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Rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Kovo 27–oji, 
antradienis, 
13 savaitė.
Iki metų pabaigos 
liko 279 dienos.

Tarptautinė teatro diena.
Saulė teka 7.07 val.,  
leidžiasi 19.47 val.  

Dienos ilgumas 12.36 val. 
Mėnulis –priešpilnis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Aleksandras, Alkmenas, Lidija, 
Rupertas, Rūta, Sanrimas, Santara.

Rytoj: Girmantė, Odeta, 
Rimkanta, Rimkantas, Rimkantė, 

Siksta, Sikstas, Vigailė.
Poryt:  Almantė, Bertoldas, 

Kleopatra, Manvydas, Sandra.

Dienos citata
„Gyvenimas pats savaime 
nėra nei gėris, nei blogis, o 
tik jų buveinė; koks jis bus, 
priklausys nuo mūsų pačių“ 

(M. de Montenis).

Dienos skaičius 
60 tūkst.  

Tiek Eur šiemet skirta 
rajono smulkaus ir vidutinio 
verslo plėtros programai. 

Prognozuojama, kad ši suma 
gali didėti. 3 p. 

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1977 m. įvyko tragiškiausia 
pasaulio aviakatastrofa 
– Kanarų salų Tenerifės 

nusileidimo take susidūrus ir 
užsidegus dviem „Boeing 747“ 

lėktuvams, kurie priklausė 
kompanijoms KLM ir „Pan-

Am“, iš 644 keleivių abiejuose 
lėktuvuose žuvo 583.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1441 m. Lietuvos didžiojo 
kunigaikščio Kazimiero 

privilegija Trakų karaimams 
suteikta savivalda - 
Magdeburgo teisė.

Post 
scriptum

Gyvenimas be žmonos – 
kaip daržas be tvoros.

Rajono laikraštis

2 p.

Rajono taryboje „Tėve mūsų“ 
stebuklo neprišaukė – 
posėdį užbaigs balandžio 6-ąją

2 p.
Rajono taryba batalijas dėl vicemero ir savivaldybės administracijos direktoriaus postų tęs jau po Velykų. Jeigu... iki tol nebus įvestas tiesioginis valdymas.                                         M. Meilutės nuotr.

„Skrydžio į ateitį“ pasekmės: 
trūko Virginijaus Lukošiūno 
kantrybė

Pagrindinis Augustinavos kelias – lyg ralio trasa

4 p.



2 psl. 2018-03-27
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Rajono taryboje „Tėve mūsų“ stebuklo neprišaukė – 
posėdį užbaigs balandžio 6-ąją

Rajono tarybos nariai Nobelio premijos už laiko mašinos išradimą, ko gero, negaus: mero 
ataskaita, skirtingai nei rašte,  visgi patvirtinta.                                                 M. Meilutės nuotr.

Kovo 23 diena turėjo būti svar-
bi ir rajono tarybos nariams, ir 
gyventojams – iki šios dienos ra-
jono taryba turėjo apsispręsti dėl 
vicemero ir savivaldybės adminis-
tracijos direktoriaus. Deja, malda 
prasidėjusiame posėdyje šie, svar-
biausi,  klausimai nebuvo išspręsti. 
Patvirtinus rajono savivaldybės 
mero, rajono tarybos, savivaldybės 
administracijos direktoriaus bei 
kelių rajono įstaigų vadovų meti-
nes ataskaitas bei daugiau nei pusę 
numatytų klausimų, 4 valandas 
trukęs posėdis bendru sutarimu 
buvo perkeltas į balandžio 6-ąją.

Tik egzorcisto betrūko…
Rajono meras Antanas Vagonis 

posėdžio pradžioje eilinį kartą pri-
bloškė jo dalyvius: rajono tarybos 
nariams pasiūlė atsistoti, susikibti už 
rankų ir kartu su juo sukalbėti „Tėve 
mūsų“ maldą. „Tik egzorcisto čia be-
trūksta“, – tarpusavyje šnabždėjosi 
posėdžio svečiai. Posėdžio pradžia 
buvo gana nervinga, mat jo išvaka-
rėse rajono meras paviešino taip va-
dinamos rajono tarybos „aritmetinės 
daugumos“ kai kurių narių pasirašy-
tą raštą, kuriame jau trečiadienį buvo 
prognozuoti penktadienio rajono 
tarybos įvykiai: nepatvirtinta mero 
ataskaita, nepaskirti rajono viceme-
ras ir savivaldybės administracijos 
direktorius, todėl raštą pasirašę as-
menys kreipėsi į Seimą, Vyriausybę 
bei jos atstovę Panevėžio apskrityje, 

kad būtų rajone įvestas tiesioginis 
valdymas. 

Visgi tarybos posėdyje buvo pa-
siruošta priimti visus dienotvarkėje 
numatytus 44 klausimus, tarp kurių ir 
vicemero bei savivaldybės adminis-
tracijos direktoriaus skyrimo klausi-
mai. Tačiau dar prieš imantis svarsty-
ti pirmuosius klausimus,  kandidatė 
į savivaldybės administracijos direk-
toriaus postą Nataša Aleksiejeva pa-
skelbė: „Prašom nesvarstyti mano 
kandidatūros tarybos posėdžiuose, 
kol nėra politinio susitarimo. Manau, 
kad turite pagaliau susitarti dėl šių, 
nuolat svarstomų dviejų klausimų ir 

pereitumėte prie kitų klausimų, kad 
vyktų tolimesnis darbas“.

„Laiko mašina“ sugedo?
Pirmasis iš „jautrių klausimų“ 

– mero ataskaita. Kaip teigiama tre-
čiadienį pasirašytame rašte, ji buvo 
nepatvirtinta. Tačiau ar rašto pavie-
šinimas, ar noras siekti kompromiso 
tarp „aritmetinės daugumos“ ir mero 
lėmė, kad ji visgi buvo patvirtinta. 
Mero ataskaita susilaukė daugiausiai 
tarybos narių komentarų, jog atas-
kaitoje turėtų būti ne tik padaryti, bet 
ir nepavykę padaryti darbai. Tačiau 
mero teiginys, kad tai užimtų net kelis 

kartus daugiau laiko, nes apie 80 proc. 
darbų – nepavykę, didesnių diskusių 
nesukėlė. Nors tai, kad keturi penkta-
daliai darbų buvo nesėkmingi, buvo 
rimtas argumentas aštriems opozici-
jos pasisakymams. Visgi norą siekti 
šiokio tokio kompromiso parodė ir 
konservatorės Dijanos Meškauskie-
nės pasiūlymas parašyti mero ataskai-
tai „teigiamą pažymį“. Diskusijos lio-
vėsi ir mero ataskaita buvo patvirtinta 
daugumos – pritarė 15, 5 pasisakė 
prieš, 4 susilaikė. Po mero ataskaitos 
patvirtinimo sekė vieno iš tarybos na-
rių komentaras: „Kaip suprasti? Ne-
jaugi laiko mašina sugedo?“

Rajono tarybos narys Irmantas 
Tarvydis paaiškino, kaip raštas „iš 
ateities“ „išplaukė“ į viešumą. Jis pri-
sipažino, kad raštą meras pamatė jo 
dėka – I. Tarvydis merui leido raštą 
perskaityti, o šis ėmė ir nufotografa-
vo. Paskui sakėsi nuotraukas ištrynęs. 
„Merui reikia turėti etikos – nieka-
da pas jį neinu vienas, nes niekada 
neaišku, kaip šis viską perpasakos 
spaudai“, – apie pasitikėjimą kalbė-
jo I. Tarvydis. Tačiau Egidijus Vili-
mas neslėpė nusivylimo ne Antanu 
Vagoniu, o savo kolegomis: „Galbūt 
pakaks tokio mąstymo, kad yra tik 
keli tarybos nariai, kurie gali kalbėti 
visų vardu ir rašyti tokio tipo raštą. 
Laikas kiekvienam tarybos nariui su-
siformuoti asmeninę savo nuomonę,“ 
– nepasitenkinimą išreiškė tarybos 
narys. Tačiau Laima Keraitienė puolė 
ginti raštą pasirašiusiųjų: „Gal tai te-

buvo juodraštis, niekas nežino, niekas 
to rašto negavo.“ Po apsižodžiavimų 
diskusija buvo baigta mero atsiprašy-
mu dėl rašto fotografavimo.

  
Ilga kaip šimtmečiai pertrauka
Nors mero ir rajono tarybos atas-

kaitų patvirtinimas buvo savotiškas 
„aritmetinės daugumos“ signalas 
kompromisui, visgi svarbiausi klau-
simai liko neišspręsti: vicemero ir 
savivaldybės administracijos direk-
toriaus iki šiol nėra. 

Nors D. Meškauskienė teigė, kad 
niekas tiesioginio valdymo nenori, 
nes tai mūsų kraštui nieko gražaus 
neduoda ir ragino rasti kompromisą, 
daugumos pritarimu buvo priimtas 
neįprastas mero siūlymas – padary-
ti neįprastą posėdžio „pertraukėlę“ 
iki balandžio 6-osios. Peršokus į 34 
klausimą, rajono savivaldybės prieš-
gaisrinės tarnybos vadovo Remigi-
jaus Sunlodo skaitytas pranešimas 
buvo priimtas 23 narių pritarimu ir 
po 4 valandų, 14 valandą tarybos po-
sėdis buvo užbaigtas.

Tik ar kompromiso ieškoti pra-
dėta ne per vėlai? Mat neoficialiais 
duomenimis, teisininkai abejoja, 
ar techninis sprendimas neužbaigti 
posėdžio bus tinkama apsauga nuo 
tiesioginio valdymo. Nes įstatymai 
išlygų nenumato: rajono vicemeras ir 
savivaldybės direktorius turi būti pa-
skirti per du mėnesius, o šis terminas 
kovo 23-ąją baigėsi.

Monika MEILUTĖ

„Skrydžio į ateitį“ pasekmės: trūko Virginijaus Lukošiūno kantrybė
Po to, kai kovo 22 d. vidurdienį 

„Rokiškio Sirena“ paviešino kovo 
23 d. datuotą rajono tarybos nau-
josios daugumos raštą, kuriame 
teigiama, kad buvo atmesta mero 
ataskaita bei „numatytos“ kitos 
kovo 23 d. rajono tarybos posė-
džio detalės, sureagavo vienas iš 
naujajai daugumai priklausiusių 
tarybos narių. Komentarų skiltyje 
pasirodė tokio turinio du komenta-
rai (kalba netaisyta, – aut. past.). 
„Rokiškio Sirenai“ V. Lukošiūnas  
(nuotr.) patvirtino, kad šiuos ko-
mentarus parašė tikrai jis.

Virginijus Lukošiūnas – vienas 
iš 15: „Pirmiausia turėtume infor-
maciją pateikti be nutylėjimų - tą 
raštą pasirašė toli gražu ne visi iš 
tų „penkiolikos apaštalų“. Tačiau 
tai visiškai nepateisina pačio tokio 
rašto pasirodymo fakto. Šito rašto 
projektą aš pamačiau prieš keletą 
dienų penkioliktuko susirinkime ir 
iškart kategoriškai pareiškiau, kad 
tai absurdiškas, neatsakingas, po-
litiškai nebrandus ir netgi destruk-
tyvus veiksmas. Panašios nuomonė 
buvo ir daugiau tarybos narių. Bu-
vau tikras, kad šis raštas nukeliaus 
į šiukšliadėžę. Kai trečiadienio ko-
mitetų pasėdžio metu aš išvydau jau 
su keletu parašų, buvau šokiruotas 
ir tai tapo paskutiniu lašu perpildy-
toje mano kantrybės taurėje.

Šios tarybos pradžioje tikrai 
gerai pradėjusi tuometinė opozi-

cija tapusi dauguma pastaruoju 
metu pasidavė kelių radikalų įta-
kai ir pasuko destrukcijos keliu. 
Savivaldybės taryba tapo dviejų 
žmonių (Mero ir T. B.) ir social-
demokratų partijos vidinių rietenų 
įkaitais. Tarybos dauguma prašy-
dama tiesioginio valdymo paro-
do savo neįgalumą, atsakomybės 
stoką ir negebėjimą vadovauti. Aš 
į Tarybą atėjau kurti, o ne griauti. 
Kurti galima net ir nebūnant opo-
zicijoje. Todėl oficialiai pareiškiu, 
kad traukiosi iš vadinamos aritme-
tinės daugumos ir atšaukiu savo 
parašus visuose šios tarybos narių 
grupės parengtuose raštuose. Žadu 

išlikti neutralus ir taryboje dirbti 
ir balsuoti tik savo nuožiūra. Atsi-
prašau rinkėjų, kurie buvo manimi 
suabejoję“. Tokie buvo komentarai. 
O pokalbyje su „Rokiškio Sirenos“ 
žurnaliste V. Lukošiūnas pakomen-
tavo situaciją detaliau: „Nesu įsi-
tikinęs, kiek tų parašų ant rašto iš 
viso buvo, bet daug būti negalėjo. 
Mažiausiai keturių parašų turėtų 
trūkti. Būtų gražu, jei būtų pavie-
šinti tie, kurie pasirašė ant rašto, 
nes nesinori, kad visus narius ver-
tintų vienodai. Juk žmonės turi ki-
tokias nuomones, kurias įtakoja tik 
keli, o pakiša visus“.

M. MEILUTĖ

Jaunuolių vakarėlį beisbolo 
ir ledo ritulio lazdomis ginkluoti 
chuliganai pavertė košmaru

Šeštadienio vakarą Raikėnų 
kaime (Pandėlio sen.) esančioje 
sodyboje tikėjęsi linksmai pra-
leisti laiką jaunuoliai patyrė 
tikrą košmarą. Į sodybą atvykę 
trys beisbolo ir ledo ritulio laz-
domis ginkluoti vyrai sumušė 
vieną iš vakarėlio dalyvių. Aš-
tuoniolikmečiui Biržų rajono 
gyventojui smogta mažiausiai 
15 kartų.

Situaciją komentuoja Rokiš-
kio rajono policijos veiklos sky-
riaus viršininkas Robertas Kra-
sauskas:

„Užpuolikai policijai jau yra 
žinomi. Konflikto priežastimi tapo 
vakarėlyje dalyvavusi mergina, su 
kuria ir kilo konfliktas. Pastaroji 
paskambino draugams, kurie atvy-
kę ir sumušė aštuoniolikmetį Biržų 
rajono gyventoją. Nors nukentėju-
sysis buvo sumuštas, stiprių suža-
lojimų ir lūžių nėra. Būna ir taip, 
kad pradžioje stiprių sužalojimų 
nesimato, tačiau vėliau paaiškėja, 
kad jų visgi yra. Žiūrėsime, ar kas 
paaiškės“.

Vaikinui prireikė medikų pagal-
bos, jis buvo nuvežtas į ligoninę.

Monika MEILUTĖ
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KRIMINALAI
Skriaudė sugyventinę.
Ir smurtautojas, ir auka – 
girti
Kovo 25  d. 13.30 val. 
Rokiškio r., neblaivus (1,61 
prom. girtumas) vyras (gim. 
1977 m.) smurtavo prieš 
neblaivią (2,33 prom. girtumas) 
sugyventinę (gim. 1986 m.). 

Įtariamasis sulaikytas.

Vairavo neblaivus
Kovo 24 d. 17.10 val. Rokiškio 
r., Kazliškio sen., Kazliškėlio k., 
patikrinti sustabdytas automobilis 
„Opel Zafira“, kurį vairavo 
neblaivus (2,30 prom. girtumas) 
vyras (gim. 1961 m.). Įtariamasis 
sulaikytas.

Gesino stoginę
Kovo 24 d. 21:31 val. gautas 
pranešimas, kad Respublikos g., 
Rokiškio m., degė lauko stoginė.

Panevėžio VPK ir Panevėžio 
apskrities priešgaisrinės 

gelbėjimo valdybos
Rokiškio priešgaisrinės 

gelbėjimo tarnybos inform.

Rajono savivivaldybės paramos 
smulkiam ir vidutiniam verslui 
galimybės auga

Kasmet Rokiškio rajono savi-
valdybės taryba, tvirtindama biu-
džetą, skiria lėšų smulkaus ir vi-
dutinio verslo plėtros programai. 
Pagal programos nuostatus šios 
lėšos gali būti naudojamos nuosta-
tuose nurodytoms 14-kai paramos 
krypčių, paremiant rajono smul-
kaus ir vidutinio verslo subjektus, 
atitinkančius LR Smulkaus ir vi-
dutinio verslo įstatymą bei progra-
mos nuostatų reikalavimus. Tačiau 
šiemet krypčių skaičius padidėjo 
– atsirado nauja 15-oji paramos 
kryptis, skirta padėti vystyti naują 
verslą.

Programos paskirtis
„Rokiškio rajono savivaldybės 

smulkaus ir vidutinio verslo plėtros 
programos paskirtis yra verslo ska-
tinimas mūsų rajone. Rajono tary-
bos patvirtintoje programoje yra 14 
numatytų verslo krypčių. Pagal jas 
paramos į rajono savivaldybę gali 
kreiptis ir smulkaus, ir vidutinio 
verslo subjektai, ir žmonės, dirbantys 
pagal individualios veiklos pažymą. 
Svarbu paminėti, kad finansavimui į 
šias sritis turi kreiptis jau veikiančios 
įmonės. Nuo šių metų žmonės, kurie 
dirba pagal verslo liudijimą, para-
mos gauti negali. Rokiškyje vyrauja 
vien labai mažos, mažos ir vidutinės 
įmonės, visos jos gali kreiptis para-
mos pagal programoje išvardintus 14 
punktų, – sakė strateginio planavimo 
ir investicijų skyriaus vyriausioji 
specialistė Vilma Mečiukonienė. – 
Mūsų programos tikslas – skatinti 
verslo plėtrą, gyventojų verslumą 
ir užimtumą, sukurti daugiau darbo 
vietų Rokiškio rajono gyventojams“.

Kadangi į šią programos dalį 
kreiptis gali tik jau veikiančios įmo-
nės arba asmenys, kurie vykdo in-

dividualią veiklą, norint pateikti pa-
raišką gauti finansavimui, juridinis 
ar fizinis asmuo jau turi būti kažką 
įsigijęs ar sumokėjęs dalį palūkanų. 
„Kompensuoti galime už tai, ką jau 
asmuo yra padaręs, – teigė V. Mečiu-
konienė, - Tačiau svarbu prisiminti, 
kad kompensaciją galima gauti tik už 
12 mėnesių laikotarpį. Be to, pagal 
vieną paramos formą galima kreiptis 
tik vieną kartą, tad viso viena įmonė 
ar asmuo gali kreiptis dėl kompensa-
cijų net 14 kartų”. 

Strateginio planavimo ir investi-
cijų skyriaus vyriausioji specialistė 
pataria, kad jei įmonė ar asmuo or-
ganizuoja sudėtinį, kompleksinį pro-
jektą, pavyzdžiui, į parodas vyksta 
keletą kartų per metus, turėtų būti 
renkami išlaidų dokumentai viso 
projekto metu, tuomet kompensacija 
būtų skiriama už bendrą projektą. Jei 
metų gale pristatyti dokumentai ati-
tiks visus kriterijus, galima prašyti 
kompensacijos iki 3000 Eurų. 

„Pilotinis“ projektas 
„jauniesiems“ verslininkams
„Šiemet bandysime tokį „pilotinį“ 

projektą, naują smulkaus ir vidutinio 
verslo programos kryptį – subsidiją 
verslo idėjai įgyvendinti. Tai – kon-
kursas, kuriame gali dalyvauti bet 
kuris fizinis asmuo nuo 14 metų. Pa-
teikęs paraišką gauti subsidijai vers-
lo idėjai įgyvendinti, jis dalyvautų 
konkurse, o jo paraišką vertintų ko-
misija. Finansavimą gali gauti trys 
asmenys, kurių paraiškos bus įver-
tintos didžiausiais balais – pirmosios 
vietos laimėtojas gautų 3000 Eurų, 
antrosios – 2000 Eurų, o trečiosios 
– 1000 Eurų finansavimą,” – apie 
naujovę kalbėjo V. Mečiukonienė. 
Žmogus, laimėjęs finansavimą, per 
15 dienų turėtų įteisinti verslą arba 

gauti individualios veiklos pažymą 
(nepilnamečiams reikalingas tėvų 
sutikimas) ir pradėti dirbti su planuo-
jamu projektu. 

Nors naujiems verslams palankes-
ni šiltieji metų laikai, norima, kad 
veikla būtų vystoma visus metus, o 
ne tik tam tikrais sezonais.

Tikisi, kad lėšų 
bus daugiau
Šiemet smulkaus ir vidutinio 

verslo programai skirta 60 tūkst. Eur, 
tačiau tikimasi, kad rudenį turima 
suma padidės, nes jei bus surinktas 
viršplaninis nekilnojamo turto mo-
kestis – biudžeto dalis skirta šiai pro-
gramai automatiškai padidės. Prisi-
menant pernai metus, biudžeto dalis, 
skirta smulkaus ir vidutinio verslo 
programai padidėjo nuo 35900 Eur 
iki 70958 Eur.

Daugiau informacijos apie pro-
jektą: http://rokiskis.lt/lt/naujienos/
rajono-smulkaus-ir-eqa9.html.

Algimantas Šablinskas:
Žinojau, kad galima gauti finansa-

vimą iš savivaldybės verslo rėmimo 
programos pagal smulkaus ir viduti-
nio verslo plėtros programą. Kadangi 
atidariau naują įmonę ir įdarbinau 4 
darbuotojus, sutvarkiau visus finansa-
vimui gauti reikalingus dokumentus, 
kuriuos pateikęs gavau finansavimą.

Eimantas Bieliūnas:
Apie galimybę gauti finansavimą 

sužinojau domėdamasis naujo verslo 
plėtojimo galimybėmis. Sužinojęs, 
kad sukūręs naują verslą ir užpildęs 
reikiamus dokumentus galiu gauti iš-
laidų kompensavimą – tą ir padariau, 
nes buvo perkama nauja, verslui rei-
kalinga įranga – kompiuteriai.

Monika MEILUTĖ

Peticija. Reikalaujame: 
Rokiškio mieste ir rajone 
įrengti šiukšliadėžes 
augintinių ekstrementams 
dėti ir įrengti dvi šunų 
dresūros aikšteles

Ramūnas Godeliauskas (nuo-
tr.) – ne tik rajone, bet ir šalyje 
plačiai žinomas gyvūnų mylėto-
jas, veislyno „Dvaruva“ šeimi-
ninkas, kviečia pasirašyti peticiją 
dėl civilizuotų gyvūnų auginimo 
sąlygų mūsų rajone: 

„Kiekvienas turi teisę auginti 
augintinį (šunį, katę ar kt.) ir ne-
varžomai vaikščioti, žaisti su juo 
tiek mieste, tiek visame rajone 
nesukeldamas neigiamų emoci-
jų aplinkiniams. Kad nesukelti 
neigiamų emocijų aplinkiniams, 
mes, pasirašę šią peticiją, įsipar-
eigojame susirinkti savo augin-
tinių ekstrementus ir REIKA-
LAUJAME iš Rokiškio rajono 
savivaldybės galų gale pradėti 
įgyvendinti LR gyvūnų gerovės 

įstatymo reikalavimus: 
1. Nedelsiant įrengti specialias 

šiukšliadėžes augintinių ekstre-
mentams dėti Rokiškio mieste, 
dvaro parke, Juodupėje, Obeliuo-
se, Pandėlyje, Kavoliškyje, Bajo-
ruose, Jūžintuose, vėliau ir kitose 
gyvenvietėse.

2. Įrengti bent dvi uždaras 
šunų dresūros (žaidimų) aikšteles 
su reikiama įranga.

3. Įrengti maitinimo vietas be-
globėms katėms ir pradėti vyk-
dyti jų sterilizacijos programą“, 
– rašoma peticijoje. 

Ją pasirašyti galima: 
h t t p s : / / w w w. p e t i c i j o s . c o m /
re ika lau jame_rokik io_mies -
te_ir_rajone_rengti_iukliades_
augintini_ekstrementams_dti_ir_
rengti_dvi_un_dresros_aikteles.

Lietuvos žvalgybos filtro pernai 
neperėjo per 500 užsieniečių

Valstybės saugumo departa-
mentas (VSD) pirmadienį prane-
šė, kad pernai rekomendavo šalies 
institucijoms neįleisti į Lietuvą 
daugiau kaip 500 užsieniečių.Šis 
skaičius panašus į fiksuotą 2016 
metais.

VSD 2017 metų veiklos ataskai-
toje pranešė, kad pernai rekomen-
davo nesuteikti ar nepratęsti leidimo 
gyventi šalyje 134 užsieniečiams, o 
dar 397 žmonių siūlė neįleisti atvykti 
į Lietuvą.

Užpernai VSD siūlė neleisti gy-
venti Lietuvoje 116 asmenų, o į šalį 
rekomendavo neįleisti 418 žmonių.

Pastaraisiais metais Lietuvoje 
ypač auga darbo imigracija. Pernai į 
Lietuvą atvyko dirbti beveik dvigu-
bai daugiau užsieniečių nei metais 
anksčiau, daugelis jų – ukrainiečiai.

2017 metais darbo vizos arba lei-
dimai gyventi darbo pagrindu buvo 
suteikti apie 34,5 tūkst. užsieniečių, 
iš jų maždaug 20 tūkst. yra Ukrainos 
piliečiai.

BNS inform.

Ugniagesiai įspėja: ledas darosi vis pavojingesnis
Šiemet ugniagesiai gelbėtojai jau 

atliko 113 gelbėjimo darbų vande-
nyje, iš jų 28 – gelbėjimo darbus ant 
ledo. Jie ištraukė 13 skenduolių ir 
išgelbėjo 10 žmonių. Šylant orams, 
ledas kasdien darosi vis pavojinges-
nis, tačiau žvejai ir kiti gyventojai 
dažniausiai to nepaiso. 

Pavasario atodrėkio metu ledas 
darosi ypač netvirtas, korėja. Tad kol 
nuo vandens telkinių jis dar nenutirpo, 
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamentas dar kartą prašo gyven-
tojų, ypač žvejų, ant jo nelipti ir įspėti 
to nedaryti aplinkinių.

Ledas laikomas tvirtu, jeigu jo storis 
yra daugiau kaip 7 centimetrai. Tik toks 
ledas jau gali išlaikyti žmogų. Tačiau 
kad jis išlaikytų grupę žmonių, jo storis 
turi būti ne mažesnis kaip 12 cm. Tvir-
tas ledas visada turi mėlyną arba žalią 
atspalvį, o matinės baltos spalvos arba 
geltono atspalvio ledas yra netvirtas. 
Trapus ledas susidaro ir tose vietose, 
kur įteka upeliai, yra šaltinių.

Jeigu vis dėlto įlūžote, nepasiduoki-
te panikai ir nepraraskite savitvardos. 
Ropškitės ant ledo į tą pusę iš kurios 
atėjote. Ant ledo užšliaužti reikia plačiai 
ištiesus rankas, kad padidėtų atramos 
plotas. Pasistenkite, kaip galima dau-
giau krūtine užgulti ledą, paskui atsar-
giai ant jo iškelkite vieną koją, po to 
kitą. Užšliaužus ant ledo, negalima tuo-
jau pat stotis. Reikia šliaužti kuo toliau 
nuo eketės į kranto pusę.Gelbėjant skęs-
tantįjį reikia veikti greitai ir ryžtingai, 
nes vandenyje žmogus greitai sušąla.
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PREKĖS VAIKAMS

• Labai geros būklės nešyklę, 
neištampyta. Tinka iki 12 kg. Buvo 
pirkta nauja, patogi. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 608 79 096. Rokiškis
• Nešioklę-automobilinę kėdutę. 
Kaina 5 Eur. Tel. 8 662 29 142. 
Rokiškis
• Kombinezoną 6-9 mėn.  
Būklė gera. Kaina 3 Eur.  
Tel. 8 608 79 096. Rokiškis
• Labai geros būklės kėdutę Maxi-
Cosi Priori 9-18 kg. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 607 05 251. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Ieškomas žmogus, pagalbiniam 
darbui statybose, dengti stogus.  
Tel. 8 608 09 520. Rokiškis
• Darbas valytojams, langų 
plovėjams ir patalpų valytojams 
Vokietijoje, Osnabriuke, 

Dortumunde. Darbas: langų valymas 
vaikų darželiuose bei mokyklose. 
Patalpų valymas po remonto 
darbų. Darbas oficialiai Vokietijos 
kompanijoje, mokamas valandinis 
atlygis. Tel. 8 676 63 922. Rokiškis
• Reikalingi stogdengiai darbui 
Vokietijoje. Algos mokėjimas kas 
dvi savaites. Apgyvendinimu, darbo 
rūbais ir įrankiais aprūpiname. 
Stogai 520 kv. m, plokšti, čerpiniai. 
Reikalingi žmonės tik su patirtimi ir 
skaitantys brėžinius. 
 Tel. 8 676 63 922. Rokiškis
• Ieškome sraigių supirkėjų.  
Tel. 8 620 32 366. Rokiškis
• Reikalingi  tolimų reisų ir 
vietinių pervežimų vairuotojai, 
turintys D kategoriją. Teirautis tel.  
+37060028960. Tel. 8 610 21 769. 
Rokiškis
• Ieškome pardavėjos dėvėtų 
drabužių parduotuvėje. Siųsti CV 
el.paštu d.savickaja@gmail.com arba 
skambinti po 17 valandos.  
Tel. 8 682 07 376. Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Vaikišką dviratį . Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 674 54 495. Rokiškis
• Keturvietę guminę valtį, mažai 
naudota. Galimos derybos.  
Tel. 8 687 42 440. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Beveik naują žoliapjovę, savieigė. 
Tel. 8 687 42 440. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Storasienį, metalinį vamzdį. 
Skersmuo 13 cm ilgis 5 m.  
Tel. 8 695 78 132. Rokiškis
• Diskinį pjūklą, skirtą išilginiam 
lentų pjovimui. Trifazis,  kaina 
derinama. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 626 63 353. Rokiškis
• Tris betoninio perdengimo plokštes, 
6x3. Tel. 8 674 32 900. Rokiškis
• Skersavimo stakles Einchell tc - sm 
2131 dual. Naujos su garantija.  
Kaina 145 Eur. Tel. 8 611 13 499. 
Rokiškis

Pagrindinis Augustinavos kelias – lyg ralio trasa
Jau ne pirmą pavasarį 

Augustinavos kaimo gyven-
tojus piktina pagrindinis ke-
lias vedantis iš gyvenvietės – 
sudrėkęs pagrindinis kelias 
tampa panašus į ralio trasos 
atkarpą.

Atėjus pavasariui Augus-
tinavos kaimelio gyvento-
jams išvykimas iš gyvenvie-
tės tampa tikru išbandymu 
– pagrindiniam keliui pra-
dėjus drėgti šis tampa pana-
šus į daržo dirvą ar net ralio 
trasos atkarpą. Nuotraukoje 
matoma kelio atkarpa yra pa-
grindinis kelias nuvykti į Pa-
nemunėlio geležinkelio stotį, 
todėl jis yra nuolat naudoja-
mas vykstant į darbą, kitais 
susisiekimo tikslais. Todėl 
kelio būklę pablogina ne tik 
gamtinės sąlygos, bet ir nuo-
latinis transporto priemonių 
judėjimas šia kelio atkarpa. 
Keliones dar labiau apsun-
kina išdžiūvusios purvynės, 
kuriose susidariusios auto-
mobilių padangų vėžės ap-
sunkina transporto priemo-
nių valdymą. Augustinavos 
kaimo gyventojų teigimu, 
tai nėra vienintelis kelias, 
kuriuo galima pasiekti kitus 
miestelius, tačiau kitų kelių 
būklė – labai panaši.

„Rudenį buvo tiesiamas as-
faltas pradedant apie kilome-
trą nuo gyvenvietės, ir tęsiant 
per visą Augustinavos gyven-
vietę. Tačiau toliau – kelias 
toks, kaip matote atsiųstoje 
medžiagoje, o jo ilgis apie 4 
km“, – sakė viena iš Augusti-

navos kaimo gyventojų. Gy-
ventojos teigimu greideriu iš-
lyginus kelią, situacija kuriam 
laikui pagerėja.

Atsako VĮ „Kelių priežiū-
ra“ komunikacijos projektų 
vadovė Giedrė Čekavičienė:

„Bloga padėtis kelyje 
Nr.3618 Panemunėlio geležin-
kelio st.-Laičiai-Skapiškis ruo-
že tarp Panemunėlio ir Augus-
tinavos buvo atsiradusi kovo 
12-14 dienomis, orui  staigiai 
atšilus. Kovo 14 dieną kelias 
buvo palygintas, o kovo 15 

dieną pradėjo šalti. Prieš dvi 
dienas autogreideris dar kartą 
lygino,  kelio būklė patenkina-
ma.  Išeinant įšalui, tam tikrose 
vietose atsiranda vadinamos 
„iškylos“. Jos susidaro nuo 
greitai besitraukiančio įšalo, 
keliu važinėjančio krovininio 
transporto ir kt. Šiomis dieno-
mis, pastebėjus iškylų paveik-
tus kelių ruožus, juose statome 
autotransporto svorį ribojan-
čius ženklus. Vėliau tokie ruo-
žai stabilizuojasi.“

Monika MEILUTĖ

Rokiškio krašto muziejuje 
veikia Rokiškio rajono tau-
todailininkų ataskaitinė kū-
rybos darbų paroda. Kasmet 
rengiamoje parodoje prista-
tomi naujausi įvairių žanrų 
tautodailės kūriniai. Šiųmetė-
je parodoje dalyvauja 48 au-
toriai (33 tautodailininkai ir 15 
kandidatų į tautodailininkus). 

Pastebimas aktyvesnis ku-
riančių žmonių, ketinančių tapti 
tautodailininkais, dalyvavimas 
šioje parodoje. Kaip teigia patys 
autoriai, kūrybinė veikla moty-
vuoja, praplečia pažinčių ratą, 
ugdo poreikį bendradarbiauti. 
Jungtis prie Rokiškio rajono 
tautodailininkų skatina ir šio 
skyriaus pirmininkės Birutės 
Dapkienės aktyvumas, dėme-
singumas, geranoriškumas. Jos 
suburta tautodailininkų bendruo-
menė – tai aktyvūs, kūrybiški, 
visuomeniški žmonės. Pagarbą 
savo veiklai, kraštui prasmingai 
iliustruoja tautodailininkės Alės 
Gegelevičienės 100 nupintų 
šiaudinių paukštelių, simboli-

Kviečia pasigrožėti tautodailininkų kūriniais
zuojančių viltį Lietuvai. Tai išties 
puikus šios parodos akcentas 
kartu su autorės rištais sodais, 
pintomis juostomis. Kaip ir kie-
kvienais metais, meniškus darbus 
– austus aukštaitiškus rankšluos-
čius – pristato Genė Šimėnienė, 
ažūro karpinius gėlių motyvais 
Gita Kolosovienė, drožtas iš me-
džio šventųjų skulptūras Juozas 
Čepulis, įvairius medžio dirbi-
nius meistrai Vidmantas Zakarka 
ir Erikas Čypas. Svarią parodos 
dalį sudaro 12 tapytojų darbai. 
Savo vaizdavimo stilistikai išti-
kimi Aleksandras Spundzevičius, 
Irena Stasikėlienė, Lialachan Je-
gorova, Birutė Dudėnienė, Biru-
tė, Dapkienė, Robertas Žaliukas. 
Išradingai tapybą medyje pateikė 
Rasa Čypaitė, dekoravusi liaudiš-
kais ornamentais trejas duris. Be 
minėtų tapytojų, savo kūrinius 
pristato ir kandidatai į tautodaili-
ninkus: Marijona Mieliauskienė, 
Ramunė Černiauskienė, Jurgita 
Elmentienė, Aurelijus Sabaliaus-
kas bei Ričardas Gavenavičius. 
Įvairūs šiemet ir tekstilės darbai. 
Tai Vandos Leščiovos rištos stal-

tiesės, Ritos Vaitiekauskienės 
pintos juostos, Miglandos Alek-
siejienės, Jūratės Deksnienės, 
Violetos Jasinevičienės vilnos 
gaminiai, Viktorijos Pugžlytės 
dekoratyvūs vilnos papuošalai, 
Rasos Palivonienės megztos 
raštuotos pirštinės. Tautodaili-
ninkėmis pretenduoja tapti ir 
gaminių iš vilnos kūrėja Loli-
ta Gavenavičienė bei mezgėja 
Agnė Karpovienė. Funkciona-
lius ir dekoratyvius pintus iš vy-
telių dirbinius pristato Augenija 
Ruželienė, savitos stilistikos ke-
ramikos kūrinius pateikia Eglė 
Kuzminskaitė. Parodoje daly-
vauja dvi kuriančios šeimos: 
tautodailininkai Danas ir Danu-
tė Stočkai bei tautodailininkas 
Nerijus Janušauskas su žmona 
Rasa. Tikėtina, kad tautodaili-
ninkų gretas papildys karpytojas 
Antanas Rimantas Vilkas, kalvis 
Renatas Žiliukas. Kviečiame ap-
lankyti tautodailės darbų parodą, 
kurios aptarimas numatomas 
kovo 28 d. 16 val.

Rokiškio krašto muziejaus 
inform.

60 proc. gyventojų pritaria „numanomo sutikimo“ donorystei
Daugiau kaip pusė šalies 

gyventojų pritaria „numa-
nomo sutikimo“ donorystei, 
rodo apklausa.

Paklausti, ar pritartų, kad po 
mirties žmogaus organai būtų 
paaukoti donorystei, jeigu nėra 
žmogaus draudimo panaudoti 
jo organus ir po jo mirties tam 
neprieštarauja artimieji, teigia-
mai atsakė 58,5 proc. apklau-
sos dalyvių. Prieš buvo 20,6 

proc. respondentų, tiek pat 
žmonių neatsakė į klausimą.

Šią apklausą visuomenės 
nuomonės ir rinkos tyrimų 
centrui „Vilmorus“ užsakė va-
dinamosios numanomo sutiki-
mo donorystės idėją keliantis 
Seimo narys konservatorius 
Mykolas Majauskas.

Dabar Lietuvoje galioja 
donorystės tvarka, kai asme-
nys, norintys po mirties tapti 
organų donorais, turi užpildyti 

specialų sutikimą.
Sveikatos apsaugos minis-

terija nepalaiko „numanomo 
sutikimo“ donorystės. Minis-
tro Aurelijaus Verygos teigi-
mu, toks modelis ribotų žmo-
nių galimybę apsispręsti, keltų 
nepasitenkinimą visuomenėje.

Nacionalinio transplanta-
cijos biuro duomenimis, šiuo 
metu Lietuvoje donoro kortelę 
turi 26 tūkst. 525 žmonės.

BNS inform.
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LAISVALAIKIS

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

Rokiškio rajono 
ūkininkų 
susirinkimas

Kovo 27 d. 11 val. Rokiškyje lankysis ir diskusijai 
žemdirbius, kaimo gyventojus kviečia naujai išrinktas 
LR Žemės ūkio rūmų pirmininkas Dr. Arūnas Svitojus. 

Susitikimas įvyks Rokiškio kultūros centro Mažo-
joje salėje. Susitikimo metu bus pristatytos naujienos 
apie BŽŪP po 2020 m. taip pat galimybės ir reikalavi-
mai smulkiems ūkiams užsiimti žemės ūkio produktų 
perdirbimu supaprastintomis sąlygomis bei inovacijų 
svarba žemės ūkyje.

Kilus klausimams, 
maloniai prašome kreiptis tel. (8-616) 03936

El. paštu: l.datkuniene@zur.lt

• Ratlankius „Viper by rial“. R15, 
et50, 5x112. Vokiški, nevirinti, 
nelankstyti, su padangomis: dvi –
žieminės po 5 mm, dvi– išmesti, nes 

su gumbais. Rokiškis-Kaunas.  
Kaina 90 Eur. Tel. 8 676 46 971. 
Rokiškis
• Naują akumuliatorių.  
Tel. 8 867 16 770. Rokiškis
• Lengvojo lydinio ratlankius R16, 
VW Passat originalai. Kaina 180 Eur. 

Tel. 8 620 64 915. Rokiškis
• Lengvojo lydinio ratlankius su 
padangomis R16  235/60 BMW 
orginalius tinka E60 e39 e38.  
Kaina 125 Eur. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
• Lengvojo lydinio ratlankius su 

vasarinėmis padangomis nuo AUDI 
A4 R15/195/65. Gražūs.  
Kaina 135 Eur. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
• Akumuliatorių, 78 kW, naujas,  
taikoma garantija. Tel. 8 671 65 770. 
Rokiškis
• Keturis R15 tiesius, nevirintus 
lengvojo lydinio ratlankius nuo Audi 
a6 c5 (tarpas tarp skylių 112.00, 5 
tvirtinimo taškai) su vieną sezoną 
važinėtomis vasarinėmis padangomis 
(195/65). Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 637 03 102. Rokiškis
• Lengvojo lydinio ratus su 
padangomis 225/45/17, 4 vnt, 
galimas keitimas į R-15 R-16.  
Kaina 160 Eur. Tel. 8 618 13 074. 
Rokiškis
• HELLA BOSCH halogeninius 
žibintus. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 646 04 035. Rokiškis
• Hyundai Santamo kuro baką, 
stabdžių kaladėles ir diskus (pilnas 
komplektas), radiatorių.  
Tel. 8 687 42 440. Rokiškis
• Vasarines padangas  R -16, plotis 
225, aukštis 55. Dvi padangos po 6.5 
likutis, kitos dvi apie 4 likutis. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 620 32 366. 
Rokiškis
• Opel Zafira 2006 m. 1.9  
CDTI 88 kW, Anglija.  
Tel. 8 611 17 092. Rokiškis
• VW Passat1990-1993 m. padangas 
su ratlankiais 235/75/15R, lengvojo 
lydinio ratus 185/65/14 MS.  
Tel. 8 675 84 243. Rokiškis
• R15 keturių skylių  Opel ratlankių 
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28 05:00 Seserys 
06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
09:05 Senis 
10:05 Štutgarto 
kriminalinė policija 3 
10:55 Akis už akį 3 
11:40 Emigrantai. 
12:40 „Kas ir kodėl?"
13:05 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Seserys 
17:30 Žinios. 
18:00 „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Gyvenimas. 
20:30 Panorama
21:05 Dėmesio centre
21:30 Auksinis protas
22:50 Klausimėlis.lt

23:20 Svetimšalė 1 
00:15 Istorijos detektyvai. 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Pasaulio teisuoliai
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Istorijos detektyvai. 
04:05 Gyvenimas. 

05:10 Kerštas
06:10 Televitrina
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Simpsonai
07:55 Pasmerkti 4
08:25 Šviesoforas
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Tai - mano gyvenimas
12:00 Svotai
13:00 Simpsonai
14:00 Pažadėtoji
15:00 Maištingosios amazonės

16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Šviesoforas
20:00 Gero vakaro šou
21:00 Pasmerkti 4
21:30 TV3 vakaro žinios
22:25 Vikinglotto
22:30 Rytai
00:55 Kalėjimo bėgliai
01:45 X failai
02:35 Kerštas
03:25 Salemas

06:40 Didysis žvejys 2 
07:05 Muča Luča 
07:30 Ponas Bynas 
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris 
09:00 Rytas su LNK
11:00 Yra, kaip yra
12:00 Visi už vieną
12:30 Ekranai

13:25 Rožių karas 
14:25 Dvi širdys 
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Paveldėtoja 
20:30 Gyvūnų policija
21:30 Žinios
22:30 Nepalaužiama drąsa
00:55 Judantis objektas 
01:45 Baudėjas

06:35 Viena už visus 
07:35 Prokurorų patikrinimas 
08:40 44-as skyrius 
09:35 Tokia tarnyba 
10:30 Kobra 11 
11:35 Akloji zona 
12:35 Stoties policija 
13:40 Prokurorų patikrinimas 
14:50 44-as skyrius 

15:55 Tokia tarnyba 
16:50 Kobra 11 
17:55 Akloji zona 
18:55 Stoties policija 
20:00 Info diena
20:25 Visi už vieną
21:00 Bėglys
23:35 Masalas
01:40 Strėlė 
02:25 Gyvūnų būstai. Gamtos 
inžinieriai

05:15 „Geriausios nardymo vietos“
05:40 „Bitininkas“ 
06:29 TV parduotuvė
06:45 „Kaimo akademija“. 
07:15 Nuoga tiesa. 
09:15 Velykų skanėstai
09:20 „Rojus“ 
10:20 „Albanas“ 
11:25 „Bitininkas“ 
12:30 „Gluchariovas“ 

13:35 TV parduotuvė
13:50 „Jekaterina Didžioji“
14:55 „Iljušinas ir Babkinas tiria. 
Svetimų troškimų sūkurys“ 
16:00 Reporteris
16:50 „Baltoji vergė“ 
18:00 Reporteris
18:40 Lietuva tiesiogiai
18:50 Velykų skanėstai
18:55 „Gluchariovas“ 
20:00 Reporteris
20:30 „Raudonoji karalienė“ 
21:30 „Ant bangos“. 
22:30 Reporteris
23:15 Lietuva tiesiogiai
23:45 Velykų skanėstai
23:50 Patriotai
00:50 „24/7“. 
01:50 „Pasaulis iš viršaus“
02:15 „Iljušinas ir Babkinas tiria. 
Tamsioji sielos pusė“ 
03:00 „Bitininkas“ 
03:45 „Jekaterina Didžioji“ 
04:35 „Pražūtingi smaragdai“
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29 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 Gyvenimas. 
12:40 „Kas ir kodėl?"
13:05 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Seserys 
17:30 Žinios.
18:00 „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Specialus tyrimas
20:30 Panorama
21:05 Dėmesio centre
21:30 „Svarbios detalės"
22:30 Dviračio žinios

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

05:25 Kerštas
06:10 Televitrina
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Simpsonai
07:55 Pasmerkti 4
08:25 Šviesoforas
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Tai - mano gyvenimas
12:00 Svotai
13:00 Simpsonai
14:00 Pažadėtoji
15:00 Maištingosios amazonės
16:00 TV3 žinios

16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Šviesoforas
20:00 Farai
21:00 Pasmerkti 4
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Kirtis dešine
01:00 Kalėjimo bėgliai
01:55 X failai
02:45 Kerštas
03:35 Salemas

06:40 Didysis žvejys 2 
07:05 Muča Luča 
07:30 Ponas Bynas 
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris 
09:00 Rytas su LNK
11:00 Yra, kaip yra
12:00 Visi už vieną
12:30 Gyvūnų policija
13:25 Rožių karas 
14:25 Dvi širdys 

16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Valanda su Rūta
21:30 Žinios
22:30 Taikinių žymėtojas
00:25 Judantis objektas 
01:15 Nepalaužiama drąsa
03:15 Alchemija X. Vieną kartą Varėnoj
03:45 RETROSPEKTYVA

06:35 Viena už visus 
07:35 Prokurorų patikrinimas 
08:40 44-as skyrius 
09:35 Tokia tarnyba 
10:30 Kobra 11 
11:35 Akloji zona 
12:35 Stoties policija 
13:40 Prokurorų patikrinimas 
14:50 44-as skyrius 
15:55 Tokia tarnyba 

16:50 Kobra 11 
17:55 Akloji zona 
18:55 Stoties policija 
20:00 Info diena
20:25 Savaitės kriminalai
21:00 Pranašas
22:50 Bėglys
01:15 Strėlė 
02:00 Savaitės kriminalai
02:25 Reali mistika

05:15 „Geriausios nardymo vietos“
05:40 „Bitininkas“ 
06:29 TV parduotuvė
06:45 „Skinsiu raudoną rožę“. 
07:15 „Šiandien kimba“. 
08:15 Patriotai
09:15 Velykų skanėstai
09:20 „Rojus“ 
10:20 „Albanas“ 
11:25 „Bitininkas“
12:30 „Gluchariovas“ 

13:35 TV parduotuvė
13:50 „Jekaterina Didžioji“ 
14:55 „Iljušinas ir Babkinas tiria. 
Svetimų troškimų sūkurys“ 
16:00 Reporteris
16:50 „Baltoji vergė“ 
18:00 Reporteris
18:40 Lietuva tiesiogiai
18:50 Velykų skanėstai
18:55 „Gluchariovas“ 
20:00 Reporteris
20:30 „Raudonoji karalienė“ 
21:30 Gyvenimo būdas
22:30 Reporteris
23:15 Lietuva tiesiogiai
23:45 Velykų skanėstai
23:50 „Iljušinas ir Babkinas tiria. 
Svetimų troškimų sūkurys“ 
01:50 „Pasaulis iš viršaus“
02:15 „Iljušinas ir Babkinas tiria. 
Tamsioji sielos pusė“ 
03:00 „Bitininkas“ 
03:45 „Jekaterina Didžioji“ 
04:35 „Pražūtingi smaragdai“

05:00 Seserys 
06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
09:05 Senis 
10:05 Štutgarto 
kriminalinė policija 
10:55 Akis už akį 
11:40 Stilius. 
12:40 „Kas ir kodėl?"
13:05 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Seserys 
17:30 Žinios. 
18:00 „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Beatos virtuvė
20:30 Panorama
21:10 Alfonsas SvarinskasPE
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22:10 Kryžiaus kelias iš Romos 
Koliziejaus
23:45 Septynios sielos 
01:45 Klausimėlis.lt 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Ryto suktinis 
03:30 Mūsų gyvūnai 
04:05 Stilius. 

05:00 Naujakuriai
05:20 Moderni šeima
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 Kaip prisijaukinti slibiną 2
21:20 Dangaus karalystė
00:20 Dievo sūnus
03:00 Šėtono belaukiant
04:30 Naujakuriai

06:40 Didysis žvejys 2 
07:05 Muča Luča 
07:30 Ponas Bynas 
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris 
09:00 Rytas su LNK
11:00 Yra, kaip yra
12:00 Valanda su Rūta

13:25 Rožių karas 
14:25 Dvi širdys 
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Nerve. Drąsos žaidimas
22:55 Pražūtingas rūkas
01:15 Taikinių žymėtojas

06:35 Viena už visus 
07:35 Prokurorų patikrinimas 
08:40 44-as skyrius 
09:35 Tokia tarnyba 
10:30 Kobra 11 
11:35 Akloji zona 
12:35 Stoties policija 
13:40 Prokurorų patikrinimas 
14:50 44-as skyrius 
15:55 Tokia tarnyba 

16:50 Kobra 11 
17:55 Akloji zona 
18:55 Stoties policija 
20:00 Info diena
21:00 Kita miesto pusė
22:40 Pranašas
00:25 Strėlė 
01:15 Kita miesto pusė

05:15 „Geriausios nardymo vietos"
05:40 „Bitininkas“
06:25 „Pasaulio turgūs. 
Stambulas“
06:29 TV parduotuvė
06:45 Krepšinio pasaulyje 
07:15 „Ant bangos“. 
08:15 Gyvenimo būdas
09:15 Velykų skanėstai
09:20 „Rojus“ 
10:20 „Albanas“ 

11:25 „Bitininkas“ 
12:30 „Gluchariovas“ 
13:35 TV parduotuvė
13:50 „Jekaterina Didžioji“ 
14:55 „Iljušinas ir Babkinas tiria. 
Svetimų troškimų sūkurys“ 
16:00 Reporteris
16:50 „Baltoji vergė“ 
18:00 Reporteris
18:45 „Renovacija. Sužinok 
daugiau“."
18:50 Velykų skanėstai
18:55 „Miškinis“ 
20:00 Reporteris
20:30 „Muzikinės kovos“. 
22:30 Reporteris
23:00 Velykų skanėstai
23:05 „Gluchariovas“
01:10 „Krikšto tėvas“ 
03:00 „Bitininkas“ 
03:45 „Jekaterina Didžioji“ 
04:35 „Pražūtingi smaragdai“

komplektą. Buvo naudojami VW 
Passat. Kaina 18 Eur.  
Tel. 8 612 21 760. Rokiškis
• AUDI a6 c5 dalys: priekiniai 
kelmai su stabdžių diskais ir 
apkabomis, traversai nuo 1.9 TDI 81 
kW. Galinės kairės durys LZ5T kodu. 
Galinis bamperis LZ5K sedano. 
Galinis bamperis LZ5T sedano. 
Galinio bamperio balkis.  
Tel. 8 662 18 822. Rokiškis
• Žieminius lengvojo lydinio ratus, 
17 colių, nuo Audi A6, 2005 m. 
Tarpas tarp skylių 112. Padangų 
likutis apie 7 mm. Kaina 250 Eur. 
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• 2000 m. Opel Vectra 2.0 74 kW 
dyzelis. Tel. 8 655 08 291. Rokiškis
• Audi b4, VW Golf 3, Opel Vectra 
dalis. Tel. 8 603 87 554. Rokiškis
• Lengvojo lydinio ratlankius R-16 
su padangomis. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 600 06 184. Rokiškis
• Lengvojo lydinio ratlankius nuo 
AUDI A4, orginalūs R15/195/65, 
padangos  vasarinės. Kaina 135 Eur. 
Tel. 8 676 27 899. 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
• VW Passat b5, b3, VW Golf 2, VW 
Transporter, OPEL, MERSEDES, 
RENAULT Master, VW Sharan ir 
kiti. Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• 1994 m. AUDI b4 1.9 TDI 66 kW. 

Tel. 8 674 92 644. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• RENAULT Espace 2002 m. 2,2 
DCI TA iki 2018 06. Dvi kortelės. 
Tel. 8 622 60 507. Rokiškis
• Renault Megane 1997 m. dyzelis, 
TA iki 2019. Tel. 8 867 16 770. 
Rokiškis
• Įvairius dviračius: moteriški, 
vyriški, paaugliams, vaikams.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• VW Cady 1997 m., dyzelis, 
nurašytas draudimo. Kaina 400 Eur. 
Tel. 8 618 82 446. Rokiškis
• 1998 m. VW Passat 1,9 TDI 81 
kW. Elektriniai langai, autopilotas, 
kablys, universalas, TA iki 2019 11. 
Pakeistas dirželis. Kaina 1200 Eur. 
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Renault Megane, 1997 m., TA iki 
2019.01, dyzelis, 1,9 l.  
Tel. 8 671 65 770. Rokiškis

• Dviratį plačiais ratais, priekiniai 
amortizatoriai. Tel. 8 687 42 440. 
Rokiškis
• Wonjan WJ motorolerį, 50 kub.
cm, juodas, su TA. Tel. 8 687 42 440. 
Rokiškis
• 1999 m. FORD Mondeo,1.8 TDI 
TA iki 2019 01, draudimas.  
Kaina 400 Eur. Tel. 8 627 36 386. 
Rokiškis
• 1999 m., RENAULT Scenic 1.6 
benzinas-dujos, TA iki 2019 05, 
draudimas 2019 03. Užsiveda gerai, 
dirba abiem kurais, persijungia 
automatiškai. Atsidaro galinis langas. 
Išskirtinė žalia spalva. Daugiau 
informacijos telefonu. Kaina 850 Eur. 
Tel. 8 605 03 189. Rokiškis
• OPEL Omega, 2.0 DTI 74 kW, 
1999 m. TA iki 2018 12. Yra 
kablys. Veikiantis kondicionierius. 
Universalas. Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 608 98 270. Rokiškis
• Dviračius: moteriškus, vyriškus, 
paaugliams ir vaikams.  
Tel. 8 674 32 521. Rokiškis

• Tvarkingą automobilį Audi 
A3, 1.9 dyzelis, viskas veikia ir 
funkcionuoja, žieminiai ir vasariniai 
ratlankiai su padangomis, kaina 
derinama prie automobilio. Keitimai 
nedomina. Kaina 1500 Eur.  
Tel. 8 628 93 099. Rokiškis
• Geros būklės AUDI A4, 2006 m., 
2.0 l, 103 kW, dyzelis, universalas, 
pilkas. TA, lengvojo lydinio ratai, 
iš Vokietijos. Variklis dirba kaip 
laikrodis. Važiuoklėje niekas nebilda. 
Dveji rakteliai. Nauji stabdžių diskai, 
naujos kaladėlės. Domina keitimas. 
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Labai geros būklės 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
• Audi 80 b 1988 m., pakeista viskas 
kas keičiama, be defektų. 1.6 D 40 
kW TA iki 2020 01. Kaina 650 Eur. 
Tel. 8 607 11 851. Rokiškis
• Audi b4 1993 m 2.0 85 kW. TA iki 
2018 05. Važiuoja gerai. Domintų ir 
keitimas. Kaina 370 Eur.  
Tel. 8 621 00 486. Rokiškis
• Bėginius dviračius, aliuminio 
rėmais. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• 2000 m. VW Golf 4 1,6 77 kW 
benzinas-dujos, universalas, mėlynas, 

kaina derinama. Kaina 1300 Eur.  
Tel. 8 629 41 043. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• MTZ-80 priekinį tiltą be ratų. 
Galima dalimis. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 610 19 607. Rokiškis
• 5 vagų vagotuvą, grėbiamąją, 
sunkiąsias naujas akėčias, traktorinę 
lenkišką dalgę, žemės purenimo volą, 
dujų balionus. Tel. 8 614 19 157. 
Rokiškis
• MTZ „puskačiaus“ komplektą, 
lentą, smagratį, diskatorių ir diską. 
Tel. 8 626 61 092. Rokiškis
• Traktoriaus Belarus  priekines 
padangas. Tel. 8 671 89 551. 
Rokiškis
• Traktoriaus T-40 naudotas 
padangas. Tel. 8 671 89 551. 
Rokiškis
• Traktorinės priekabos 2pts4 
padangas. Tel. 8 671 89 551. 
Rokiškis

BALDAI

• Sekciją. Pasiimti reiktų patiems. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 627 30 452. 
Rokiškis
• Naudotą dvigulę lovą.  
Tel. 8 687 97 970. Rokiškis
• Kavos staliuką. Kaina 65 Eur.  

Tel. 8 603 42 381. Rokiškis
• Sekciją, ilgis 240.  
Tel. 8 603 42 381. Rokiškis
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Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

Ieškokite Rokiškio
prekybos centruose!

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

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

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimą

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Naujus 36-37 dydžių batus.  
Odiniai – po 15 Eur, kiti – po 10 Eur. 
Tel. 8 608 79 096. Rokiškis
• Labai geros būklės striukę,  
kaip tik pavasariškiems orams.  
Dydis – L. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 608 79 096. Rokiškis
• Dėvėtą, bet geros būklės striukę. 
Dydis, rašoma, 50, atitinka L.  
Kaina 15 Eur. Tel. 8 608 79 096. 
Rokiškis
• Pavasariui-rudeniui naujus odinius 
batus. Dydis 36. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 608 79 096. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• 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
• Labai geros būklės CD grotuvą 
Sony CDX - MP40. MP3.  
Kaina 20 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• CD grotuvą PLU2, P2 - 3030. MP3. 
Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Labai geros būklės CD grotuvą 
Vdo Dayton CD 1327. Yra MP3, 
AUX. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Muzikinį centrą Philips FW C115 
su pulteliu ir radijo antena.  
Kaina 35 Eur. Tel. 8 610 49 507. 
Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Pigiai ožiukus 1.5 mėn., 
savarankiški. Tel. 8 620 52 625. 
Rokiškis
• Dviejų mėnesių jaučiuką pjovimui 
arba auginimui. Tel. 8 686 93 420. 
Rokiškis
• Maranų kiaušinius perinimui.  
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
• Belgų mėlynųjų veislės vienerių 
metų telyčią. Kaina 600 Eur.  
Tel. 8 658 50 027. Rokiškis
• 5-ių veršių juodmargę šviežiapienę 
karvę. Kaina 800 Eur.  
Tel. 8 658 50 027. Rokiškis
• 2 veršingas telyčias.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo, turiu traktorininko 
teises, esu dirbęs traktoriais, turiu 
automobilių  mechaniko specialybę. 
Tinka  bet kokie darbai.  
Tel. 8 624 53 501. Rokiškis
• Jaunas atsakingas, negeriantis vyras 
ieško darbo Rokiškyje ar Rokiškio r. 
Tinka bet kokie pasiūlymai.  
Tel. 8 608 74 914. Rokiškis

KITA

• Tvirtą, mažai naudotą būdą 15-20 
kg. šuniui. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 686 26 668. Rokiškis
• Naudotas, geros būklės euro paletes 
(1200x800 mm). Kaina sutartinė.  
Tel. 8 618 52 391. Rokiškis
• Dt 75 su buldozeriu, yra dar 
antras buldozeris. Tel. 8 624 16 875. 
Rokiškis
• Naują automobilinį oro 
kompresorių. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 627 36 386. Rokiškis
• Pigiai trieigį termostatinį vožtuvą 
ESBE, palaikoma temperatūra 70 
C. Naudotas, visiškai veikiantis. 

Naudojamas kieto kuro katilui 
grįžtamo srauto temperatūrai 
palaikyti ir pan. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 611 08 681. Rokiškis
• Šieną rulonuose.  
Tel. 8 607 56 198. Rokiškis
• Kviečių, grikių sėklą, išvalyta.  
Tel. 8 627 34 750. Rokiškis
• Katilą Atmos dc25, visiškai veikia, 
galima garantija, kaina sutartinė.  
Tel. 8 652 68 195. Rokiškis
• Šieną bei šiaudus rulonais iš 
pastogės. Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Ketaus vonią 170 cm ilgio, labai 
geros būklės ir ketaus krosnies 
rinkinį: rinkės, padas, durelės, 
grotelės, velkė, orkaitė.  
Tel. 8 698 23 751. Rokiškis
• Fotoaparato objektyvą AF-S DX 
VR Nikkor 18-105 mm f/3.5-5.6 G 
ED, idealios būklės, su visa pakuote. 
Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 641 32 166. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Idealios būklės, kaip naują 
planšetinį kompiuterį SAMSUNG 
GALAXY TAB A SM-T585. 
Dedama SIM kortele. Visiškai 
sukomplektuotas. Garantija. 
Dėkliukas. Pirktas kovo mėn. 
pabaigoje. Domina keitimas.  
Kaina 180 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Geros būklės planšetinį kompiuterį 
iPad A1219 64GB. Ekranas 10 colių. 
Baterija laiko gerai. 
Domina keitimas. Kaina 65 Eur. 
 Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Geros būklės planšetinį kompiuterį 
iPad A1337. Ekranas 10 colių. 
Dedama sim kortelė, yra dėkliukas. 
Baterija laiko gerai. Domina 
keitimas. Kaina 65 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Naują Samsung Galaxy tab S2 
T813 planšetę. Kaina 240 Eur.  
Tel. 8 622 27 523. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Telefoną NOKIA 2330c2.  
Kaina 15 Eur. Tel. 8 627 36 386. 
Rokiškis
• Telefoną SAMSUNG GT-S7390 
trend lite. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 627 36 386. Rokiškis
• Telefoną NOKIA 1208.  
Kaina 10 Eur. Tel. 8 627 36 386. 
Rokiškis
• Nokia telefoną. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 681 55 002. Rokiškis
• Samsung Galaxy S4 16GB, puikiai 
veikiantis. Kaina 75 Eur.  
Tel. 8 677 80 140. Rokiškis
• Geros būklės Samsung SGH - 
P310. Yra dokumentai. Domina 
keitimas. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Naują Nokia Lumia 520. Spalva 
balta. Dokumentai. Užblokuotas. 
Domina keitimas. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Geros būklės mobilų telefoną 
Samsung Galaxy S4 mini La Fleur. 
Atverčiamas dekliukas. Įkroviklis. 
Kaina 70 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• 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

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Pianiną. Reikalingas derinimas. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 625 62 366. 
Rokiškis
• Pianiną Ostlind' almquist. 
Reikalingas derinimas. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 625 62 366. 
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 1 kambario butą Algirdo 8. 
Mūriniame name 4 aukštas, būsto 
plotas 37,04 kv. m, langai į pietų 
pusę, didelis balkonas,gražus vaizdas 
į senamiestį. Netoli miesto centras, 
mokykla, vaikų darželis.  
Tel. 8 624 06 775. Rokiškis
• 2 k. butą, 1 aukštas be balkono, 
namas renovuotas. Taikos g. 3A. 
Kaina derinama. Kaina 14500 Eur. 
Tel. 8 673 02 311. Rokiškis
• Gyvenamą namą Obeliuose, 
bendras plotas 171,90 kv. m. Sienos – 
medis su karkasu, krosninis šildymas, 
komunalinis vandentiekis, vietinis 
nuotekų šalinimas. Ūkinis pastatas 
mūrinis. Reikalingas remontas. 
Kaina 15000 Eur. Tel. 8 673 38 801. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą Panevėžio g. 
šviesus, šiltas, maži mokesčiai,  
galima gyventi iš karto. Namas 
– renovuotas. Tel. 8 613 81 243. 
Rokiškis
• Juodupėje sklypą su pamatais ir 15 
a žemės. Kaina 2500 Eur.  
Tel. 8 675 42 936. Rokiškis
• Duokiškio miestelyje namą, ūkinį 
pastatą ir 0,34 a. žemės prie namo. 
Asfaltuotas privažiavimas. Netoli 
ežeras - 500 m.. Tel. 8 614 55 711. 
Rokiškis
• Skubiai  4 kambarių butą Rokiškio 
centre, Vilniaus g. Ramūs ir 
draugiški kaimynai, kodinė spyna, 
yra sandėliukas, du balkonai, erdvi 
automobilių stovėjimo aikštelė. 

Kaina derinama proto ribose. Butui 
reikalingas remontas. Kaina 18000 
Eur. Tel. 8 622 58 277. Rokiškis
• Didelę sodybą 13 km. nuo 
Rokiškio, Rūdelių k., 2 ūkiniai 
pastatai, šulinys, tvenkinys.  
Tel. 8 675 84 243. Rokiškis
• Žemę ir mišką prie Notigalės 
ežero. Žemės 5 ha, 1 ha/ 2500 eurų. 
Miško 5 ha, 1 ha/ 1500 eurų. Padaryti 
geodeziniai matavimai.  
Tel. 8 650 62 437. Rokiškis
• 9,25 ha sklypą Dauliūnų k. Jūžintų 
sen. su sodyba. Dalyje sklypo 
buvę pušaitės ir berželiai, iškirsti 
ir praėjusiais metais visas sklypas 
šienautas. Našumo balas 33,9. 
Sodyboje yra pirtis, klėtis, rūsys, 
tvartas, namas. Šiuo metu sodyboje 
negyvenama. Kaina 27500 Eur.  
Tel. 8 698 15 787. Rokiškis
• Garažą Obeliuose. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 688 58 841. Rokiškis
• Sodo sklypą su mediniu nameliu 
s.b. „Šilelis“ (virtuvėlė, kambarys 
su židiniu, sandėliukas su tualetu 
turi atskirą įėjimą, rūsys), nugriautas 
senas šiltnamis, palikti geri pamatai 
naujam statyti, vaismedžiais 
apsodintas sklypas, šalia tvenkinys. 
Tel. 8 646 91 138. Rokiškis
• 1 kambario butą  Tekstilininkų  
gatvėje, Juodupėje,  4 aukštas. Kaina 
3500 Eur. Tel. 8 610 46 640. Rokiškis

PASLAUGOS

•  Atlieku vidaus ir lauko apdailos 
darbus ir visus kitus, kurie reikalingi. 
Skambinti po 19 val.  
Tel. 8 686 35 604. Rokiškis

• Šulinių kasimas, valymas, 
gilinimas, dezinfekavimas, senų 
šulinių renovavimas, vandentiekio 
įvedimas, vietinio tipo kanalizacijų 
įrengimas, ritinių pristatymas.  
Tel. 8 612 92 573. Rokiškis
• Ruošiu malkas ir tvarkau aplinką. 
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
• Automobilių stiklų tamsinimas-
keitimas. Automobilių žibintų 
tamsinimas-poliravimas. Pastatų 
stiklų tamsinimas. Stiklų 
dekoravimas. Stiklų šarvavimas. 
Reklamos gamyba, paruošimas, 
klijavimas. www.shirenzo.ltwww.
stiklutamsinimas.eu 860803391.  
Tel. 8 608 03 391. Rokiškis

NUOMA

• Išsinuomočiau žemę Rokiškio 
rajone. Tel. 8 606 07 881. Rokiškis
• Išsinuomosiu butą ar namo dalį  
Obeliuose, galiu remontuoti pagal 
susitarimą, tinka visi variantai.  
Tel. 8 608 74 914. Rokiškis
• Išsinuomosiu 1-2 kambarių butą 
Rokiškyje. Esu dirbantis.  
Tel. 8 622 42 971. Rokiškis
• Tvarkinga, dirbanti šeima ieško 
išsinuomoti namą, ar pusę namo. 
Gali būti su daliniais patogumais. 
Tel. 8 628 29 277. Rokiškis
• Nuolatines pajamas gaunanti, 
vidutinio amžiaus moteris išsinuomos 
1 kambario butą Rokiškyje.  
Tel. 8 688 94 207. Rokiškis

PERKA

• Legbarų ir Maranų veislių vištų 
kiaušinius perinimui, balandžio mėn. 
Iš Rokiškio ar aplinkinių rajonų. 
Noriu susitarti iš anksto.  
Tel. 8 682 37 547. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Paimčiau nebereikalingą naudotą 
linoleumą (PVC dangą), gali būti 
apie 20-30 kv. m.  
Tel. 8 611 08 681. Rokiškis
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PRAMOGŲ KAMPELIS
ANEKDOTAI

Tas, kuris pasiskųs, kad 
šiemetinė vasara – karšta, gaus 
slidėmis per galvą.

***
Mokslinių tyrimų laboratori-

joje vienas paršelis sako kitam:
– Man pavyko išdresiruoti 

mokslininką!
– Kaip tai? – nesupranta 

kitas.
– Kai tik paspaudžiu šį myg-

tuką, jis man atneša ėsti.
***

Prilekia padavėjas restorane 
prie kliento:

– Suvalgykite, prašau, grei-
čiau tą žuvį, kurią atnešiau.

– O kas atsitiko?
– Sanitarinė inspekcija 

atvažiavo.
***

– Aš jums siūlau padovanoti 
savo draugei 21 raudoną rožę, 
–  sako gėlių pardavėja įsimylė-
jusiam suvalkiečiui. – Šią kalbą 
jūsų dama tikrai supras.

Suvalkietis sako:
– Gal nereikia tiek daug. Aš 

esu nelabai kalbus.
***

Šeimininkė svečiui:
– Jau išeinate? Lauke taip 

lyja. Gal pavakarieniausite su 
mumis?

– O kas vakarienei?
– Makaronų sriuba.
– Žinote, geriau eisiu, lietus 

ne toks jau ir smarkus.
***

Pokalbis su vadybininku 
banko kreditų skyriuje:

– Man reikalingas kreditas.

– Kokiam tikslui?
- Noriu atidaryti klubą netra-

dicinės orientacijos žmonėms.
- O kas ten lankysis?
– Andrius ir Egidijus, kurie 

lifte mygtukus degina, senis 
Juozas, kuris laiptinę prispjau-
do, kaimynas Benas, kuris 
mano mašiną aikštelėje užstato, 
krepšinio teisėjai, aišku, ir mo-
kesčių inspektorius…

– Atleiskite, tačiau mes nega-
lim tam duoti paskolos.

– O, tada ir jūs ateikite!
***

Valstybinėje įstaigoje:
– Man reikia pažymos, kad 

turiu gauti iš jūsų pažymą.
– Deja, negalime tokios 

išduoti.
– O kokią galite?
– Galime išduoti pažymą, 

kad pažymų neišduodame.
***

Blondinę sustabdo polici-
ninkas:

– Parodykite vairuotojo 
pažymėjimą!

– Vakar atėmė, šiandien vėl 
prašo! – piktinasi ši.

***
Autobuse berniukas klausia 

senelio:
– Seneli, kodėl tos tetos kojų 

nagai nudažyti tokia ryškiai 
raudona spalva?

– Kad niekas ant jų neuž-
mintų!

***
– Mielasis, gal galėtum 

išsiurbti kilimą?
– Negaliu, brangioji. Taip pa-

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

Orų prognozė kovo 27-29 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Kovo 27 d. Naktį -5

Dieną +2
Š,
3-8 m/s

Kovo 28 d. Naktį -8
Dieną +2

R,
2-7 m/s

Kovo 29 d. Naktį -6
Dieną +2

R,
6-11 m/s

vargau, kad net rankos dreba...
– Nuostabu! Tuomet jį 

išpurtyk.
***

Iš zoologijos sodo pabėgo 
sargas. Bent jau tokią versiją 
apie jo dingimą iškėlė liūtai...

***
Kito vyro žmoną nuvilioti 

nesunku, bet grąžinti neįma-
noma.

***
Grįžta vyras namo, o žmona 

sutinka prie durų su plakatu 
„Aš su tavim nesikalbu“. Na, 
vyrukas išsidrėbė ant sofos ir 
žiūri sau teliką. Po kurio laiko 
žmona užstoja jam ekraną ir 
rodo kitą plakatą: „O žinai dėl 
ko?“

***
Skelbimas ant stulpo: „Per-

ku butą šiame name“.
***

Pasakos apie Pelenę pabai-
ga: „O princas miegamajame 
pribėrė rožių žiedlapių. Kurie, 
laikrodžiui išmušus vidurnaktį, 
pavirto neplautomis kojinė-
mis“.

***
Vieno garsaus oligarcho 

dukra rengiasi stoti į univer-
sitetą. Konkursas - didelis. 40 
universitetų į vieną vietą.

***
Vaikas:
– Mama, ar angelai skraido?
– Skraido, skraido.
– Vakar tėtis mano auklę 

pavadino angelu.
– Ryt išskris…

VAIZDO TECHNIKA

• Puikiai veikiantį televizorių VIDO. 
72 cm įstrižainė, pultas. Kaina 25 
Eur. Tel. 8 627 36 386. Rokiškis

AUGALAI

• Gėlę kalankę (paleistuvę).  
Tel. 8 284 40 455. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Gerą, veikiančią skalbimo mašiną 
Whirlpool. Talpa 5 kg. Kaina 70 Eur. 
Tel. 8 615 55 634. Rokiškis

DOVANOJA

• Mažą šuniuką. Tel. 8 676 65 217. 
Rokiškis

• Jorkšyrų veislės kalytę. Labai miela 
draugiška, draugauja su vaikais.  
Tel. 8 624 86 227. Rokiškis
• 6 mėn. kačiuką. Labai meilus.  
Labai skubiai reikia namučių.  
Tel. 8 609 62 500. Rokiškis
• Skubiai dovanuoju 6 mėn. Siamo 
veislės katinėlį. Tel. 8 678 46 162. 
Rokiškis

• Kūdikio drabužėlius nuo gimimo 
iki 3 mėn. Tel. 8 672 29 449. 
Rokiškis
• Dovanoju porytę mažyčių ožiukų, 
geriantys. Tel. 8 622 67 202. 
Rokiškis


