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Rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Kovo 2-oji, 
penktadienis, 

9 savaitė
Iki metų pabaigos liko

304 dienos. 
Saulė teka 7.10 val., 
leidžiasi 17.54 val. 

Dienos ilgumas 10.44 val. 
Mėnulis – pilnatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Dautara, Eitara, Eitaras, Eitarė, 

Eitautas, Eitautas, Eitautė,, Elena, 
Helė, Helianta, Marcelinas.
Rytoj: Daukantas, Gunda, 

Kunigunda, Nonita, Nona, Tulė, 
Tulgauda, Tulgaudas, Tulkanta, 
Tulkantas, Tulmina, Tulminas, 

Tulvirda, Tulvirdas, Uosis.
Poryt:  Daina, Daugvarda, 
Daugvardas, Daugvyda, 

Daugvydas, Kazė, Kazimiera, 
Kazimieras, Kazys, Vaclova.

Dienos citata
„Padaryti galima viską. Sunkiausia 

sužinoti, kaip tai padaryti“ 
(E. Alenas).

Dienos skaičius
360

Tiek eurų nekantrus rokiškėnas 
„padovanojo“ nepažįstamiems 

asmenims. 2 p.

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1949 m. kapitonas Džeimsas 
Galageris pirmą kartą lėktuvu ne-
nutūpdamas apskriejo aplink pa-
saulį. 37 tūkst. 742 kilometrus jis 
įveikė per 94 valandas ir 1 minutę.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

2002 m. pristatyta knyga apie 
žuvusį savanorį Artūrą Sakalauską 

„Rugpjūčio nerimas“. Jis  žuvo 
1991 m. rugpjūčio 21-ąją, kai į 

Lietuvos karių saugomą teritoriją 
prie parlamento rūmų įsiveržė 

sovietų armijos kariai.

Post 
scriptum

Draugų prie stikliuko 
niekada netrūksta.

4 p.

Ant Rokiškio ežero ledo – 
mūsų krašte seniai nematyta šventė!

3 p.
Vilniaus knygų mugėje Rokiškio krašto 
muziejus pristatė savo naujausią leidinį

2 p.
Tarp susidomėjusiųjų rokiškėnų leidiniu – ir žinomas kunigas Algirdas Toliatas. 

Rokiškio krašto muziejaus nuotr.

Kas iš tikrųjų sutrukdė Tarybos posėdžiui? 
Tado Barausko, Andriaus Burnicko ir 
Danguolės Kondratenkienės komentarai
GALIU DAUGIAU, NEI TU MANAI – 
2500 km žygis dviračiais vardan kilnaus tikslo 5 p.
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KRIMINALAI
Ir vėl smurtas artimoje 
aplinkoje
Vasario 26 3.36 val. Rokiškio 
r., prieš neblaivų (3,61 prom. 
girtumas) vyrą (gim. 1972 m.) 
smurtavo blaivus sūnus (gim. 2000 
m.). Įtariamasis sulaikytas.
Vasario 25 d. 21.25 val. moteris 
(gim. 1995 m.), gyv. Rokiškyje, 
pranešė, kad jai grasino neblaivus 
(1,91 prom. girtumas) sugyventinis 
(gim. 1994 m.). Įtariamasis 
sulaikytas.
Vasario 24 d. 21.30 val. Rokiškyje, 
neblaivus (2,35 prom. girtumas) 

vyras (gim. 1986 m.) smurtavo 
prieš neblaivią (1,3 prom 
.girtumas) savo motiną (gim. 1966 
m.). Įtariamasis sulaikytas.

Pietūs baigėsi mirtimi
Vasario 27 d. 13.30 val. Rokiškio 
r., Skemų k., Klevų g., valgykloje 
ant žemės rastas miręs vyras (gim. 
1972 m.). 

Prie bankomato pritrūko 
kantrybės. Pinigus pasiėmė 
nežinomi asmenys
Vasario 27 d. 14.40 val. vyras 

(gim. 1942 m.), gyv. Rokiškyje, 
pranešė, kad 2018-02-13 12.35 
val. bankomate nusiiminėjo 
pinigus, nesulaukęs operacijos 
pabaigos, kortelę pasiėmęs nuėjo. 
Vėliau banke sužinojo, kad 
nežinomi asmenys iš to paties 
bankomato pasisavino jo pinigus. 
Nuostolis – 360 eurų.
Panevėžio VPK ir Panevėžio 

apskrities priešgaisrinės 
gelbėjimo valdybos

Rokiškio priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos inform.

Vilniaus knygų mugėje Rokiškio krašto 
muziejus pristatė savo naujausią leidinį

Vasario 23 d. Lietuvos parodų ir kongresų centre Litexpo vykstančioje 
Vilniaus knygų mugėje Rokiškio krašto muziejus pristatė savo naujausią 
leidinį - „Prakartėlės Rokiškio krašto muziejuje“. Pristatyme dalyvavo dr. 
Alė Počiulpaitė ir kunigas, vyriausias policijos kapelionas Algirdas Tolia-
tas (nuotr.).

Rokiškio krašto muziejaus inform.

Dūmais apsipylęs UAB „Rokiškio autobusų 
parko“ autobusas žmonėms kėlė nerimą

Vasario 26-osios rytą vienas iš 
UAB „Rokiškio autobusų parkui“ 
priklausančių atobusų išgąsdino 
ne tik keleivius, bet ir aplinkinius 
žmones. Iš Mercedes-Benz markės 
autobuso, kuris važiavo maršrutu 
Juodupė-Bučiūnai, pasipylė tiršti, 
pilki dūmai.

Sunerimęs dėl įvykio į „Rokiškio 
Sireną“ kreipėsi skaitytojas (kalba 
netaisyta): „Rokiškio autobusų parko 
laineris išvyksta iš Juodupės autobu-
sų stoties į Bučiūnus. Dūmų debesėlį 
vėjelis nupūtė tiesiai į vaikų darže-
lį – vaikams daug džiaugsmo buvo. 
Aplinkos apsaugos agentūra įsikū-
rusi greta autobusų parko, gali būti, 
kad ten dar įspūdingesnių vaizdelių 
galima pamatyti, bet negi gadinsi 
kaimyninius santykius.“

Įvykį komentuoja UAB „Rokiš-
kio autobusų parkas“ direktoriaus 
pavaduotojas Alfonsas Guzikauskas: 
„Kaip žinoma, UAB „Rokiškio auto-

busų parkas“ autobusai – nėra nauji. 
Tačiau konkrečiai dėl šio įvykio su-
nerimti neverta. Autobuso vairuoto-
jas sustabdė autobusą, o jį kuriant vėl 
– autobusas pradėjo „dūmyti“. Ta-

čiau tai nebuvo gedimas, nes pašilus 
varikliui autobusas važiavo ir veikė 
kaip įprastai, ir transporto priemonei 
jokio remonto neprireikė“.

Monika MEILUTĖ
Žemdirbiški klausimai

Šių metų kovo 8 d. (ketvirtadienį) Rokiškio rajono savival-
dybės pirmojo aukšto  salėje: 

13.30.val. susitikimas su PRAC atstovu šiukšlių surinkimo 
kainų klausimais (įkainiai skelbiami: http://pratc.lt/rokiskio-ra-
jonas/ )

14 val. vyks Nacionalinės mokėjimo agentūros organizuo-
jamas seminaras „Tiesioginių išmokų ir su plotu susijusių prie-
monių pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programą 
administravimo naujovės ir aktualijos". Kviečiame dalyvauti 
ūkininkus bei visus asmenis, kuriems aktuali seminaro tema! 
Seminaro trukmė – iki 2 val. 

Užs. 0611

Latvijoje padidėjo visų 
alkoholinių gėrimų akcizai

Latvijos kaimynystėje esančių 
rajonų alkoholio pirkėjų kaimy-
ninės valstybės akcizų politika 
nenudžiugins:  nuo kovo 1 dienos 
padidėjo visų alkoholinių gėrimų 
akcizai.

Valstybės pajamų tarnybos pra-
nešime pažymima, jog stipriųjų al-
koholinių gėrimų akcizai Latvijoje 
susilygino su Lietuvoje galiojančiais, 
tačiau išliko gerokai mažesni nei Es-

tijoje.
Tarnybos skaičiavimais, dėl alko-

holio akcizų padidino nuo kovo maž-
meninė degtinės kaina gali padidėti 
0,53 euro už pusę litro, vyno - 0,13 
euro už 0,75 litro, alaus - 0,07 euro 
už pusę litro.

Naujienų agentūros BNS informaci-
ją atgaminti visuomenės informavimo 
priemonėse bei interneto tinklalapiuo-
se be raštiško UAB BNS sutikimo drau-
džiama.

Prasideda kiršlių ir sterkų žvejybos draudimas
Prasideda kiršlių ir sterkų 

žvejybos draudimas, kuris tęsis 
pustrečio mėnesio: iki gegužės 
15 dienos bus draudžiama gau-
dyti kiršlius, iki gegužės 20 die-
nos – sterkus.

Apie draudimus informuojanti 
Aplinkos ministerija teigia, kad tai 
vienos vertingiausių Lietuvos van-
denų žuvų, jų ištekliai gausinami 
veisiant dirbtinai.

Už draudžiamų gaudyti žuvų 
žvejybą pažeidėjams gresia bauda 
nuo 120 iki 300 eurų, konfiskuoja-
mi žvejybos įrankiai ir priemonės. 
Pažeidėjai taip pat turės atlygin-
ti padarytą žalą žuvų ištekliams 
papildomai sumokėdami už kie-
kvieną neteisėtai sugautą kiršlį ar 
sterką po 145 eurus. Jei žuvys bus 

sugautos ichtiologiniame draus-
tinyje ar rezervate, teks sumokėti 
tris kartus didesnę sumą.

Ministerija taip pat informuo-
ja, kad vietiniai Nemuno žemupio 
gyventojai, įsigiję žvejo mėgėjo 
korteles limituotai stintų žvejy-
bai, gali šias žuvis žvejoti tinkli-
niu samčiu nustatytose Nemuno, 
Skirvytės, Pakalnės, Aukštumalos 
ir Minijos upių atkarpose. 

Tačiau pažymima, kad Mėgėjų 
žvejybos įstatymas draudžia pre-
kiauti žvejų mėgėjų sugautomis 
žuvimis. Administracinių nusižen-
gimo kodekse už mėgėjų žvejy-
bos būdu sužvejotų žuvų ar iš jų 
pagamintų produktų pardavimą ar 
supirkimą numatyta bauda nuo 90 
iki 290 eurų.

AM inform.

Lietuviški pieno ir mėsos produktai pasiekia 
vis daugiau pasaulio šalių rinkų

Valstybinės maisto ir veterinari-
jos tarnybos (VMVT) duomenimis, 
Lietuvos gamintojai gan sėkmingai 
plečia pieno ir mėsos bei jų gami-
nių eksportą. Per praėjusius 2017 
m. įmonės eksportavo daugiau kaip 
63 tūkst. tonų pieno produktų bei 
12 tūkst. tonų mėsos ir jos gaminių. 
Lyginant su 2016 m., pieno produk-
tų eksportas išaugo 16 proc., mėsos 
– 17 proc..

2017 m. labiausiai išaugo pieno 
konservų eksportas (72 proc.). Pagrin-
dinės šių produktų rinkos buvo Libija 
(68 proc.) ir Honkongas (12 proc.). 
Sūrių eksportas išaugo 14 proc., lie-
tuviški sūriai buvo siunčiami į Pietų 
Korėją (18 proc.), JAV (18 proc.) ir Ar-
mėniją (15 proc.). Praėjusiais metais 
atsivėrė naujos galimybės mūsų šalyje 
pagamintus valgomuosius ledus vežti į 
Kiniją. Ledų eksportuota daugiau kaip 
1,1 tūkst. tonų, bet tikimasi, kad įsitvir-
tinus šios didžiulės šalies rinkoje, jų 
bus išvežama daugiau, nes Kinija su-
vartoja beveik 20 proc. visų pasaulyje 
pagaminamų valgomųjų ledų.

Lyginant su 2016 metais, taip pat 

ženkliai išaugo pieno gėrimų (71 
proc.), maistinių pieno miltų (32 
proc.), varškės (29 proc.), pieno išrūgų 
(15 proc.), sūrių ir ledų (po 14 proc.) 
bei kitų pieno produktų eksportas, ta-
čiau sumažėjo sviesto pristatymas tre-
čiųjų šalių rinkoms. Lietuva anksčiau 
buvo tarp pirmaujančių ES valstybių, 
eksportuojančių sviestą į šias šalis, ta-
čiau praėjusiais metais sviesto išvežta 
net 91 proc. mažiau, nes pieno perdir-
bimo įmonės didžiąją dalį šių produktų 
realizavo ES rinkoje.

Apžvelgiant mėsos eksportą, pra-
ėjusiais metais iš Lietuvos į trečiąsias 
šalis, kaip kasmet, daugiausia buvo 
išvežta paukštienos. Lyginant su 2016 
m., šios mėsos eksportas pernai išaugo 
31 proc.. Dėl Lietuvai taikomų afriki-
nio kiaulių maro (AKM) apribojimų, 
mėsos produktų gamintojams sudėtin-
ga prekiauti kiauliena ir jos produktais, 
todėl kiaulienos eksportas pernai su-
mažėjo 54 proc.

„Prieš patvirtinant eksporto leidi-
mus, trečiųjų šalių kompetentingi spe-
cialistai atlieka griežtas patikras mūsų 
šalies ūkiuose ir įmonėse. Jų teigiami 
atsiliepimai ir smarkiai besiplečiančios 

rinkos rodo, kad Lietuvoje gaminami 
maisto produktai atitinka aukščiausius 
Europos Sąjungos (ES) standartus, 
juos pripažįsta daugelio šalių vartoto-
jai“, – sakė VMVT direktorius Darius 
Remeika.

2017 m. buvo gauti leidimai ekspor-
tuoti lietuvišką produkciją į Japoniją 
(jautieną ir paukštieną), Alžyrą (pieno 
produktus, jautieną ir mėsos produk-
tus), Meksiką (pieną ir jo produktus), 
Kanadą (kiaušinius ir jų produktus), 
Bosniją ir Hercegoviną (paukštieną), 
Naująją Zelandiją (pieną ir jo produk-
tus, šaldytus produktus su jautiena ir 
kiauliena), Jungtinius Arabų Emyratus 
(mėsą ir mėsos produktus, kiaušinius).

D. Remeikos teigimu, šiais metais 
toliau vykdomos derybos su Kinija 
dėl pašarų, jautienos ir žuvų produktų 
eksporto, su JAV, Peru ir Kuba – dėl 
mėsos produktų ir kt. Indonezijos 
kompetentingos institucijos vertinimui 
pateikta 12 Lietuvos pieno perdirbimo 
įmonių užpildytų klausimynų. Tikima-
si, kad dar šiemet įmonėms bus suteik-
ta teisė eksportuoti savo produkciją į 
šią Azijos šalį.

VMVT inform.



3 psl.  2018-03-02

Rajono laikraštis

Sveikiname
Sveikiname gerb. 
Ričardą Tunaitį 
gražaus jubiliejaus proga 
Kad Tu ilgai dar ąžuolu šlamėtum,
Nebodamas grąsinimų audros, 
Kvepėtų tėviškė medum ir mėtom,
Dalintų rankos gėrį nuolatos

Gražios šventės linki draugai!

Ant Rokiškio ežero ledo – 
mūsų krašte seniai nematyta šventė!

Kovo 4-ąją – ilgai laukta šven-
tė ant Rokiškio ežero ledo: vyks 
motociklų ir keturračių varžybos, 
įdomios užduodys ir atrakcionai 
žiūrovams. Nors ankščiau prie 
Rokiškio ežero vykdavo bene vi-
sos šventės, toks renginys ant ledo 
vyks pirmą kartą po ilgokos per-
traukos. Apie planuojamas šventės 
įdomybes pasakojo vieni rengėjų 
– „Purvo fanai“, arba kitaip „Mo-
tokroso ligoniai“.

Šventės idėja – 
nuostabus, neišnaudojamas 
kraštovaizdis
Ankščiau prie Rokiškio ežero 

vykdavo įvairios šventės – Rokiš-
kio miesto šventės, Joninės, žiemos 
šventės. Gaila, tačiau laikui bėgant 
šioje vietoje švenčių skaičius ėmė 
mažėti. Organizatorių teigimu, idėja 
surengti šventę ant Rokiškio eže-
ro ledo kilo jau seniai. „Juk turime 
tokį gražų kraštovaizdį – miškas, 
kalvos, ežeras – kuris, deja, nėra iš-
naudojamas. Šventė vyks Rokiškyje, 
tad gyventojai galės lengvai pasiekti 
šventės vietą iš įvairių miesto kvarta-
lų net ir be automobilio. Kai ėmėmės 
idėjos įgyvendinimo, sužinojome, 
jog Rokiškio miesto seniūnija ne tik 
neprieštarauja šventės organizavi-
mui, bet ir patys nori prie to prisidė-
ti – mums atsirišo rankos. Kadangi 
seniūnija padėjo gauti visus šventei 
reikalingus leidimus, šventės organi-
zavimas iškart įgavo pagreitį ir buvo 
suorganizuota per porą savaičių,“ – 
teigė vienas iš šventės organizatorių.

Organizatoriai džiaugiasi, kad su-
laukė labai daug palaikymo bei noro 
prisidėti prie šventės organizavimo ir 
tikisi sulaukti didelio žiūrovų susido-
mėjimo.

Šventės principas – 
laisvalaikis su šeima
Nors pačios šventės atributas – 

transporto priemonių lenktynės ant 
ledo, tai nėra vienintelis šventės prin-
cipas. Kadangi šventė vyks dienos 
metu – renginio organizatoriai tikisi, 
kad miestielėnai ir rajono gyventojai 
atvyks su šeimomis, tad renginyje 
bus veiklos ir patiems mažiausiems. 
„Žmonės yra išsiilgę švenčių, laiko 
leidimo lauke, gamtoje. Tam šventė 
ir organizuojama – ne tik pasižiūrė-
ti į keturračius bei motociklus, bet ir 
praleisti dieną gamtoje kartu su šei-
ma, draugais,“ – „Rokiškio Sirenai“ 
sakė organizatorius.

Norinčiųjų dalyvauti – daug
Jau pačią pirmąją dieną paskelbus 

apie būsimą šventę, organizatoriai 
sulaukė net 30 norinčiųjų užsiregis-
truoti į varžybas. Šiai dienai – užsire-
gistravusiųjų jau per penkiasdešimt. 
„Nors dabar turime per 50 dalyvių, 
kiek iš tikrųjų jų atvyks – nežinia. 
Tikimės, kad tą padaryti pavyks vi-
siems,” – kalbėjo organizatorius. O 
varžytis yra dėl ko – greičiausiųjų 
laukia „Rokiškio Sirenos“ taurė.

Rungtys – 
ne tik lenktynininkams
Žiemos šventėje tarpusavyje 

varžysis sportininkai net 4 skirtin-
gų klasių motociklais: 4x4 iki 750 
cc be dyglių , 4x4 virš 750 cc be 
dyglių, ATV SPORT su dygliais ir 
2 ratų motociklai su dygliais. Kie-
kviena klasė važiuos po 5 ratus pa-
rengtoje 800 metrų trasoje. Tačiau 
tai ne vienintelės pramogos žada-
mos žiūrovams. Žiemos šventę ves 
humoristas Kęstutis Matelis, o žiū-
rovams bus parengtos net 4 rungtys, 
vyksiančios tarp dalyvių važiavimų. 
Rungtyse galės dalyvauti visi norin-
tys: žiūrovai galės varžytis virvės 
traukime, padangos metime, plytos 
laikyme bei 800 metrų lenktynėse 
su pačiūžomis. Organizatoriai labai 
kviečia žiūrovus nepamiršti pačiūžų 
ir 13 valandą sudalyvauti čiuožimo 
pačiūžomis lenktynėmis.

Žiemos šventė – pavasarį?
„Sulaukėme tikrai ne vieno ko-

mentaro, jog kur tai matyta, kad 
žiemos šventė vyktų pavasarį? Ta-
čiau kodėl ne, jei visos sąlygos tam 
palankios? Šią savaitę paspaudęs itin 
didelis šaltukas neleido ledui suplo-
nėti, kurio storis dabar siekia net 30 
centimetrų – švente džiaugėsi orga-
nizatoriai – Šia žiemos švente bandy-
sime varyti žiemą “iš kiemo” ir taip 
prisišaukti pavasarį”.

„Rokiškio Sirena“ ir šventės orga-
nizatoriai įspėja, kad varžybos skir-
tos tik dalyviams. Trasą naudojant 
ne varžybų dalyviams, šie bus bau-
džiami įstatymų numatytomis baus-
mėmis.

Monika MEILUTĖ

Lietuvos atkūrimo 100-mečiui 
skirtos kelionės traktoriumi 
komanda pasveikino 
Kavoliškio ūkininką

Vasario 24-ąją, Kavoliškio 
žmonės dar kartą paminėjo Lietu-
vos valstybės atkūrimo 100-metį. 
Tai daryti pakvietė traktoriumi 
atvykę bendrovės „Dotnuva Bal-
tic“ atstovai, šios svarbios mūsų 
šaliai sukakties proga nusprendę 
apvažiuoti ją visą keliu, vedančiu 
prie pat sienos. Kavoliškyje (Ro-
kiškio r.) Lietuvą sveikinanti ben-
drovės komanda susitiko su čia 
ūkininkaujančiu Simu Smalinsku 
ir įteikė jam simbolinį duonos ke-
palą. Šioje 1200 kilometrų ir 10 
dienų trukmės kelionėje simboli-
nė dovana įteikta  kelioms dešim-
tims netoli šalies sienos žemę dir-
bančių ūkininkų, čia įsikūrusių 
kaimo bendruomenių.

  „Mūsų pasveikinimas Lietu-
vai ir valstybės atkūrimo 100-metį 
švenčiantiems žmonėms – simboli-
nė kelionė, kurios akcentai yra vals-
tybė, žemė ir duona. Šiai kelionei 
pasirinktas šalies pasieniu einantis, 
tarsi visą Lietuvą apglėbiantis ke-
lias, kuriuo keliaujame nauju, lietu-
viška simbolika papuoštu traktoriu-
mi. Į 100-mečio kelionę pasiėmėme 
dėkingumo simbolį – duoną. Juk 
lietuviui duona – ypatingas žmo-
nių bendrystės, sugyvenimo ir tar-
pusavio ryšio simbolis. Su duonos 
atsiradimu susijusi ir mūsų įmonės, 
ir žemdirbių veikla“,  – sako UAB 
„Dotnuva Baltic“ generalinis direk-
torius Darius Jaloveckas.

Važiuodama Lietuvos pasieniu 
bendrovės komanda užsuka pas 
ūkininkus, susitinka su vietos ben-
druomenėmis. Vienas tokių – Kavo-
liškyje aplankytas ūkininkas Simas 
Smalinskas.

Nuo 2001 metų ūkininkaujantis 
S. Smalinskas savo ūkyje dirba apie 
1000 hektarų žemės, augina grūdi-

nes kultūras. Jo teigimu, prie ūki-
ninko sėkmės labai daug prisideda 
modernios technologijos. Palyginti 
su 2001-aisiais, ūkis labai pasikeitė: 
išaugo dirbamos žemės plotai, atsi-
rado modernios technikos.

„Turime penkis traktorius, tačiau 
didžiąją žemės darbų dalį nudirba-
me su vienu. Dirbdamas nenašia 
technika vargu ar daug uždirbsi, nes 
jos darbo našumas daug mažesnis, 
o degalų sąnaudos – didelės. Priėjo-
me išvadą, kad geriau dirbti galinga 
technika, kuriai nereikia daug žmo-
nių, nes jų kaime vis labiau trūks-
ta“, – sakė S. Smalinskas, nelabai 
seniai iš „Dotnuva Baltic“ įsigijęs 
modernų traktorių.

Ūkininkas taip pat yra įsitikinęs, 
kad žemės ūkio indėlis valstybės 
ekonomikai yra tikrai svarbus.

„Žemės ūkis vaidina labai svarbų 
vaidmenį. Mes, ūkininkai, sukuria-
me pradinį produktą, mokame vals-
tybei mokesčius“, – komentavo S. 
Smalinskas.

Į Kavoliškį „Dotnuva Baltic“ 
šimtmečio žygio komanda užsu-
ko šeštąją kelionės dieną.  Vasario 
19-jąją pradėtos kelionės maršru-
te – Šakių, Vilkaviškio, Varėnos, 
Šalčininkų, Vilniaus, Švenčionių, 
Ignalinos, Rokiškio, Biržų, Pasva-
lio, Pakruojo, Joniškio, Žagarės, 
Akmenės, Mažeikių, Skuodo, Kre-
tingos, Klaipėdos, Šilutės rajonai, 
Pagėgių savivaldybė. Į  pradinį ke-
lionės punktą – Lukšių kaimą Šakių 
rajone– ketinama sugrįžti vasario 
28-ąją.

Bendrovės „Dotnuva Baltic“ 
vadovo D. Jalovecko teigimu, prie 
šios šimtmečio iniciatyvos bei 
savo sveikinimais visai Lietuvai 
prisideda ir traktorių „Case IH“ 
gamintojai.

Žygio organizatorių inform.

Benedikto turguje Rokiškio tautodailininkai 
pristatys edukacines senųjų amatų pamokas

Kovo 2-4 d. Benedikto turguje 
Rokiškio tautodailininkai pristatys 
edukacines senųjų amatų pamokas 
ir visi kartu pinsim rekordinio dy-
džio KAZIUKO KREPŠĮ!

„Rakiškia“ tautodailininkai bei 
amatininkai kartu su Kriaunų kar-
čiama žada pavergti turgaus lanky-
tojų širdis. Tautodailininkė Violeta 
Jasinevičienė mokys vilnos vėlimo 
paslapčių, su tautodailininku Romu-
aldu Kaminsku išmoksite prakalbin-
ti medį. Sertifikuotų tautinio pavel-
do produktų tradicinė amatininkė, 

senojo audimo amato puoselėtoja 
Genė Šimėnienė supažindins Jus su 
audimo amatu, su tautodailininke 
Rita Vaitiekauskiene išmoksite rišti 
margaspalves juostas, kartu su tau-
todailininke, pynėja iš vytelių Au-
genija Ruželiene pinsite krepšius. 
Tautodailininkė Irina Kalnietienė 
užims Jus rankdarbiais, o Rokiškio 
tautodailininkų pirmininkė Birutė 
Dapkienė kartu su tautodailininke 
Vanda Irena Leščiova praves šiau-
dinių stebuklų edukaciją. Agnė Kar-
povienė apgaubs „vilnone šiluma“, 
šeimyninis duetas - tautodailininkai 

Nerijus ir Rasa Janušauskai supa-
žindins su medžio drožybos ama-
tu, Regina Bekintienė demonstruos 
avalynės mezgimo ypatumus, kiti 
tautodailininkai mielai praves pa-
mokas apie įvairių sričių tradicinius 
amatus.

Nuotaikingas, teatralizuotas kie-
melis „Kriaunų karčiama" supažin-
dins žmones su mūsų krašto tradi-
cijomis, pademonstruos Kriaunų 
krašto kulinarinį paveldą: pyragą, 
košes, naminį duonos alų, dainas, 
muziką.

„Rokiškio Sirenos“ inform.
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Kas iš tikrųjų sutrukdė Tarybos posėdžiui? 
Tado Barausko, Andriaus Burnicko ir 
Danguolės Kondratenkienės komentarai
Vasario 23-ąją žlugęs Rokiškio rajono savivaldybės Tarybos posėdis toliau kursto aistras – vieni kaltina kitus ir pateikia savas įvykių 
versijas. Šįkart savo versiją išsakė naujosios daugumos atstovai Tadas Barauskas, Andrius Burnickas, bei laikinai einanti administracijos 
direktorės pareigas Danguolė Kondratenkienė.

Kas įvyko per paskutinį Rokiškio rajono 
savivaldybės Tarybos posėdį?

Tadas Barauskas: 
„Gerbiami Rokiškio rajono gyventojai, noriu pirmiausia už-

trikrinti, kad naujoji dauguma pasiruošusi stabiliam, ramiam 
efektyviam darbui. Todėl penktadienį susirinkę į Tarybos posė-
dį buvome nusprendę priimti labai svarbius projektus Rokiškio 
rajonui. Pačioje darbotvarkėje mums užkliuvo tik vienas klau-
simas, kadangi mes merui pateikėme dvi kandidatūras – vieną į 
savivaldybės administracijos direktoriaus, kitą į vicemero postą 
– ir mes manome, kad šios dvi kandidatūros Tarybos balsavimui 
turi būti pateiktos abi iš karto. Tai iš esmės išspręstų susidariusią 
kritinę situaciją, nes mes manome, kad teikti tik vieną klausimą 
– netikslinga. Todėl  šis klausimas net nebuvo svarstytas komi-
tetuose. Tarybos posėdžio metu paprašėme mero, kad Tarybos 
darbotvarkė būtų pateikta be šio klausimo ir, po ilgų dikusijų, 
priėmę vieningą sprendimą iš mero laukėme alternatyvaus bal-
savimo, kad viena darbotvarkė būtų pateikta su, o kita be šio 
klausimo. Tačiau merui paskelbus pirmą balsavimo dalį, antros 
dalies mes nesulaukėme – meras  nutraukė Rokiškio rajono 
savivaldybės Tarybos posėdį. Tai Tarybos nariams ir visiems 

Ar nepatvirtinus biudžeto nebus 
paralyžiuotas savivaldybės įmonių 
darbas?

Danguolė Kondratenkienė:
„Aš, kaip laikinai einanti savivaldybės administracijos direk-

toriaus pareigas, pareiškiu ir nuraminu. Kad, penktadienį vyku-
sio posėdžio metu nepatvirtinus biudžeto, nei vienos biudžeti-
nės įstaigos darbas nebus paralyžiuotas ir nei vienas projektas 
nebus nutrauktas. Kalbantis su Rokiškio rajono Tarybos nariais, 
aš supratau, kad jie yra pasiruošę dirbti ir, kad vykusio posėdžio 
metu jie buvo pasirengę patvirtinti biudžetą. Taigi, kreipdama-
si į Tarybos narius ir merą, kviečiu dirbti – nes žmonės laukia 
rezultatų. Mere, burkite komandą, nes Jūs esate atsakingas už 
Rokiškio rajono Tarybos sklandų darbą“.

Kaip vertinate susidariusią politinę 
situaciją Rokiškyje?

Andrius Burnickas:
„Visų pirmą – norisi paaiškinti mūsų, naujosios daugumos, 

versiją. Po to kai iširo buvusioji dauguma – mes ilgai derėjo-
mės dėl kandidatų į administracijos direktoriaus ir vicemero 
postus. Po maždaug dvi savaites trukusių intensyvių derybų į 
postus buvo pasiūlyti Nataša Aleksiejeva ir Tadas Barauskas. 
Suprantama, kad kuomet derybų metu dalyvauja 15 tarybos 
narių ir kelios politinės jėgos, yra ganėtinai sudėtinga padaryti 
taip, kad visi būtų patenkinti galutiniu sprendimu. Juk politika 
– kompromisų menas ir šių dviejų kandidatų variantas pakan-
kamai tenkino visas šalis. Tačiau, kai matome, kad prie 15 na-
rių versijos prieinama taip, kad atsiradęs 16-tas Tarybos narys 
visam tam prieštarauja ir turi įrankius stabdyti pasiūlytą kan-
didatūrą – įstringame tokioje situacijoje kokią matome dabar. 
Toks mero poelgis nekvepia jokiu geranoriškumu ir bendra-
darbiavimu. Mes tikrai esame pasiruošę dirbti ir turime visas 
kandidatūras ir, likus metams iki rinkimų, dar norėtume turėti 
galimybę nuveikti kažką naudingo rajono labui“.

Parengė Monika MEILUTĖ

administracijos darbuotojams buvo labai netikėta. Mes Tarybos 
nariai staigiai reagavome į šią susiklosčiusią situaciją ir, surinkę 
15 Tarybos narių, į merą kreipėmės raštu, erikalaudami sukvies-
ti neeilinį Tarybos posėdį, kurio metu būtų patvirtintas biudžetas 
ir kiti Rokiškio rajono savivaldybės darbuotojų paruošti svarbūs 
projektai”.

„Norfa“ trumpins parduotuvių darbo laiką sekmadieniais, kiti tinklai svarsto
Nuo šių metų pradžios su-

trumpinus alkoholio prekybos 
laiką, mažmeninės prekybos 
tinklo „Norfa“  parduotuvės se-
kmadieniais dirbs trumpiau. 

Vienas didžiausių prekybos tin-
klų „Maxima“ parduotuvių darbo 
laiko trumpinti neketina, tuo metu 
„Rimi“ tokios galimybės neatme-
ta. „Iki“ ir „Aibės“ tinklų komen-
tarų BNS kol kas nepavyko gauti.

„Prekybos alkoholiu apriboji-
mas paveikė parduotuves, ypač 
rajonuose. Sumažėjo pirkėjų srau-
tas sekmadieniais, todėl į besikei-
čiančią situaciją reaguojama. Be 
to, „Norfos“ savininkai įsitikinę, 
kad prekyba šventinėmis ir poilsio 
dienomis turėtų būti ribojama“, – 
pranešė “Norfa“.

Didesnės „Norfa“ parduotuvės 
nuo balandžio 8 dienos sekmadie-

niais dirbs 2-3 valandom trumpiau 
– nuo 9 iki 21 val. (dabar nuo 7–8 
val. iki 22 val.), o mažesnės – nuo 
9 iki 16 valandos.

„Maximos“ prekybos tinklą 
valdančios bendrovės „Maxima 
LT“ Rinkodaros departamento di-
rektorė Ernesta Dapkienė teigė, 
kad diskutuoti dėl parduotuvių lai-
ko sutrumpinimo dar anksti.

„Manome, kad išvadas dėl par-
duotuvių darbo laiko daryti dar 
yra gerokai per anksti. Stebime 
savo pirkėjų srautus ir tik išanali-
zavę pirmojo ketvirčio rezultatus 
turėsime tikslesnę informaciją. 
Tuomet, esant reikalui, galėsime 
priimti kokius nors sprendimus“, – 
BNS sakė E. Dapkienė.

Prekybos tinklo „Rimi“ marke-
tingo ir viešųjų ryšių vadovė Dalia 
Kybartaitė neatmetė galimybės, 
jog įmonė spręs dėl parduotuvių 

darbo laiko trumpinimo.
„Stebime situaciją, analizuoja-

me parduotuvių lankomumo sta-
tistiką ir matydami tendencijas, 
planuojame priimti atitinkamus 
sprendimus“, – komentare BNS 
nurodė D. Kybartaitė

Nepriklausomų prekybos įmo-
nių asociacijos pirmininkas Eimu-
tis Radžvila teigė, kad asociacijai 
priklausančios maždaug 500 par-
duotuvių keisti darbo laiko neke-
tina.

„Kol kas jokių esminių pokyčių 
dėl parduotuvių darbo laiko nėra, 
dauguma parduotuvių dar vertina 
situaciją. Mes ir anksčiau sakėme, 
kad sprendimai dėl darbo laiko bus 
priimti ne anksčiau kaip pavasarį. 
Kol kas dar praėjo per mažai laiko, 
kad būtų galima daryti kažkokias 
išvadas“, – BNS sakė E. Radžvila.

Jis pabrėžė, kad dauguma asoci-

acijos parduotuvių yra kaimiškose 
vietovėse.

„Kaimiškose vietovėse parduo-
tuvės ir anksčiau nedribdavo iki 
22 valandos. Tai taip pat yra vie-
na iš priežasčių, kodėl neskuba-
ma priimti sprendimų dar labiau 
trumpinti darbo laiką“, – tvirtino 
E. Radžvila.

Anot jo, kai kurios parduotuvės 
jau šių metų pradžioje nuo 21 val. 
iki 20 val. sutrumpino darbo laiką, 
tačiau tai buvo pavieniai atvejai.

Praėjusių metų pabaigoje „Nor-
fos mažmenos“ valdybos pirmi-
ninkas ir įmonių grupės savinin-
kas Dainius Dundulis pasiūlė idėją 
Lietuvai – neleisti prekybininkams 
dirbi sekmadieniais, ir apriboti jų 
darbo laiką įstatymu.

„Turime išleisti įstatymą, kuris 
uždraustų sekmadienį prekybinin-
kams dirbti, arba sutrumpinti dar-

bo valandas iki kokios 15 val. Iš-
leidžiame įstatymą ir žiūrime, kas 
toliau. Jei matysime, kad blogai 
– atsitraukiame, ir nieko čia bai-
saus“, – teigė D. Dundulis.

„Anot jo, vienašališkai pilnai 
nutraukti prekybos sekmadieniais 
„Norfa“ negali, nes būtų nukonku-
ruota kitų rinkoje  veikiančių pre-
kybos tinklų. 

Nuo sausio 1–osios alkoholį 
galima įsigyti ir vartoti tik nuo 20 
metų. Prekybos vietose, išskyrus 
viešojo maitinimo įstaigas, trumpė-
ja alkoholio prekybos laikas: darbo 
dienomis ir šeštadieniais jo bus ga-
lima įsigyti nuo 10 iki 20 val., se-
kmadieniais – nuo 10 iki 15 val.

Naujienų agentūros BNS informaci-
ją atgaminti visuomenės informavimo 
priemonėse bei interneto tinklalapiuo-
se be raštiško UAB BNS sutikimo drau-
džiama.
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GALIU DAUGIAU, NEI TU MANAI – 
2500 km žygis dviračiais vardan kilnaus tikslo
Lietuvoje gyvena apie tūkstantis žmonių su Dauno sindromu. Šis genetinis sutrikimas diagnozuojamas tada, kai asmuo turi papildomą 
21-ąją chromosomą, kuri nulemia Dauno sindromui būdingus išorinius bruožus ir lemia lėtesnę raidą. Tačiau kiekvienas asmuo, turintis 
Dauno sindromą, yra unikali asmenybė, pasižyminti savo individualiomis savybėmis, charakterio ypatumais, gebėjimais ir galimybėmis.

Gegužės mėnesį Dauno sindro-
mą turinčių žmonių ir jų artimųjų 
bendruomenė organizuoja para-
mos žygį, kurio metu dviračiais 
bus įveiktas įspūdingas 2500 km 
atstumas nuo Jungtinės Karalystės 
iki Lietuvos. „Kiekvienas turime 
savo tikslų ir svajonių, kuriuos 
įgyvendinti mums sutrukdo pačių 
abejonės ar baimės, nepasitikėji-
mas savo jėgomis, bet taip pat – 
aplinkinių nuvertinimas ir išanks-
tinės neigiamos nuostatos: „esi 
niekam tikęs, kvailas, nenormalus, 
neįgalus ir pan. „Su tokiu visuo-
menės požiūriu dažnai susiduria 
Dauno sindromą turintys vaikai 
ir suaugusieji. Tad šis dviračių 
žygis, pirmiausia, siunčia žinutę, 
kad kiekvienas galime daugiau pa-
siekti, kai palaikome, padrąsiname 
vieni kitus, kai įžvelgiame vienas 
kito privalumus, gebėjimus, sti-
prybes, o ne trūkumus“,– teigia 
paramos žygio „Galiu daugiau, 
nei tu manai“ iniciatorius ir pa-
grindinis žygio dalyvis Tautvydas 
Piragis, savo šeimoje auginantis 
Dauno sindromą turinčią dukrelę 
Kamilę.

 Dauno sindromą turintys as-
menys ir jų šeimų nariai dažnai 
patiria socialinę izoliaciją. Ap-
linkinių patyčios ir atstūmimas – 
skaudžiausia, ką tenka išgyventi 
turinčiam Dauno sindromą bei jų 
artimiesiems. Tai dažniausiai kyla 
dėl visuomenės žinių stokos, iš-
ankstinių neigiamų nuostatų, bai-
mių ir nežinojimo, kaip bendrauti 
su Dauno sindromą turinčiu žmo-
gumi.

 „Kiekvienas iš mūsų žmogiš-
kame santykyje norime jaustis 
priimtas, svarbus, vertinamas, pa-
laikomasir saugus. To paties nori 
ir Dauno sindromą turintis žmo-
gus“,–sako Žmonių su Dauno sin-
dromu ir jų globėjų asociacijos va-
dovė Neringa Šalugienė. Anot N. 
Šalugienės, išsivysčiusiose šalyse 
Dauno sindromą turintys žmonės 
kur kas dažniau nei Lietuvoje gy-
vena visavertį socialinį gyvenimą, 
mokosi, dirba, sportuoja, skaito 
paskaitas, nes visuomenės požiū-
ris tolerantiškesnis. 

Dvi savaites truksiančio dvi-
račių žygio metu ne tik kasdien 
bus numinama apie 140 km, bet 
taip pat bus skleidžiama žinia apie 
Dauno sindromą, dalinamos skra-
jutės, planuojami susitikimai su 
aplankomų šalių bendruomenėmis, 
kurios vienija Dauno sindromą tu-
rinčiusasmenis ir jų artimuosius.

 „Tikslų maršrutą, per kuriuos 
miestus ir miestelius planuojame 
važiuoti, dar deriname ir juo bū-
tinai pasidalinsime vėliau. Labai 
kviečiame prie žygio prisijungti 
visus norinčius Jungtinėje Kara-
lystėje, Vokietijoje, Lenkijoje ir 
Lietuvoje bei visiems kartu nuva-
žiuoti dviračiu bent kelis kilome-

trus, o galbūt mesti sau iššūkį ir 
numinti daugiau, nei Jūs manote, 
kad galite“, – šypsodamasis sako 
T. Piragis, kuris nusiteikęs įveikti 
visą maršrutą nuo savo namų Lu-
tone (Jungtinė Karalystė) iki gim-
tojo miesto – Anykščių. Prie šio 
žygio kiekvienas gali prisijungti 
ne tik važiuodamas dviračiu, bet 
atvykdamas ir pasitikdamas dvira-
tininkus baigiamajame renginyje 
Anykščių Dainuvos slėnyje, papa-
sakodamas apie žygį draugams ar 
skirdamas finansinę paramą.

 Visos žygio metu surinktos 
lėšos bus panaudotos švietimo ir 
edukacinių programų apie Dauno 
sindromą rengimui, gerosios už-
sienio patirties į Lietuvą perkėli-

mui. 
Vienas ir pirmas iš planuojamų 

konkrečių švietimo ir edukacinių 
programų  – informacinio filmo 
apie Dauno sindromą sukūrimas. 
„Labai tikimės, kad sukurtas ir 
mokyklose rodomas filmas ne 
tikpadės mokiniams įgyti daugiau 
žinių apie Dauno sindromą bei jį 
turinčius žmones, stabdys paty-
čias, betir – svarbiausia – suteiks 
galimybę didinti toleranciją kitaip 
atrodantiems, mažiau gebantiems 
ir skatins lygiavertį bendravimą, 
iš kurio praturtėti gali tiek turintys 
Dauno sindromą, tiek šalia esantys 
visuomenės nariai“,– dalinasi N. 
Šalugienė. 

www.saulytes.lt

Trumpai apie paramos žygį:
• žygio pradžia – gegužės 5-tąją. Pirmasis dviratininkų eki-

pažas startuojaiš Jungtinės Karalystės, Lutono miesto, antra-
sis – iš Švedijos, Kalmar miesto. Gegužės 8 d. abu ekipažai 
susitinka Hamburge ir drauge tęsia kelionę;

• 2500 km maršrutą planuojama įveikti ir galutinę žygio 
stotelę – Anykščius – pasiekti per 14 dienų;

• žygį vainikuos gegužės 19 d. Anykščių Dainuvos slėnyje 
įvyksiantis renginys, kuriame kviečiame drauge pasitikti dvi-
ratininkus bei išreikšti palaikymą Dauno sindromą turintiems 
žmonėms bei jų artimiesiems.

Paramos sąskaitos:
• Jungtinėjė karalystėje: Tautvydas Piragis,  

23-05-80 26184495;
• Lietuvoje: Žmonių su Dauno sindromu ir 

jų globėjų asociacija, LT55 7300 0101 3470 5294,  
AB Swedbank.

• Trumpasis telefonas 1416. Auka – 1 Eur
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TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• 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
• GAZ 52 pavarų dėžę su 
reduktoriumi, savivartė.  
Kaina 200 Eur. Tel. 8 633 01 255. 
Anykščiai
• 2000 m. Opel Vectra.  
Tel. 8 655 08 291. Rokiškis
• Audi a 4 universalo priekinį 
stiklą, galinį dangtį, veidrodėlius. 
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• 2002 m. Mitsubishi Speastar  
1,9 dyzelis, 75 kW.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Padangas. Dėvėtos nuo 8 eur, 
ratlankiai R14,15,16 Audi, VW, 
Opel, Seat, Sharan.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• 1999 m. VW Golf, 1,6 benzinas,  
4 durų. Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• VW Golf 1996 m. 1,9 TDI  
66 kW starterį. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Kuro purkštuką, tinkantį Fiat 

1.9jtd / Alfa 1.9 jtd, 2.4 jtd / Lancia 
1.9 jtd, 2.4 jtd. Kodas 0445110119. 
Atitinka visus parametrus.  
Kaina 50 Eur. Tel. 8 636 00 696. 
Rokiškis
• Kuro purkštuką, tinkantį Citroen 
2.0 hdi / Fiat 2.0 jtd / Peugeot 2.0 
hdi. Kodas 0445110062. Atitinka 
visus parametrus. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Kuro purkštukus tinkančius 
Bmw 330d / Bmw 530d / 
Bmw 730d / Bmw X5. Kodas 
0445110029. Restauruoti. Nauji 
Bosch išpurškėjai. Atitinka visus 
parametrus. 2 vienetai.  
Kaina 60 Eur. Tel. 8 636 00 696. 
Rokiškis
• Kuro purkštuką tinkantį Opel 
1.9 dti / Renault 1.9 dci / Nissan 
1.9 dci. Kodas 0445110021. 
Restauruotas. Naujas Bosch 
išpurškėjas. Atitinka visus 
parametrus. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Nissan Almera 2003 m. 2.2 dCi 
82 kW mechaninę pavarų dėžę 
dalimis. Dėžės kodas (RS5F50A). 
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480. Rokiškis
• Lengvojo lydinio ratlankius su 
vasarinėmis padangomis nuo AUDI 
A4 R15/195/65   iš Vokietijos. 
Kaina 135 Eur. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
• VW Passat b5, universalas, 1998 
m., variklis ardomas, 66 kW. Yra 
turbina, siurblys. Kainos nedidelės. 
Tel. 8 628 44 696. Rokiškis
• VW Cady, 1996 m. 1.9 l SDI, 

kainos surartinės.  
Tel. 8 628 44 696. Rokiškis
• Kablį Audi 100  automobiliui. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 641 31 300. 
Rokiškis
• Ford mondeo 1.8 TDI 1995 m. ir 
Opel Kadett 1983 m, 1.3.  
Tel. 8 673 48 041. Rokiškis
• R13, R14, R15 padangas ir 
ratlankius, L.A priekabai ratus R13. 
Tel. 8 673 48 041. Rokiškis
• Renault Espace 1994 m.2.1 TDI 
ir 2,2 b/d. Tel. 8 673 48 041. 
Rokiškis
• Džipams padangas 235/75R15 
m+s ,265/70R15, 275/60R15, 
255/60R15. Tel. 8 645 87 075. 
Rokiškis
• Lengvo lydinio ratlankius Audi, 
VW automobiliams nuo R15 iki 
R18. Yra nemažas pasirinkimas. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 628 87 687. 
Rokiškis
• VW, AUDI automobiliai: Audi 
a6 2000 m. 2.5 TDI sedanas ir 
universalas.  Audi a4 1998 m. 1.9 
TDI sedanas ir universalas, VW 
Passat b5 ir b5 plius, VW Sharan 
1998 m. ir 2002 m. VW Golf 4. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 628 87 687. 
Rokiškis
• VW Passat b5, b3, VW Golf 
2, VW Golf, VW Transporter, 
OPEL,MERSEDES, RENAULT 
Master, VW Sharan ir kiti.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• VW Passat b4 1.9 l TDI 66 kW, 
karavanas, VW Passat b4 1.9 l TDI 
88 kW. Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• Lengvo lydinio ratlankius Titan 
5x100. R15 su geromis padangomis 
195/65 R15. Tel. 8 616 35 640. 
Rokiškis
• Mazda 323f priekinį ir galinį 
buferius ir žibintus.  
Tel. 8 656 75 102. Rokiškis
• Naudotus originalius  ratlankių 
dangčius Audi-80, R-14, 5 vnt. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis

Prezidentė: teisingumo ministrės
M. Vainiutės kompetencija kelia abejonių

Prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė teigia, kad kraš-
tietės, iš Rokiškio kilusios 
teisingumo ministrės Mildos 
Vainiutės ir viceministro Rai-
mondo Bakšio kompetencija 
eiti pareigas kelia abejonių.

 „Akivaizdu, kad ministrė 
nekontroliuoja padėties minis-
terijoje ir negeba sklandžiai or-
ganizuoti darbo“, – sakoma Pre-
zidentės spaudos tarnybos BNS 
pateiktame komentare. Tai pre-
zidentė pareiškė po Teisingumo 
ministerijos darbuotojos Rasos 
Kazėnienės išsakytų teiginių, 
kad viceministras R. Bakšys 
galėjo daryti spaudimą vykdant 
kalėjimų sistemos auditą.

Teisingumo ministrės atsa-
komybę ir galimybes toliau eiti 
pareigas šalies vadovė su prem-
jeru Sauliumi Skverneliu žada 
aptarti šiam grįžus iš atostogų.

Premjeras į darbą turėtų grįž-
ti pirmadienį.

Teisingumo ministrės patarė-
ja ryšiams su visuomene Jurgita 
Jacovskienė BNS sakė, kad mi-
nistrė lauks premjero nuomonės.

„Laukiame ministro pir-
mininko ir tada bus priimtas 
sprendimas. Jeigu iš Vyriausy-

bės vadovo bus pareikšta tokia 
nuomonė, situacija bus aiški“, – 
sakė J. Jacovskienė.

Ji dar kartą pabrėžė, kad pa-
viešinta informacija apie gali-
mus trukdžius vykdant auditą 
ministerijos vadovybei buvo 
netikėta. „Prezidentė vertina 
viešojoje erdvėje pasirodžiusią 
informaciją – tiesiogiai apie tai 
nebuvo kalbėta su ministre“, – 
sakė M. Vainiutės patarėja.

M. Vainiutę trauktis iš posto 
paragino opozicinė Socialde-
mokratų partija. Ši partija M. 
Vainiutę delegavo į teisingu-
mo ministres, kai dar priklausė 
valdančiajai koalicijai.  Partijos 
pirmininkas Gintautas Paluckas 
taip pat raštu kreipėsi į Specialių-
jų tyrimų tarnybą, prašydamas 
ištirti, ar teisingumo viceminis-
tro R. Bakšio veiksmuose nėra 
korupcinės veikos požymių.

R. Kazėnienė per spaudos 
konferenciją trečiadienį užsimi-
nė, kad R. Bakšys dar atliekant 
tyrimą dėl Pravieniškių patai-
sos namų stabdė Centralizuoto 
vidaus audito skyriaus vedėjos 
Doritos Visalgienės ir jos pačios 
pasiūlymą kreiptis į teisėsaugą. 
R. Kazėnienė sakė, kad susitiki-
me, kuriame R. Bakšys numal-

šino šią iniciatyvą, dalyvavo ir 
pati ministrė M. Vainiutė.

Ministrė tikina pati nestab-
džiusi „jokių procesų“. Ji taip 
pat neigė premjero patarėjo 
Skirmanto Malinausko trečia-
dienį išsakytas pastabas, kad 
ministerijoje esminius sprendi-
mus priiminėja ne ministrė, o R. 
Bakšys, bei nuogąstavimus, kad 
siekiama, jog R. Kazėnienė pa-
liktų darbą ministerijoje.

„Tai būtų labai didelis pra-
radimas ministerijoje, nes jos 
dėka buvo atskleista tikrai daug 
pažeidimų“, – sakė M. Vainiutė.

R. Kazėnienė taip pat užsimi-
nė, jog jaučiasi nesaugi, turi kon-
krečių įrodymų, kad su vyru yra 
sekama ir dėl to kreipėsi į policiją 
– pareigūnai pradėjo tyrimą dėl 
neteisėto informacijos rinkimo.

Anot ministrės, dėl R. Kazė-
nienės saugumo užtikrinimo jau 
kreiptasi į Policijos departamen-
tą, ji sakė, kad svarstys ir vals-
tybinės apsaugos R. Kazėnienei 
galimybę.

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

KAM planuoja per ketverius metus karių 
algas vidutiniškai didinti beveik trečdaliu

Per ketverius metus karių 
atlyginimai turėtų didėti 30 
proc., teigia Krašto apsaugos 
ministerijos (KAM) atstovai.
Taip pat parengti nauji soci-
alinių garantijų pasiūlymai. 
Tikimasi, kad jie motyvuos 
karius likti tarnyboje. Visi siū-
lymai, kaip gerinti karių soci-
alines garantijas ir motyvaciją 
rinktis tarnybą kariuomenėje, 
pristatyti Seimo Nacionalinio 
saugumo ir gynybos komiteto 
nariams.

„Buvo priimtas sprendimas 
didinti karių tarnybinius atlygi-
nimus vidutiniškai iki 30 proc., 
palyginti su 2016 metais. Tas 
didinimas jau prasidėjo pernai, 
tuomet 5 proc. padidinti tarny-
biniai atlyginimai, 2018 metais 
nuo liepos planuojama padidinti 
dar 10 proc., jeigu bus pakeisti 
teisės aktai, ir 2019 metais bei 
2020 metais automatiškai bus 
padidinta likusi dalis iki 30 proc. 
vidutiniškai“, – sakė KAM Per-
sonalo departamento direktorius 
Žilvinas Tomkus.Jis pabrėžė, 
kad realybėje kiekvienam kariui 
tarnybiniai atlyginimai didės in-
dividualiai. „Tai nebus aklas 30 
proc. tarnybinio atlyginimo pa-
kėlimas“, – tvirtino Ž. Tomkus.

KAM duomenimis, 2016 
metais metus ištarnavęs eilinis, 
jūreivis „į rankas“ gaudavo 506 
eurus algos, 2020 metais toks 
karys turėtų uždirbti 665 eurus 
atskaičius mokesčius ir neskai-
čiuojant priedų. Atitinkamai ka-

pitonų, kapitonų leitenantų alga 
kiltų nuo 932 eurų užpernai iki 
1208 eurų 2020 metais, majo-
ro, komandoro leitenanto – nuo 
1091 iki 1400, pulkininko, jūrų 
kapitono – nuo 1488 iki 1863 
eurų. Be to, planuojama papil-
domai skatinti tuos karininkus, 
kurie tam tikrą laipsnį turi ilgiau 
nei ketverius metus ir yra geri 
specialistai.

„Dabar kariams tarnybinis 
atlyginimas skaičiuojamas pa-
gal tai, kokį laipsnį jis turi ir 
kiek metų turėdamas tą laipsnį 
ištarnavo. Pas mus situacija yra 
tokia, kad pavyzdžiui, pulkinin-
kui leitenantui tarnybinis atlygi-
nimas gali kilti ketverius metus, 
bet jeigu jis negauna aukštesnio 
laipsnio, jam tarnybinio atlygini-
mo didėjimas po ketverių metų 
sustoja. Pavyzdžiui, 43 metų 
pulkininkas leitenantas gali po-
tencialiai tarnauti iki 56 metų ir 
mes nuo 43 iki 56 metų neturime 
galimybės jam didinti tarnybinio 
atlyginimo“, – aiškino Personalo 
departamento direktorius. Dėl to 
siūloma leisti tokiems karinin-
kams kasmet pridėti 0,1 proc. 
bazinio dydžio dalį. Šiuo metu 
bazinis dydis sudaro 132,5 euro. 
Anot Ž. Tomkaus, nors finansiš-
kai ir nedidelė, bet tai būtų moty-
vacija kariui nepalikti tarnybos. 
KAM skaičiuoja, kad numaty-
tam tarnybiniam karių atlygini-
mų didinimui papildomai reikės 
83,396 mln. eurų.

Krašto apsaugos ministras 
Raimundas Karoblis pabrėžė, 

kad iš biudžeto papildomų lėšų 
nebus prašoma. Anot jo, atly-
ginimai bus didinami iš krašto 
apsaugos sistemai skiriamų lėšų, 
perskirstant išlaidų struktūrą – 
mažiau teks pirkimams, daugiau 
– personalui išlaikyti.

Po reformos karių tarnybinį 
atlyginimą sudarys darbo užmo-
kestis pagal laipsnį ir ištarnautus 
metus, įvairios kompensacijos 
(maistpinigiai, kelionpinigiai, 
butpinigiai) bei papildomi prie-
dai, kurie priklauso nuo karių 
kvalifikacijos, tarnybos specifi-
kos, vadų atsakomybės ir pan.

Taip pat numatoma pagerinti 
karių socialinį aprūpinimą. Keti-
nama papildomai karius apdraus-
ti nuo nelaimingų atsitikimų.Dar 
viena siūloma naujovė – kad 
atsargos kariams medicinos rea-
bilitaciją būtų galima teikti ne tik 
užsienyje, bet ir Lietuvoje.

Siekiant didinti informuo-
tumą ir paslaugų prieinamu-
mą, planuojama kariuomenėje 
įsteigti specialias socialinių dar-
buotojų pareigybes.

Pristatydamas planuojamas 
naujoves, pareigūnas pabrėžė, 
kad negerinant karių socialinio 
aprūpinimo, motyvacijos likti 
tarnyboje po kelerių metų gali 
pradėti smarkiai trūkti tam tikros 
grandies karininkų.

Naujienų agentūros BNS in-
formaciją atgaminti visuomenės 
informavimo priemonėse bei 
interneto tinklalapiuose be raš-
tiško UAB BNS sutikimo drau-
džiama.
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Kvietimas dalyvauti seminare
Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Že-

mės ūkio skyrius8-ojo aukšto salėje 2018 m. kovo 
5 d. 11-15 val. organizuoja susitikimą su Aleksandro 
Stulginskio universiteto Agronomijos fakulteto dės-
tytojais / 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.

2018.03.14 10 val. Respublikos g. 17A numato-
mi žemės sklypo proj. Nr.17A geodeziniai mata-
vimai. Kviečiame dalyvauti gretimų žemės sklypų 
Nr.7375/0016:29 ir Nr.7375/0016:45 savininkus. 

Matininko atliekančio matavimus adresas: 
Taikos g. 5, Rokiškis; tel.8-458-68144, 

mob. 8-600-54733, el. p. arunas@parok.lt.

E. Teišerskio individuali įmonė atlieka kadastri-
nius matavimus Kamajų k., Kamajų sen., Rokiškio r. 
sav., kadastriniai Nr. 7337/2:225 ir Nr. 7337/3:403.

 Ieškoma, gretimų žemės sklypų Nr. 7337/2:288 
ir Nr. 7337/2:287, savininkė Inga Ciesiūnienė, dėl 
žemės sklypo ribų suderinimo.

Matininko, atliekančio matavimus adresas:
Aukštaičių g. 2-1, Rokiškis; tel. 8-650-13338,

El. p. teiserskioimone2@yahoo.com.

• Naują dujinį galinį amortizatorių 
tinkantį Audi A-4 1995 – 2001 m. 
laidos. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Seat toledo 1996 m. 1.9 TDI 66 
kW. Tel. 8 612 67 305. Rokiškis
• 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. Kaina 1 
Eur. 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

• Labai geros būklės 2009 m. 
Suzuki Splash. Benzinas. Iš 
Vokietijos. Kaina 2500 Eur.  
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
• 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

• Nissan primera. TA galioja, 
užsiveda gerai. Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 696 95 087. Kupiškis
• 1997 m. VW Golf 3 1,9 TDI 66 
kW, 4 durų, yra kablys, TA iki 2018 
10 14. Kaina 420 Eur.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Audi a4 dyzelis 1.9 l TDI, 
baltas universalas, važiuoklė 
po kapitalinio remonto, variklis 
superinis TA iki 2018 06. 
Trūkumai: skilęs priekinis stiklas, 
vairuotojo sėdynė įplyšusi. Domina 
keitimas į hečbeką. Kaina 950 Eur. 
Tel. 8 675 42 936. Rokiškis
• Opel Astra 1998 m. 2.0 60 kW. 
TA iki 2018 10 28. Kuro siurblio 
gedimas. Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 614 21 831. Rokiškis
• 1999 m. Audi A6, 1,9 TDI 81 kW, 
sedanas, sidabrinė. Kaina 1600 Eur. 
Tel. 8 646 82 607. Rokiškis
• 1994 m. Audi A6. Techninė būklė 
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03 06:00 Himnas

06:05 Beatos virtuvė
07:00 Pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai 
07:10 Džiunglių būrys 
skuba į pagalbą 
07:20 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai 
07:30 Detektyvė Miretė 
07:45 Stebuklingoji 
Boružėlė 
08:10 Karinės paslaptys
09:00 Labas rytas, Lietuva
11:50 Paslaptingas mašalų 
gyvenimas 
12:45 Ypatingi gyvūnų 
jaunikliai 
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 Su meile, Rouzi
01:00 Paslaptingas mašalų gyvenimas
01:50 Ypatingi gyvūnų jaunikliai 
02:40 Dviračio žinios 
03:10 Teisė žinoti 
03:35 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
04:00 Karinės paslaptys 
04:45 Auksinis protas. 

05:15 Paskutinis žmogus Žemėje
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 Išsirink sau ateitį
12:00 Mažieji lakūnai
14:05 Popieriniai miestai
16:10 Ekstrasensų mūšis
18:00 Misija: vestuvės
18:30 TV3 žinios
19:25 Eurojackpot
19:30 Narnijos kronikos: liūtas, 
burtininkė ir drabužių spinta
22:25 Jei pasilikčiau
00:35 Žvaigždžių kelias
02:50 Nepaprastos Kalėdos 
Niujorke
04:25 Paskutinis iš vyrų

06:30 Muča Luča 
06:55 Tomas ir Džeris 
07:20 Ančiukai Duoniukai 

07:45 Neramūs ir triukšmingi 
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 Tomas ir Džeris
11:45 Mara ir Ugnianešys
13:35 Dievo šarvai
15:25 Robinas Hudas. Vyrai su triko
17:30 Bus visko
18:30 Žinios
19:30 Vakaro pasakojimai
21:25 Balsuok už mane
23:10 Vaiduoklių namas 2
00:50 Eilinis Džo. Kobros 
prisikėlimas
02:50 Trintukas

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 Pingvinų pašto tarnyba
12:40 Reali mistika 
13:45 Vanity Fair. Visiškai slaptai 
14:45 Kas žudikas? 
16:00 Detektyvų istorijos 
17:00 LKL čempionatas. Vytautas – 
Lietuvos rytas
19:30 Dainuok mano dainą
21:30 Saulės ašaros
23:50 Zombių karalius
01:30 Taikinys

06:00 „Geriausios nardymo vietos“
06:25 „Pražūtingi smaragdai“ 
07:09 TV parduotuvė
07:25 „Sparnuočių gyvenimas. 
Partnerių paieška“
08:25 „Vyrų šešėlyje. Julija 
Beniuševičiūtė Žymantienė- Žemaitė“. 

09:00 „Skinsiu raudoną rožę“. 
09:30 „Vantos lapas“. 
10:00 „Ant bangos“. 
11:00 „Vincentas“ 
12:30 Krepšinio pasaulyje 
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. 
Tamsioji sielos pusė“ 
22:30 Žinios
23:00 „Vincentas“ 
00:30 „Pražūtingi smaragdai“ 
02:20 „Vera“ 
03:50 „Jaunikliai“.
 04:50 „Vincentas“

 

PI
R

M
A

D
IE

N
IS

 0
3.

05

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 Premjera

23:20 Svetimšalė 1
00:20 Dviračio žinios 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Gimę tą pačią dieną.
 02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Beatos virtuvė 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 „Editos šou" 

05:05 Paskutinis iš vyrų
05:30 Paskutinis žmogus Žemėje
05:45 Televitrina
06:00 Išsirink sau ateitį
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Simpsonai
07:55 Svajonių sodai
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 Legendinės meilės
21:00 Pasmerkti 4
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Katastrofiškai nesėkmingas 
filmas
00:15 Nusikalstami protai. Kitapus 
sienų
01:15 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba
02:05 Kerštas
02:55 APB
03:45 Tėvynė
04:40 Paskutinis iš vyrų

06:40 Didysis žvejys 2 
07:05 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 Invazija
00:30 Dalasas 
01:20 Žmogžudystė

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 
12:35 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 Supermenas. Sugrįžimas
00:00 Kaukazo belaisvė
01:50 Gyvi numirėliai 
02:40 Juodasis sąrašas

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 „Bitininkas“ 
12:30 „Gluchariovas“ 
13:35 TV parduotuvė
13:50 „Namas su lelijomis“
14:55 „Gurovo bylos. Bet kokia 
kaina“ 
16:00 Reporteris
16:50 „Baltoji vergė“ 
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. Trys dienos“ 
03:00 „Bitininkas“ 
03:45 „Sandoris“ 
04:30 „Rojus“
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06 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 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 Premjera

22:35 Istorijos detektyvai. 
23:20 Svetimšalė 1 
00:20 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
01:00 Nenugalimas. 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 „Svarbios detalės"
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Emigrantai. 

05:20 Paskutinis žmogus Žemėje
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 Prieš srovę
21:00 Pasmerkti 4
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Šalta dienos šviesa
00:15 Nusikalstami protai. Kitapus 
sienų
01:15 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba
02:10 Kerštas
03:00 APB
03:50 Tėvynė
04:55 Paskutinis iš vyrų

06:40 Didysis žvejys 2 
07:05 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 Ekranai
21:30 Žinios
22:30 Mirtinos žaizdos
00:35 Dalasas 
01:25 Invazija

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 
12:35 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 Paskutinis skautas
23:10 Supermenas. Sugrįžimas
01:55 Taikinys 
02:40 Pingvinų pašto tarnyba

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 „Bitininkas“
12:30 „Gluchariovas“ 
13:35 TV parduotuvė
13:50 „Namas su lelijomis“ 
14:55 „Gurovo bylos. 
Bet kokia kaina“ 
16:00 Reporteris
16:50 „Baltoji vergė“ 
18:00 Reporteris
18:40 Lietuva tiesiogiai
18:50 „Gluchariovas“ 
20:00 Reporteris
20:30 „Raudonoji karalienė“ 
21:30 Patriotai
22:30 Reporteris
23:15 Lietuva tiesiogiai
23:45 Mano Europos Parlamentas
00:15 Nuoga tiesa. 
02:15 „Gurovo bylos. 
Trys dienos“ 
03:00 „Bitininkas“ 
03:45 „Sandoris“ 
04:30 „Rojus“
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04 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 Indo slėnio lobiai
12:45 Nematomas Havajų 
pasaulis 
13:40 Megrė 
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 Šerkšnas. 
23:55 „Ilsėkis ramybėje" 
departamentas 
01:30 Indo slėnio lobiai 
02:15 Nematomas Havajų pasaulis 
03:00 Savaitė. 
03:45 „Eurovizija 2018". 

05:00 Paskutinis žmogus Žemėje
06:15 Televitrina
06:30 Aladinas
07:00 Ančiukų istorijos
07:30 Keršytojų komanda
08:00 Aladinas
08:30 Mamyčių klubas
09:00 Kulinariniai triukai
09:30 Penkių žvaigždučių būstas

10:00 Pasaulis pagal moteris
10:30 Svajonių sodai
11:30 Keturkojis Kupidonas
13:20 Paveldėtojai
15:45 Simpsonai
16:10 Ekstrasensų mūšis
18:00 Raudonas kilimas
18:30 TV3 žinios
19:30 Geriausi mūsų metai. 
100-mečio šou
22:00 Jūrų pėstininkas. 
Užnugaris
23:50 Žiauriai baisi naktis 2
01:45 Kaltinamoji Keisė Antony
03:20 Per daug, per mažai

06:30 Muča Luča 
06:55 Tomas ir Džeris 
07:20 Ančiukai Duoniukai 
07:45 Neramūs ir triukšmingi 
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 Pelenės istorija. Jei batelis 
tiks
11:55 Pričiupom! 
12:25 Fantomas
14:25 Pamišę dėl šokių
16:40 Ne vienas kelyje
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Mes vieno kraujo
22:00 Žmogžudystė
23:55 Velnio apsėstieji
01:35 Balsuok už mane
03:05 Vaiduoklių namas 2

06:30 Baltijos galiūnų 
čempionatas. 
07:30 Sveikatos kodas
08:30 Tauro ragas
09:00 Baltijos galiūnų čempionato 
finalas. 
10:00 Pavariau 

10:30 Pragaro katytė 
11:25 Baltasis lokys. Seklys 
ledynuose
12:40 Vandenyno paslaptys su 
Džefu Korvinu 
13:40 Sveikinimai
16:00 Policijos akademija 
17:00 LKL čempionatas. Žalgiris 
– Dzūkija
19:30 Kaukazo belaisvė
21:35 Juodasis sąrašas
22:35 Gyvi numirėliai 
23:35 Saulės ašaros
01:30 Zombių karalius

05:35 „Sparnuočių gyvenimas. 
Signalai ir giesmės“
07:09 TV parduotuvė
07:25 „Pasaulis iš viršaus“
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 „Vaiduoklis kreivame 
veidrodyje“ 
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“. 

gera, kuro tipas-dyzelis, pavarų 
dėžė- mechaninė, Galia kW 103. 
TA iki 2019-08-26.  
Kaina 1100 Eur. Tel. 8 682 30 589. 
Rokiškis
• Opel Astra 1998 m. 2.0 60 kW. 
TA iki 2018 10 28. Kuro siurblio 
gedimas. Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 614 21 831. Rokiškis
• Dviratį, tvarkingas, paruoštas 

naujam sezonui.  3x7 bėgiai. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 623 47 157. 
Rokiškis
• Peugeot 307 2 l 66 kW 2002 12. 
Kaina 1550 Eur. Tel. 8 606 10 353. 
Rokiškis
• 1999 m., Renault Laguna 1,9CDI, 
dyzelis, hečbekas, mėlyna.  
Kaina 600 Eur. Tel. 8 674 22 216. 
Rokiškis

• SEAT Alhambra 1998 m. 1.9 
dyzelis. 66 kW Variklis geras, 
užsiveda gerai. Bėgiai jungami 
sklandžiai. Kėbulas, atsižvelgiant į 
automobilio amžių, –  tvarkingas. 
TA iki 2018 08. Kaina 1280 Eur. 
Tel. 8 615 65 652. Rokiškis
• VOLVO V40 1998 m. dyzelinas. 
Tvarkinga. Kaina 550 Eur.  
Tel. 8 618 32 311. Rokiškis

• Kalnų dviratį CUBE ltd pro, 
M dydis. Hidrauliniai diskiniai 
stabdžiai. Kaina 220 Eur.  
Tel. 8 670 11 657. Rokiškis
• 2003 m. FORD galaxy, 96 kW, 
6 pavarų dėžė, TA iki 2020 m. 
Kaina 2450 Eur. Tel. 8 626 70 030. 
Rokiškis
• Priekabą lengvajam automobiliui 
ir dokumentus. Tel. 8 673 48 041. 

Rokiškis
• 2003 m. Audi a6 2.5 TDI 120 
kW, automatinė greičių dėžė. 
Kaina 2150 Eur. Tel. 8 628 87 687. 
Zarasai
• MAZDA 323f, 1.5 65 kW, TA iki 
2018 10. Užsiveda, važiuoja gerai. 
Geros padangos. Kaina 300 Eur. 
Tel. 8 695 29 133. Rokiškis
• MB automobilį iš Vokietijos. 

Ką tik atlikta techninė apžiūra. 
Yra keturios vasarinės padangos. 
Kaina 1300 Eur. Tel. 8 621 70 229. 
Rokiškis
• Geros būklės 2007 m. dyzelinas, 
Toyota Corolla Verso iš 
Prancūzijos, atlikta TA, pakeisti 
tepalai, filtrai ir kt. Originali rida 
207 tūkst. km. Kaina 4500 Eur.  
Tel. 8 611 47 542. Rokiškis
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• Geros būklės tamsiai žalio 
perlamutro 1998 m. Audi 
A6 sedanas 1.9 TDI 81 kW 
automatinė greičių dėžė. Naujas 
kondicionieriaus siurblys, vandens 
pompa, pakeisti visi diržai su 
įtempėjais, originalūs stabdžių 
diskai, kaladėlės. Kaina 2700 Eur. 
Tel. 8 611 47 542. Rokiškis
• Tvarkingą 1999 m. pilkos spalvos 
Audi A6 Avant 1.9 TDI 81 kW. 
Pakeisti visi diržai su įtempėjais, 
vandens pompa, sintetiniai  tepalai, 
filtrai. Kaina 2300 Eur.  
Tel. 8 611 47 542. Rokiškis
• Moterišką dviratį Merida, 7 
pavaros. Kaina 220 Eur.  
Tel. 8 607 37 032. Rokiškis
• Kalnų dviratį Cube reaction pro, 
ratai 26, L dydis. Kaina 510 Eur. 
Tel. 8 628 93 099. Rokiškis
• 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

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• 3 korpusų plūgą, kabinamą prie 
traktoriaus trikampio.  
Kaina 300 Eur. Tel. 8 633 01 255. 
Anykščiai
• Kultivatorių, kabinamą prie 
traktoriaus trikampio, C formos 
noragėliai, naudotas.  
Kaina 250 Eur. Tel. 8 633 01 255. 
Anykščiai
• UAZ 469 ratą, buvęs atsarginis. 
Tel. 8 623 68 689. Utena
• Traktorinių variklių A-41,A-01 
purkštukus. Nauji purkštukai, 
sureguliuoti, 6 vienetai. Kaina už 
visus 50 Eur. Tel. 8 636 00 696. 
Rokiškis
• Kabiną traktoriui T-40, kabinos 
stiklus, prietaisų skydelį, 
akumuliatorių dėžę, žibintų 
laikiklius. Kabinos durys varstomos 
gerai. Tel. 8 616 35 640. Zarasai
• Traktoriaus T-40 kabiną.  
Nelankstyta, nesurūdijusi.  
Visos durys gerai varstomos.  
Tel. 8 616 35 640. Zarasai
• Savadarbį, vienvagį plūgą 
stambiu korpusu. Tiktų  T-25, 
T-40 tipo traktoriams.  
Kaina 130 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Naudotą traktoriaus DT-74 kuro 
baką. Arklinį plūgą. Mažas akėčias. 
22 cm diametro skriemulį.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis

BALDAI

• Geros būklės stiklinį staliuką. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 672 29 449. 
Rokiškis
• Dvi spintas. Perkant abi, kaina 
derinama. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 618 58 842. Rokiškis
• Lovą, išskiriama. Yra viena 
spintelė. Čiužiniai neišgulėti.  
Kaina 25 Eur. Tel. 8 618 58 842. 
Rokiškis
• Staliuką televizoriui, 56x82 cm. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• 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

BUITINĖ TECHNIKA

• Beveik naują sulčiaspaudę, kuri 
buvo tik išbandyta. Kaina 35 Eur. 

Tel. 8 678 05 029. Rokiškis
• Senovinę apie 100 metų 
veikiančią SINGER siuvimo 
mašiną. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 684 28 584. Rokiškis

DOVANOJA

• Du brezentinius lietpalčius.  
Tel. 8 624 30 623. Rokiškis
• Nemokamai atiduodu iškirstus 
krūmus, beržų šakas smulkinimui. 
Tel. 8 625 50 918. Rokiškis
• 3 mėnesių bavarų pėdsekį maišytą 
su haskiu. Tel. 8 628 53 026. 
Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Rankomis megztus šalikus - 
movas. Minkšti, purūs, moheros- 
vilnos siūlo. Tel. 8 628 05 729. 
Rokiškis
• Parduodu išdirbtą usūrinio šuns 
kailį. Tel. 8 624 30 623. Rokiškis
• Aulinukus. Dydis 40.  
Nauji. Kaina 5-10 eurų.  
Tel. 8 601 08 208. Rokiškis
• Firminėje pakuotėje originalų 
SEKONDA laikrodį. Stiklas 
mineralinis, mechanizmas 
japoniškas, ciferblatas 4,3 cm, 
juoda odinė apyrankė 22 cm. 
Laikrodis rodo laiką ir datą. 
Atsparumas andeniui 50M arba 
5ATM. Kaina 58 Eur.  
Tel. 8 616 15 320. Kaunas
• Striukę. Nauja.  
Kaina 30 Eur. Tel. 8 623 71 216. 
Rokiškis
• Labai gražų, juodo korpuso, juodo 
ciferblato visomis veikiančiomis 
rodyklėmis, juodu odos dirželiu 
laikrodį EYKI. Kaina negalutinė. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 616 15 320. 
Kaunas
• Žieminius vyriškus verstos odos 
batus, 43 dydžio, už simbolinę 
kainą. Tel. 8 619 15 769. Rokiškis
• Patrauklius klasikinius juodu 
ciferblatu ir juodu natūralios odos 
dirželiu bei baltu ciferblatu ir 
rudu odos dirželiu dėžutėse MB 
laikrodžius. Labai gražiai atrodo 
ant rankos bei atkreipia praeivių 
dėmesį. Kaina 27 Eur.  
Tel. 8 616 15 320. Kaunas
• Vyriškus natūralaus avikailio 
kailinius. Dydis 50-IV.  
Kaina 45 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Gražų sportinį-klasikinį NORTH 
laikrodį dėžutėje. Apyrankė – 
odinė, korpusas plieno, mygtukai, 
valdymo mygtukai ratukas bei 
užsegimas plieninis. Korpuso 
dydis 5cm, apyrankė 23,5cm ilgio, 
atsparumo vandeniui klasė 3ATM. 
Kaina 38 Eur. Tel. 8 616 15 320. 
Kaunas
• Tarybinės armijos avikailius. 
Mažai nešioti 52\54.  
Tel. 8 677 51 966. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Labai geros būklės CD grotuvą 
Sony CDX - MP40. MP3.  
Kaina 20 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
• CD grotuvą PLU2, P2 - 3030. 
MP3. Kaina 10 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

• 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-C7303N. MP3, 
WMA. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Kompiuterio kolonėles.  
Kaina 40 Eur. Tel. 8 624 33 529. 
Rokiškis
• Kompiuterio kolonėles.  
Tel. 8 656 75 102. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Juodmargę 3 veršių karvę. 
Veršinga, veršiuosis birželį. 
Kaina 700 Eur. Tel. 8 622 27 143. 
Kupiškis

IEŠKO DARBO

• Vyras ieško darbo statybose, galiu 
pjauti, kapoti malkas.  
Tel. 8 672 86 131. Rokiškis
• Ieškau nuolatinio grafikos 
dizainerio darbo. Tel. 8 671 38 438. 
Vilnius
• 37 m. vyras ieško darbo. Galiu 
kapoti malkas jas pjauti.  
Tel. 8 672 86 131. Rokiškis
• Ieškau darbo, turiu vairuotojo 
B  kategorijos pažymėjimą, 
traktorininko pažymėjimą (visos 
kategorijos), dirbau statybų 
technika. Tel. 8 603 03 994. 
Rokiškis
• Dirbanti mergina ieško papildomo 
darbo Rokiškyje. Galiu pasiimti iš 
darželio vaikutį arba padėti senyvo 
amžiaus žmogui. Tel. 8 670 21 793. 
Rokiškis
• Ieškau darbo, esu baigęs 
šaltkalvio, remontininko, 
suvirintojo specialybę. Dirbęs 2 
metus. Tel. 8 623 33 661. Rokiškis
• Galiu prižiūrėti senyvo amžiaus 
moterį. Tel. 8 616 73 825. Rokiškis
• Galiu prižiūrėti senyvo amžiaus 
moteris, turiu patirties. Taip pat 
ieškau valytojos darbo.  
Tel. 8 679 27 161. Rokiškis
• Ieškau darbo. Moku anglų, rusų 
kalbas. Dirbu kompiuteriu. 
Tel. 8 618 60 125. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu pjauti malkas, 
medžius ir galiu dirbti įvairius 
pagalbinius darbus.  
Tel. 8 695 78 132. Rokiškis

KITA

• Molinį servizą: stukliukai su 
grafinu, 6 vnt. Tel. 8 624 30 623. 
Rokiškis
• Indus: arbatos ir pietų servizus, 
stiklines, krištolinius ir molinius 
stikliukus. Tel. 8 624 30 623. 
Rokiškis
• Dviejų rūšių krištolinius 
stikliukus. Tel. 8 624 30 623. 
Rokiškis
• Stiklines, 8 vnt.  
Tel. 8 624 30 623. Rokiškis
• Arbatos servizą 5 asmenims.  
Tel. 8 624 30 623. Rokiškis
• Mažai naudotą pietų servizą 
6 asmenims. Tel. 8 624 30 623. 
Rokiškis
• Puikios būklės dienines spalvotas 
užuolaidas, plotis 8 m.  
Kaina 40 Eur. Tel. 8 612 47 934. 
Rokiškis
• 1949 m. datacijos monetą su J. V. 
Stalino portretu. Kaina tik 10 Eur, 
bet negalutinė. Tel. 8 616 15 320. 
Kaunas
• Keletą monetų carinės valdžios 
laikmečio. Prisiminimui su 
Aleksandro II portretu, 1898 m. 
datacijos, Aleksandro III portretu 
1912 m. datacijos, Nikolajaus 
I portretu 1859 m. datacijos, 
Romanovų dinastijos 1613-1913 
m. datacijos bei 1855 m. datacijos 
monetą „moneta rubl“. Kaina 8 Eur. 
Tel. 8 616 15 320. Kaunas
• Aliuminio laužą. Susverti ir 
paimti patiems. Tel. 8 625 50 918. 

Rokiškis
• Sausas malkas, atvežu.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Grūdų malūną, girnas, senovinio 
tipo antikvarą. Tel. 8 673 48 041. 
Rokiškis
• Seifą ir įvairias metalines 
uždaromas dėžes.  
Tel. 8 673 48 041. Rokiškis
• Autoklavą. Elektrinis, 
nerūdijantis, apie 100 l, su dangčiu, 
ant specialios kojos, patogus įspilti, 
naudotas valgykloje.  
Tel. 8 673 48 041. Rokiškis
• Rąstus viengubo pjovimo, 
išdžiovinti. Tel. 8 673 48 041. 
Rokiškis
• Malkas, skaldytas, sausas.  
Tel. 8 673 48 041. Rokiškis
• Krosnį Kalvis su mašinų 
gamykloje gaminta įmontuojama 
orkaite. Tel. 8 673 48 041. Rokiškis
• Roges arklines ir mažesnes. 
Gamintos, tvirtos rogutės malkoms 
vežti. Tel. 8 673 48 041. Rokiškis
• Likutį naujų, baltų, silikatinių 
plytų ir raudonų skylėtų.  
Tel. 8 458 33 355. Rokiškis
• Tuščią dujų balioną.  
Kaina 15 Eur. Tel. 8 622 37 821. 
Rokiškis
• Lygiavamzdžius šautuvus  Iž- 54 
12x70  ir  gaidukinį  Tula 16x 70. 
Tel. 8 686 91 017. Rokiškis
• Narvelį. Aukštis 49 cm, plotis 52 
cm. Šviestuvą vaikų kambariui.  
Tel. 8 615 39 228. 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
• Mažai naudotą nešiojamojo 17,3 
įstrižainės kompiuterio dėklą. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 624 30 623. 
Rokiškis
• HP. Veikiantis, CPU i5, ramu 
4 gb, hdd 80gb. Vaizdo korta 
integruota. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 629 32 946. Rokiškis
• OMNI conect. Veikia puikiai, 
pririštas prie Omnitelio.  
Kaina 10 Eur. Tel. 8 605 33 586. 
Rokiškis
• Xbox 360 žaidimus: Rugue 
warrior  –7 Eur. PES 2008 ir 2009 
kartu – 15 Eur, London 2012 – 8 
Eur, Winter sports 2010 – 6 Eur. 
Assassins creed brotherhood – 15 
Eur, Assassins creed –10 Eur, 
Assassins creed revelations – 10 
Eur, Call of duty modern warfare – 
3 Eur. Tel. 8 639 55 139. Rokiškis
• Modemą HUAWEI R207 
Vodafone. Veikia gerai, rištas prie 
BITĖS tinklo. Sudaro galimybę Wi-
fi turėti bet kur, svarbu kad veiktų 
BITĖ ryšys. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 614 86 759. Rokiškis
• Veikiantį Xbox 360, originali 
sistema, XBOX LIVE. Yra visi 
laidai, WIFI adapteris, 1 pultas su 
laidu, 2 išoriniai diskai (120GB 
ir 14GB), kortelė (256mb), 7 
originalūs žaidimai (Yra GTA 5). 
Kaina 75 Eur. Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Puikiai veikiantį, naudotą Huawei 
Y330-U01. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 611 01 678. Rokiškis
• Naują Nokia Lumia 520. Spalva 
balta. Dokumentai. Užblokuotas. 
Domina keitimas. Kaina 50 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
• 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
• Įvairių modelių telefonų 

kroviklius, ausines.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Geros būklės Samsung SGH - 
P310. Yra dokumentai. Domina 
keitimas. Kaina 40 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
• Nokia 603. Tvarkingas. Visiškai 
sukomplektuotas. Nešiotas su 
dėkliuku nesubraižytas.  
Kaina 30 Eur. Tel. 8 674 32 962. 
Rokiškis
• Nokia 5230. Tvarkingas. Viskas 
veikia. Pilna komplektacija.  
Kaina 20 Eur. Tel. 8 674 32 962. 
Rokiškis
• 2 metus naudotą telefoną 
Huawei P8 lite. Be subraižymų, 
su visomis plėvelėmis, yra dėklas. 
Būklė 10/9,5. Su visais priedais ir 
dokumentais. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 674 32 962. Rokiškis
• Telefoną SAMSUNG galaxy trend 
lite GT S7390. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 627 36 386. Rokiškis
• SONY xperia Z2, skilęs galinis 
stiklelis, naudotis netrukdo.  
Kaina 70 Eur. Tel. 8 670 11 657. 
Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują, 
mobilų telefoną iPhone 6 Space 
Gray 16 GB. Pilna komplektacija: 
dėžutė, ausinės, įkroviklis, 
adatėlė. Imei sutampa. Apsauginis 
stikliukas, dėkliukas. Domina 
keitimas. Kaina 210 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• NOKIA 1616. Kaip nauja.  
Kaina 12 Eur. Tel. 8 605 33 586. 
Rokiškis
• Sony m4 aqua. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 684 90 247. Rokiškis
• 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

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Garažą prie DNB banko, 7 
korpusas pietinė pusė.  

Tel. 8 614 66 272. Rokiškis
• Garažą Pagojės kvartale, antras 
korpusas, pietinė pusė.  
Kaina 2650 Eur. Tel. 8 620 18 791. 
Rokiškis
• Parduodu dvigubą sodą (12 a) 
Obelėlės 6-toji g. 15, Steponių k. 
Sklype stovi nevisiškai įrengtas 
dviejų aukštų mūrinis sodo namas. 
Sklypas kraštinis. Nėra elektros 
įvado. Dėl kainos galimos derybos. 
Kaina 3700 Eur. Tel. 8 616 80 160. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą su naujais 
baldais ir buitine technika. 
Remonto nereikia, virtuvės baldai 
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įmontuoti. Rokiškio mikrorajone. 
Galima derėtis. Kaina 29000 Eur. 
Tel. 8 600 15 990. Rokiškis
• Išpuoselėtą  ir  prižiūrėtą sodą 
Vėtrungės sodų bendrijoje, 
Lakštingalų g. 18.  Žemės plotas 
- 627 kv. m. Kraštinis sklypas. 
Statiniai: namelis - 27 kv. m, trys  
kambariai ir  palėpė; šiltnamis; 
lauko WC. Sodas ribojasi su 2 
tvenkiniais. Kaina 5000 Eur.  
Tel. 8 659 15 118. Rokiškis
• 1 kambario butą Jaunystės g. 21. 
Buto plotas 36,22 kv. m, ketvirtas 
aukštas, įstiklintas balkonas, rūsys. 
Butas tvarkingas, labai šiltas 
ir jaukus, remontuotas  prieš 5 
metus. Didelė virtuvė - 9,21 kv. 
m. Sutvarkyta laiptinė, draugiški 
kaimynai. Tel. 8 659 15 118. 
Rokiškis
• 4 kambarių tvarkingą butą 
mūriniame name, antrame aukšte, 
Algirdo g., Rokiškyje. Namas 
įtrauktas į renovacijos planus. Šalia 
darželis, mokyklos, meno ir sporto 
ugdymo įstaigos. Yra balkonas, 
didelis rūsys, šarvo durys, 
plastikiniai langai. Kaina 24000 
Eur. Tel. 8 627 44 052. Rokiškis
• 2 kambarių butą Kavoliškyje, 
Melioratorių g, 4/4 aukštas. 
Bendras plotas - 47 kv. m, WC ir 
vonia atskirai, įstiklintas balkonas, 
šildymas dujomis ir kietu kuru. 
Butui reikalingas remontas. Taip 
pat yra du rūsiai, tvartelis, dvi 
malkinės, 4 a žemės.  
Tel. 8 620 15 073. Rokiškis
• Rokiškyje, patogioje vietoje 
1 kambario butą su daliniais 
patogumais. Yra šildymui malkų, 
žemės daržui. Galima gyventi iš 
karto. Tel. 8 618 53 925. Rokiškis
• 1 kambario butą, 37.34 kv. m, 
3 aukštas, Vilties g. 24 name. 
Reikalingas remontas.  
Kaina negalutinė. Kaina 8200 Eur. 
Tel. 8 628 39 955. Rokiškis
• Prie ežero izoliuotą butą 
tipiniame dvibutyje name- 
sodyboje (visas I a.), ūkinių 
pastatų komplektas, valda 38 a. 
Šildymas centrinis autonominis, 
vonia, tualetas. Galimas keitimas 
į 1 k. butą Rokiškyje, žemės ūkio 
paskirties žemę. Tel. 8 623 00 082. 
Rokiškis
• Obeliuose tvarkingą, 80 
kv.m butą. Butas 3 iš 4 aukšte. 
Suremontuotas. Su baldais ir 
buitine technika. Kaina sutartinė. 
Jei domina,  klauskite. 
Tel. 8 605 66 373. Rokiškis
• Tvarkingą 2 kambarių butą 
su naujais baldais, virtuvės 
baldai nauji, įmontuoti, su 
buitine technika. Galima iš karto 
gyventi, nieko netrūksta. Labai 
arti parduotuvės IKI, NORFA, 
MAXIMA, turgus, autobusų stotis, 
3 iš 9 aukštų. Butas saulėtas, ne 
kampinis. Kaina 28000 Eur.  
Tel. 8 600 15 990. Rokiškis
• Garažą prie prekybos centro 
NORFA. Tel. 8 614 76 406. 
Rokiškis

NUOMA

• Dirbanti pora ilgam išsinuomotų 
1-2 kambarių butą. Gyvūnų ir 
vaikų neturime. Tel. 8 624 44 779. 

Rokiškis
• Išsinuomosiu žemės ūkio 
paskirties žemę aplink Kriaunas, 
Laibgalius, Lašus, Jūžintus, 
Baršėnus, Juozapavą.  
Tel. 8 693 11 337. Rokiškis

PASLAUGOS

• Greitai ir kokybiškai dengiame ir 
remontuojame stogus. Skardiname, 
taisome ir valome kaminus, statome 
karkasinius pastatus, apšiltiname 
fasadus, apskardiname palanges. 
Tel. 8 608 09 520. Rokiškis
• Meistras, be žalingų įpročių, 
atlieka vidaus apdailos darbus.  
Tel. 8 688 79 168. Rokiškis
• Atliekame: statybos, lauko ir 
vidaus apdailos darbus.  
Tel. 8 627 23 497. Rokiškis
• TAKSI paslaugos visą parą.  
Tel. 8 600 36 474. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Naudotą, geros būkles, 
funkcionalią maitinimo kėdutę. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 658 55 210. 
Rokiškis
• 3 dalių vežimėlį. Labai geros 
būklės. Tinka ir mergaitei, ir 
berniukui. Tel. 8 656 88 167. 
Rokiškis
• Vežimėlį, 4 pripučiami ratai, 
spalva pilka/raudona. 
 Kaina 35 Eur. Tel. 8 673 90 577. 
Rokiškis
• 2 supamus arkliukus, stumduką ir 
žaislą. Viskas po 15 eurų.  
Tel. 8 625 50 495. Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Rastas automobilio valstybinis 
numeris KEJ 897.  
Tel. 8 616 25 145. Rokiškis
• Prie Panevėžio g. 10 namo  
rasti raktai. Tel. 8 611 28 684. 
Rokiškis
• Pamečiau pasą, gal kas radote? 
Tel. 8 629 88 529. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Reikalingi darbininkai dirbti 
miške. Tel. 8 686 93 758. Rokiškis
• Reikalinga moteris 7 m. vaiko 
priežiūrai. Privalumas – vairuotojo 
pažymėjimas. Skambinti po 12 val. 
Tel. 8 698 19 894. Rokiškis
• Reikalinga pardavėja savaitgaliais 
dirbti turguje. Tel. 8 610 27 380. 
Rokiškis

• Siūlau darbą buhalterei ne pilnai 
darbo dienai. Skambinti po 18 val. 
Tel. 8 604 29 894. Rokiškis
• Darbas automobilių poliruotojui, 
salonų valytojui. Darbo patirtis 
nebūtina, apmokome.  
Tel. 8 608 47 288. Rokiškis
• Ieškau stogdengių darbui 
Vokietijoje, Berlyno priemiestyje. 
Reikalingi tik profesionalai. 
Atlyginimas mokamas kas 2 
sav. reguliariai, pervedamas į 
darbininkų asmenines sąskaitas. 
Darbo rūbais, gyvenamu plotu, 
darbo įrankiais rūpintis nereikia. 
Kaina 3500 Eur. Tel. 8 676 63 922. 
Rokiškis
• Firma skubiai ieško LKW darbui 
Vokietijoje. Krovinių pervežimui 
cisternomis. Turėti: FS KI CE, 
KOD-95, ADR-Schein. Geras 
atlyginimas, draugiška atmosfera, 
suteikiamas apgyvendinimas.
Tel.+4917645769467.  
Tel. 8 698 23 751. Rokiškis
• ŽŪB „Ilzenbergas“ reikalinga 
darbuotoja dirbti pieno ceche, 
gaminti pieno produktus. Skubiai! 
Tel. 8 607 65 264. Rokiškis
• Reikalingi darbininkai dirbti 
stogdengiais. Tel. 8 687 73 069. 
Rokiškis
• 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

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Jonsered CB2234 grandininį 
pjūklą, mažai naudotas, tvarkingas. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 612 39 769. 
Rokiškis
• Pjūklą GARDEN (Danija), 45cc. 
Kaina 65 Eur. Tel. 8 602 50 283. 
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Naujas gręžimo stakles 350 W. 
Kaina 70 Eur. Tel. 8 610 77 145. 
Rokiškis
• Medinius, įstiklintus, dažytus 
langų rėmus. Aukštis 1,38 cm. 
plotis nuo 0,63 cm. Įvairių dydžių. 
Tel. 8 458 33 355. Zarasai
• Vienfazį elektrinį radiatorių 
aliumininiu korpusu 2,0 kW 
galingumo. Tiktų nedidelei buitinei 
patalpai, garažui ir t.t..  
Kaina 45 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Klijuojamą smėlio spalvos sienų 
dangą, apie 20 kv.m.  
Kaina 20 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Trifazį, padinį elektros variklį 2,2 
kW galingumo, 900 aps/min.  
Kaina 50 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Naudoto juostinio transporterio 
rėmą. Susideda iš dviejų dalių. 
Bendras ilgis 9.5 m. (tiktų          
bokšteliui, tilteliui, žaibolaidžiui ir 
t. t.). Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Įvairias metlacho plyteles. 
Nebrangiai. Tel. 8 677 51 966. 
Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO  
PREKĖS

• Naują  kompaktišką treniruoklį 
SMART WONDER CORE.  
Yra kompaktinis diskas  pratimams. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 670 27 742. 
Rokiškis
• Lygumų slides su batais.  
Kaina 35 Eur. Tel. 8 674 54 495. 
Rokiškis

Pernai nupirkti 144 GMP
automobiliai, šiemet perkami dar 38

Pernai Sveikatos apsau-
gos ministerija gydymo įstai-
goms nupirko 144 greitosios 
medicinos pagalbos (GMP) 
automobilius, šiemet perka-
mi dar 38 (Sveikatos apsau-
gos ministerijos nuotr.).

Kaip pranešė ministerija, 
šalies GMP automobilių par-
kas atnaujinamas Europos Są-
jungos (ES) fondų ir valstybės 
biudžeto lėšomis.

Pernai ES lėšomis (už be-
veik 5,7 mln. eurų) nupirkti ir 
gydymo įstaigoms paskirstyti 
72 GMP automobiliai, skirti 
pacientams ant neštuvo ar kė-
dėje vežti, pirminei apžiūrai 
bei intensyviai priežiūrai at-
likti. Dar 22 GMP automobi-
liai, nupirkti iš sutaupytų ES 
fondų lėšų, šiuo metu įrengi-
nėjami ir gydymo įstaigoms 
bus išdalinti artimiausiu 
metu.

Be to, 50 GMP automobi-
lių (už beveik 2,5 mln. eurų) 
pernai įsigyta panaudojant 

valstybės investicijų progra-
mos (VIP) lėšas. Pastarieji 
automobiliai įstaigoms bus 
pristatyti antrą šių metų ke-
tvirtį. Jie bus skirti greitosios 
medicinos pagalbos paslau-
gas teikiančioms gydymo įs-
taigoms, kurių automobiliai 
netinkami naudoti po autoa-
varijos, dėl techninio gedimo 
ar nusidėvėjimo. Taip pat bus 
atnaujinti visi automobiliai, 
kurių rida yra daugiau kaip 
500 tūkst. kilometrų, bei dalis 
automobilių, kurie eksploa-
tuojami ilgiau nei aštuonerius 
metus.

Šiemet VIP programos lė-
šomis suplanuoti pirkti GMP 
automobiliai taip pat bus skirti 
pakeisti ilgiau kaip aštuone-
rius metus eksploatuojamus 
automobilius.

Naujienų agentūros BNS 
informaciją atgaminti visuo-
menės informavimo priemo-
nėse bei interneto tinklala-
piuose be raštiško UAB BNS 
sutikimo draudžiama.
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PARODOS:
Viešojoje bibliotekoje
Knygų paroda „Lietuvos vėliavos spalvos bibliotekos lange“.
Spaudinių paroda Knygų paroda „100 antraštėje“.
 Stendinė paroda „Rokiškio viešajai bibliotekai-95“.
Skaitykloje (Taikos g. 19)
Rokiškio krašto muziejaus foto nuotraukų paroda „Vasario 16-osios 

Nepriklausomybės Akto signatarai“.
Mobili paroda „Mažos tautos didelė kalba“.
Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje
Spaudinių paroda „Atkurtos Lietuvos valstybei  – 100“.
Spaudinių paroda, skirta poetui Sigitai Gedai.
Rokiškio rajono ikimokyklinio bei priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių 

darbų paroda „Kas yra 100?“, skirta Lietuvos Valstybės atkūrimo100-čiui. 
RENGINIAI:
Viešojoje bibliotekoje
Kovo 7 d. 17.30 val. – knygos „Prezidento žvalgas: DU GYVENIMAI“ 

pristatymas. Dalyvauja knygos sudarytojas, Seimo narys Arvydas Anušauskas.
Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje
Kovo 8 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 
nuotaika bus ne-
kokia, jei turite 

dirbti rutininį darbą ir esate 
visaip ribojami aplinkybių. 
Jums norėsis improvizuoti, 
nesilaikyti taisyklių, leistis į 
kelionę, varžybas ar kt. Ga-
lite gauti žinią iš užsienio. 
Kur bebūtumėte, itin atsa-
kingai elkitės kelyje. Regis, 
jus domins įvairios nuolai-
dos prekėms ar paslaugoms, 
draudimas. Nebloga ši savai-
tė ataskaitoms, mokslams, 
projektų pristatymui. O jeigu 
keliaujate, tai, ką pamatysite 
ar išgirsite, jus itin sudomins, 
išplės akiratį.

JAUTIS. Sa-
vaitės pradžioje 
santykiai su aplin-
kiniais bus ne vien 

harmoningi. Gali tekti aiškin-
tis nesusipratimus, tarpinin-
kauti. Iš jūsų bus reikalau-
jama konkretumo, aiškumo. 
Tikriausiai stengsitės sutvar-
kyti kai kuriuos finansinius 
reikalus. Jeigu turite teisinių 
klausimų, pravartu konsul-
tuotis. Regis, gausite žinią, 
žadančią reikalingas permai-
nas ar paskolą. Vis dėlto per 
dideli norai ves į aklavietę. 
Savaitgalį itin domins kelio-
nės, tuo tikslu turbūt naršy-
site po internetą. Galbūt kaž-
kokį maršrutą pasirinksite ir 
užsisakysite.

DVYNIAI. Šią 
savaitę jums rei-
kėtų apsišarvuoti 
kantrybe. Tuomet 

galėsite patirti džiaugsmą 
draugystės, partnerystės sri-
tyje, atrasti tai, ko jums trūko. 
Regis, susitarsite dėl įsidarbi-
nimo, tarpininkavimo, finan-
savimo ar pan. Išties galite 
nemažai nuveikti, padedant 
kitiems. Turėtumėte užbaig-
ti anksčiau pradėtą darbelį, 
derybas. Labiau rūpinkitės 
įvaizdžiu, sveikata. Saugoki-
tės avarijų. Savaitgalį atsar-
giai elkitės su pinigais, nes 
galimi praradimai. Galbūt 
kiek nuvils žmogus, kuris 
jums kažkuo įsipareigojęs.

VĖŽYS. Šią 
savaitę jums tu-
rėtų sektis ir mei-
lės srityje, ir tose 

veiklos srityse, kuriose la-
bai praverčia kūrybingumas, 
dvasinė išmintis, platus aki-
ratis. Seksis vilioti priešingą 
lytį, bendrauti su augančia 
karta, lavinti, mokyti. Turbūt 
teks pagalvoti ir apie išorinį 
įvaizdį bei aplink save siek-
ti daugiau tvarkos, švaros. 
Jeigu eisite į darbo pokalbį, 
padarysite gerą įspūdį. Sa-
vaitgalį nemalonių emocijų 
gali sukelti kitaip mąstantys 
asmenys arba pasikeitęs arti-
mų santykių pobūdis. Labiau 
įsigilinkite į kitų žmonių situ-
aciją.

Astrologinė prognozė ateinančiajai savaite
LIŪTAS. Šią 

savaitę daugiau 
dėmesio pravartu 
skirti sau, savo as-

meninei erdvei, šeimai, vai-
kams, buičiai. Nesistenkite 
užsigriebti per daug darbų. 
Pakaks ir vienos užduoties, 
kad ją įvykdę jaustumėtės pa-
tenkinti. Nusipelnysite aplin-
kinių simpatijų, kažkuo gali 
pasitarnauti seni gerbėjai, 
rėmėjai. Tikėtina puiki kūry-
binė savirealizacija. Savait-
galis skatins sportuoti, kurti, 
keliauti, bet tuo pačiu būsite 
jautrūs, lengvai pažeidžiami 
sveikatos prasme. Regis, per-
žiūrėsite garderobą ir džiaug-
sitės jį stilingai atnaujinę.

M E R G E L Ė . 
Nuo pirmadienio 
pravartu spręsti 
verslo, turto, pi-

niginius klausimus. Emoci-
jų sukels žinia apie draugą 
ar artimą žmogų. Naudos 
žada trumpa komandiruotė, 
reklama ar pan. Seksis pa-
sinaudoti informacija bei ją 
gauti, skleisti. Raskite laiko 
pasitvarkyti buityje, saugo-
kite namus nuo vagių, o ar-
timuosius - nuo nevykusių 
pagundų, beprasmio išlaida-
vimo. Savaitgalį jums labai 
norėsis leisti laisvalaikį kar-
tu su dominančiu žmogumi. 
Sunku bus atsispirti rizikin-
goms pagundoms. Galite pa-
kliūti į keblią situaciją.

S VA R S T Y -
KLĖS. Šią savaitę 
labai svarbu prieš 
ką nors darant ar 

nusprendžiant rimtai pagal-
voti, kaip tai paveiks santy-
kius, perspektyvas. Palanku 
preliminariai tartis dėl uždar-
bio šaltinių, bendradarbia-
vimo. Į gera turėtų pakrypti 
verslo reikalai ar projekto 
eiga, pasirodys vilčių teikian-
tys rezultatai. Jei dairotės ne-
kilnojamojo turto įsigijimui 
arba norite kažką parduoti, 
išnuomoti, tikėtinas palankus 
variantas. Savaitgalį daug 
bendrausite su artimaisiais, 
kaimynais. Galvokite, ką sa-
kote, negadinkite sau ir ki-
tiems nuotaikos.

S K O R P I O -
NAS. Šią savaitę 
turėsite vikriai 
suktis, jei esate 

susiję su pramogų verslu, 
meno sfera. Palanku daly-
vauti varžybose, konkursuo-
se, demonstruoti talentus bei 
gundymo meną. Yra tikimy-
bė sulaukti pasiūlymų vers-
lo, finansų, prekybos sferoje. 
Galimos pajamos iš nuomos, 
komercijos. Savaitgalį tiktų 
susitikti su bičiuliais, ger-
bėjais, giminaičiais. Tačiau 
jums derėtų skirti laiko kūno 
kultūrai, įvairioms sveikati-
nimo procedūroms. Masažas, 
pirtis, įvairus sportas išties 
išeis į naudą.

ŠAULYS. Sa-
vaitės pradžioje 
sugebėsite kū-
rybiškai mąstyti 

bei girdėti intuicijos balsą. 
Jums gali būti išpasakoti 
slapti troškimai. Tik nenu-
alinkite savęs kontaktais ir 
darbais. Labiau rūpinkitės 
vaikais. Jums derėtų kiek 
sumažinti reikalavimus sau 
bei artimiesiems. Be spau-
dimo, skubos viskas seksis 
tik geriau. Galima nauda iš 
slaptų susitarimų, konfiden-
cialios veiklos. Nuo savaitės 
vidurio situacija keisis. Kuo 
iniciatyvesni ir veiklesni 
tapsite, tuo daugiau pasiek-
site. Tikėtini neblogi rezul-
tatai scenoje, sporte.

OŽIARAGIS. 
Šią savaitę galite 
nemažai nuveikti. 
Turėtų džiuginti 

pažintys, visuomeninė veikla. 
Iš pažįstamo asmens, draugo 
gauta žinia, pakvietimas turė-
tų jums paglostyti savimeilę. 
Panašiai pasijusite ir sulaukę 
kolektyvinio palaikymo aktu-
aliu klausimu. Nuo ketvirta-
dienio jau nederėtų užsiimti 
sunkiais darbais, dalyvauti 
susibūrimuose. Palankesnis 
metas meninei veiklai, socia-
liniams interesams, labdarai, 
projektų rašymui. Savaitgalį 
bus nelengva įtikti kitiems, 
tačiau įmanomas įdomus lais-

valaikis.
VA N D E N I S . 

Šią savaitę jums 
norėsis nuoty-

kių, lengvų pergalių. Gera 
iškalba, nuovokumas turės 
lemiamą reikšmę, jei mė-
ginate įsidarbinti. Vis dėl-
to privalote būti dalykiški, 
pareigingi, nevėluoti į susi-
tikimus ir pan. Tik kokybiš-
kas darbas garantuos gerą 
rezultatą bei apčiuopiamą 
naudą. Tikėtini rimti pokal-
biai su viršininkais, užsako-
vais. Jūsų ryšiai su draugais 
ir įtakingais pažįstamais 
gali padėti išspręsti kai ku-
rias problemas. Savaitgalis 
žada susitikimus, bet ne visi 
jie džiugins. Saugokitės in-
fekcijų ir vagysčių.

ŽUVYS. Šiuo 
metu galite nema-
žai nuveikti, pasi-
telkę reikalingas 

žinias ir naujausią informaci-
ją. Nusimato netikėtumai per 
asmenį iš toli. Arba jus palies 
naujovės, įvykiai, susiję su 
užsieniu, mokslu, teisėtvar-
ka. Nors dalykiniai reikalai 
kels keblumų, galima tikėtis 
geranoriškos pagalbos. Gal-
būt tai, kas buvo neaišku, 
kažkaip konkretizuosis. Sa-
vaitgalį sugebėsite padaryti 
gerą įspūdį pašnekovams, 
publikai. Gana sklandžiai 
klostysis ir meilės arba vers-
lo reikalai, tačiau dėl jų gali 
nukentėti draugystė.

MAISTO PRODUKTAI

• Medų po 3,50 Eur už kilogramą. 
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Balalaiką, parvežta iš Maskvos 
1980 metais. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 684 28 584. Rokiškis

PAŽINTYS

• 47 m. moteris susipažintų su 
paprastu, panašaus amžiaus 
vyriškiu rimtai draugystei.  
Tel. 8 611 28 810. Rokiškis

PERKA

• Brangiai elnių, briedžių, danielių 
ragus. Siūlyti dideliais ir mažais 
kiekiais. Tel. 8 628 41 653. 
Rokiškis

• Elnio, briedžio, danielio ragus, 
dideliais ir mažais kiekiais. 
Atvykstame. Kaina 99 Eur.  
Tel. 8 602 00 790. Rokiškis
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ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

Skambutis į duris:
– Atleiskite, aš renku aukas 

naujam baseinui.
– Prašau, štai jums kibiras 

vandens.
*** 

Medicinos institute vyksta 
egzaminas. Profesorius, 
rodydamas studentui į krūtinę, 
klausia:

– Kur aš patekčiau, jei 
durčiau čia?

– Į kalėjimą!
***

Pas psichiatrą:
– Daktare, aš nuolat 

sapnuoju ta patį košmarą: 
uošvienę, kuri už pavadėlio 
vedžioja krokodilą. Jūs tik 
įsivaizduokit: gruoblėta, 
žalsvai pilka oda, tamsiai 
rudos karpos, neapykanta 
degantis žvilgsnis ir baisūs, 
geltoni ir aštrūs dantys…

– Taip, tai iš tikro baisu…
– Palaukit, daktare, 

aš dar apie krokodilą 
nepapasakojau…

***
– Šie kvepalai, ponia, yra 

paskutinis mados klyksmas. 
Jie kvepia chloru.

– Ką tai gali reikšti?
– Žmonės manys, kad 

jūs esate verslininkė ir turite 
plaukimo baseiną.

***

Pastorius sako pamokslą. 
Prie jo prieina vienas iš 
klausytojų ir sako:

– Tėve, gretimoje salėje 
vyrai žaidžia pokerį!

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

***
– Sakykite, kur jūs laikote 

savo santaupas?
– Kaip čia pasakius... 

Mintyse.
***

Prieš miegą išgėriau 
valerijono lašų ir visą naktį 
sapnavau, kad mane bučiuoja 
kažkoks ūsuotas vyriškis. 
Kitą kartą, prieš gerdama 
valerijoną, išgrūsiu katiną į 
kitą kambarį.

***
Santuokos privalumas 

moters akimis: iš nuobodaus 
vakarėlio gali išeiti nutaisiusi 
liūdną miną, sakydama: 
„Vyras barsis” ir neprireiks 
daugiau nieko aiškinti.

***
Nesinaudoju socialiniais 

tinklais. Tiesiog vaikštau 
gatve ir sakau nepažįstamiems 
žmonėms, ką aš geriu ir 
valgau, kaip pas mane reikalai 
namuose ir darbe. Jau turiu tris 
sekėjus: vienas daktaras ir du 
policininkai.

***
Motina moko dukrą:
– Vyrą reikia rinktis labai 

atidžiai ir atsargiai. Štai 
pavyzdžiui, tavo tėvas, auksinių 
rankų žmogus. Sugedo 
skalbimo mašina – pataisė. 
Sugedo šaldytuvas – pataisė. 
Sugedo klozetas – pataisė. Tai 
štai atmink, jei surasi gyvenime 
į jį panašų, bėk kuo toliau, 
nes niekada neturėsi nei vieno 
naujo daikto.

***
Visi rimti santykiai 

prasideda nuo: „Na gerai, 
nueisiu į tą pasimatymą, vis 
tiek neturiu, ką veikti..”

***
Jeigu vyras keturis kartus 

pasuks į kairę, tai pagal 
geometrijos taisykles, jis grįš 
namo.

***
Pas gerą šeimininkę 

viskas turi blizgėti – ypač 
žiedai ir auskarai.

***
Su moterimi reikia elgtis, 

kaip su kate: glamonėti, 
lepinti ir išvis džiaugtis, kad 
namo grįžo.

***
Už kiekvienos nuostabios 

asmenukės slypi 50 prieš tai 
ištrintų nelabai nuostabių 
asmenukių.

Ieškokite Rokiškio 
prekybos centruose!

Orų prognozė kovo 2-5 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Kovo 2 d. Naktį -11

Dieną -6
R, 
3-8 m/s

Vietomis pasnigs, 
galimas plikledis.

Kovo 3 d. Naktį -11
Dieną -5

R,
2-6 m/s

Kovo 4 d. Naktį  -12
Dieną -4

PR, 
2-7 m/s

Kovo 5 d. Naktį -9
Dieną -3

PR,
2-7 m/s

Kai kur snyguriuos.

VAIZDO TECHNIKA

• Gerai veikiantį televizorių VIDO. 
72 cm. įstrižainė, yra pultas. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 627 36 386. 
Rokiškis
• Naują vaizdo registratorių 
PRESTIGIO. Filmavimo raiška 
1920x1080, 30 fps. Automobilinis 

laikiklis, automobilinis kroviklis, 
USB laidas, instrukcija. 
Kaina 90 Eur. Tel. 8 693 11 337. 
Rokiškis
• Du VIDO televizorius.  
Kaina 25 Eur. Tel. 8 625 24 087. 

AUGALAI

• Pradeda žydėti pirmosios tulpės. 
Raudonos, geltonos ir violetinės 
spalvos. Priimu išankstinius 
užsakymus.  
Kavoliškis, Ramybės g. 4.  
Tel. 8 615 37 052. Rokiškis

Rokiškis
• TV imtuvą, priedėlį skaitmeniniai 
TV prie kompiuterio, naujas.  
Kaina 20 Eur. Tel. 8 625 81 278. 
Rokiškis


