aura“ ži-

nomas net tiems, kurie toli nuo tea-
trų scenų ar apskritai kultūrinio gy-
venimo. Jau pirmaisiais atkurtosios 
Lietuvos valstybės metais jis tapo 
vienu ryškiausių kultūrinių reiški-
nių, reprezentuojančių mūsų šalį 
didžiausiose užsienio scenose bei 
festivaliuose. Modernaus šokio te-
atras pelnė šimtus įvairiausių prizų 
ir titulų. Tarp jų – ir festivalio „Vai-
diname žemdirbiams“ laureato var-
das. Jis teatrui atiteko 2016-aisiais 
už tarptautinį projektą „Godos“. 
Pernai spektaklis „Noriu maitinan-
čios dienos iš tavo rankų“ pelnė 
žiūrovų simpatijų prizą.

O ir šokio teatras „Aura“ le-
pina rokiškėnus: jiems suteikė 
progą vieniems pirmųjų pamatyti 
spektaklį „Sprendimas“, nuo kurio 
premjeros tepraėjo vos mėnuo, ir 
kūrybinė komanda dar tebetobulina 
spektaklį. Keletą naujovių rokiškė-
nai pamatys pirmieji. Tad nenuos-
tabu, kad „Auros“ teatras tikisi fes-
tvalio „Vaidiname žemdirbiams“ 
publikos susidomėjimo.

„Rokiškio Sirena“ klausė cho-
reografės B. Letukaitės, ar Rokiš-
kio kultūros centro scena leis atsi-
skleisti visiems sumanymams? Juk 
spektaklio pirmoji premjera vyko 

Vasario 28-ąją 18 val. profesionalių teatrų festivalyje „Vaidiname žemdirbiams – 2018“ rokiškėnai turi puikią progą išvysti unikalų Kauno šokio teatro 
„Aura“ premjerinį spektaklį „Sprendimas“. Jo choreografė Birutė Letukaitė šiek tiek praskleidė intrigos ir paslapties šydą: kai kuriuos šio spektaklio 
režisūrinius sprendimus rokiškėnai pamatys pirmieji. Unikali šokio, muzikos, kostiumų ir scenografijos sintezė modernia kalba pasakoja ir apie šių 
dienų aktualijas: socialinių vaidmenų bei kostiumų varžomų žmonių kelią laisvės link, ir apie atsakymo į klausimą, kur veda neribota laisvė, paieškas.

specialiai tam parinktoje erdvėje 
– didžiulėje konferencijų salėje, 
kuri patraukė kūrėjos dėmesį bal-
tomis, tarsi steriliomis, sienomis, 
specialiu neoniniu apšvietimu. 
Choreografė neslepia: ant Kultūros 
centro didžiosios scenos grindų bus 
klojama speciali danga, bus įdo-
mių apšvietimo sprendimų. Teatras 
„Aura“, kaip sako pašnekovė, ne-
skirsto scenų į dideles ir mažas, o 
miestų – į kultūros megapolius ir 
provinciją. „Kur mūsų teatras be-
vaidintų: ar Paryžiaus operoje, ar 
Rokiškyje, mes reikalaujame save 
pašvęsti ir atiduoti šokiui visą savo 
kūną ir dvasią,“ – sakė choreografė 
B. Letukaitė. Toks visiškas atsida-
vimas menui yra universali kalba, 
kuri pavergia viso pasaulio žiūro-
vus. Nenuostabu, kad ir vos prieš 
mėnesį gimęs „Sprendimas“ jau 
sudomino Vakarų Europos kultūri-
nę spaudą.

Kostiumo įkalinti, 
muzikos išlaisvinti
Vasario 28-ąją „Sprendimo“ žiū-

rovų lauks staigmena: kol jie salės 
prieblandoje ieškos savųjų krėslų, 
scenoje jau stovės kostiumuoti ak-
toriai, erdvę virpins ir subtilią nuo-
taiką kurs klaipėdiečio Iljos Gun 
gyvas dainavimas, išskirtinis ypa-

tingu žemo tembro vokalu.
Šis spektaklis į vieną sintezę 

jungia muziką, šokį, kostiumus. 
Iš pradžių scenoje šokėjai stovės 
su specialiais kostiumais, neju-
drūs ir akli tarsi šiuolaikinio meno 
skulptūros. Judesių amplitudę var-
žantys Nyderlandų kūrėjos Gudos 
Koster kostiumai – monumentalūs 
meno kūriniai. Su jos kūryba cho-
reografė B. Letukaitė susipažino 
prieš porą metų Kauno bienalėje. 
Tąkar lietuvių menininkę sužavėjo 
drobės instaliacija su monumen-
taliais dryžuotais kostiumais: kie-
kvienas jų – tarsi skulptūra. Antai 
šalia apmušalais išklijuotos sienos 
– žmogaus-tapeto kostiumas, greta 
sustingęs žmogus-namas. „Pernai 
pakvietėme Nyderlandų meninin-
kę G. Koster bendradarbiauti. Ji 
mielai sutiko“, – pasakojo „Auros“ 
choreografė.

Kurti spektaklį, kuriame šokėjai 
tarsi įkalinti kostiumuose-skulptū-
rose, varžančiose judesį ir akiratį 
(spektaklio pradžioje dėl specialių 
galvos apdangalų šokėjų rega ribo-
ta), nemenkas iššūkis. Todėl chore-
ografė B. Letukaitė neslepia: kurti 
šokio pasakojimą subtiliais jude-
siais, tokiais, kuriuos leidžia kos-
tiumas-skulptūra, buvo nemenkas 
iššūkis. Tas įkalinimas: daugialypis 

– jame galima įžvelgti ir griežtus 
sovietmečio rėmus bei standartus, 
ir šių dienų kostiumuotos, elgesio, 
standartį, socialinių rėmų suvaržy-
tos visuomenės bei individo san-
tykį. Taip gimsta įtampa: šokėjas 
save išreiškia judesiu, kūno kalba, 
kuriai laisvė reikalinga kaip oras. 
Prasideda laisvėjimas: iš kostiu-
mo narvo į audringus JAV gatvių 
šokių ir hauso muzikos sūkurius. 
Kartojamos kai kurios pirmosios 
spektaklio dalies mizancenos tarsi 
sustiprina didžiulių pokyčių pojūtį. 
Tačiau, pasak choreografės, neri-
bota laisvė gimdo chaosą. Ir šokio 
kalba vėl reikia brėžti bendražmo-
giškojo sugyvenimo ribas bei tai-
sykles.

Išvys pačius geriausius
Šokio spektaklyje „Sprendimas“ 

rokiškėnai išvys daugybės valsty-
bių šokėjus: amerikiečius, kinietę, 
filipinietį, prancūzes, italus, rusą. 
Kaip choreografei pavyko tokių 
skirtingų šalių ir mentalitetų me-
nininkus sujungti į vieną darnią 
visumą? Kaip sako B. Letukaitė, tą 
lemia universali šokio kalba, profe-
sionalumas.

Pašnekovės teigimu, pas mus, 
Lietuvoje, žodis „profesionalumas“ 
gerokai praradęs vertę: profesiona-

lu save tituluoti bando kiekvienas 
menininkas. O štai pasaulyje gerų 
šokėjų yra išties daug, tad jų pasi-
rinkimas, skirtingai nei Lietuvoje, 
išties milžiniškas. 

Kadangi „Aura“ tarptautiniu 
mąstu žinoma kaip ypatingas, aukš-
čiausio meninio lygio kolektyvas, 
tad jame nori šokti geriausieji iš 
geriausiųjų, gerai išmanantys tiek 
klasikinį baletą, tiek įvairiais šiuo-
laikinio šokio technikas. Pernai pa-
skelbus šokėjų atranką, teatras su-
laukė per 600 gyvenimo aprašymų 
bei vaizdo įrašų. Peržiūrėjus juos, 
40 šokėjų buvo pakviesti į atranką 
Berlyne, kiti atrinktieji specialiai 
vyko į peržiūras Kaune. 

Vienintelę šokėją Mei Chen 
„Aura“ pasirinko be peržiūros, 
vos išvydusi jos vaizdo įrašą. Ir ši 
Honkongo akademijos absolven-
tė nenuvylė teatro kolektyvo. Kita 
ryški žvaigždė – Azijos jaunųjų šo-
kėjų konkurso laureatas, tos pačios 
akademijos auklėtinis filipinietis 
Jasper Narvaez. Toks talentų pasi-
rinkimas choreografei B. Letukai-
tei leidžia ieškoti geriausių sceni-
nių sprendimų, o žiūrovams išvysti 
nepakartojamus šokio spektaklius, 
pajusti Europos kultūrinio gyveni-
mo pulsą.

„Rokiškio Sirenos“ inform.
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Rajono savivaldybė kviečia 
dalyvauti 2018 m. rajono 
Užimtumo didinimo programoje

Darbdaviai, pageidau-
jantys dalyvauti Rokiškio 
rajono savivaldybės 2018 
m. Užimtumo didinimo 
programoje, jau gali teikti 
darbų organizavimo paraiš-
kas ir sąmatas. Dokumentai 
pateikiami užklijuotuose, 
mechaniškai nepažeistuose 
vokuose. Ant jų nurodomi 
dokumentų teikėjo rekvizi-
tai, data ir gavėjas -  „Užim-
tumo didinimo programai 
įgyvendinti atrankos komi-
sija“.  Paraiškos priimamos 
iki kovo 2 d. 12 val. Respu-
blikos g. 94 (303 kab.), Ro-
kiškis.  

Priminsime, jog Užimtu-
mo didinimo programoje gali 
dalyvauti visos savivaldybės 
teritorijoje esančios įmonės, 
įstaigos, organizacijos, tačiau 
pirmenybė teikiama darbda-
viams, vykdantiems sociali-
nę, istorinę reikšmę turinčias 
programas, taip pat prižiū-
rintiems viešąsias erdves, jas 
tvarkantiems, prisidedantiems 
prie vietos socialinės infras-
truktūros palaikymo ir plėtros.  

Atsižvelgiant į užimtumo 
didinimo poreikį ir turimas 
lėšas, atrenkant bedarbius pir-
menybė bus teikiama asme-
nims, patiriantiems socialinę 

riziką, netekusiems darbo ar 
ilgesnį laiką jo neradusiems, 
bet turintiems motyvaciją dirb-
ti. Tokiu tikslu bus siekiama 
motyvuoti tuos, kurie Darbo 
biržoje registruoti santykinai 
neilgai, tačiau rizikuoja praras-
ti motyvaciją aktyviai dalyvau-
ti darbo paieškose. Užimtumo 
programa siekiama į darbo rin-
ką įtraukti kuo daugiau pinigi-
nės socialinės paramos gavėjų, 
taip pat asmenų, kuriems 40 
metų ir vyresniems.   

Nenuolatinio pobūdžio dar-
bams asmenys bus įdarbinami 
ne trumpesniam nei dviejų 
mėnesių laikotarpiui. Jeigu 
programos dalyvis bus moty-
vuotas dirbti ir pateisins darb-
davio lūkesčius, numatyta ga-
limybė pratęsti darbo terminą 
dar dviem mėnesiams.

Užimtumo didinimo pro-
gramoje numatyti šie nenuola-
tinio pobūdžio darbai: miestų, 
rajonų ir gyvenviečių gatvių, 
kelių, pakelių bei teritori-
jų tvarkymas, apželdinimas, 
želdinių priežiūra; socialinės, 
visuomeninės ir kitos paskir-
ties objektų rekonstrukcija ir 
remontas; istorijos ir kultūros 
paveldo, muziejų, kapinių, 
parkų, kitų saugomų bei tu-
rinčių išliekamąją vertę objek-
tų, knygų fondų ir archyvų 

tvarkymas; upių, ežerų, kitų 
vandens telkinių, paplūdimių 
valymas, pakrančių tvirtini-
mas ir priežiūra; pagalbiniai 
maisto paruošimo, patalpų bei 
aplinkos tvarkymo darbai so-
cialinės bei visuomeninės pa-
skirties įmonėse, įstaigose bei 
organizacijose.

2018 m. rajono Užimtumo 
didinimo programa finansuo-
jama iš Lietuvos Respublikos 
valstybės biudžeto specialiųjų 
tikslinių dotacijų savivaldybių 
biudžetams lėšų. Kuriant pro-
gramą, jai įgyvendinti buvo 
numatyta 307,5 tūkst. Eur, 
tačiau gauta per pusę mažiau, 
todėl darbdaviams paraiškose 
siūloma nurodyti kuo konkre-
tesnius darbus, kurie planuo-
jami atlikti.   

Daugiau informacijos apie 
Užimtumo didinimo progra-
mą - Rokiškio rajono savival-
dybės administracijos Ūkio 
ir viešosios tvarkos skyriuje 
(Respublikos g. 94 (706 kab.), 
Rokiškis) arba tel. (8 637) 78 
454. Taip pat Rokiškio rajo-
no savivaldybės internetinėje 
svetainėje http://www.rokis-
kis.lt/lt/e-demokratija/pose-
dziai/tarybos-posedis_88/qu-
estions/1637.html.

Rajono savivaldybės 
inform.

Rokiškio rajono savivaldybė skelbia konkursą Rokiškio r. 
Juodupės gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti. 
Konkurso paskelbimo data: 2018 m. vasario 26 d. 
Konkurso atrankos data: 2018 m. gegužės 16 d. 
Daugiau informacijos: http://www.rokiskis.lt/lt/konkursai_5168.
html.

Užs. 0609

2018 m. kovo 5 d. (pirmadienį) 10 val. Rokiškio rajono savi-
valdybės 1 a. salėje šaukiamas rajono savivaldybės tarybos 
posėdis.
Tarybos posėdžio darbotvarkė ir komitetų pasėdžio laikas 
skelbiamas interneto svetainėje www.rokiskis.lt (žr. ,,Naujie-
nos“).

Užs. 0610

Vietoje centrinio turgelio – 
tvarkinga aikštė ir 
modernūs viešieji tualetai

Ilgą laiką Rokiškio gyven-
tojams bei svečiams akį rėžė 
apleistas turgelis, stovintis 
miesto centre, o vėliau – jo 
griovimo darbai. Daugelis 
nerimavo ar, pasibaigus gro-
vimo darbams, erdvė bus iš-
naudota prasmingai, ar tokia 
tuščia ir liks. Šių metų sausio 
mėnesį viduryje sutvarkytos 
aikštės išdygo nauji viešieji 
tualetai, kurie  vasario 7-ąją 
tapo prieinami lankytojams. 
Taip išspręsta daugelį metų 
egzistavusi viešojo tualeto 
miesto centre problema.

Projekto tikslas – 
sutvarkyti 
buvusio turgelio vietą
Idėja prasmingai panaudoti 

nugriauto turgelio erdvę se-
niūnijos ir valdžios „galvose“ 
atsirado labai greitai. Auto-
matiškai reikėjo spręsti vietos 
išnaudojimo klausimą, tad 
viešieji tualetai pasirodė ganė-
tinai logiškas sprendimas, nes 
senieji meisto tualetai – šiurpi-
na ne tik miesto svečius, bet ir 
pačius rokiškiečius.

Projekto ir 
statybų trukmė
Visą projektą sudarė trys 

etapai skirti sutvarkyti centri-
nio turgelio aikštę – nuo trin-
kelių klojimo iki apšvietimo, 
vandentiekio įrengimo. Projek-
to vadovės Aušros Vingelienės 
teigimu, būtent trečiasis urba-
nistinės infrastruktūros etapas 
ir buvo visos teritorijos sutvar-
kymas, mažieji architektūriniai 
darbai,apšvietimo, vandentie-
kio įrengimas.

Projektas buvo pradėtas 
vykdyti jau pernai metų sausio 
3 dieną. Po trijų mėnesių truku-
sių projektavimo bei pritarimo 
darbų, pavasarį buvo pradėti 
statybos darbai, trukę iki šių 
metų vasario 7 dienos, kuomet 
viešieji tualetai buvo galutinai 
išbaigti ir ofcialiai atidaryti. 
Didžiąją dalį laiko užėmė pa-
čios aikštės tvarkymas, vanden-
tiekio, kanalizacijos, elektros 
įvedimas. „Pačių tualetų staty-

ba vyko trumpai – kadangi tai 
yra konteinerinis tualetas, buvo 
tiesiog atvežtas konteineris bei 
prijungta visa ankščiau įvesta 
įranga,“ – teigė projekto vadovė 
ir rajono savivaldybės Statybos 
ir infrastruktūros plėtros sky-
riaus vedėjo pavaduotoja Aušra 
Vingelienė.

Projekto kaina
„Viso projekto bendra vertė 

buvo 89 979 Eurai, o paties tua-
leto bei viduje esančios įrangos 
kaina – 39 265 Eur. Projektas 
buvo atliktas Europos Sąjun-
gos stukrtūrinių fondų lėšomis, 
o 7,5 proc. prisidėjo seniūnija“ 
– „Rokiškio Sirenai“ teigė A. 
Vingelienė.

Viešojo tualeto 
funkcionalumas
Ir vyrų, ir moterų, tualetai 

yra pritaikyti neįgaliesiems. 
Taip pat, siekiant užtikrinti 
patogumą ir higieną, tuale-
tai veikia sensorinio valdymo 
principu: vanduo tualete nulei-

džiamas automatiškai, įrengto-
je kriauklėje – vanduo, muilas 
ir vėjelis taip pat įsijungia tik 
tuomet, kai sensoriai užfiksuo-
ja žmogaus judesius.

Tualeto darbo laikas
Nors oficialus tualetų „ati-

darymas“ įvyko jau vasario 7 
dieną, tačiau keletas rokiškėnų 
pastebėjo, kad norint vakare 
nueiti pasinaudoti tualetu – 
šie visada užrakinti. Rokiškio 
miesto seniūno Arūno Kra-
sausko teigimu, viešieji tua-
letai atrakinami nuo ankstyvo 
ryto ir užrakinami apie 19 va-
landą vakaro. „Kadangi nau-
juose tualetuose visuomet šilta 
bei šviesu, stengiamės išvengti 
nelauktų, valkataujančių asme-
nų vizitų nakties metu, todėl 
šaltuoju metų sezonu tualetai 
vakarais rakinami. Šiltu metų 
laiku planuojama, kad tualetai 
veiks visą parą,“ – „Rokiškio 
Sirenai“ sakė Rokiškio miesto 
seniūnas A. Krasauskas.

Monika MEILUTĖ

Policija nubaudė daugiau nei pusę tūkstančio 
telefonu kalbėjusių vairuotojų

Per nepilną savaitę polici-
ja nubaudė daugiau nei pusę 
tūkstančio telefonu kalbėju-
sių vairuotojų. 

Piniginės baudos buvo pa-
skirtos 513 vairuotojų, keletas 
vairuotojų neteko teisės vai-
ruoti, skelbia Lietuvos kelių 
policijos tarnyba.

Nuo vasario 20 dienos ša-
lies keliuose policija vykdo 
sustiprintas priemones, sie-
kiant nustatyti mobiliąsias 
ryšio priemones naudojančius 
vairuotojus.

Pažeidimams išaiškin-
ti buvo naudojamos įvairios 

viešos ir neviešos kontrolės 
priemonės, naudojama įvairi 
įranga ir technika.

Tokio pobūdžio sustiprin-
tos kontrolės priemonės vyks 
iki šio mėnesio pabaigos ir 
bus kartojamos kiekvieną mė-
nesį.

Apie panašias sustiprintos 

kontrolės priemones polici-
ja ne visuomet informuos iš 
anksto.

Naujienų agentūros BNS 
informaciją atgaminti visuo-
menės informavimo priemo-
nėse bei interneto tinklala-
piuose be raštiško UAB BNS 
sutikimo draudžiama.
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LAISVALAIKIS

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• 2000 m. OPEL Vectra. 
 Tel. 8 655 08 291. Rokiškis
• Starterį Mersedes Benz w638, 1998 
m., ir starterio dalis starterio inkarą 
12 V, Bosch, starterio paleidėją kodas 
137276, 12 V, 1002, starterio apvijas 
su angliukais Bosch, supakuota. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 633 01 255. 
Anykščiai
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480. Rokiškis

• Ratlankius Audi, Opel, Seat, Honda 
Jazz, Golf 4, Golf3.  

Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Audi ratlankius su vasarinėmis 
padangomis  205 65 R15. Kaina 120 
Eur. Tel. 8 685 75 884. Rokiškis

• R14 M+S 8mm .  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Geros būklės 5 skylių R-15 Opel 
ratlankius. Buvo naudojami Opel 
Astra. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 698 79 028. Rokiškis
• Audi A3 lengvojo lydinio 
ratlankius su naujomis padangomis. 
195/65/R15, M+S. Tel. 8 603 57 016. 
Rokiškis
• NIVA paskirstymo dėžę. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 686 37 924. Rokiškis
• Padangas R 195/65/15 su a4 
ratlankiais, 2 vnt . Kaina 65 Eur.  
Tel. 8 625 81 278. Rokiškis
• 2011 m. OPEL Astra variklį 
dalimis. 1,7 dyzelis. 2008 m.  VW  
Golf. variklį dalimis. 1,9 TDI 77 kW, 
variklio kodas BLS. 
Tel. 8 624 06 775. Rokiškis
• R15 OPEL 4 skylių originalius 

ratus. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 628 47 947. Kupiškis
• R15 lengvojo lydinio ratlankius su 
gerom padangom, parduosiu ir be 
padangų, 8 skylių, tinka daugeliui 
automobilių. Kaina 135 Eur.  
Tel. 8 628 47 947. Kupiškis
• Keturias naujas padangas su 
ratlankiais. 195 60 R 16 CM+S . 112 
tarp centrų. Tel. 8 624 06 775. Rokiškis
• Skardinius ratlankius   R15  nuo  
FORD. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• R17  235/45  97w vasarines 
padangas. Geros būklės.  
Tel. 8 610 26 465. Rokiškis
• Opel lengvo lydinio ratlankius su 
geromis vasarinėmis padangomis 
(225/45/17). Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• 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
• Lengvojo 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, 
ratlankius. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
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28 05:00 Seserys 
06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
09:05 Senis 
10:05 Štutgarto 
kriminalinė policija 3 
10:55 Akis už akį 2 
11:40 Emigrantai. 
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 Gyvenimas. 
20:30 Panorama
21:05 Dėmesio centre
21:30 Auksinis protas
22:50 Klausimėlis.lt

23:20 Valdžios tvirtovė 
00:25 Laisvės vėliavnešiai.
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Nacionalinė ekspedicija 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Istorijos detektyvai. 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Gyvenimas. 

06:10 Televitrina
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Simpsonai
07:55 Pasmerkti 4
08:25 Šviesoforas
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 Gero vakaro šou
21:00 Pasmerkti 4
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Išeities kodas
00:15 Nusikalstami protai. Kitapus 
sienų
01:15 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba
02:05 Kerštas
03:00 Raitelis be galvos
04:40 Paskutinis žmogus Žemėje

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 Kitu kampu
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 Gyvūnų policija
21:30 Žinios
22:30 Aklavietė
00:15 Dalasas 
01:05 Baudžiamasis būrys

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 Bėgliai
22:55 Anakonda
00:40 Taikinys 
01:25 Reali mistika 
02:15 Pragaro katytė

05:15 „Geriausios nardymo 
vietos“
05:40 „Bitininkas“ 
06:29 TV parduotuvė
06:45 „4 kampai“. 
07:15 Nuoga tiesa. 
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 „Ant bangos“. 
22:30 Reporteris
23:15 Lietuva tiesiogiai
23:45 Patriotai
00:45 „24/7“. 
01:45 „Jaunikliai“. 
02:15 „Gurovo bylos. Mirtis 
tiesioginiame eteryje“ 
03:00 „Bitininkas“ 
03:45 „Sandoris“ 
04:30 „Rojus“
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06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
09:05 Senis 
10:05 Štutgarto kriminalinė 
policija 
10:55 Akis už akį 
11:40 Gyvenimas. 
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 Specialus tyrimas
20:30 Panorama
21:05 Dėmesio centre
21:30 „Svarbios detalės"
22:30 Dviračio žinios

23:00 Reformacija
00:35 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Specialus tyrimas. 
02:05 Klauskite daktaro 
03:05 „Mes nugalėjom" 
03:30 Laisvės vėliavnešiai. 
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba 

06:10 Televitrina
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Simpsonai
07:55 Pasmerkti 4
08:25 Šviesoforas
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 Farai
21:00 Pasmerkti 4
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Dvigubas žaidimas
00:20 Nusikalstami protai. Kitapus 
sienų
01:20 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba
02:10 Kerštas
03:00 APB
03:50 Tėvynė
04:50 Paskutinis žmogus Žemėje

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 Gyvūnų policija
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 Valanda su Rūta
21:30 Žinios
22:30 Trigubas X. Aukštesnis lygis
00:30 Dalasas 
01:20 Aklavietė
02:45 Alchemija VI. XYZ. Operos 
fantomai
03:15 RETROSPEKTYVA

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 Savaitės kriminalai
21:00 Juodojo angelo skrydis
23:10 Bėgliai
01:00 Taikinys 
01:45 Vanity Fair. Visiškai slaptai 
02:30 Savaitės kriminalai

05:15 „Geriausios nardymo vietos“
05:40 „Bitininkas“ 
06:29 TV parduotuvė
06:45 „Skinsiu raudoną rožę“. 
07:15 „Šiandien kimba“. 
08:15 Patriotai
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 Gyvenimo būdas
22:30 Reporteris
23:15 Lietuva tiesiogiai
23:45 „Iljušinas ir Babkinas tiria. 
Spąstai Pelenei“ 
01:45 „Jaunikliai“. 
02:15 „Gurovo bylos. Mirtis 
tiesioginiame eteryje“ 
03:00 „Bitininkas“ 
03:45 „Sandoris“ 
04:30 „Rojus“

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 Stilius. 
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 Beatos virtuvė
20:30 Panorama
21:00 Duokim garo! PE
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22:35 Gamtos inspektoriai
23:00 „Ilsėkis ramybėje" 
departamentas 
00:35 Klausimėlis.lt 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 „Svarbios detalės" 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Mūsų gyvūnai 
03:30 Ryto suktinis 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Stilius. 

06:10 Televitrina
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Simpsonai
07:55 Pasmerkti 4
08:25 Šviesoforas
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 Kung Fu Panda 3
21:25 Beždžionių planeta
23:45 Klastingi namai
01:25 Loftas
03:20 Trys vėplos
04:50 Paskutinis žmogus 
Žemėje

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 Valanda su Rūta
13:25 Rožių karas 
14:25 Dvi širdys 
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Eilinis Džo. Kobros 
prisikėlimas
23:20 Trintukas
01:30 Trigubas X. 
Aukštesnis lygis

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
21:00 Porininkai
22:55 Juodojo angelo skrydis
00:55 Taikinys 
01:40 Porininkai

05:15 „Geriausios nardymo 
vietos“
05:40 „Bitininkas“ 
06:25 „Pražūtingi smaragdai“ 
06:29 TV parduotuvė
06:45 Krepšinio pasaulyje 

07:15 „Ant bangos“. 
08:15 Gyvenimo būdas
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
18:50 „Gluchariovas“ 
20:00 Reporteris
20:30 „Muzikinės kovos“. 
22:30 Reporteris
23:00 „Gluchariovas“ 
01:10 „Delta“ 
03:00 „Bitininkas“ 
03:45 „Sandoris“ 
04:30 „Rojus“

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Mopedą Delta. Tel. 8 695 78 132. 
Rokiškis
• 1998 m. VW Passat universalas, 
spalva juoda,1,9 TDI 81 kW. Kablys, 
elektriniai langai, autopilotas, 
šildomos sėdynės, pakeistas 
dirželis. TA iki 2019 m. Lietuvoje 
neregistruota. Kaina 1150 Eur.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Renault Clio visą arba dalimis, 
benzinas, po avarijos, važiuoja dar. 
Kaina 160 Eur. Tel. 8 628 47 947. 
Kupiškis
• VW Passat 1994 m. 1,9 TDI. 66 
kW, universalas. Kaina 650 Eur.  
Tel. 8 624 06 775. Rokiškis
• Tvarkingą, prižiūrėtą kalnų dviratį. 
Hidrauliniai stabdžiai, aliuminis,  
20 colių rėmas, 26 ratai. Kaina 270 
Eur. Tel. 8 621 28 831. Rokiškis
• 1998 m. VW Passat universalas, 
juoda 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
• ALFA Romeo 1,9 jtd m-jet. 2005 
m. TA iki 09 mėn. Važiuoja gerai, turi 
smulkių defektų. Domina keitimas. 
Kaina 1850 Eur. Tel. 8 631 25 562. 
Rokiškis

• 2010 m. VW Touran, TA.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Kalnų dviratį Cube reaction pro, 
ratai 26, L dydis, pilnas shimano XT, 
fox rakinama ir reguliuojama šakė, 
svoris 10.7. Kaina 510 Eur. Tel. 8 
628 93 099. Rokiškis
• 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 du metai, 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 du metai, tvarkinga. 
Kaina 1450 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• 1989 m. VW Passat 1.6 TD 59 kW 
TA du metai, sedanas, tvarkinga. 
Kaina 720 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• VIDO  DVD grotuvą,  mažai 
naudotą. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Dovanoju beveik nenaudotą 
namų kiną Samsung. Geros būklės. 
Ne rezervuoju. Tel. 8 679 98 705. 
Rokiškis
• 54 cm įstrižainės televizorių 
Samsung su pulteliu.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• 54 cm įstrižainės televizorių LG su 
pulteliu. Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• 54 cm įstrižainės televizorių 
VIDO su pulteliu. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• 37 cm įstrižainės televizorių 
VIDO su pulteliu. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Vokišką grėblį vartytuvą. Panašus į 
„Dobilą“. Tel. 8 458 75 274. Rokiškis
• Visiškai veikiantį Mitsubishi 15AG, 
dyzelinis, 2 cilindrų. Blokiruotė, 
palėtintojas. Kaina 2200 Eur.  
Tel. 8 630 33 987. Rokiškis
• 3,10 m. pločio frezą. Japoniška, 
veikianti, geros būklės, daug 
atsarginių dalių. Kaina 1250 Eur.  
Tel. 8 630 33 987. Rokiškis
• Skandinavišką 3 m pločio sėjamąją. 
Pakabinama/prikabinama. Būklė 
ideali. Kaina 1250 Eur.  
Tel. 8 630 33 987. Rokiškis
• 1994 m. traktorių T-25 su kabina. 
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• 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

BALDAI

• Stalą. Matmenys: palei sieną 
150x120, plotis 60, aukštis 
75. 4 stalčių ratukai, neišdilę, 
neaprašinėtas, yra klaviatūros vieta, 
kompiuterio dėžei vieta. Kokybė 
puiki: 9/10. Kaina 50 Eur. 

 Tel. 8 603 92 326. Rokiškis
• Švarų, tvarkingą kampą, be 
miegamos dalies. Iš Švedijos, geros 
kokybės. Kaina 95 Eur.  
Tel. 8 608 47 288. Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanoju mažus šuniukus. Juodi, 
viena mergaitė ir berniukas, 1,5 mėn. 
Tel. 8 678 70 713. Rokiškis
• Sofą. Tel. 8 626 90 489. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Gražų sportinį-klasikinį NORTH 
laikrodį dėžutėje. Apyrankė –  odinė, 
korpusas –  plieno, mygtukai, 
valdymo mygtukai ratukas bei 
užsegimas – plieniniai. Korpuso 
dydis – 5 cm, apyrankė 23,5cm ilgio, 
atsparumo vandeniui klasės 3ATM. 
Kaina 38 Eur. Tel. 8 616 15 320. 
Kaunas
• Tarybinės armijos avikailius.  
Mažai nešioti 52\54.  
Tel. 8 677 51 966. Rokiškis
• Naują moterišką rankinę.  
Kaina 17 Eur. Tel. 8 683 06 559. 
Rokiškis
• Minkštos karvės odos juodą JEEP 

diržą. Labai gražiai atrodo ir tinka 
tiek prie džinsų, tiek prie klasikinių 
kelnių. Auksinė diržo sagtis suteikia 
solidumo. Diržo dydis: ilgis 125 cm, 
plotis 3,8 cm. Diržo kaina tik 38 Eur, 
bet negalutinė. Tel. 8 616 15 320. 
Kaunas

IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo. Moku anglų,  
rusų kalbas. Dirbu kompiuteriu. 
Tel. 8 618 60 125. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu pjauti malkas, 
medžius bei galiu dirbti įvairius 
pagalbinius darbus.  
Tel. 8 695 78 132. Rokiškis
• 34 m. be žalingų įpročių vyras 
ieško darbo. Vairuoju automobilį, 
turiu nestandartinių baldų gamybos 
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Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

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

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

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimą

patirties, neblogai išmanau telefonus, 
kompiuterius.  
Tel. 8 683 06 559. Rokiškis

KITA

• Sausas malkas, atvežu.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Narvelį. Aukštis 49 cm, plotis 52 
cm. Šviestuvą vaikų kambariui.  
Tel. 8 615 39 228. Rokiškis
• Gerą, sausą šieną ne rulonuose. 
Kamajai. Tel. 8 654 62 327. Rokiškis
•  5 kub. m storasienę cisterną.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Naują medinį šulinį.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Pigiai  naudotą kieto kuro katilą 
Kalvis-4 su defektu.  
Tel. 8 623 43 539. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Du internetinius adresus 
(domenus): komphelp.lt ir 
liudininkai.lt. Siūlyti kainas tik el. 
paštu: info@rokiskio.it. 
• Atrištą xbox 360 su dviem 
pulteliais. Daug įrašytų ir originalių 
žaidimų. Su HDMI laidu. Rašykite 
SMS dėl informacijos.  
Kaina 150 Eur. Tel. 8 601 65 978. 
Rokiškis
• Idealios būklės,kaip naują 
planšetinį kompiuterį SAMSUNG 
GALAXY TAB A SM-T585. 
Dedama SIM kortelė. 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

MOBILIEJI TELEFONAI

• Nokia 6 telefoną. Kaip naujas. 
 Kaina 160 Eur. Tel. 8 672 86 131. 
Rokiškis
• Geros būklės telefoną HUAWEI 
p9 lite. Viskas veikia, visiškai 
sukomplektuotas, garantija.  
Tel. 8 683 06 559. Rokiškis
• Mini mobilųjį telefoną. Naujas su 
priedais. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 681 55 002. Rokiškis
• Mobilųjį telefoną NOKIA 6100. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 681 55 002. 
Rokiškis
• Huawei Y330. Veikia puikiai . 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 605 33 586. 
Rokiškis
• 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 mobilų 
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 dėkliukas. Įkroviklis. 
Kaina 70 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 2 kambarių butą Algirdo gatvėje. 
Tel. 8 618 22 323. Rokiškis
• Žemės ūkio paskirties sklypą, 
10,67 ha, Kalniečių k. (šalia 
Juodonių k. Kamajų sen.) kad. Nr. 

3422/0002:0102.  
Kaina 3500 Eur. Tel. 8 624 73 319. 
Rokiškis
• Sklypą su nauju namu, skypas 
60 arų, namo plotas – 210 kv. 
m, nuo Rokiškio link Žiobiškio 
3 km atstumu, gražioje vietoje, 
pasiteiravimui kvitalija1977@
gmail.com arba skambinkit 
00353873223876. Tel. 8 623 02 282. 
Rokiškis
• Garažą prie autobusų stoties, pietų 
pusė.. 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

NUOMA

• Jauna, tvarkinga, rami pora, turinti 
pastovias pajamas ieško 1 arba 2 
kambarių buto su baldais. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 692 29 982. Rokiškis
• Išsinuomosiu 1 kambario butą, 
tinkamiausia vieta aplink AB 
„Lelija“. Privalumas: baldai bute. 
Tel. 8 684 40 708. Rokiškis

PASLAUGOS

• TAKSI paslaugos visą parą.  
Tel. 8 600 36 474. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Prašau padovanoti skalbimo mašiną 
ir šaldytuvą. Labai reikia, Rokiškio r. 
Kazliškio sen. Kazliškėlio k.  
Tel. 8 646 04 414. Panevėžys

PREKĖS VAIKAMS

• 2 supamus arkliukus, stumduką ir 
grojantį žaislą. Viskas po 15 eurų. 
Tel. 8 625 50 495. Rokiškis
• Vaikišką stumduką Vtech.  
Groja. Kaina 15 Eur. Tel. 8 255 04 95 
. Rokiškis
• Fisher price muzikinį žaislą, 
su šokinėjančiais kamuoliukais, 
tinkamas 9-36 mėn.  vaikui. Žaislo 
būklė gera, tik trūksta vieno 
kamuoliuko. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 255 04 95 . Rokiškis
• Supamą arkliuką. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 255 04 95 . Rokiškis
• Supama medinį arkliuką.  
Kaina 20 Eur. Tel. 8 255 04 95 . 
Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Prie Panevėžio g. 10-ojo  namo 
rasti raktai. Tel. 8 611 28 684. 
Rokiškis
• Pamečiau pasą, gal kas radote? 
Tel. 8 629 88 529. Rokiškis
• Rastas  telefonas J. Tūbelio 
mokyklos stadione.  
Tel. 8 604 37 897. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Reikalinga mezgėja mokanti megzti 
mezgimo mašina. Darbas namuose. 
Tel. 8 685 83 855. Rokiškis
• Siūlau marketingo darbą Amway 
kompanijoje.Šis darbas gali būti ir 
papildomas, ir pagrindinis pajamų 
šaltinis. Tel. 8 629 64 845. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Įvairias metlacho plyteles. 
Nebrangiai. Tel. 8 677 51 966. 
Rokiškis
• Šamotines plytas.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Pjautą medieną, spygliuočių ir 
lapuočių dailylentes.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• 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

Pareigūnai užkirto kelią 
gyventi Lietuvoje 100 fiktyviai 
savanoriavusių užsieniečių

Migracijos departamentas 
pranešė užkirtęs kelią Lietuvoje 
nelegaliai apsigyventi maždaug 
100 užsieniečių, kai išaiškino 
piktnaudžiavimo schemą, pagal 
kurią į šalį neva savanoriauti 
atvykdavo apsimetėliai.

Daugiausiai Rusijos piliečiai 
nuo 2015 metų teikdavo prašymus 
išduoti leidimus laikinai gyventi 
Lietuvoje tuo pagrindu, kad jie at-
vyksta į šalį savanoriauti Švedijos 
ne pelno siekiančios organizacijos 
„Didaktik“ Lietuvos filiale. Jie de-
klaruodavo Lietuvoje užsiimantys 
savanoryste – apmokantys senjorus 
naudotis kompiuteriais, teikiantys 
paramą ir apsaugą gyvūnams. Ji-
Kreipdamiesi su prašymais, pateik-
davo patvirtintą dokumentą, kad 
organizacijos „Didaktik“ Lietuvos 
filialo veikla yra remiama Švedijos 

vyriausybės.
Departamentas nurodė atėmęs 

leidimus laikinai gyventi 78-iems 
šioje schemoje dalyvavusiems 
žmonėms, dar maždaug 20-čiai 
leidimus išduoti atsisakyta. Dėl 
panaikintų leidimų gyventi su Mi-
gracijos departamentu šiuo metu 
bylinėjasi apie 30 šios schemos 
dalyvių. Iš viso 2017 metais Mi-
gracijos departamentas panaikino 
apie 2,2 tūkst. leidimų laikinai gy-
venti, iš jų maždaug 600 – užsie-
niečiams, pateikusiems melagin-
gus duomenis apie veiklą įmonėje 
arba nustačius, kad įmonė, į kurią 
atvyko užsieniečiai, yra fiktyvi.

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

Tėvas:
– Taip, sūneli, taip! O gerai! 

Drąsiau, dar žingsnelį, dar 
vieną!.. Šaunuolis! Tu gali 
vaikščioti! Motin, girdi, tempk 
kamerą, mūsų vaikas iš moky-
klos diskotekos grįžo!

***
Norint patikti moterims 

reikia būti protingu, turtingu, 
gražiu arba katinu.

***
Kalbasi dvi blondinės.
– O tu galėtum su mano 

vyru permiegoti?
– Na, aplamai… gal geriau 

ne.
– O kodėl?
– Tai kad jis ne ką geresnis 

už mano.
– Bendrai tai jo…

***
Mokytoja sako Jonui:
– Jonai, pradėjai geriau 

mokytis. Gal mama padeda?
– Ne, televizorius sugedo.

***
Tarpukaris, degtinės par-

duotuvė. Užeina į ją tipiškas 
inteligentas: ožio barzdelė, 
katiliukas, peteliškė, pensnė. 
Prieina prie pardavėjo ir sako:

– Sakykit, gerbiamasai, 
gi kodėl prasta degtinaite 
prekiaujat?

– Kaipgi, ponas, kodėl 

bloga? – pasimetęs sako 
savininkas. – Viskas šviežia, 
pačių geriausių gamintojų! 
Nei vienas klientas iki šiol 
nebuvo skundęsis!

– Na kaipgi, vat aš 
anądien, pirkau pas jus tris 
butelaičius, tai išragavau aš 
juos, ir, atleiskit už vulgaru-
mą, supykino…

***
Sulaužė žmogeliui žandi-

kaulį. Ligoninėje jį aplanko 
žmona:

– Mielasis, aš tau džiūvėsių 
atnešiau. Kur palikti?

– Fpinteleje…
Kitą dieną:
– Mielasis, na, kaip tu? O 

aš tau džiūvėsių atnešiau. Kur 
padėti?

– I fpintel…
– Mielasis, o ko tau rytoj 

atnešti?
– Riefutu, fena karve!

***
Du vyrai bare. Vienas 

giriasi:
– Prieš dvi savaites pavo-

gė iš mano žmonos kredito 
kortelę!

– Ir tu džiaugiesi?
– Taip, vagišius pinigų išlei-

džia mažiau nei mano žmona.
***

– Mes su žmona susitiko-

DIZAINERĖ-MAKETUOTOJA
Lina Dūdaitė-Kralikienė
Tel. 8 672 36 089 
lina@rokiskiosirena.lt

Orų prognozė vasario 27-kovo 1 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Vasario 27 d. Naktį -19

Dieną -14
R,
3-8 m/s

Vasario 28 d. Naktį -20
Dieną -13

ŠR
5-10 m/s

Žvarbus vėjas

Kovo 1 d. Naktį -16
Dieną -11

R,
3-8 m/s

me diskotekoje.
– Kaip romantiška!
– Romantiškiau ir būt 

negali! Aš galvojau, kad ji 
namuose su vaikais sėdi…

***
Furšete žmona priekaištau-

ja vyrui:
– Tu jau kokį penktą kartą 

eini prie stalo paimti maisto. 
Argi tau ne gėda?

– Nė kiek, nes aš visiems 
sakau, kad nešu tau.

***
Žmona rausiasi spintoje:
– Petrai! – šaukia ji vyrui. 

– Prieš savaitę nupirkau 
knygą apie ilgaamžiškumą, 
o dabar nesugebu rasti.

– Nesirūpink, – ramina 
vyras, – aš ją išmečiau. 
Labai jau tavo motina ja 
susidomėjo…

***
– Ką vienas seklys pasakė 

kitam?
– Kaip sekasi!

***
Sėdi moteris namie, staiga 

skambutis:
– Laba diena, čia iš polici-

jos. Jūsų vyras padarė nusikal-
timą – išplėšė banko seifą.

„Tai parazitas! – galvoja 
moteris – Namie tai net stiklai-
nio nesugeba atidaryti..”

Ieškokite Rokiškio
prekybos centruose!

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 
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

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Labai miela, gražaus kailio, trijų 

spalvų katytė ieško namų.  
Tel. 8 610 66 432. Rokiškis
• Triušius.  
Tel. 8 458 75 274. Rokiškis
• Egzotų veislės katytę gimusią 
2017 12 04. Tvarkinga reikalus 
atlieka į dėžutę, ėda sausą maistelį. 
Labai judri ir žaisminga, pasiruošusi 
keliauti į naujus namus ir dalintis 
savo meile. Pilkai juoda kailiuko 
spalva, trumpo plauko.  
Kaina 60 Eur. Tel. 8 621 48 959. 
Rokiškis
• Belgų mėlynųjų 8 mėn. telyčią 
auginimui. Rokiškio r. Juodupės 
seniūnija. Tel. 8 625 74 145.  
Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

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

SPORTO IR LAISVALAIKIO  
PREKĖS

• Lygumų slides su batais. Kaina 35 
Eur. Tel. 8 674 54 495. Rokiškis
• Avėtas vyriškas pačiūžas ledo 
rituliui. 43 dydis, vidpadis 28 cm. 
botas crypton 161. Geros būklės, 
neseniai pagaląstos. Kaina 34 Eur. 
Tel. 8 678 27 196. Rokiškis


