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antradienis, 
15 savaitė.
Iki metų pabaigos 
liko 265 dienos.

Saulė teka 6.32 val.,  
leidžiasi 20.10 val.  

Dienos ilgumas 13.38 val. 
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Preibutas, Preibutė, Preigilas, 
Preigilė, Zenonas.
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Rajono laikraštis

Istorinė rajono valdžios krizė
To mūsų rajono, o ir apskritai šalies, istorijoje dar nėra buvę: rajono meras ir rajono taryba taip ir nerado abiems pusėms priimtino kandidato į vicemero 
postą. Rokiškėnai šią situaciją, nevyniodami į vatą, seniai vadina „Du ožiai ant liepto“. Politika yra kompromiso menas, tačiau, regis, rajono politikai 
šiuo klausimu netalentingi: nors priimtino kandidato paieškoms jie turėjo geras dvi savaites, visgi susitarti nesugebėjo.
Gali būti, kad iki kitų metų kovą vyksiančių Savivaldybių tarybų ir rajono mero rinkimų, visi bus pašalinti iš rajono tarybos politinės aikštelės...

Antanas Vagonis:
Gerbiami  Rokiškio rajono gy-

ventojai, gerbiami tarybos nariai, 
tie žmonės, kurie girdite, matote, 
tie, kuriems įdomu tai, kas vyksta 
rajone, norėčiau pasakyti, kad kaip 
kiekviename darbe būna įvairiausių 
sunkumų ir patys patiriate įvairiausių 
problemų, kurias reikia spręsti. Ba-
landžio 6 d. dar kartą neįvyko posė-
dis, žinoma, dėl to, kad mes niekaip 
nesugebėjome susitarti su tarybos 
nariais, nors atrodė, kad ryte susita-
rimas buvo ir socialdemokratai buvo 
priėmę sprendimą, kad kandidatas 
bus pateiktas, tačiau susitarti visgi 
kažkas sutrukdė. Bet aš nuoširdžiai 
tikiu, kad mūsų savivaldybės tary-
bos nariai imsis atsakomybės, ka-
dangi jau pradėjo dirbti tokį darbą, 
pareiškė nepasitikėjimus mūsų savi-
valdybės administacija, mano pava-
duotoju. Ir dabar reikia tik susitvar-
kyti, pasitvirtinti naujus pareigūnus 
ir dirbti toliau. Mus suvienyti gali tik 
vienas tikslas – jeigu jūs, tarybos na-
riai, turite tikslą, kad Rokiškyje būtų 
įvestas tiesioginis valdymas, tuomet 
ir yra suprantama, kodėl mes nesusi-
tariame. Turite kiekvienas atsisėsti ir 
labai atsakingai pasakyti sau: „Ar aš 
noriu rajonui tiesioginio valdymo, ar 
aš noriu, kad mes dirbtume toliau?“ 

Ir jeigu mūsų tikslas bus rajono dar-
bai, rajono žmonių bendrovė, patikė-
kit – visada surasime kompromisą ir 
visada susitarsime.

Gintaras Girštautas:
Jau kelintas mėnuo parodo, kad 

darbiniai klausimai Rokiškio sa-
vivaldybės taryboje vyksta labai 
sklandžiai, bet politiniai klausimai, 
liečiantys aktualijas ir personas, 
kurios užimtų savivaldybės admi-
nistracijos direktoriaus ir vicemero 
postus, mums vis stringa. Balan-
džio 6 d. posėdis mums parodė, kad 
vis dėl to nėra bendro sutarimo nei 
su meru, nei su kitų ar mūsų pačių 
frakcijom, kaip turėtų formuotis ta 
valdančioji politinė dauguma. Visi 
klausimai priimti, tačiau šitoje vie-
toje mes įstrigom ir dėl to labai gai-
la, kad negalime rasti bendros kal-
bos. Primetam vienai ar kitai partijai 
savo nuomonę, savo pasaulėžiūrą, 
ko demokratinėje visuomenėje ir 
mūsų taryboje neturėtų būti. Tad 
kviesčiau ir Rokiškio rajono merą 
pabandyti suformuoti naują politinę 
daugumą, aišku, turbūt Socialde-
mokratų, Lietuvos laisvės sąjungos, 
Lietuvos krikščionių demokratų, 
„Už teisę augti“, o gal ir kitų partijų 
pagrindu suformuoti naują politinę 

daugumą neįvedant personalijų į tas 
politines pareigas, kad nekiršintu-
mėm vieni kitų, bet pasitikėtumei 
partijų kandidatais – jeigu partija 
deleguoja, tai turbūt ir pilnai atsako 
už savo deleguotą atstovą. Psėdžio 
metu pamatėme, kad vis dėl to su-
sitarti mes negalime,o meras negali 
būti nuošaly nuo šito proceso, nega-
li būti mažumoj. Meras turi priklau-
syti tarybos daugumai, nes jis yra 
toks pat tarybos narys kaip ir aš, ir 
tikiuosi, kad mūsų darbas ir toliau 
vyks produktyviai. Teiravomės, ar 
mes dar dirbame teisėtai, ar vis dar 
galim balsuoti ir rinkti vicemerą, 
administracijos direktorių. Vyriau-
sybės atstovė tą patvirtino, vyriau-
sybė, konkrečiai nepasakydama, 
taipogi lyg ir tvirtina, tad tikimės, 
kad vis dėl to mero formuojama 
politinė dauguma ir jo atsakomybės 
prisiėmimas ir partijų neįvėlimas 
į kandidatų svarstymus mus atves 
į 2019 metų rinkimus ir sėkmingai 
pabaigsime šią kadenciją.

Tadas Barauskas:
Laba diena gerbiami Rokiškio 

krašto gyventojai. Balandžio 6 d. 
vėl įvyko Rokiškio rajono tarybos 
posėdis. Tenka apgailestauti, kad šis 
posėdis vėl buvo nevaisingas – nepa-

vyko patvirtinti administracijos di-
rektoriaus ir vicemero. Susiformavu-
si naujoji dauguma, 15 tarybos narių 
merui pateikė kandidatūras, tačiau, 
labai gaila, bet meras tas kandidatū-
ras blokuoja. Ir jau seniai mes galėjo-
me pradėti tvarkingai dirbti su pilnu 
komplektu – turėti vicemerą, turė-
ti administarcijos direktorių. Taip, 
mūsų socialdemokratų partija, ko 
gero, Rokiškio rajone yra didžiausia, 
skaitlingiausia ir mes buvom, esam 
ir būsim, ir visada prisidėsim prie 
Rokiškio rajono valdymo, nes mums 
tai yra svarbu ir mes tuo valdymu 
nešam atsakomybę. Todėl nuspren-
dėm persvarstyti merui pateiktas 
kandidatūras ir tikimės, kad meras 
išeis iš tos situacijos, kurioje jis sėdi 
užsiblokavęs ir nepriima sprendimų. 
Gal mero siekis yra tiesioginis valdy-
mas – nežinau. Mūsų partijos siekis 
yra siekti Rokiškio rajonui teisingų ir 
gerų rezultatų.

Andrius Burnickas:
Sveiki visi. Norėčiau pateikti 

savo komentarą, kas įvyko balan-
džio 6 d. tarybos posėdyje. Posėdis 
vėl nebuvo užbaigtas, dėl to, kad 
nepavyko susitarti dėl kandidatūrų. 
Tikėjomės, kad per šias dvi savaites, 
kol vyko pertrauka, tai padaryti pa-

vyks. Deja, meras šioje vietoje yra 
užsispyręs ir tikrai rizikuoja, kad 
rajone gali būti įvestas tiesioginis 
valdymas. Buvo džiugu girdėti, kad 
socialdemokratų partija, jausdama, 
kad padėtis yra pakankamai sunki, 
priėjo prie kompromiso rajono labui 
ir pasižadėjo pateikti kompromisinį 
variantą. Tikėkimės, kad tai padės 
išspręsti šiuos politinius klausimus, 
nes ši istorija tęsiasi per ilgai. Kon-
servatorių pozicija šiuo atveju ne-
sikeičia – mes nenorime tiesioginio 
valdymo. Mes norėtume dalyvauti 
daugumoje, sprendimų priėmime ir 
už tai jausti atsakomybę.Dėl to tiki-
mės, kad kompromisinis varinatas 
pagaliau bus priimtas ir nebebus nau-
dojamasi teisiniais kabliukais ir tei-
sinėmis priemonėmis kaip sustabdyti 
visą šį naujosios daugumos oficialų 
susiformavimą. Ir tikrai nesinori, kad 
visuomenėje susidarytų toks įspūdis, 
kad pastaruosius tris mėnesius taryba 
nieko nedaro, tiktai pešasi, ginčijasi 
ir neužbaiginėja posėdžių. Pasižiū-
rėkite darbotvarkę kiek yra klausi-
mų priimta, ir tas techninis, ūkinis 
darbas tikrai vyksta. Dėl politinių 
klausimų, kaip matote, situacija kiek 
kitokia, bet tikimės, kad artimiausiu 
metu viską išspręsime.

Monika MEILUTĖ

Demokratijos paieškos Rokiškyje
Šiais laikais demokratija vis 

dažniau priimama kaip savaime 
suprantama duotybė. Žmonės taip 
dažnai varijuoja šiuo skambiu žo-
džiu, kad kartais užmiršta pasiti-
krinti ir nusistatyti, kiek demokra-
tiškas jis pats kaip žmogus ir kiek 
demokratiška aplinka, kurioje gy-
vena, veikia.

ESFA (Europos socialinio fondo 
agentūros), ES fondų finansuotas 
projektas „Demokratijos paieškos“ 
į mokymus ir susitikimus su spren-
dimų priėmėjais pakvietė 21 jauną 
žmogų iš Rokiškio.

Lektoriai Audrius Laurutis, Lina 
Blaževičiūtė ir Algirdas Šaulys sie-
kė padėti jauniems žmonėms pasi-
ruošti susitikimams su savivaldybės 
administracijos ir tarybos nariais, 
argumentuotai išsakyti nuomonę ir 
pasiūlymus jiems rūpimais klausi-
mais. Tačiau Rokiškyje vykusios 
„Demokratijos paieškos“ buvo kur 
kas kompleksiškesnės. Jauni žmo-
nės taip pat mokėsi raiškiai kalbė-
ti, nebijoti kalbėti prieš auditoriją, 
argumentuotai dėstyti mintis, gra-
fiškai jas pavaizduoti. Mokymuose 
jauni žmonės pasitikrino savo ver-
tybes, požiūrį į tam tikrus dalykus, 
tolerancijos lygį, ugdėsi socialines 
asmenines kompetencijas ir didino 
pilietinį aktyvumą.

Mokymų metu buvo paliesti šie 
jaunimo politikos klausimai:

• Jaunų žmonių būrimosi į nefor-
malias jaunimo grupes ir organizaci-
jas sąlygų gerinimas.

• Savanorystės vietų žemėlapio su-
darymas.

• Viešųjų miesto erdvių panaudoji-
mas jaunimo iniciatyvoms.

• Verslumo renginių organziavi-
mas.

• Ir daugelis kitų.
Jaunų žmonių sukurti ir pasiūlyti 

konkretūs šių jiems aktualių proble-
mų sprendimo būdai:

• Naktiniai renginiai (naktys mo-
kyklose)

1. Bendradarbiavimas tarp moky-
klų, pasitelkiant neformalius meto-
dus. Naktimis organizuojamos edu-
kacinės veiklos ir sudaromos sąlygos 
mažiau aktyviems jauniems žmonėms 
bendrauti ir mokytis neįprastoje aplin-
koje. Skatinama burtis į neformalias 
jaunimo grupes, o vėliau galbūt ir į 
organizacijas.

• Verslumo mokymai (renginiai)
1. Su vietiniais ir kviestiniais vers-

lininkais ir lektoriais. Organizuojame 
susitikimus, gerosios patirties dalini-
mosi renginius su sėkmingais mūsų ir 
kitų miestų verlslininkais.

• „50 supynių Rokiškio mieste“ 
1. Pakabinti 50 supynių bendradar-

biaujant su vietos verslais ir organiza-
cijomis (mokyklos, jaunimo organi-
zacijos ir kt.). Kiekviena įsitraukusi 
įstaiga turi apipavidalinti supynę cita-
ta ar kitu gražiu palinkėjimu. Gyvina-
mos viešosios miesto erdvės.

• Išplėsti jaunimo erdvę L. Šep-
kos parke. 

1. Pakyla renginiams, stogelis, bal-
dai iš palečių.

• Menų festivalis 2019 metais, 
kultūros sostinės finalas. 

1. Meno instaliacijomis užpildytos 

neįprastos miesto erdvės. Kontaktuo-
jame su menininkais ir kūrėjais, kurie 
atvyksta į Rokiškį. Mes parengiame 
šio renginio struktūrą ir užpildome kai 
kurias jos veiklas.

2. Savanorystės vietų žemėlapis.
3. Vietų, kuriose galima savano-

riauti sąrašo sukūrimas ir išviešini-
mas. Sukuriamas facebook pusla-
pis, nuolat atnuajinama informacija. 
Viešinimas soc. tinkluose, per RJOS 
„Apvalus stalas“.

Kitas šio projekto rezultatas – 
orientacinis žaidimas. Projekto orga-
nizatoriai – Jaunimo politikos tyrimų 
ir analizės institutas ir VšĮ Kūrybos 
ir inovacijų laboratorija nuolat ieš-
ko jungčių tarp skirtingų disciplinų. 
Šįkart paimtas pramoginis orienta-
cinis žaidimas, kuris pritaikytas ug-
dymo reikmėms. Dalyviai mokėsi, 

kaip sukurti žaidimą, mokymų metu 
patys kūrė užduotis ir išbandė vieni 
su kitais. Žaidimo dalyviai turėjo 
fotografuoti ir filmuoti, kalbinti įvai-
rių savivaldos įstaigų darbuotojus, 
sužinoti, kuo naudinga savanorys-
tė, kokie didžiausi renginiai laukia 
kultūros centre, kokios edukacinės 
veiklos vykdomos muziejuje ir su-
žinoti slaptos, dar niekur neskelbtos 
informacijos apie Rokiškį, mažąją 
kultūros sostinę. Vėliau, dalyvių su-
rinkti rezultatai buvo komentuojami, 
reflektuojami.

Paskutiniąją projekto dieną buvo 
duotas orientacinio žaidimo startas. 
Jo užduotys buvo patalpintos savival-
dybės įstaigose.

Po orientacinio žaidimo vyko pa-
grindinis susitikimas, kurį pavadini-
mome „Išplėstiniu jaunimo reikalų 
tarybos posėdžiu“. Labai džiaugia-
mės politikų ir administracijos daly-
vavimu. Būtent ten ir buvo pristatytos 
anksčiau išvardytos idėjos.

Buvo aptartas galimas savivaldy-
bės ir jai pavaldžių institucijų ben-
dradarbiavimas, įgyvendinant idėjas, 
finansavimo galimybės. Jauni žmonės 
gavo savivaldybės pritarimą ir kvie-
timą bet kada atvykti, konsultuotis 
ir teikti prašymus ir projektų paraiš-
kas, leisiančias dalyvauti finansavimo 
konkursuose.

Projektas „Demokratijos paieškos“ 
Rokiškyje prasidėjo, o kaip seksis 
tokiau priklausys nuo jaunų žmonių 
noro, motyvacijos ir aktyvumo ben-
dradarbiaujant su savivaldos institu-
cijomis.
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„Misija Sibiras ‘17” ekspedicija: kapinėse – karvės ir ožkos,  
o tremtinių lūpose – lietuviški žodžiai
„Misija Sibiras“ –jau dvyliktus metus vykstantis projektas, kurio tikslas – ne tik sutvarkyti lietuvių kapavietes, trėmimų vietas, bet ir bendrauti su Sibire 
tebegyvenančiais tautiečiais ir taip skatinti žmones domėtis Lietuvos istorija.

Dalyvių atranka 
ir bandomasis žygis
Projekto atranka prasideda nuo re-

gistracijos anketos, kurią gali užpil-
dyti kiekvienas norintysis. Anketoje 
klausimai apie veiklą jaunimo orga-
nizacijose, pomėgius, fizinį aktyvu-
mą, pilietiškumą, motyvaciją. Apie 
70 anketą pildžiusiųjų patenka į an-
trąjį etapą – 50 km bandomąjį žygį, 
kurio maršrutu bandoma atkurti sąly-
gas, kurios laukia nuvykus į Sibirą. 
Po žygio suformuojama galutinė ko-
manda, kuri iki pat išvykimo ruošiasi 
ekspedicijai – mokosi kryždirbystės 
amato, kad galėtų atstatyti kryžius 
ant amžino poilsio atgulusių lietuvių 
kapų esančių sibire, susitinka su grį-
žusiais tremtiniais, kad galėtų atsekti 
lietuvių kapavietes. Atėjus liepos 17 
(Pasaulio lietuvių vienybės dienai) 
ekspedicijos komanda keliauja į dvi 
savaites truksiančią ekspediciją.

Lietuvių kapinėse – 
nuvirtę kryžiai,  karvės, ir ožkos
Į Rokiškio Juozo Keliuočio viešą-

ją biblioteką atvykęs „Misija Sibiras 
’17“ dalyvis Laimis Kasperavičius 
papasakojo apie ekspedicijoje nu-
veiktus darbus.

„Misija Sibiras ’17“ ekspedicijos 
metu dalyviai vyko į dvylika kar-
tų už Lietuvą didesnę Irkutsko sritį, 
kurioje jaunuoliai sutvarkė 9 kapa-
vietes, esančias Gadalėjaus, Tulūno, 
Javdokimovo, Algatujaus, Soloncų, 
Kamenkos, Bogotyriaus, Porogo bei 
Viesiolyj kaimuose, ir savo rankomis 
pasatė 9 kryžius, naudodamiesi iš Lie-
tuvos atsivežtais įrankiais. „Turbūt di-
džiausias šokas ištiko atvykus į pirmą-
jį, Gadalėjaus kaimą – kapinėse buvo 
ne tik išvirtusios tvorelės bei kryžiai, 
tačiau pačiose kapinėse ganėsi karvės 
ir ožkos, kurios dar ir ragus į kryžius 
pagaląsdavo, – pirmųjų akimirkų 
įspūdžius pasakojo dalyvis, - Kapinė-
se pastatėme tris naujus kryžius, ku-
riuose iškalėme saulės ženklą bei len-
teles su ekspedicijos dalyvių vardais 
ir užrašu, jog tai lietuvių amžino po-
ilso vieta, giedojome lietuviška gies-
mę. Džiaugėmės, kad užtrukome tik 
pusdienį, nes buvo manyta, kad laiko 
reikės dvigubai daugiau”. Pasakotojo 
teigimu, iki kai kurių kapaviečių tek-
davo bristi per gilias pelkes, plaukti 
upėmis, o iki kitų – užtekdavo apeiti 
kelią užstojusią kalvą. „Nuvykę į tre-
čias kapines Javdokimove, nustebino 
tai, kad šalia lietuvių kapų radome ir 
latvių bei ukrainiečių kapų, kuriuos, 
žinoma, taip pat sutvarkėme,” – nuos-
tabos dėl to, jog ukrainiečiai buvo 
laidojami kartu su lietuviais, neslėpė 
ekspedicijos dalyvis.

Ketvirtoji vieta – Algatujis. Nuvy-
kę į vietą ekspedicijos dalyviai rado 
jau išnykusią lietuvių gyvenvietę, tad 
rasti kapines – buvo didelis iššūkis. 
„Dažnai lietuviai būdavo ištremti į 
„niekur“: turėdavo patys įkurti gy-
venvietes, – kalbėjo ekspedicijos da-
lyvis Laimis, - Nors kapines atrasti 
buvo sunku, tačiau jas sutvarkius ir 
pastačius kryžius norėjome ten pasi-

likti, nenorėjome niekur eiti. Galbūt 
tas geras jausmas, o gal graži vieta 
nenorėjo mūsų paleisti“.

„Žygiuojant į vienas kapines su-
stojo sunkvežimis. Vairuotojas su-
šuko, kad gali visus pavežti iki ten, 
kur mums reikia. Nors iki pat kapi-
nių privažiuoti nepavyko, vairuotojo 

dėka daug greičiau įveikėme dide-
lę kelio atkarpą ir sutaupėme daug 
jėgų,“ – prisiminimais dalinosi L. 
Kasperavičius.

Pavydėdavo lietuvių vestuvių 
ir gyrė sūdytus lašinius
Misija Sibiras ekspedicijos tiks-

las ne tik tvarkyti amžino poilsio 
atgulusių lietuvių kapus, bet ir ap-
lankyti ten likusius tremtinius, jų 
šeimas. „Išsiskyrę su komanda žy-
giavome apie 70 kilometrų, kad 
užbaigtume tvarkyti likusius kapus 
ir susitiktume su tremtiniais. Kad 
susitiktume su lietuvių tremtine 
teko eiti bekelėmis, pievomis, bristi 
vandeniu. Prieš išsiskiriant turėjo-
me apmokymus, kaip elgtis sutikus 
mešką, - įspūdžiais dalijosi Laimis, 
– Tačiau padarėme didelę klaidą – 
nusprendėme nesinešti daug van-
dens, nes galvojome, kad pakeliui 
jo bus apstu. Deja, klydome – mūsų 
kelyje pasitaikė tik nešvarios užės ir 
pelkės”. 

Galiausiai pasiekę vietovę, ku-
rioje gyvena tremtinė Albina, kuri 
grupę pasitiko lietuvišku pasisvei-
kinimu, grupė susipažino su jos 55 
metų sūnumi, kuris vis dar atsimena 
ir papročius, ir net dainas įstrigusias 
iš vaikystės. „Labai malonu buvo 
klausytis lietuviškų dainų iš Albinos 

sūnaus, nors žinojome, kad jis nė 
nesupranta, ką dainuoja, – sakė eks-
pedicijos dalyvis. - Kita grupės dalis 
vyko į Soloncy. Gaila, tačiau jiems 
sekėsi nekaip – nors kapus rado, 
deja, nerado kryžiaus, ir suprato, kad 
mūsų tautiečio kapo vietoje palaido-
tas kitas žmogus, tad, deja, kryžiaus 
čia statyti grupė nebegalėjo“. Nepa-
vykus sutvarkyti šių kapinių, ekspe-
dicijos dalyviai iš vietinio gyventojo 
gavo informaciją apie kitas kapines, 
kurios buvo viena gražiausių ekspe-
dicijos vietų: „Kokią neįtikėtiną vie-
tą amžinam poilsiui atrado lietuviai“ 
– sakė dalyviai. 

Visa grupė vėl susijungė Poro-
go gyvenvietėje, kurios gyventojai 
dalijosi prisiminimais apie čia gy-
venusius lietuvius. „Pasakojo, kad 
lietuviai dirbdami visuomet dainuo-
davo, o keikdavosi – tik rusiškai, 
kad Dievas negirdėtų. Sakė, kad 
visi labai pavydėdavo tų tradicinių 
lietuviškų vestuvių, kurias stebėda-
vo ir per tvoras persisvėrę, – Poro-
go gyventojų prisiminimais dalijosi 
Laimis, – kitur sutikti tremtiniai, jų 
šeimos nariai nors lietuviškai nebe-
kalbėjo, tačiau apie lietuvius atsilie-
pė tik gerais žodžiais, gyrė jų išma-
nymą sūdant lašinius ir marinuojant 
daržoves“.

Daržovės – didelė prabanga
Pasakodamas apie mitybą ekspe-

dicijos metu, pasakotojo veide nebe-
buvo plačios šypsenos: „Mūsų mais-
tas buvo grikiai, makaronai ir ryžiai 
su prieskoniais, kurie apgaudavo 
skrandį. Įsidedi vištienos prieskonių 
– įsivaizduoji, kad valgai vištieną. 
Kadangi vietinėse parduotuvėse kito-
kių daržovų nei bulvės rasti buvo itin 
sunku, vieną vieintelį kartą valgėme 
daržovių sriubą, virtą ant laužo“.

Kryždirbystės menas
Ekspedicijos dalyviai visus kryž-

dirbystei reikalingus įrankius gabe-
nosi iš Lietuvos, o medieną stengėsi 
gauti iš vietinių lentpjūvių. „Kryžius 
statėme iš maumedžio medienos, 
nes ji stipri, ilgaamžė. Ekspedicijos 
vadovas iš anksto domėdavosi, ar 
bus galima įsigyti medienos. Jei ne-
pavykdavo – kirsti medžius tekdavo 
su mažais kirvukais, – kalbėjo Lai-
mis, –  Visuomet medieną pirkdavo-
me iš lentpjūvių, tačiau vieną kartą 
jos gavome nemokamai: lentpjūvės 
darbuotojas paklausė, kodėl mes sta-
tome kryžius, ar čia palaidota mūsų 
šeima. Tačiau mums atsakius, kad 
mes šių žmonių nepažįstame, tiesiog 
jie yra mūsų tautiečiai – nustebęs 
darbuotojas medieną mums atidavė 
nemokamai“.

„Nors sako, kad šis jaunimas yra 
nepilietiškas, aš manau, kad su jau-
nimu viskas yra gerai, kad jaunimas 
yra pilietiškas. Kai siekiam naudos 
ne sau, o svetimam, draugui, pažįs-
tamam – tai ir yra pilietiškumas. Lin-
kiu visiems tokiems būti,“ – pristaty-
mą užbaigė L. Kasperavičius.

Monika MEILUTĖ

Susitikimo rajono bibliotekoje dalyviai.                                                                                                                                                M. Meilutės nuotr.

Ekspedicijos akimirkos.                                                                „Misija Sibiras'17“ archyvo nuotr.
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Perkančioji organizacija: Rokiškio ra-
jono savivaldybės administracija (kodas 
188772248, Respublikos g. 94, 42136 Ro-
kiškis).

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

kambario butas; Juodupės miestelyje – 1 vieno ir 1 dvie-
jų kambarių butai su visais komunaliniais patogumais. 
Butai su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, 
dušine), mediniuose ar karkasiniuose namuose bei butai, 
kurių nusidėvėjimas yra didesnis kaip 60 proc.,  nebus 
perkami.

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

tatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos 
ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo, patvir-
tinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 
13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar 
kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių 
į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

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

Pirkimo dokumentus galima gauti Turto valdymo ir 
viešųjų pirkimų skyriuje, 414 kab., Respublikos g. 94, Ro-
kiškyje, arba rasti internete adresu www.rokiskis.lt nau-
jienų skiltyje.

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

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

Paraiškos  pateikimo terminas: iki 2018 m. balandžio 
26  d. 10.00 val.

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

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

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

meniui teikti paraišką ir derėtis dėl buto pardavimo (jei 
paraišką teikia ne pats savininkas arba kai butas nuosa-
vybės teise priklauso keliems asmenims).

Komisijos posėdis, kuriame atplėšiami vokai, vyks 
2018 m. balandžio 26  d. 10.30 val. Rokiškio rajono  sa-
vivaldybės administracijos 203 kab., Respublikos g. 94, 
Rokiškyje.

Užs. 0624

„Naujos kartos vaikai - 
linkę gilintis į save ir į virtu-
alų pasaulį, aplenkiant gyvą 
bendravimą, todėl tėvams 
dažnai yra sunku rasti ryšį su 
savo vaikais“.

Bendruomeniniai šeimos 
namai kviečia registruotis tė-
vus/globėjus į 8-ių mokymų 
ciklą, kurį ves psichologė iš 
Vilniaus. Bus kalbama ak-
tualiomis tėvams/globėjams 
temomis.

* Mokymai prasidės nuo 
balandžio mėn. vidurio (data, 
laikas ir vieta bus patikslin-
ta).

* DĖMESIO!!! Registra-
cija į grupes jau vyksta (vietų 
skaičius ribotas).

Daugiau informacijos: tel. 
862125852, el. paštu: paslau-
gos.seimai.rokiskis@gmail.
com arba adresu Vytauto g. 
25.

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.

Vyksta registracija į nemokamus 
pozityvios tėvystės mokymus

KRIMINALAI
Susidūrė su vilkiku
Balandžio 5 d.  13.39 
val. kelyje Rokiškis–
Pandėlys–Biržai, 
Rokiškio r., Pandėlio sen., 
Pandėlio k., Rokiškio 
g., vyras (gim. 1972 
m.), gyv. Kėdainiuose, 
vairavo krovininį 
automobilį VOLVO, 
važiuodamas tiesiai ir 
lenkdamas priešais ta 
pačia kryptimi važiuojantį 
automobilį „Toyota“ 
pradėjus sukti į kairę 
ir įvažiavus į priešingą 
eismo juostą, atsitrenkė 
į sukusį į kairę pusę 
minėtą automobilį. Eismo 
įvykio metu apgadinti abu 
automobiliai. Nukentėjo 
automobilio „Toyota“ 
vairuotoja (gim. 1976 
m.), kuri dėl daugybinių 
šonkaulių lūžių, krūtinės 
sumušimo ir potrauminio 
šoko paguldyta į Rokiškio 
ligoninės reanimacijos 
skyrių. Vilkiko 
vairuotojas nenukentėjo.

Išdaužė automobilio 
langą
 Balandžio 5 d. 9.11 

val. vyras (gim. 1949 
m.), gyv. Rokiškio r., 
pranešė, kad 2018-
04-05 9 val. Rokiškio 
r., Kriaunų sen., 
Kriaunų k., Topolių g., 
pastebėjo, kad išdaužtas 
jam priklausančio 
automobilio „Renault 
Laguna“ bagažinės lango 
stiklas. Nuostolis – 260 
eurų. Įtariamasis (gim. 
2000 m.) sulaikytas.

 Muitininkai rado 
neteisėtai gabenamo 
skysčio, turinčio 
alkoholio kvapą
Balandžio 5 d. 20.40 
val. Rokiškio r., kelyje 
Daugpilis–Rokiškis–
Panevėžys, 5-ame 
kilometre, Obelių sen., 
Pakriaunių k., Kauno 
teritorinės muitinės 
Mobiliųjų grupių posto 
pareigūnai patikrinti 
sustabdė krovininį 
automobilį „Volvo FH 12“, 
kurį vairavo vyras (gim. 
1972 m.), gyv. Šiauliuose. 
Automobilio kabinoje, 
ant viršutinio gulto rastas 
plastikinis 0,5 l talpos, su 

viduje esančiu, alkoholio 
kvapą turinčiu rudos 
spalvos skysčiu. Taip pat 
kabinoje už vairuotojo 
sėdynės rastas 4,5 l talpos 
plastikinis baltos spalvos 
bakelis su alkoholio kvapą 
turinčiu rudos spalvos 
skysčiu. Krovininio 
automobilio daiktadėžėje 
rasti du vienetai baltos 
spalvos plastinių, po 4,5 l 
talpos bakeliai su alkoholio 
kvapą turinčiu rudos 
spalvos skysčiu. Visos 
talpos nebuvo pažymėtos 
akciziniais ženklais. Rasta 
14 l neteisėtai gabenamo 
skysčio, turinčio alkoholio 
kvapą.

Pasirinko kilpą
Balandžio 5 d. 11.29 val. 
Kavoliškyje (Rokiškio 
kaim. sen.) daržinėje 
virvės kilpoje rastas 
vyras (gim. 1948 m.).

Panevėžio VPK ir 
Panevėžio apskrities 

priešgaisrinės 
gelbėjimo valdybos

Rokiškio priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos 

inform.

Ieškokite Rokiškio
prekybos centruose!

Ūkininkaujantiems nederlingose žemėse – naujovės
Balandžio 5 d., buvo pa-

keistas taisyklių punktas, 
nustatantis pereinamąjį 
laikotarpį vietovėms, nete-
kusioms mažiau palankių 
ūkininkauti vietovių sta-
tuso. Žemės ūkio ministro 
Broniaus Markausko kovo 
28 d. įsakymu buvo patvir-
tinta nauja Lietuvos kaimo 
plėtros 2014–2020 metų pro-
gramos (KPP) priemonės 
„Išmokos už vietoves, ku-
riose esama gamtinių ar kitų 
specifinių kliūčių“ įgyvendi-
nimo taisyklių redakcija.

Parama ūkininkaujantiems 
nederlingose vietovėse skiria-
ma kasmet už kiekvieną žemės 
ūkio paskirties žemės hektarą, 
siekiant kompensuoti paramos 
gavėjams dėl gamtinių kliūčių 
žemės ūkio gamybai patirtas 
papildomas išlaidas ir praras-
tas pajamas. Pritaikius biofizi-
kinius atrankos bei ekonomi-
nio vertinimo kriterijus buvo 
pavirtintas naujas teritorijų 
pasiskirstymas pagal vietovių 
palankumą ūkininkauti.

Prie vietovių, kuriose esama 
didesnio intensyvumo gamti-
nių kliūčių ir (arba) trūkumų, 
priskirta 161 seniūnija (se-
niūnijos išvardintos priemo-
nės įgyvendinimo taisyklėse). 
Ūkininkaujantiems didesnio 
intensyvumo gamtinių kliūčių 
ir (arba) trūkumų teritorijose 
žemdirbiams mokama kom-
pensacinė išmoka siekia 61,6 

Eur už ha. Iki 100 ha plotas 
remiamas 100 proc., plotas 
didesnis nei 100 ha iki 500 ha 
imtinai – 70 proc. arba 43 Eur 
už ha, plotas didesnis kaip 500 
ha – 25 Eur už ha.

Prie vietovių, kuriose esama 
mažesnio intensyvumo gamti-
nių kliūčių ir (arba) trūkumų, 
priskirtos 59 seniūnijos (se-
niūnijos išvardintos priemo-
nės įgyvendinimo taisyklėse). 
Ūkininkaujantiems minėtose 
vietovėse žemdirbiams kom-
pensacinė išmoka siekia 50,05 
Eur už ha. Vietovėse iki 100 ha 
imtinai plotas remiamas 100 
proc., plotas didesnis nei 100 
ha iki 500 ha imtinai – 70 proc. 
arba 35 Eur už ha, plotas dides-
nis nei 500 ha – 25 Eur už ha.

 Palyginti su anksčiau ga-
liojusiu seniūnijų sąrašu, su-
mažėjo seniūnijų (nuo 17 iki 
4), kurių vietovės priskiriamos 
potvynių užliejamoms teritori-
joms. Nuo šiol prie potvynių 
užliejamų teritorijų, kuriose 
kliūtis ūkininkavimui sukelia 
periodiškai pasikartojantys 
potvyniai arba yra reali šių po-
tvynių grėsmė, priskiriamos: 

Pagėgių savivaldybėje – Lum-
pėnų, Stoniškių seniūnijos, 
Šilutės rajono savivaldybėje 
– Kintų, Rusnės seniūnijos. 
Ūkininkaujantiems šiose teri-
torijose kompensacinė išmoka 
siekia 25 Eur už ha, o propor-
cingas išmokų mažinimas (di-
ferencijavimas), kai viršijamas 
vienos valdos 100 ha ribinis 
dydis, nėra taikomas.

Prie intensyvaus karsto zo-
nos, kurioje kliūtis ūkininkavi-
mui sukelia intensyvaus karsto 
reiškiniai, priskiriamos: Biržų 
rajono savivaldybėje – Pabir-
žės, Pačeriaukštės ir Širvėnos 
seniūnijos, Pasvalio rajono 
savivaldybėje – Krinčino, 
Pasvalio miesto, Pasvalio apy-
linkių, Pumpėnų seniūnijos. 
Kompensacinė išmoka ūkinin-
kaujantiems šiose teritorijose 
žemdirbiams yra 25 Eur už ha, 
o proporcingas išmokų maži-
nimas (diferencijavimas), kai 
viršijamas vienos valdos 100 
ha ribinis dydis, netaikomas.

2018 m. pareiškėjams ne-
taikomas aktyvaus ūkininko 
reikalavimas. Anksčiau nusta-
tant pareiškėjo aktyvaus ūki-

ninko statusą buvo tikrinama, 
ar subjekto vykdoma žemės 
ūkio veikla yra reikšminga, ar 
pareiškėjas nevykdo tiesiogi-
nėmis išmokomis neremiamos 
veiklos. Pareiškėjais gali būti 
žemės ūkio veiklos subjek-
tai, kurie laikosi žemės ūkio 
veiklos vykdymo kriterijų, 
nustatytų Tiesioginių išmokų 
taisyklių III skyriuje, ir kurių 
žemės ūkio valda arba jos da-
lis patenka į vietoves, kuriose 
esama didelių ar kitų specifi-
nių kliūčių ūkininkauti.

Patvirtinus naują seniūnijų 
sąrašą, 69 seniūnijos neteko 
mažiau palankių ūkininkauti 
vietovių statuso. Vietovėse, 
kurios neteko mažiau palankių 
ūkininkauti vietovių statuso, 
patvirtinus naująsias vietovių, 
kuriose esama didelių gamtinių 
kliūčių, ribas, kompensacinė 
metinė išmoka už einamaisiais 
metais deklaruotą plotą – 25 
Eur už ha pereinamuoju laiko-
tarpiu 2018 m. (21.3 punktas  
buvo pakeistas balandžio 5 d. 
žemės ūkio ministro įsakymu 
Nr. 3D-203). Šiose vietovėse 
proporcingas išmokų maži-
nimas (diferencijavimas), kai 
viršijamas vienos valdos 100 
ha ribinis dydis, netaikomas. 
Ūkininkaujantiems šiose se-
niūnijose ir norintiems gauti 
paramą už deklaruotas pievas 
ir (ar) ganyklas galioja nuos-
tata dėl sutartinių gyvulių (SG) 
skaičiaus taikymo.

ŽŪM inform.
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LAISVALAIKIS

Reikalingas medvežės operatorius darbui su 2017 m. 
pagamintu traktoriumi, traukti medieną, biokurą. BŪTINA 
patirtis. Darbai bus vykdomi Šiaulių, Panevėžio, Rokiškio, 
Ukmergės ir Vilniaus regionuose. Atlyginimas nuo 1200 
iki 2000 EUR „į rankas“. 

Skambinti telefonu
+ 370 600 06250 (TIK DARBO DIENOMIS) arba 

CV siųsti el.paštu: info@pusbroliai.eu.

BALDAI

• Dvi naudotas lovas-tachtas 
(neišlankstomos, viengulės) su 
patalynės dėžėmis.  Kaina sutartinė. 
Tel. 8 623 18 978. Rokiškis
• Tvirtą, patvarią indaują. Medinė. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 625 12 233. Rokiškis

DOVANOJA

• Spintą.  
Tel. 8 626 90 489. Rokiškis
• Bufetą.  
Tel. 8 626 90 489. Rokiškis
• Sekciją.  
Tel. 8 626 90 489. Rokiškis

• Apvalų stalą.  
Tel. 8 626 90 489. Rokiškis
• Viengulę lovą.  
Tel. 8 626 90 489. Rokiškis
• Gražią, benamę šešių mėnesių 
kalytę. Tel. 8 673 73 807. Rokiškis
• Senus baldus: bufetą, spintą, lovą, 
apvalų stalą, stalą knygą.  
Tel. 8 626 90 489. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Naują juodą moterišką rankinę. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 683 06 559. 
Rokiškis
• Patrauklius klasikinius juodu 
ciferblatu ir juodu odos dirželiu bei 
baltu ciferblatu ir rudu odos dirželiu 
dežutėse MB laikrodžius. Labai 
gražiai atrodo ant rankos bei atkreipia 
praeivių dėmesį. Kaina 27 Eur.  
Tel. 8 616 15 320. Kaunas

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Rudas dėdekles vištaites balandžio 
10 bus 4 mėn. Tel. 8 686 99 116. 
Rokiškis
• Pirmavedę beragę ožką su dviejų 
savaičių amžiaus ožiukais (ožiukas ir 
ožkytė). Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 656 24 754. Rokiškis
• Labai ramią, jauną karvę.  
Tel. 8 623 67 046. Rokiškis
• Naują kačių namą- draskyklę. 
Kaina 55 Eur. Tel. 8 625 04 387. 
Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Komunikabili, sąžininga moteris 
ieško darbo. Tel. 8 620 31 695. 
Rokiškis
• Moteris ieško auklės, slaugytojos, 
valytojos darbo. Tel. 8 677 92 526. 
Rokiškis
• Vyras ieško darbo. Galiu kapoti 
malkas. Tel. 8 672 86 131. Rokiškis
• Bendrosios praktikos slaugytoja 
ieško darbo, vairuoju automobilį, 
siūlyti visus variantus.  
Tel. 8 672 83 169. Rokiškis

KITA

• Šieną ritiniais. Tel. 8 458 75 274. 
Rokiškis
• Oro kompresorius 3 vnt. Raudonas 
100 l 2 cilindrų. Juodas 30 l. 
Mažiausias betepalinis, naujas. 
Kainos sutartinės. Tel. 8 624 39 429. 

Rokiškis
• 10 l talpos stiklainius.  
Tel. 8 612 29 637. Rokiškis
• Mažai naudotą krosnį.  
Kaina 190 Eur. Tel. 8 646 04 035. 
Rokiškis
• Plytinį priestatą su briaunuotomis 
plokštėmis. Tel. 8 687 89 378. 
Rokiškis
• Svarstykles iki 200 kg.  
Tel. 8 687 89 378. Rokiškis
• 2 ritinius nenaudotos spygliuotos 
vielos. Tel. 8 623 68 689. Utena
• Ratų grandines R-20 365/80.  
Tel. 8 623 68 689. Utena
• Naujus vaizdo registratorius.  
Kaina 30 Eur. Tel. 8 670 99 923. 
Rokiškis
• Naujus šviečiančius 
akumuliatorinius lazerius  ir 
naujus „Scholl nail“ prietaisus 
nagų grybeliui gydyti, naujus pėdų 
šveitiklius „Scholl“ . Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 670 99 923. Rokiškis
• Naujus dujų balionėlius savigynai. 
Žvejybinius tinklus. Kaina 6 Eur.  
Tel. 8 670 99 923. Rokiškis
• Naujas signalizacijas, tinka 
garažams ir kitiems objektams. 
Elektrošokus apsaugai.  
Kaina 20 Eur. Tel. 8 670 99 923. 
Rokiškis
• Naujus prietaisus  žiurkėms, pelėms 
ir tarakonams naikinti ir priedus į 
dirvą nuo kurmių ir kurklių. Vokiški. 
Kaina 18 Eur. Tel. 8 670 99 923. 
Rokiškis
• Naujus tinklus ir garso prietaisus 
paukščiams baidyti. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 670 99 923. Rokiškis
• Čekijoje pagamintus nauju klausos 
aparatus ir kraujospūdžio matuoklius. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 670 99 923. 

Rokiškis
• Storasienį, metalinį vamzdį. 
Storis-8 mm, skersmuo-630 mm.  
Tel. 8 698 55 357. Rokiškis
• Diskinį pjūklą su obliavimo 
funkcija. Trifazis. Kaina 420 Eur.  
Tel. 8 698 55 357. Rokiškis
• Grikius, tinkantys sėjimui, reikia 
tik prasivalyt, 280 Eur/t, žirnius 200 
Eur/t. Tel. 8 625 83 699. Biržai
• Medų. Kaina 3 Eur.  
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis
• Miežius, „;Ema“, žirnius 
„Respect“, vasarinius kviečius 
„Qwantus C2“ (likusios 2 tonos). 
Dėl kainos teirautis telefonu.  
Tel. 8 612 04 268. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Naudotą, veikiantį, nepririštą 
Vodafone Huawei K3520 3G 
modemą. HSDPA sparta 7,2 MBit/s. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 614 86 759. 
Rokiškis
• Naują modemą Huawei 4g router 
b525 su 30 gb duomenų kas mėnesį. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 600 74 461. 
Rokiškis
• DELL inspiron 1520 (neįsijungia, 
būklė 10/10). Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 698 55 357. Rokiškis
• Dell vostro 3300 nešiojamą 
kompiuterį. Puikiai tinka darbui, 
žiurėti filmus, bei visoms kitoms 
kasdieninėms reikmėms. Ekranas 
13,3 LED. Cpu Intel i3, nauja 
padidintos talpos baterija laiko apie 5 
valandas. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 614 86 759. Rokiškis
• Hp Elitebook 6930p nešiojamą 
kompiuterį. CPU INTEL dual 
core P8600, 3gb ram, veikia gerai, 
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11 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 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 2
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. 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Gyvenimas. 

05:00 Kaulai
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 Pažadėtoji
14:00 Maištingosios amazonės
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Šviesoforas
20:00 Gero vakaro šou
21:00 Pasmerkti 4
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Naujoji dukra
00:45 Kaulai
01:35 Gražuolė ir pabaisa
02:30 Gaudynės
03:20 Raitelis be galvos
04:10 Imperija

06:20 Mano gyvenimo 
šviesa 
07:35 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
12:55 KK2
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 
21:00 Gyvūnų policija
21:30 Žinios
22:30 Misionierius
00:25 Judantis objektas
01:20 Sielonešė

06:35 Viena už visus 
07:35 Prokurorų patikrinimas 

08:40 44-as skyrius 
09:35 Tokia tarnyba 
10:30 Gelbėtojai - 112 
11:35 Ekstrasensų mūšis 
13:40 Prokurorų patikrinimas 
14:50 44-as skyrius 
15:55 Tokia tarnyba 
16:55 Gelbėtojai - 112 
18:30 LKL čempionatas. 
Lietkabelis-Dzūkija
21:00 Meteoras 
00:50 Sunku nužudyti
02:25 Strėlė 
03:10 Katės ar šunys? 
Kas geresnis

05:15 „Geriausios nardymo 
vietos“
05:40 „Merdoko paslaptys“
06:29 TV parduotuvė
06:45 „Kaimo akademija“. 
07:15 Nuoga tiesa. 

09:15 „Rojus“ 
10:20 „Kambarinė“ 
11:25 „Merdoko paslaptys"
12:30 „Gluchariovas“
13:35 TV parduotuvė
13:50 „Bitininkas“ 
14:55 „Albanas“ 
16:00 Reporteris
16:50 „Baltoji vergė“ 
18:00 Reporteris
18:40 Lietuva tiesiogiai
18:50 „Miškinis“ 
20:00 Reporteris
20:30 „Legenda apie pilotą“ 
21:30 „Ant bangos“. 
22:30 Reporteris
23:15 Lietuva tiesiogiai
23:45 Patriotai
00:45 „24/7“. 
01:45 „Pasaulis iš viršaus“
02:15 „Albanas“ 
03:00 „Merdoko paslaptys“ 
03:45 „Jekaterina Didžioji“ 
04:35 „Pražūtingi smaragdai“
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12 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 Ieškomas 
00:50 Smegenų paslaptys. Polis 
Sezanas. 
01:00 LRT radijo žinios 
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. 
04:00 LRT radijo žinios 
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba.

05:00 Kaulai 
05:45 Mažylė Houp 
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 Pažadėtoji 
14:00 Maištingosios amazonės 
15:00 Simpsonai 
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 Nepalaužiamasis 
00:40 Kaulai 
01:34 Gražuolė ir pabaisa 
02:25 Gaudynės 
03:20 Raitelis be galvos 
04:05 Imperija

06:20 Mano gyvenimo šviesa 
07:35 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
12:55 KK2
13:25 Rožių karas 
14:25 Dvi širdys 
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:00 Valanda su Rūta
21:30 Žinios
22:30 Belaisvė
00:45 Judantis objektas 
01:35 Misionierius
03:10 Alchemija XII. Angis. Po 
dvidešimties metų
03:40 RETROSPEKTYVA

6:35 Viena už visus 

07:35 Prokurorų patikrinimas 
08:40 44-as skyrius 
09:35 Tokia tarnyba 
10:30 Gelbėtojai - 112 
11:35 Ekstrasensų mūšis 
13:40 Prokurorų patikrinimas 
14:50 44-as skyrius 
15:55 Tokia tarnyba 
16:55 Gelbėtojai - 112 
18:30 LKL čempionatas. Nevėžis-
Vytautas 
21:00 Taikdarys 
23:25 Meteoras 
02:45 Strėlė

05:15 „Geriausios nardymo  
vietos“. 
05:40 „Merdoko paslaptys“. 
06:29 TV parduotuvė 
06:45 „Skinsiu raudoną rožę“. 
07:15 „Šiandien kimba“. 
08:15 Patriotai 

09:15 „Rojus“ 
10:20 „Kambarinė“ 
11:25 „Merdoko paslaptys“ 
12:30 „Gluchariovas“ 
13:35 TV parduotuvė 
13:50 „Bitininkas“ 
14:55 „Albanas“ 
16:00 Reporteris 
16:50 „Baltoji vergė“ 
18:00 Reporteris 
18:40 Lietuva tiesiogiai 
18:50 „Miškinis“ 
20:00 Reporteris 
20:30 „Legenda apie pilotą“ 
21:30 Gyvenimo būdas 
22:30 Reporteris 
23:15 Lietuva tiesiogiai 
23:45 „Vantos lapas“. 
00:15 „Iljušinas ir Babkinas tiria. 
Vaiduoklis kreivame veidrodyje“ 
02:15 „Albanas“ (1/3) 
03:00 „Merdoko paslaptys“ 
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 PE
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13 21:00 Duokim garo! 

22:35 Gamtos inspektoriai 
23:00 Iš Rusijos su meile 
01:00 LRT radijo žinios 
01:05 „Svarbios detalės". 
02:00 LRT radijo žinios 
02:05 Klauskite daktaro. 
03:00 LRT radijo žinios 
03:05 Ryto suktinis 
03:30 Mūsų gyvūnai. 
04:00 LRT radijo žinios 
04:05 Stilius

05:40 Mažylė Houp 
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 Pažadėtoji 
14:00 Maištingosios amazonės 
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Turbo 
21:20 Ponas ir ponia Smitai 
23:50 Redirected/Už Lietuvą! 
01:55 Nepalaužiamasis 
03:50 Naujoji dukra 

06:20 Mano gyvenimo šviesa
07:35 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
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Rydiko kronikos. Sugrįžimas
23:25 Žydrasis griaustinis
01:30 Belaisvė

06:35 Viena už visus
07:35 Prokurorų patikrinimas
08:40 44-as skyrius
09:35 Tokia tarnyba
10:30 Gelbėtojai - 112

11:30 Ekstrasensų mūšis
13:40 Prokurorų patikrinimas
14:50 44-as skyrius 
15:55 Tokia tarnyba 
16:55 Gelbėtojai - 112
18:30 LKL čempionatas. Žalgiris-
Lietuvos rytas
21:00 Uola
23:45 Taikdarys
01:55 Strėlė 

05:15 „Geriausios nardymo 
vietos“. 
05:40 „Merdoko paslaptys“ 
06:29 TV parduotuvė 
06:30 „Pasaulio turgūs. Atėnai“. 
06:45 Krepšinio pasaulyje 
07:15 „Ant bangos“. 
08:15 Gyvenimo būdas 

09:15 „Rojus“ 
10:20 „Kambarinė“ 
11:25 „Merdoko paslaptys“ 
12:30 „Gluchariovas“ 
13:35 TV parduotuvė 
13:50 „Bitininkas“ 
14:55 „Albanas“ 
16:00 Reporteris 
16:50 „Baltoji vergė“ 
18:00 Reporteris 
18:45 Rubrika „Renovacija. 
Sužinok daugiau“.
18:50 „Miškinis“ 
20:00 Reporteris 
20:30 „Muzikinės kovos“. 
22:30 Reporteris 
23:00 „Gluchariovas“ 
01:10 „Krikšto tėvas“ 
03:00 „Merdoko paslaptys“ 
03:45 „Jekaterina Didžioji“ 
04:35 „Pražūtingi smaragdai“

dedama sim kortelė. Kaina 65 Eur. 
Tel. 8 614 86 759. Rokiškis
• Modemą HUAWEI R207 
Vodafone. Veikia gerai, rištas prie 
BITĖ tinklo. Sudaro galimybę Wi-fi 
turėti bet kur, svarbu, kad veiktų 
BITĖ ryšys. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 614 86 759. Rokiškis
• HP Elitebook 8460p su intel i5 
CPU 4GB RAM. Aliuminio korpusas 
ir viršutinis dangtis. Puikiai tinka 
darbui, mokslams, filmų peržiūrai, 
naršymui internete bei paprastiems 
žaidimams. Lengvas, kompaktiškas. 
Kaina 140 Eur. Tel. 8 614 86 759. 
Rokiškis
• 44 cm įstrižainės monitorių 
Samsung. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• Stacionarųjį kompiuterį su 
monitorium 7 WIN.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Operatyviąją atmintį nešiojamam 
kompiuteriui DDR2 1Gb - 5 Eur.  
DDR2 2Gb - 9 Eur.  
Tel. 8 675 00 301. Rokiškis
• MacBook Pro. Gerai veikia, 
nesudrožtas. Kaina derinama.  
Kaina 200 Eur. Tel. 8 601 13 271. 
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Idealios būklės, kaip naują mobilų 
telefoną Nokia 515. Yra dokumentai. 

Kaina 50 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Kaip naują, mobilų telefoną 
Samsung Galaxy S6 32GB. 
Dokumentai, dėkliukas, domina 
keitimas. Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis

NUOMA

• Išnuomojamas garažas Rokiškyje, 
Pramonės g. 9. Aukštos lubos, platus 
įvažiavimas. Patalpos strategiškai 
geroje vietoje (pramonės rajonas), 
patogus susisiekimas, privažiavimas. 
Plotas – 150 kv. m. Nuomojama be 
tarpininkų. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 615 15 141. Rokiškis
• 1 arba 2 kambarių butą su baldais. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 625 67 477. 
Rokiškis
• Išsinuomosiu butą, namą ar namo 
dalį Rokiškyje, gali būti be patogumų 
ar remonto, galiu paremontuoti.  
Tel. 8 608 74 914. Rokiškis
• Išsinuomotume 2 kambarių butą 
ilgesniam laikui. Tel. 8 636 38 706. 
Rokiškis
• Išnuomosiu 1 kambario butą, 
Algirdo g.. Tel. 8 624 06 775. 
Rokiškis
• Išsinuomočiau sodo namelį su 
dirbama žeme. Tel. 8 646 74 476. 
Rokiškis
• Išnuomojamas kambarys.  

Tel. 8 622 62 950. Rokiškis
• Išsinuomočiau žemę Rokiškio r.. 
Tel. 8 606 07 881. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Gal kas dovanoja nedidelį kiekį 
mėšlo šiltnamiui patręšti, netoli 
Rokiškio išsivežimui? 
Tel. 8 679 95 266. Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Močiutė prie turgelio Respublikos 
gatvėje pametė žiedą. Radusiems 
atsilygins. Tel. 8 458 53 389. 
Rokiškis
• Balandžio 1 d. pamesti šarvo durų 
raktai. Radusiam atsilyginsiu.  
Tel. 8 688 75 204. Rokiškis
• Rasta Egidijaus Pivoriūno asmens 
tapatybės kortelė.  
Tel. 8 688 45 531. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Ieškomi pagalbiniai darbininkai 
statybos darbams. Darbas Rokiškyje 
ir Rokiškio raj. Didelė darbo 
patirtis nebūtina. Laiku mokamas 
atlyginimas. Pageidautina jauni ir 
perspektyvūs darbininkai.  
Tel. 8 621 19 606. Rokiškis
• Darbui lentpjūvėje Rokiškyje 
reikalingas darbininkas.  
Tel. 8 606 10 353. Rokiškis
• Ieškomi statybininkai, galintys 
atlikti įvairius statybinius 
darbus (medinės konstrukcijos, 
betonavimas, mūras, plytelių 
klijavimas ir pan.). Reikalavimai: 
be žalingų įpročių, pareigingumas, 
atsakingumas, noras dirbti. Iš 
Rokiškio nuvežame į objektą.  
Tel. 8 673 00 274. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Arklinį plūgą. Tinka darbui arba 
kaip interjero detalė.  
Tel. 8 686 51 860. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Daugiapjūkles medžio apdirbimo 
stakles. Tel. 8 687 89 378. Rokiškis
• Elektros variklį 5-6 kW.  
Kaina 120 Eur. Tel. 8 698 55 357. 
Rokiškis
• Juodalksnio lentas 3 cm storio.  
Tel. 8 626 38 881. Kaunas

VAIZDO TECHNIKA

• Skaitmeninį imtuvą TV star. 14 
kanalų . Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• 54 cm įstrižainės LG televizorių su 
pulteliu. Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• 54 cm įstrižainės televizorių 
Samsung su pulteliu.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Vokišką grėblį vartytuvą.  
Panašus į „Dobilą“.  
Tel. 8 458 75 274. Rokiškis
• Hidrofikuotus trijų korpusų plūgus. 
Tel. 8 687 89 378. Rokiškis

• UAZ-469 atsarginį ratą.  
Tel. 8 623 68 689. Utena
• Kultivatorių, kabinamą prie 
traktoriaus trikampio, 3.0 m ilgio, 
C  formos noragėliai. Kaina 250 Eur. 
Tel. 8 633 01 255. Anykščiai
• 3 korpusų plūgą, kabinamas  
prie traktoriaus trikampio.  
Kaina 300 Eur. Tel. 8 633 01 255. 
Anykščiai
• Motpbloko NEVA padargai, 
kultivatorius, plūgas, akėčios, 
dvivagis kaupikas. Kaina 250 Eur. 
Tel. 8 698 55 357. Rokiškis
• Mini traktorių „Iseki tx 1500“ su 
frontaliniu krautuvu ir freza.  
Tel. 8 652 39 564. Rokiškis
• Trąšų barstytuvą.  
Kaina 150 Eur. Tel. 8 620 65 385. 
Rokiškis
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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

• Veikiantį kombainą NIVA SK5 su 
smulkintuvu. Kaina 2450 Eur.  
Tel. 8 617 04 976. Rokiškis
• T40 AM traktorių, priedas 
kultivatorius, šienapjovė, vartytuvas. 
Kaina 2150 Eur. Tel. 8 617 04 976. 
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 3 kambarių butą,1987 m., 62,24 
kv. m. Vilties g. 26 pirmas aukštas. 
Šarvuotos durys, plastikiniai langai, 
įstiklintas balkonas. Kaina 25000 
Eur. Tel. 8 676 26 818. Rokiškis
• Namą Laibgalių k. gyvenvietėje. 
Tel. 8 604 29 894. Rokiškis
• Metalinį garažą „Konstal“ 3 mx5 
m. Dvivėrės rakinamos durys. 
Nereikia pamato. Naudotas kaip 
sandėliukas. Pirktas iš gamintojo. 
Kaina 420 Eur. Tel. 8 670 27 844. 
Rokiškis
• 65 kv. m mūrinį namą Rokiškyje 
prie poliklinikos.  Namas tinkamas 
gyventi iš karto. 3 kambariai. Yra 
pirtis. Elektra - trifazis, vanduo 
- šulinio su hidroforu (galima 
prisijungti miesto), kanalizacija - 
miesto. Sklypas - 6.15 a. Teritorija 
aptverta.  Kaina 43000 Eur.  
Tel. 8 655 31 429. Rokiškis
• 0,79 ha žemės ūkio paskirties 
sklypą Pagrandžių k.  papildomas 
telefonas 864898905.  
Kaina 2600 Eur. Tel. 8 620 31 917. 
Rokiškis
• Taikos g. 10, Antanašės k., dalį 
arkinio sandėlio (sienos ir stogas-
metalas su karkasu), t.y. 72,85 kv. 
m iš bendro 549,90 kv. m ploto. 
Sandėlis prie pagrindinio kelio į 
Dusetas, geros būklės.  
Kaina 2000 Eur. Tel. 8 647 49 599. 
Rokiškis
• Rokiškio raj. Pandėlio sen. 
Kurklaičių k. gyvenamą namą su 
baldais. Centrinis šildymas, vonia. 50 
arų žemės sklypas prie namų, ūkinis 

pastatas du garažai, rūsys.  
Kaina 6000 Eur. Tel. 8 674 53 910. 
Rokiškis
• Namą Kooperatininkų g. 4-ojoje 
g., už miškų urėdijos. Įrengtas 
naujas židinys, plastikiniai langai, 
palydovinė antena. Palėpėje 
sandėliukai ir miegamasis su 
balkonu. Šulinys, pavėsinė, šiltnamis, 
voljeras, pirtyje įrengta vandens 
kanalizacija, su baldais.  
Kaina 15000 Eur. Tel. 8 699 09 713. 
Rokiškis
• 6,29 ha žemės sklypą Kalbutiškio 
k. prie gero kelio, kraštinis, galimos 
statybos. Kaina 36000 Eur.  
Tel. 8 698 55 357. Rokiškis
• Sodybą 3 km nuo Rokiškio miesto. 
Yra didelis sodas, 2.5 ha žemės.  
Tel. 8 627 08 628. Rokiškis
• 3 kambarių butą Kavoliškyje, 
antras aukštas, šarvuotos durys, 
plastikiniai langai. Kaina 12500 Eur. 
Tel. 8 637 66 368. Rokiškis
• 2 kambarių butą bendrabučio tipo, 
Rokiškyje renovuotame name. Su 
baldais ir buitine technika.  
Tel. 8 687 26 009. Rokiškis
• Gyvenamą namą Rokiškio r. 
Pandėlio gyvenvietėje. Namas 
mūrinis, šildomas kietuoju kuru. Po 
visu namu rūsys. Namo teritorijoje 
yra ūkiniai pastatai, sodas. Kaina 
11900 Eur. Tel. 8 617 36 806. 
Rokiškis
• Rokiškio rajone, Buniuškių kaime, 
Ožiškio ežero pakrantėje 7,53 ha 
žemės ūkio paskirties žemės sklypą, 
ribojasi su ežeru. Vietovė vaizdinga. 
Miško-1,2 ha. Vieta tinkanti poilsiui 
ir ūkinei veiklai. Kaina 15000 Eur. 
Tel. 8 616 05 668. Rokiškis
• Sodą  su nameliu. 6 a sklypas. 
Kavoliškyje. Tel. 8 458 53 389. 
Rokiškis
• Keičiu 2 kambarių butą su 7 a 
žemės Sėlynėje į 1 kambario butą 
Rokiškyje. Tel. 8 631 63 742. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą. Šalia – prekybos 
centrai, autobusų stotis, 7 aukštas. 
Kaina 17500 Eur. Tel. 8 621 25 037. 
Rokiškis
• 12 a sodą, sodų bendrijoje Obelėlė, 
yra namelis, ūkinis, šulinys, obelys. 
Tel. 8 606 21 233. Rokiškis
• 6 a sodą su mūriniu nameliu, 
namelis įrengtas gyventi žiemą. Yra 
garažas, sklypui priklausantis šulinys. 
Sklypas aptvertas.Galimas keitimas į  
1 kambario butą. Kaina derinama.   
Kaina 11000 Eur. Tel. 8 620 32 003. 
Rokiškis. Papildomas telefonas  
+370 676 23309.
• 2 kambarių butą renovuotame 
name, 3 aukštas iš 5, Taikos g. 1-75, 
namas mūrinis, yra rūsys. Langai į 
rytus ir į vakarus. Langai plastikiniai, 
balkonas įstiklintas, dvigubos lauko 
durys. Butas tvarkingas, labai šiltas. 
Kaina 26000 Eur. Tel. 8 685 59 886. 
Rokiškis
• Garažą Pagojėje. Vakarinė pusė, ne 
kraštinis. Kaina 2000 Eur.  
Tel. 8 656 68 237. Rokiškis
• Pakriaunių k, Rokiškio r., 70 kv. m 
namuką, 150 kv. m ūkinis pastatas, 
asfaltuotas privažiavimas, tyli, graži 
vieta, netoli parduotuvės, reikalingas 
remontas, domina keitimas. Kaina 
4720 Eur. Tel. 8 615 50 859. Rokiškis
• Garažą prie buvusio DNB banko, 7 
korpusas, pietinė pusė.  
Tel. 8 614 66 272. Rokiškis TRANSPORTO PRIEMONIŲ 

DALYS
PASLAUGOS

• Šiltiname fasadus, tinkuojame 
dekoratyviniu tinku. Galime pristatyti 
medžiagas ir suteikti garantiją 

atliktiems darbams. 
Tel. 8 697 41 092. Rokiškis
• Autovežio paslaugos. Vežame 
įvairią techniką ir kitus krovinius iki 
2,5 t. Tel. 8 689 05 448. Rokiškis

• 4 vasarines Vredestein SPORTRAC 
5  195 / 50 / R15  padangas, 
pagamintas 2014 m. Kaina 60 Eur. 
Tel. 8 600 48 088. Rokiškis
• VW Golf 3, 1.9 TDI, 66 kW.  
Tel. 8 612 74 047. Rokiškis
• Įvairias naujas VAZ, ŽIGULI dalis. 
Tel. 8 692 49 480. Rokiškis

• Dujų išmetimo vamzdžius, 12 V 
Javai. Tel. 8 687 89 378. Rokiškis
• 255/55 R18w  MICHELIN 4X4  4 
vienetai 4-5 mm. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 615 75 475. Rokiškis
• 195 65 R15 Firestone 2017 m. 
M+S T91  naujos. Kaina 140 Eur. 
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Audi a4 variklį 1.9 TDI 66 kW. 
Variklis visiškai sukomplektuotas. Su 
greičių dėže. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 615 88 339. Rokiškis
• VW Passat 2003 m. ratus su 
padangomis. 4 vnt. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 612 81 356. Rokiškis
• VW Sharan 1.9 TDI 66 kW. 
Tel. 8 623 00 993. Rokiškis
• Geros būklės originalius R-14  
Mitsubishi lengvojo lydinio 
ratlankius su geromis padangomis. 
Tel. 8 623 68 689. Utena
• Audi 100 c4 avant bagažinę su 
stiklu. Tel. 8 671 51 396. Rokiškis
• Audi 80 b4 1.9 TDI 66 kW 1993 m. 
R16 ratlankiai. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 628 01 976. Rokiškis
• BMW ratlankius su padangomis 
225 45 R17, yra galimybė pirkti 
atskirai. Kaina 260 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• GAS 52 pavarų dėžę su 
reduktoriumi. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 633 01 255. Anykščiai
• BMW originalius lengvojo lydinio 
ratlankius su padangomis  195/65/
R15  4 vnt. Tel. 8 614 21 827. 
Rokiškis
•  R16 Pirelli Scorpion verde 215/65 
padangas. Dvi padangos po 8 mm, 
kitos dvi po 6 mm. 2016 m. nuimtos 
nuo Volvo xc70. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 623 41 555. Rokiškis
• Opel 4 lengvojo lydinio ratus.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Seat Arosa 1998 m., kablys,  ratai 
R15 su žieminėmis padangomis, 
1,7 dyzelis, galima visą. Renault 
Clio 2000 m., 4 durys, dyzelis, 47 
kW, sidabrinis, dalimis, galima visą. 
Variklio galvutės defektas.  
Tel. 8 675 72 055. Rokiškis
• R16 ratus su vasarinėmis 
padangomis 4/5 mm. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 608 74 671. Rokiškis
• Priekabos 1pts- 2 ašis su ratais. 
Geros būklės; Kaina derinama 
vietoje. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 682 16 830. Rokiškis
• 2000 m. Opel Vectra 2.0 74 kW . 
Tel. 8 655 08 291. Rokiškis
• VW 1,9 TDI variklį, 66 kW su kuro 
siurbliu. Tel. 8 614 66 272. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Chrysler Voyager 1999 m. 2,5 TDI 
85 kW. TA iki 2018 10. Kaina 550 
Eur. Tel. 8 615 88 339. Rokiškis
• FORD GALAXY 1997 m.1,9 66 
kW  TA iki 2019 07. Kaina pagal 

susitarimą apžiūrėjus.  
Tel. 8 621 06 202. Rokiškis
• Moterišką, trijų pavarų dviratį.  
Tel. 8 626 90 489. Rokiškis
• Audi 80 avant 1993 m. 1.9 TDI 
66 kW. Važiuojantis, tvarkingas, yra 
kablys, TA iki 2018 10 25. Kaina 550 
Eur. Tel. 8 678 41 154. Rokiškis
• RENAULT scenic 2.0 benzinas TA 
iki 2018 11 12, automatinė greičių 
dėžė. Automobilis nevažiuoja. Geros 
padangos, gražus salonas.  
Kaina 270 Eur. Tel. 8 628 47 947. 
Kupiškis
• FORD Galaxy 1996 m. 1.9 dyzelis 
81 kW, balta, TA dviem metam. 
Kaina 1000 Eur. Tel. 8 604 30 015. 
Rokiškis
• 2006 m. Audi A6, 2 l dyzelis, 
karavanas. Kaina 4400 Eur.  
Tel. 8 674 22 216. Rokiškis
• Audi 80 1987 m. 1,8 l benzinas-
dujos, TA 2019 07. Kaina 450 Eur. 
Tel. 8 605 15 068. Rokiškis
• BMW 320d dyzelinas, sedanas, 
juodas, 2001 m., 100 kW, TA iki 
2019 07. Kaina 1000 Eur.  
Tel. 8 682 58 409. Rokiškis
• Ford Fiesta, 1997 m., TA iki 
2019  08. Benzinas 1,2, 55 kW. 
Pakeisti tepalai ir filtrai, priekiniai 
amortizatoriai, abi granatos, galiniai 
guoliai, dalys dėtos naujos. Kaina 
500 Eur. Tel. 8 648 31 363. Kupiškis
• Audi 100 1984 m. benzinas/dujos 
TA iki 2018 08 16. Kaina 280 Eur. 
Tel. 8 626 75 733. Rokiškis
• VW Golf 4, 2001 m. 1,6 77 kW, 
benzinas-dujos, universalas.  
Kaina 1100 Eur. Tel. 8 629 41 043. 
Rokiškis
• Renault Kangoo. Automobilis iš 

Vokietijos, 2003 m. 4 mėn. be rūdžių, 
užsiveda ir važiuoja be problemų, 
keleivinis. Visa informacija telefonu. 
Kaina 1600 Eur. Tel. 8 659 25 045. 
Rokiškis
• Moterišką dviratį iš Švedijos, kaina 
derinama vietoje. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 682 16 830. Rokiškis
• Pigiai moterišką dviratį.  
Tel. 8 686 51 860. Rokiškis
• Dviratį, važinėtas. Kaina 65 Eur. 
Tel. 8 612 94 806. Rokiškis
• Ford Mondeo 2001 m. Benzinas-
dujos. Išregistruota, važiuojanti. TA 
iki liepos mėn. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 682 34 979. Rokiškis
• KIA Carnial 2.9 l, 106 kW, dyzelis, 
2004 m. Perdaryta kuro sistema 
(Delfi pakeista į Bosch ) automobilis 
tvarkingas, be rūdžių. Pridedamas 
vasarinių ratų komplektas R17. 
Žieminės R15 važiuotos vieną 
sezoną. TA iki 2018 10. Kaina 1700 
Eur. Tel. 8 617 04 976. Rokiškis
• OPEL Astra, 2002 m., dyzelis, 5 
durys, tvarkinga. Kaina 1200 Eur. 
Tel. 8 699 86 773. Rokiškis
• Moteriškus, vyriškus, paaugliams, 
vaikams dviračius,  visi dviračiai 
bėginiai, tvarkingi. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
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PRAMOGŲ KAMPELIS
ANEKDOTAI

Vyrukas sprendžia kryžiažo-
dį. Klausia draugo:

– Sakyk, kaip vadinasi žmo-
gus, miegantis su vyru?

– Gėjus!
– Netinka...  Per mažai 

raidžių. Nors pala, sugalvojau... 
Moteris!

***
Chemijos mokytoja Jonukui:
– Prisipažink galų gale, kas 

už tave išsprendė uždavinius: 
tėtė ar mama?

– Garbės žodis, nežinau. Aš 
vakar anksti atsiguliau...

***
Susitinka du naujieji lietu-

viai.
– Susitikrinam laikrodžius.
– Gerai. Mano už 9 tūkstan-

čius.
– O mano už 10 tūkstančių. 

Tavasis tūkstančiu atsilieka.
***

Išvažiavo kartą davatka į 
Kanadą atostogauti. Draugės 
jos laukė po savaitės grįžtant, 
o ji jau po dviejų dienų namie. 
Draugės ir klausia jos:

– Na,  kodėl taip greit grįžai?
– Nuskridau aš į tą Kanadą 

ir papuoliau tiesiai į kažkokią 
šventę, o ten Kanados vėliava 
iškelta. Aš į ją pasižiūrėjau ir 
nusprendžiau daugiau nebebūti 
tokioje gėdingoje šalyje.

– O kodėl gėdingoje? – klau-
sia draugės.

– O jūs pamąstykit. Kas tu-
rėjo būti tokio gėdingo nupiešta 
ant Kanados vėliavos, kad tai 
reikėjo pridengti klevo lapu?

***
Generalinis direktorius 

buhalteriui:
– Girdėjau kalbant, jog 

vaikštote į bažnyčią ir meldžia-
tės, kad jums pakeltų algą.

– O ką, negalima?
– Galima. Bet aš nemėgstu, 

kai žmonės mane apeidami 
kreipiasi į aukštesnes instanci-
jas...

***
Sovietmetis, 1980-ieji. Per 

olimpinių žaidynių atidarymą 
Brežnevas skaito paruoštą 
kalbą:

– O, - O, - O...
Patarėjas tyliai jam šnabžda:
– Pone generalinis sekre-

toriau, čia olimpiniai žiedai, 
tekstas žemiau...

***
Naujųjų metų vakarėlyje 

Jonas prašo savo draugo Petro 
cigaretės. Petras sako:

– Juk tavo Naujųjų Metų 
pažadas buvo mesti rūkyti.

Jonas:
– Šiuo metu aš esu šio proce-

so pirmoje fazėje.
Petras:
– Kaip suprasti?
Jonas:
– Aš nustojau pirkti cigare-

tes.
***

Blondinė skambina vyrui:
– Brangusis, į mano mašinos 

karbiuratorių vandens pribėgo.
– Oho, tu dar ir tokį žinai... 

Kur jis yra, ar bent žinai?
– Na, dabar tai ežere...

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

Orų prognozė balandžio 10-12 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Balandžio 10 d. Naktį +9

Dieną +12
Š,
3-8 m/s

Balandžio 11 d. Naktį +3
Dieną +10

ŠR,
5-10 m/s

Balandžio 12 d. Naktį +3
Dieną +13

R,
4-9 m/s

***
Vyras: 
– Tu niekad nerastum antro 

tokio, kaip aš!
Žmona: 
– O kas tau sakė, kad aš 

norėčiau tokio antro?
***

Ko negalima padaryti kos-
mose?  Pasikarti...

***
– Ką iš tikrųjų reiškia Leni-

no žodžiai "mokytis, mokytis ir 
dar karta mokytis"?

– Tai reiškia egzamino lai-
kymą ir du jo perlaikymus...

***
Du vyrukai bare erzina 

negražią merginą:
– Panele, o jūs turbūt grožio 

salone buvote?
– Taip, – sako ta, – o ką?
– Uždaryta buvo, a ne?

***
Veltiniai – tai smarkiai 

panešiotos, sukietėjusios ir 
pražilusios vyriškos kojinės.

***
Kartą žmogus laimėjo ke-

lionę į Kiniją, dabar jis bando 
laimėti kelionę atgal...

***
– Kodėl naujieji rusai vaikš-

to skustom galvom?
– O jūs pabandykit kas 

kartą atėję į kirpyklą vis kartoti: 
„Karoče, karoče...“

***
Pasakyk žmogui, kad dan-

guje 98644849268 žvaigždės, 
ir jis patikės. O parašyk „Atsar-
giai dažyta“ – jis dar patikrins.

AUGALAI

• Grikių sėklą „Smuglianka“ . 
Atliktas pirminis valymas.  

Ne glifosuoti. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 625 87 239. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Siuvimo mašiną. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 626 90 489. Rokiškis
• Dujinę viryklę su dujine orkaite. 
Viskas veikia, tik nėra vienos 
rankenėlės. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 697 41 092. Rokiškis
• Šaldiklį Snaigė 122, šešių stalčių, 

veikiantis. Tel. 8 648 64 061. 
Rokiškis
• Dujinę viryklę, 2 kaitlentės, mažai 
naudota, orkaitė – dujinė.  
Kaina 70 Eur. Tel. 8 625 12 233. 
Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Pieną ir jo produktus.  

Pristatau į namus. Tel. 8 623 31 100. 
Rokiškis

Ieškokite Rokiškio
prekybos centruose!


