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Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Sausio 15-oji, 
antradienis, 

3 savaitė
Iki metų pabaigos liko 

350 dienų.
Klaipėdos krašto diena.

Saulė teka 8.35 val., 
leidžiasi 16.22 val. 

Dienos ilgumas 7.47 val. 
Mėnulis – priešpilnis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
 Mauras, Meda, Paulius, 
Skirgaila, Sniega, Sniegė, 

Snieguolė.
Rytoj: Leikantas, Leimantas, 

Leimantė, Marcelė, 
Marcelijonas, Marcelijus, 
Marcelina, Marcelinas, 

Marcelis, Marcė, Marcys, 
Marčius, Norgailas, 
Norgailė, Norgeda, 
Norgėlas, Norgėlė.

Poryt: Beatričė, Dovainas, 
Dovainė, Dovas, Dovė, 
Kalnė, Kalnius, Leonilė, 

Tariotas, Tariotė.

Dienos citata
„Pusę darbo atliko tas, kuris 

pradėjo“ (Horacijus).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1912 m. per Italijos ir Turki-
jos karą pirmą kartą iš lėktuvo 
paskleisti propagandiniai atsi-
šaukimai. Juose Tripolitanijos 
arabams, jeigu pasiduos, buvo 
žadama po aukso medalį bei 
kviečių maišą.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1797 m. pasirašytas trišalis Lie-
tuvos, Rusijos ir Lenkijos aktas, ku-
riuo galutinai likviduota Jungtinė 
Lenkijos ir Lietuvos valstybė. Į trišalį 
susitarimą įtraukta ir karaliaus ab-
dikacija – sosto atsisakymas.

Post 
scriptum

Jūros neperbrisi, 
kalno neperkasi

Sausio 13-oji – atminties laužai 
ir garbaus svečio vizitas

2 p.

Su įkurtuvėmis!!!

Ilgai laukta įkurtuvių šventė. Skambant Lietuvos himui prie Laisvės gatvės 13-ojo namo kyla Lietuvos trispalvė ir Krašto apsaugos savanorių pajėgų vėliavos. 
Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės nuotr.

„Gyvybės ir mirties keliu“ 
bėgo ir rokiškėnai

3-4 p.

4 p.
Tradiciškai „Gyvybės ir mirties keliu“ trasą įveikė Krašto apsaugos 
savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 506-osios kuopos 
kariai.                                                                                       E. Valentaitės nuotr.
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Sausio 13-oji – atminties laužai ir garbaus svečio vizitas
Sausio 13-ąją rokiškėnai minėjo šv. Mišiomis, spontanišku susibūrimu prie Nepriklausomybės paminklo. Bajoruose prie Kultūros namų 
atidengta atminimo lenta čia gyvenusiam Alvydui Matulkai, kurio gyvybė užgeso lemtingąją naktį. Apie ją bendruomenei pasakojo garsus 
medikas, profesorius Valerijus Ostapenko, kuris kelias valandas prie žvakės šviesos kovojo už A. Matulkos gyvybę. Sutemus atminties 
laužai sužibo Savivaldybės aikštėje. Skambant jaunimo dainoms, garuojant karių savanorių išvirtai košei ir arbatai, rokiškėnai dalinosi 
anų lemtingų dienų prisiminimais ir ateities viltimis.

Telkia visuomenę
Šv. Mišias už Laisvės gynėjus au-

kojęs kunigas Dainius Matiukas pri-
minė, kad Sausio 13-oji gyva žmo-
nių atmintyje, ir šiandien ji vienija, 
telkia. Juk sausio 12-ąją 9 km trasą 
sostinėje įveikė bėgimo „Gyvybės 
ir mirties keliu“ daugiau nei 7 tūkst. 
dalyvių, tarp jų ir daug rokiškėnų. 
Dekanas Eimantas Novikas pasi-
džiaugė, kad paskutiniųjų apklausų 
duomenimis, pusė šalies gyventojų, 
prireikus, su ginklu eitų ginti savo 
tėvynės. Jis priminė, kad yra ir ki-
tokių ginklų, kurie tinka 100 proc. 
gyventojų – malda už savo šalį ir jos 
žmones. Dekanas pakvietė pasibai-
gus šv. Mišioms užsukti prie Nepri-
klausomybės paminklo. Ir iš bažny-
čios spontaniška eisena patraukė į 
Nepriklausomybės aikštę. Daugelio 
rankose – mažytės neužmirštuolės. 
Kuriomis aktyvios parapijos moterys 
papuošė šventorių, o paskui išdali-
no į aikštę einantiems tikintiesiems. 
Tačiau šie gėlyčių namo neparsinešė 
– daugelis paliko jas prie Nepriklau-
somybės paminklo.

Apie tą lemtingąją auką
Kita Sausio 13-osios renginių 

stotelė – Bajorai. Juose gyveno ir iš 
jų lemtingųjų dienų išvakarėse ginti 
parlamento išvyko Alvydas Matulka. 
Jau seniai kalbėta, kad jo atminimą 
derėtų įamžinti specialioje lento-
je prie namo, kuriame jis tuo metu 
gyveno. Jau ir gyventojų sutikimas 
buvo gautas, tačiau paskutiniąją mi-
nutę šie persigalvojo. Įdomiausia, 
kad už istorinės atminties įamžinimą 
atsakingo Lietuvos gyventojų geno-
cido ir rezistencijos tyrimų centro 
specialistai iš pradžių buvo katego-
riški: tokios lentos kabinamos tik ant 
tų namų, kuriuose gyveno šie gar-
bingi asmenys, sienų. Tačiau Bajorų 
bendruomenė parodė didžiulę inicia-
tyvą ir užsispyrimą. Tad išeitis buvo 
rasta – granitinė lenta su Alvydo Ma-
tulkos vardu pakabinta ant Kultūros 
centro fasado. 

Šios ypatingos dienos proga pas 

Bajorų žmones atvyko garbingas 
svečias – chirurgas, profesorius Va-
lerijus Ostapenko. Jis, kaip ir dauge-
lis vilniečių, tą lemtingąją naktį buvo 
prie parlamento. Kadangi daugiabu-
tis, kuriame gyveno V. Ostapenka 
su šeima, buvo prie pat parlamento, 
tai jame glaudėsi laisvės ginti atvy-
kę žmonės. Čia atnešė ir gęstantį A. 

simboliškai priminė deglų perdavi-
mo ceremonija: vyresniosios kartos 
patriotai – „Vėtrungės“ ir „Saulalas“ 
dainininkai juos perdavė jaunimui. 
Savivaldybės aikšteje žmones šildė 
ne tik du didžiuliai laužai, bet ir šil-
tas bendravimas. Žavėjo jaunųjų ro-
kiškėnų – pop choro „ReDo“, grupių 
„Akoladė“ ir „Mes“ atliekamos pa-
triotinės dainos. Galbūt jos skambėjo 
šiek tiek kitaip, nei tomis dienomis, 
bet ne mažiau jaudinančiai ir nuošir-
džiai. O rokiškėnai, atėję į šventę su 
šeimomis, džiaugėsi gražia ir pras-
minga programa. Kad bendrauti būtų 
smagiau, Krašto apsaugos savanorių 
pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rink-
tinės 506-osios kuopos kariai savano-
riai, neuniformuoti, ne tarnybos metu, 
išvirė po didžiulį katilą košės ir arba-
tos. Rokiškėnai skubėjo jos ragauti ir 
džiaugėsi itin skaniu patiekalu. 

„Rokiškio Sirenos“ inform. 

Matulką. Gydytojas chirurgas porą 
valandų žvakės šviesoje reanimavo 
mirštantįjį, belaukdamas greitosios 
pagalbos. Kaip sakė V. Ostapenko, 
vilties būta: fiziškai stiprus A. Matul-
ka kabinosi į gyvenimą: keletą kartų 
atgavo sąmonę, pasakė kelis žodžius. 
Ir vėl prarasdavo sąmonę. Deja, ilga 
kova dėl jo gyvybės baigėsi nesė-

kme... Gydytojas neslėpė: jis, kaip 
ir kiti medikai, tą lemtingąją naktį 
atliko daugiau, nei reikalauja parei-
ga. „Bet taip ir turėjo būti“, – savęs 
garsus medikas nelaiko didvyriu. Tik 
prisipažįsta, kad toji lemtinga naktis 
jį visiems laikams sujungė su Rokiš-
kiu ir jo žmonėmis...

Po minėjimo Bajoruose – kelio-
nė į Kalneliškių kapines. Jose A. 
Matulkos kapas, žiemą pražydęs 
neužmirštuolių žiedais. Jį Sausio 
13-osios išvakarėse papuošė Juozo 
Tumo-Vaižganto gimnazijos moks-
leiviai. Trumpa atminties akimirka, 
tylos minutė...

Iš kartos į kartą
Sutemus į Savivaldybės aikštę ėmė 

plūsti žmonės. Ji ir tomis lemtingo-
mis dienomis buvo gyva: nuo Ro-
kiškio pašto vyko autobusai į Vilnių, 
sausakimši laisvės gynėjų. Apie tai 

Improvizuotas minėjimas prie Nepriklausomybės paminklo.

Nijolė Čirūnienė pristatė žmogų, gelbėjusį Alvydo Matulkos gyvybę – profesorių Valerijų 
Ostapenko. 

Atidengiama lenta Alvydui Matulkai atminti.

Atminties laužai.

Deglų estafetė – jaunimui.                                                                                        N. Kraliko nuotr.

Policijos vyresniosios tyrėjos sukeltoje avarijoje žuvo žmogus
Sausio 14-osios rytą bendruoju 

skubios pagalbos numeriu 112 pra-
nešta, kad susidūrus dviems automo-
biliams, viename iš jų - prispaustas 
žmogus. Pagalbai atvykus į įvykio 
vietą paaiškėjo, kad prispausti du 
žmonės.

2019-01-14 7.39 val. Rokiškio r., 
kelyje Daugpilis-Rokiškis-Panevėžys 
27,246 km, Panevėžio apskrities vy-
riausiojo policijos komisariato Kupiš-
kio rajono policijos Veiklos skyriaus 
vyresnioji tyrėja (gim. 1990 m.), pir-
miniais duomenimis blaivi, vairuoda-
ma jai priklausantį automobilį „Volvo 
S60“,  neatsižvelgė į kelio ir meteoro-
logines sąlygas, nepasirinko saugaus 
greičio, išvažiavo į priešingos krypties 

eismo juostą ir susidūrė su priešais at-
važiuojančiu automobiliu „Audi 80“, 
kuris nuvažiavo nuo kelio.

Automobilį „Audi 80“ vairavo vyras 
(gim. 1960 m.), gyv. Rokiškio r. Kartu 
automobiliu vyko keleivė  (gim. 1958 

m.), gyv. Rokiškio r. Eismo įvykio metu 
sužalotas automobilio „Audi 80“vai-
ruotojas, kuris dėl galvos traumos, krū-
tinės ląstos lūžimo ir kitų daugybinių 
kūno sužalojimų, paguldytas į Rokiškio 
rajono ligoninės reanimacijos skyrių.

Automobilio „Audi 80“ keleivė, kuri 
dėl dešinės pusės raktikaulio ir dešinės 
pusės krūtinkaulio lūžimo, paguldyta į 
Rokiškio rajono ligoninės chirurgijos 
skyrių ir automobilio „Volvo S60“, vai-
ruotoja, kuri dėl pilvo skausmų pagul-

dyta į Rokiškio rajono ligoninės chirur-
gijos skyrių.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
10.50 val. konstatuota vyro vairavu-

sio „Audi 80“ (gim. 1960 m.) mirtis.
Panevėžio AVPK inform. ir nuotr.
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Su įkurtuvėmis!
Sausio 11-ąją buvusiame Panevėžio kolegijos pastate skambėjo gražiausi linkėjimai naujakuriams – Krašo apsaugos savanorių 
pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 506-osios lengvosios pėstininkų kuopos kariams, Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir 
komplektavimo tarnybos Rokiškio poskyrio kariams, šauliams. Kariams ši dovana ypač brangi, nes įkurtuvės švenčiamos likus nepilnai 
savaitei iki Krašto apsaugos savanorių pajėgų 28-ųjų įkūrimo metinių – gimtadienio. Ši šventė dar labiau jaudinanti, nes kelias į šį pastatą 
įkurtuvininkams nebuvo lengvas ir paprastas. O Rokiškio rajono visuomenei už didžiulį pasitikėjimą kariai žada atsidėkoti įdomiomis 
bendromis veiklomis, prasmingomis iniciatyvomis.

Atidarymo juostelę kirpo Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos viršininkas Arūnas Balčiūnas (kairėje) ir Krašto apsaugos savanorių pajė-
gų vadas pulkininkas Dainius Pašvenskas. Už jo – Vyčio apygardos 5-osios rinktinės vadas pulkininkas leitenantas Vidas Zabiela.                                                

Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės nuotr.

Iškilmingos rikiuotės akimirka.                                                                         E. Valentaitės  nuotr. 

506-osios kuopos karių veiduose – nuoširdžios emocijos.                                                                                                                  M. Meilutės nuotr.

Gausybė svečių
Jau nuo ankstaus ryto Laisvės 

g. 13-uoju numeriu pažymėtame 
pastate buvo matyti didelis sujudi-
mas: grojo muzika, aplinką puošė 
vėliavos su Lietuvos kariuomenės 
simbolika. Tai šen, tai ten buvo 
matyti gausybė bordo spalvos 
beretes dėvinčių karių. Pasveikin-
ti su įkurtuvėmis karių savanorių, 
karo prievolės tarnybos specialis-
tų, šaulių atvyko gausybė garbių 
svečių.

Pasidžiaugti su rokiškėnais ka-
riais šia ypatinga švente atvyko 
Krašto apsaugos savanorių pajė-
gų vadas pulkininkas Dainius Pa-
švenskas, Vyčio apygardos 5-osios 
rinktinės vadas pulkininkas leite-
nantas Vidas Zabiela, kapelionas 
pulkininkas leitenantas Virginijus 
Veilentas, Lietuvos šaulių sąjun-

gos vadas pulkininkas leitenantas 
Gintaras Koryzna, daugybė kitų 
garbių svečių, kitų Vyčio apygar-
dos 5-osios rinktinės kuopų vadai 
ir kariai. 

Netrukus nedidelis kiemelis 
prie naujosios kuopavietės tapo 
ankštas iškilmingai rikiuotei iš-
sirikiavusiems 506-osios kuopos 
vyrams ir merginoms. Tai neturėtų 
stebinti: kuopos karių gretos nuo-
latos auga. Iškilmimga akimirka 
– skamba Lietuvos Respublikos 
himnas, ant naujutėlaičių stulpų 
vėjyje suplazda Lietuvos trispalvė 
ir Krašto apsaugos savanorių pajė-
gų vėliava. Karių veiduose, nors ir 
kruopščiai tramdomos, atsispindi 
emocijos: jaudulys, džiaugsmas, 
pasididžiavimas savąja kuopa. 

 Iškilmingai atidarymo juostelę 
perkirpo Krašto apsaugos pajėgų 

vadas D. Pašvenskas bei Karo prie-
volės ir komplektavimo tarnybos 
direktorius Arūnas Balčiūnas. 

Sveikinimo kalboje Krašto ap-
saugos savanorių pajėgų vadas 
atviras: „Visų pirmiausia, norėčiau 
kreiptis į jus, savanoriai. Jūs esat 
čia svarbiausi. Visų pirma aš noriu 
jums padėkot už jūsų patriotišku-
mą. Už jūsų iniciatyvą ir už jūsų 
pasiaukojimą“. Pulkininkas D. Pa-
švenskas neslepia: rokiškėnai ka-
riai žinomi ne tik mūsų rajone, bet 
ir visoje Lietuvoje savo veiklumu, 
gražiomis ir prasmingomis pilieti-
nėmis iniciatyvomis. 

Panevėžio įgulos kapelionas pul-
kininkas leitenantas Virginijus Vei-
lentas palaimino šį pastatą ir visus, 
kurie jame tarnaus Lietuvos ir jos 
žmonių labui. 

Į 4 p.
Naująją kuopavietę palaimino Lietuvos kariuomenės ordinariato Panevėžio įgulos kapelio-
nas pulkininkas leitenantas Virginijus Veiltentas.                                            M. Meilutės nuotr.
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Už garbingą tarnybą Jungtinių Tautų taikos palaikymo misijoje Malyje Krašto apsaugos savanorių pajėgų vadas 
pulkininkas Dainius Pašvenskas (dešinėje) apdovanojo 506-osios kuopos karį Deividą Dauką. E. Valentaitės nuotr.

Aukštesnių laipsnių suteikimo ceremonija: laipsnių ženklus laimina kapelionas Virginijus Veilentas (dešinėje). 
Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės nuotr.

Iš 3 p.
Jaudinanti ceremonija
Iškilmingai perkirpus juostelę, 

svečiai pakviesti į mokymų salę. 
Joje – iškilminga ir jaudinanti karių 
pagerbimo ceremonija. Pirmiausia 
pagerbiami tie kariai, kurie Lietuvos 
kariuomenės vardą garsino toli nuo 
gimtųjų namų. Rokiškėnai kariai di-
džiuojasi, kad Jungtinių Tautų taikos 
palaikymo misijoje Malyje tarnavo 
506-osios kuopos karys savanoris 
eil. Deividas Daukas. Jis garbingai 
pratęsė gražią kuopos tradiciją – ro-
kiškėnai kariai dalyvavo visose Sau-
sumos pajėgų misijose įvairiuose 
pasaulio „karštuosiuose taškuose“. 
Deividui Daukui Krašto apsaugos 
savanorių pajėgų vadas pulkininkas 
D. Pašvenskas įteikė Jungtinių Tautų 
medalį.

Įvertinus karių pasiektus rezultatus 
kovinio rengimo metu, atsižvelgus į 
jų vadų rekomendacijas, jiems buvo 
suteikti aukštesni kariniai laipsniai. 

Ši graži ir jaudinanti ceremonija 
tapo tikra šventės puošmena. Aki-
mirkos iškilmingumą liudija ir tai, 
kad, nors stovėti jos metu privaloma 
tik kariams, pagerbdami juos, atsi-
stojo ir šventės svečiai civiliai. 

Kapelionas palaimino teikiamų 
laipsnių ženklus, kad juos nešiosian-
čių karių tarnybą lydėtų Dievo palai-
ma. Iškilmingai aukštesnių laipsnių 
ženklus 506-osios kuopos kariams 
įteikė Vyčio apygardos vadas pulki-
ninkas leitenantas V. Zabiela. 

Po šios trumpos, bet įspūdingos 
ceremonijos, metas susipažinti su 
tuo, iš ko šiandieniniai kariai se-
miasi stiprybės.  Apie Laisvės kovas 
Rokiškio krašte pranešimą skaitė 
istorikė Lina Dūdaitė-Kralikienė. Ji 
akcentavo, kad visuomenėje vis dar 
paplitęs istorinis naratyvas yra tai, 
kad partizanai esą slėpėsi bunkeriuo-
se, kentėjo ir laukė, kada juos išduos 
ir sunaikins. Iš tiesų Rokiškio krašto 
partizanai ėmė telktis vieni pirmųjų, 
laisvės kovos čia buvo aktyvios, gar-
sios sėkmingomis operacijomis. Iš jų 
dabartinė visuomenė gali pasimoky-
ti ne tik drąsos, išradingumo, bet ir 
ugdytis nugalėtojo mentalitetą. Už 
kariuomenės ir visuomenės ryšių sti-
prinimą L. Dūdaitė-Kralikienė buvo 
apdovanota Vyčio apygardos 5-osios 
rinktinės vado moneta. 

Toliau – metas sveikinimams ir 
palinkėjimams. Seimo nario Rai-
mundo Martinėlio padėjėjas Ramū-
nas Godeliauskas perdavė nuošir-
džiausius Seimo nario sveikinimus 
ir ypatingą dovaną – Lietuvos nepri-
klausomybės akto kopiją.  

Rajono seniūnų vardu kuopą 
sveikinę Algis Kulys ir Dalia Janu-
lienė sakė, kad simboliška, jog du iš 
aštuonių 1949 m. vasario 16-osios 
deklaracijos signatarų – Vytautas 
Gužas-Kardas ir Leonardas Grigo-
nis-Užpalis yra kilę iš jų seniūnijų. 
Apie gražų ir prasmingą karių bei vi-
suomenės bendradarbiavimą kalbėjo 
ir rajono ligoninės direktorė Ramu-
nė Markevičienė. O rajono policijos 
komisariato viršininkas Eugenijus 
Šopis bei Viešosios policijos sky-
riaus viršininkas Robertas Krasaus-
kas pabrėžė tai, kad kariai ir policijos 
pareigūnai yra bendražygiai ir pri-
reikus policija visada sulaukia karių 
pagalbos. Rokiškio krašto muziejaus 
direktorė Nijolė Šniokienė kariams 
dėkojo už indėlį išsaugant rajono 
istorinius objektus, laisvės kovotojų 
bunkerių atstatymą ir priežiūrą. Ra-
jono meras Antanas Vagonis savo 
sveikinimo kalboje pabrėžė, kad šis 
pastatas ilgus metus tarnavo švieti-
mui, ir kad gavę jį, kariai gavo ir di-
delius įsipareigojimus rajono visuo-
menei. Praktišką dovaną – gesintuvą 
– kariams padovanojo Rokiškio rajo-
no savivaldybės ugniagesių tarnybos 
vadovas Remigijus Sunklodas. Jis už 
aktyvią veiklą įteikė padėką grandi-
niui Mantui Griškevičiui, kuris tar-
nauja rajono visuomenei ir kaip sa-
vanoris ugniagesys.

Atsakomosios į sveikinimus kal-
bos Vyčio apygardos 5-osios rink-
tinės vadas pulkininkas V. Zabiela 
pakvietė 506-osios kuopos vadą 
kapitoną Sergejų Afanasjevą. Jis pa-
dėkojo už nuoširdų dėmesį kariams 
ir pakartojo tai, kas jau seniai yra 
kuopos moto: ji atvira rajono visuo-
menei. Kiekvienas rajono gyventojas 
čia laukiamas, čia ras atsakymus į 
jam rūpimus klausimus apie šalies 
gynybą bei kuo kiekvienas gali pri-
sidėti ją stiprindamas. 

Svajonė pildėsi ilgai
Naujos patalpos aktyviai ir vei-

kliai Rokiškio 506-ajai kuopai – ne 

prabanga, o tiesiog būtinybė. Kaip 
palygino vienas šventės svečias, 
daugiau nei šimtą aktyvių, pilietiš-
kų žmonių vienijančiai kuopai telk-
tis Rokiškio verslo, technologijų ir 
žemės ūkio mokyklos bendrabučio 
dviejuose kambariukuose ir salytėje 
buvo tarsi auginti ąžuolą (ąžuolas yra 
Krašto apsaugos savanorių pajėgų 
simbolis)… vazonėlyje. Kuopos val-
dymo grupė jau keletą metų intensy-
viai ieškojo naujų patalpų. Maždaug 
prieš pusantrų metų sužinota, kad 
pernykštė Panevėžio kolegijos Ro-
kiškio filialo absolventų laida – jau 
paskutinioji. Ir kad erdvus pastatas 
strateginėje Rokiškio vietoje taps 
laisvu. Lietuvos kariuomenė suskubo 
rengti reikiamus dokumentus ir krei-
pėsi į Švietimo ir mokslo ministeriją, 
kad ši perduotų laisvą pastatą Turto 
fondo žinion, o šis – Lietuvos kariuo-
menei. Kas suskaičiuos, kiek valan-
dų užtruko kariuomenės specialistai, 
braižydami pastato erdvių planus, 
kad jos tiktų 506-osios kuopos porei-
kiams? Didžiulį dėmesį šiam klau-
simui rodė ir Lietuvos kariuomenės 
vadovybė, Krašto apsaugos savano-
rių pajėgų buvęs vadas pulkininkas 
Arturas Jasinskas bei dabartinis va-
das pulkininkas Dainius Pašvenskas. 
Didelį ryžtą ir pastangas dėl šių pa-
talpų rodė ir Vyčio apygardos 5-osios 
rinktinės vadas pulkininkas leitenan-
tas V. Zabiela.

Tačiau pavasarį laisvą pastatą nu-
sižiūrėta ketinant steigti privačią mo-
kyklą. Kam atiteks pastatas, sprendė 
Švietimo ir mokslo ministerija ir 
Valstybinis turto fondas. Rokiškėnų 
simpatijos buvo jų gynėjų pusėje – 
kariai jautė stiprų visuomenės palai-
kymą. Svarų žodį šioje istorijoje tarė 
ir Lietuvos Respublikos konkurenci-
jos taryba. 2018 m. spalio 22 d. pas-
tatą Valstybinis turto fondas perdavė 
Lietuvos kariuomenei. 

 Duos daug naudos rajonui
Šios įkurtuvės – šventė ne tik ro-

kiškėnams esamiems ir buvusiems 
kariams savanoriams, jų šeimoms, 
draugams ir bičiuliams. Tai šven-
tė visam mūsų rajonui, kuri palies 
kiekvieno gyvenimą. Atrodytų, o ką 
bendro eilinis rokiškėnas gali turėti 
su kariuomene? Rokiškio kariams 
savanoriams nauja kuopavietė atvėrė 

galimybes dar aktyvesnei veiklai, dar 
intensyvesniam bendravimui su rajo-
no visuomene, gausybei prasmingų 
ir naudingų iniciatyvų. „Esame atviri 
rajono visuomenei ir jos piliečiams“, 
– tai 506-osios kuopos taisyklė, ku-
rios šventai laikomasi. Kuopoje lau-
kiami visi besidomintieji Lietuvos 
kariuomene, pilietiškumu, patriotiš-
kumu, visuomeniškumu. 

Karo prievolės ir komplektavimo 
tarnybos padalinys Rokiškyje įkurtas 
jau senokai. Tačiau dėl to, kad nebuvo 
jam patalpų, iki šiol pašauktieji į Lie-
tuvos kariuomenę jaunuoliai vykdavo 
tvarkyti dokumentų į Panevėžį. O pa-
dalinio specialistai kasdien vykdavo 
į darbą Panevėžyje. Ši situacija pasi-
keitė. Ir šiomis dienomis šaukiamųjų 
į Lietuvos kariuomenę sąraše atsidūrę 
rokiškėnai dėl tarnybos tėvynei galės 
kreiptis į Laisvės g. 13 įsikūrusį tarny-
bos padalinį.

Džiugi žinia ir Rokiškio šauliams 
bei jauniesiems šauliams. Vasarą 
privatizavus vadinamąjį „namą su 
bokšteliais“ jie apskritai neturėjo 
jokių patalpų. O dabar jiems planuo-
jami skirti erdvūs kabinetai. O ir kai-
mynystė su kariais savanoriais duos 
palankų impulsą šiai visuomeninei 
organizacijai. 

Naivūs nuogąstavimai
Spendžiant pastato likimą, viešo-

joje erdvėje vis pasigirsdavo min-
čių, kad kuopos kaimynystė galėtų 
kelti „grėsmę“ greta esančiam vaikų 
darželiui bei Rokiškio Juozo Tumo–
Vaižganto gimnazijos Senųjų rūmų 
padaliniui. Kariai pabrėžia: kuopa-

vietė naudojama tik administracinėms 
reikmėms. Be to, iškilus pavojui, tik 
labai naivūs žmonės gali tikėtis, kad 
kariai priešų lauks užsibarikadavę ka-
binetuose. Krašto apsaugos savanorių 
pajėgose naudojama mažų padalinių 
kovos taktika pavojaus metu nenuma-
to galimybių kariams su priešu kovoti 
savo pačių kuopavietės koridoriuose. 

Netgi įkurtuvių metu rajono me-
ras A. Vagonis su nostalgija kalbėjo, 
kad šis pastatas tarnavo švietimo 
reikmėms. Tačiau švietimas – ne-
būtinai mokykla ar kolegija. Švie-
timas – tai ir karinis švietimas, tai 
žinių ir įgūdžių, reikalingų kariui 
mūšio lauke suteikimas, tai visuo-
menės  supažindinimas su veiks-
mais galimo karinio konflikto metu, 
tai pilietiškumo pamokos,  Tai ir 
šviečiamoji veikla informacinio 
karo, kibernetinio saugumo ir kitais 
labai aktualiais klausimais. Ir da-
bar, turėdama erdvias, savo veiklai 
pritaikytas patalpas, 506-oji kuopos 
kariai galės dar sėkmingiau atlikti 
savo garbingą tarnybą visuomenės 
labui. Kaip juokiasi kariai, nė vie-
nas jų šito pastato kišenėn neįsidės 
– jis ir toliau tarnaus visuomenei. 
Tikimasi, kad aktyvių ir pilietiškų 
rokiškėnų karių dėka kuopavietė 
bus vienas svarbiausių miesto vi-
suomenės traukos centrų. Kariai turi 
būti matomi savo rajono žmonių, o 
žmonės turi žinoti – bet kokio pa-
vojaus akivaizdoje jie bus ginami. O 
iki tol kariai tobulins įgūdžius, vyk-
dys įdomias, visuomenei naudingas 
veiklas, telks jaunimą.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

506-osios kuopos vadas kapitonas Sergejus Afanasjevas (kairėje) ir kariai šventai laikosi kuo-
pos moto – būti atviriems rajono visuomenei.                                               E. Valentaitės nuotr.
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Sausio 13-osios atminimui – pilietiškumo pamokos ir žvakių liepsnelės languose

Sausio 13-oji – viena jautriausių 
dienų Lietuvos gyvenime. Kaip ir 
kasmet, taip ir šiemet Rokiškio ra-
jono mokyklose vyksta edukacinės 
veiklos, paskaitos apie Sausio 13-
tąją ir kiti renginiai, skirti ne tik 
pagerbti laisvės kovotojus, bet ir 
supažindinti mokinius su šios die-
nos svarba.

Atlapuose – neužmirštuolės, 
širdyse – prisiminimai
Rokiškio Juozo – Tumo Vaiž-

ganto gimnazijos senųjų rūmų bei 
„Romuvos“ padaliniuose šios die-
nos minėjimas prasidėjo akcija 
„Neužmirštuolė“. Prieš pamokas 
mokyklos bendruomenės nariams į 
atlapus buvo įsegami neužmirštuo-
lės žiedeliai.

Pirmosios pamokos pradžioje 

mokiniai ant palangių degė žvaku-
tes, žuvusiuosius laisvės gynėjus 
pagerbė tylos minute. Abejose pa-
daliniuose pirmosios pamokos metu 
vaikams buvo pravesta pilietiškumo 
pamokėlė. Per kelis metus žvakelių 
deginimas bei pilietiškumo ugdymo 
pamoka tapo mokyklos tradicija. 
Kaip sakė Rokiškio Juozo Tumo – 
Vaižganto senųjų rūmų socialinė 
pedagogė Raimonda Kolyčienė pi-
lietiškumo pamokai ruošėsi patys 
mokiniai – jie pristatė Sausio 13-to-
sios įvykius. Tokio paties principo 
pamoka „Romuvos“ padalinyje jau 
ilgą laiką vadinama „Atmintis gyva, 
nes liudija“.

Senųjų rūmų padalinio kieme 
buvo iš neužmirštuolių žiedų buvo 
išdėliota širdis, per tikybos pamoką 
mokiniai karpė kryžius, ant jų už-

rašė žuvusiųjų vardus ir pavardes, 
o bibliotekoje galėjo išvysti jautrią 
nuotraukų parodą, mokyklos erdvė-
se – stendus su informaciją apie šią 
dieną.

„Romuvos“ padalinyje pertraukų 
metu vyko sausio tryliktosios įvy-
kių demonstracija, mokiniai kartu 
su istorijos mokytoja Dijana Meš-
kauskiene keliavo į kapines prie 
Lietuvos laisvės gynėjo Alvydo Ma-
tulkos kapo, aplankė taipogi lais-
vės gynėjo, ilgaamžio gimnazijos 
direktoriaus Gedimino Matiekaus 
kapą. „Aplankę kapus „pasodinom“ 
neužmirštuolių darželius, sugiedo-
jom Lietuvos himną,“ – pasakojo D. 
Meškauskienė. Mokytoja teigė, jog 

„Romuvos“ padalinio mokiniai kas-
met vyksta į bėgimą Vilniuje skirtą 
Sausio 13-ąjai. “Nuo tada, kai buvo 
pradėta vykdyti tokia akcija, mūsų 
mokiniai kasmet vyksta į Vilnių ir 
taip pamini šią jautrią šventę,” – 
kalbėjo istorijos mokytoja.

Visi kartu...
Rokiškio progimnazijos šią svar-

bią progą taipogi minėjo iškilmingai. 
Kaip teigė Senamiesčio progimnazi-
jos direktoriaus pavaduotoja ugdy-
mui Palma Švarlienė, prieš pamokas 
mokiniai prie savo klasių padarė 
gyvas grandines nešini žvakutėmis. 
Progimnazijoje mokiniams taipogi 
buvo vedama pilietiškumo pamoka.

Juozo Tūbelio progimnazijos 
foje buvo iškabintos nuotraukos bei 
informacija apie tą dieną vykusius 
įvykius, o nuo pat ankstyvo ryto pro-
gimnazijos languose žybsėjo žvake-
lių liepsnos, palydimos absoliučia 
tyla, skirta pagerbti žuvusiems. Po 
pilietiškumo pamokų, susipažinus 
su įvykiais bei pristatymais, mo-
kiniai, mokytojai ir kiti mokyklos 
bendruomenės nariai keliavo į aktų 
salę, kurioje laukė lietuviška muzika, 
vaišės. „Nieko pompastiško. Pabūsi-
me tyliai, ramiai. Svarbiausia – visi 
kartu,“ – sakė progimnazijos direk-
toriaus pavaduotoja ugdymui Dalia 
Petrauskienė.

Monika MEILUTĖ

„Gyvybės ir mirties keliu“ bėgo ir rokiškėnai

Sausio 12-ąją Vilniuje sureng-
tas tradicinis bėgimas „Gyvybės ir 
mirties keliu“. Tarp septynių tūks-
tančių bėgikų, įveikusių 9 km trasą 
nuo Antakalnio kapinių iki Televi-
zijos bokšto, gausu rokiškėnų.

Tradiciškai gausiai bėgime da-

lyvauja Lietuvos kariuomenė. Ir 
šiemet jos gretose bėgo mūsiškiai 
kariai – Krašto apsaugos savano-
rių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios 
rinktinės 506-osios kuopos kariai. 
Kaip jie sakė „Rokiškio Sirenai“, šis 
bėgimas mūsų kuopos kariams yra 

svarbiausias Sausio 13-osios rengi-
nių akcentas. 

Anksčiau rokiškėnai moksleiviai, 
minint Sausio 13-ąją, bėgdavo nuo 
Nepriklausomybės paminklo iki 
Kalneliškių kapinių. Šis bėgimas 
Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos 

moksleiviams (nuotrauka kairėje) 
būdavo tarsi repeticija prieš „Gy-
vybės ir mirties kelią“. Tačiau jau 
porą metų bėgimas Rokiškyje ne-
berengiamas, tad jauniesiems gim-
nazijos atletams išvyka į Vilnių yra 
labai svarbi ir sportine, ir patriotine 

prasme.
Tradiciškai „Gyvybės ir mirties 

keliu“ bėga ir rajono jaunieji šau-
liai, skautai. Nuotraukoje dešinėje – 
Pandėlio jaunieji šauliai su vadove 
Rima Žėkiene. 

„Rokiškio Sirenos“ inform.
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GYVULIAI, GYVŪNAI

• 6 mėnesių triušius.  
Tel. 8 692 45 152. Rokiškis
• Du mažus šuniukus, mergaitę 
ir berniuką. Veislė - mažieji. 
Ėda viską, neišrankūs, duodame 
sausiukus. Kaina simbolinė.  
Tel. 8 677 30 595. Rokiškis
• Auksaspalvio retriverio 
šuniukus, atsivestus 2018.10.24 
veislyne Auksesija. Šuniukai su 
dokumentais, čipuoti, tatuiruoti, 
su Europasu. dalinka8513@gmail.
com. Tel. 8 673 40 110. Šiauliai
• 3 m. merinosų veislės aviną.  
Tel. 8 605 36 575. Rokiškis
• 6 mėn. ėriukus (merinosų 
mišrūnai). 2 avinukai, 1 avytė. 
Salos. Tel. 8 605 36 575.  
Rokiškis
• Aktyvų, jauną, gražų, pilkos ir 
baltos spalvų žąsiną. Tinkamas 
veislei. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 674 30 810. Kupiškis
• Paršelius. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 607 51 525. Anykščiai
• Bites su aviliais. Kaina 110 Eur. 
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo, galiu supjauti 
malkas savo benzapjūklu.  
Tel. 8 670 68 834. Rokiškis
• 18 metų vaikinas, nebijantis 
dirbti, ieško darbo.  
Tel. 8 662 16 823. Rokiškis
• Vyras ieško darbo. Turi 
traktorininko, autokrautuvo 
vairuotojo pažymėjimus. Dirbęs 
medžio apdirbimo staklėmis. Taip 
pat turi B kategorijos vairuotojo 
pažymėjimą. Tel. 8 618 14 221. 
Rokiškis
• Ieškau bet kokio darbo, puse 
etato. Tel. 8 648 69 985.  
Rokiškis
• Ieškau valytojos darbo. Galiu 
tvarkyti namus taip pat prižiūrėti 
vaikus. Tel. 8 673 95 331.  
Rokiškis
• Vyras ir moteris ieško darbo.  
Tel. 8 672 86 131. Rokiškis
• 37 metų vyras ieško darbo. Galiu 
pjauti malkas savu pjūklu, taip pat 
skaldyti malkas. Tel. 8 605 33 586. 
Rokiškis
• Ieškau darbo, galiu prižiūrėti 
vaikus, galiu megzti pagal 
užsakymą. Tel. 8 618 60 125. 
Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Ieškomi darbuotojai dirbti 
drabužių pakavimo fabrike, 
Olandijoje. Atlyginimas nuo 
9,50 Eur/val. Apgyvendinimas 
suteikiamas. Nuomos kaina 82,50 
Eur/savaitei. Tel. 8 678 51 101. 
Rokiškis
• Ieškomi darbuotojai dirbti 
Vokietijoje, pakavimo fabrike. 
Jums reikės perpakuoti kosmetiką, 
jos priedus, kitas smulkias 
prekes. Atlyginimas 10 Eur/val. 
Apgyvendinimas suteikiamas, 
nuomos kaina 200 Eur/mėn.  
Tel. 8 678 51 101. Rokiškis
• UAB Ramundas GM reikalingas 
(-a) padėklų kalėjas (-a). Darbo 
vieta - Panemunėlio gel. stotis, 
Rokiškio raj. Darbas pamaininis. 
Iš Rokiškio darbuotojai vežami 
įmonės transportu. Visos socialinės 
garantijos. Tel. 8 612 26 202. 
Rokiškis
• Darbas Vokietijoje prie mėsos 
gaminių pakavimo linijos, vyrams 
ir moterims. Atlyginimas 9,50 Eur/
val., būstas suteikiamas, išvykimas 
greitas. Išsamesnė informacija 
telefonu. Tel. 8 648 81 832. 
Rokiškis

• Reikalingi darbininkai kasti 
sniegą Švedijoje. Kelionės 
išlaidomis, apgyvendinimu, 
drabužiais pasirūpiname.  
Tel. 8 671 20 062. Rokiškis

KITA

• Metalinį seifą. Kaina 135 Eur. 
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Naują flanelinį audinį, 5 m.  
Kaina 14 Eur. Tel. 8 657 44 181. 
Rokiškis
• Nenaudotą stiklą. Ilgis 1,2 m, 
plotis 0,8 m, storis 4 mm.  
Tel. 8 657 44 191. Rokiškis
• Kontaktinį manometrą, darbo 
ribos 0–1,6 atm. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Pramoninius dienos šviesos 
šviestuvus, 2 vnt. Kaina 7 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• 8 vnt. elektros šildymo lempų, 
500 W galios. Patronas E40. Tinka 
viščiukams, paršiukams ir kitiems 
gyvūnams šildyti. Kaina 4 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Elektros apskaitos skydo dėžę, 
matmenys 65x50x25 cm.  
Kaina 15 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Storasienį metalinį vamzdį. Storis 
8 mm, skersmuo 630 mm.  
Tel. 8 698 55 357. Rokiškis
• Naujus vaizdo registratorius 
po 25 Eur, naujas signalizacijas 
tinka garažams ir t.t. po 15 Eur. 
Elektrošokus apsaugai po 40 Eur. 
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujus prietaisus nuo kurmių 
ir kurklių po 18 Eur; Naujus 
prietaisus žiurkėms, pelėms, 
tarakonams naikinti po 12 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujus klausos aparatus po 50 
Eur. ir kraujospūdžio matuoklius po 
30 Eur. Siunčiu. Tel. 8 678 66 028. 
Rokiškis
• Akmens anglį maišuose.  
Tel. 8 674 56 622. Rokiškis
• Medžio apdirbimo stakles ir 
diskinius pjūklus.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Malkas rąsteliais, kaladėmis ir 
skaldytas. Baltalksnis, beržas.  
Tel. 8 699 03 637. Rokiškis
• Sausas skaldytas malkas. 
Vidutinio smulkumo, apie 30 cm 
ilgio. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 640 42 901. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Modemą Zebra. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 601 79 088. 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
• Idealios būklės planšetinį 
kompiuterį SAMSUNG GALAXY 
TAB A SM-T585. Yra vieta SIM 
kortelei, visiškai sukomplektuotas, 
garantija, dėkliukas. Pirktas kovo 
mėn. pabaigoje. Domina keitimas. 
Kaina 180 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Mažai naudota Xbox 360. 
Būklė gera, 9/10. Dar pridėsiu 
tris žaidimus  Assassins Creed 
Rogue, Call of Duty 3 ir Fifa 10. 
Taip pat bus ir vienas pultelis. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 641 34 991. 
Rokiškis
• Stalinį kompiuterį su Windows 7 
operacine sistema.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Monitorių Acer, 44 cm įstrižainės. 
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Monitorių Samsung, 44 cm 
įstrižainės. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• Du nešiojamuosiuis HP 
kompiuterius. Pirmasis 120 Eur. 
Baterija laiko apie 3val. Antrasis 
60 Eur. Baterija beveik „mirusi“. 
Kaina 180 Eur. Tel. 8 628 77 848. 
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Gerai veikiantį Samsung Galaxy 
Grand Neo Plus Dual Sim telefoną. 
Kaina 45 Eur. Tel. 8 622 46 706. 
Rokiškis
• Įvairių modelių telefonų 
įkroviklius, ausines.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Naują baltą Nokia Lumia 520. 
Yra dokumentai, užblokuotas. 
Domina keitimas. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Mobilųjį telefoną Nokia Lumia 
800. Yra dokumentai. Domina 
keitimas. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Baltą mobilų telefoną Samsung 
Galaxy S4 su dokumentais.  
Kaina 60 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Idealios būklės mobilųjį telefoną 
Samsung Galaxy S6 32GB. Yra 
dokumentai, dėkliukas. Domina 
keitimas. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Gerai veikiantį telefoną Samsung 
J7 2016. Kaina 75 Eur.  
Tel. 8 622 46 706. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Sodą Medžių g. 10. Kraštinis 
sklypas. Sklype yra dviejų aukštų 
sodo namelis (elektra, rūsys), 
ūkio paskirties pastatas (atvestas 
vanduo), šulinys, vaismedžiai, 
vaiskrūmiai, šiltnamis.  
Tel. 8 614 12 354. Rokiškis
• 3 žemės ūkio paskirties sklypus 
Rokiškio raj. Sklypai parduodami 
kartu, galimas paskirties keitimas. 
Šalia elektros linija, vanduo, bei 
kanalizacija. Labai patogi vieta, 
patogus, asfaltuotas privažiavimas. 
Kaina 53900 Eur.  
Tel. 8 698 24 625. Rokiškis
• Naujus medinius šulinį ir būdą 
šuniui. Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Naują medinę pavėsinę 3x3.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• 2 kambarių butą Aukštaičių 
g. Antrasis aukštas, geras 
išplanavimas, erdvus, šviesus butas, 
didelė virtuvė. Remontas nedarytas. 
Tel. 8 611 20 442. Rokiškis
• 1 kambario butą Užtiltėje, šalia 
Dusetų, Zarasų rajone.  
Tel. 8 623 40 342. Zarasai
• Pastatą (buvusi poliklinika) + 15 
a visuomeninės paskirties žemės 
sklypą Obeliuose. 213.91 kv. m. 
1 a. + mansarda, kiti statiniai. 
Dėl papildomos informacijos 
susisiekite. Tel. 8 694 40 588. 
Rokiškis
• 19 a, 21 a, 24 a, 39 a, 42 a namų 
valdos sklypus už miškų urėdijos, 
prieš kolektyvinius sodus. Sklypai 
atidalinti, atlikti geodeziniai 
matavimai, įvesta elektra, 
servitutinis kelias.  
Tel. 8 657 75 999. Rokiškis
• Keisčiau 2 kambarių butą 
Panevėžio g. į 3 arba 4 kambarių 
butą . Tel. 8 608 44 484. Rokiškis
• Garažą prie buvusio DNB banko. 
7 korpusas, pietinė pusė. 
Tel. 8 614 66 272. Rokiškis

• 4 kambarių butą Taikos g. 1A. 
Kaina 29500 Eur.  
Tel. 8 860 31 951. Rokiškis
• Mūrinį namą su mūriniais 
ūkiniais pastatais ir 16a. žemės 
valda. Yra garažas. Yra galimybė 
įsirengti antrą aukštą. Šalia maisto 
parduotuvė, geras susisiekimas.  
Dėl kainos galima derėtis. Kaina 
22000 Eur. Tel. 8 678 54 302. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą Aukštaičių 
g., 2aukšte. Tel. 8 674 22 232. 
Rokiškis
• Sodybą 3 km nuo Rokiškio. Yra 
2,5ha. žemės, didelis sodas.  
Tel. 8 627 08 628. Rokiškis
• Sklypą su pamatais Juodupėje. 15 
a, geroje vietoje, galima vykdyti 
komercinę veiklą. Dokumentuose 
sklypas komercinės paskirties. 
Kaina 3000 Eur. Tel. 8 675 42 936. 
Rokiškis
• 12,09 ha žemės sklypą Jūžintų 
sen., Joneliškiu k. Kaina 30000 Eur. 
Tel. 8 682 39 440. Rokiškis
• 64 kv. m, 3 kambarių butą 
Taikos g. 9A, pirmame aukšte. 
Butas kampinis, tvarkingas, maži 
mokesčiai. Su rimtu pirkėju kaina 
derinama. Kaina 23000 Eur.  
Tel. 8 699 67 578. Rokiškis
• Administracines patalpas 
Rokiškio centre. 4 kabinetai, 
50kv.m. Galima po vieną.  
Kaina 50 Eur. Tel. 8 699 46 862. 
Rokiškis

NUOMA

• Mergina, auginanti vaiką, ieško 
1-2 kambarių buto nuomai su 
baldais ir buitine technika.  
Kaina 50 Eur. Tel. 8 604 89 649. 
Rokiškis
• Dirbantis, tvarkingas vyras 
skubiai išsinuomotų 1 kambario 
butą mikrorajone su baldais ar 
daliniais baldais. Tel. 8 609 95 174. 
Rokiškis
• Tvarkinga šeima ieško 2-3 
kambarių buto nuomai.  
Tel. 8 699 40 040. Rokiškis
• Ieškau 1 kambario buto nuomai. 
Tel. 8 610 17 627. Rokiškis

PAŽINTYS

• 59 metų vyras nori susipažinti 
su panašaus amžiaus moterimi. 
Skambinti po 17 val.  
Tel. 8 696 26 684. Rokiškis

PERKA

• Perku šienainį ir šieną.  
Tel. 8 628 23 751. Rokiškis
• Ūkininkas perka šiaudus 

pakratams. Tel. 8 615 74 111. 
Rokiškis
• Superku arklius.  
Tel. 8 699 03 637. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Tvarkingas sūpynes kūdikiui. 
Kaina 12 Eur. Tel. 8 608 76 889. 
Rokiškis
• Mažai naudotas sūpynes.  
Kaina 35 Eur. Tel. 8 621 52 675. 
Rokiškis
• Nepakeičiamą mamos 
pagalbininką, puikios būklės Baby 
Bjorn gultuką su žaisliuku. Naujo 
modelio, tinklelinės medžiagos. 
Vaikutis neprakaituoja, medžiaga 
gerai skalbiama ir nesipumpuruoja. 
Puiki dovana (yra ir dėžutės). 
Kaina 85 Eur. Tel. 8 670 54 703. 
Rokiškis
• Naują pientraukį. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 670 54 703. Rokiškis
• Autokėdutę. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 601 14 335. Rokiškis
• Puikų vonios gultuką maudynėms. 
Pirktas Baby City parduotuvėje, 
bet mano sūnui nepatiko, todėl 
nenaudojome. Turi prilimpančias 
vonelėje kojytes. Spalva švelni 
žalia. Kaina 2 Eur.  
Tel. 8 699 40 040. Rokiškis
• 2018 m. spalį pirktą dvigubą 
(galima nešioti viengubą) 
palaikomąjį diržą būsimai mamai. 
Naudotas vos keletą kartų. Dydis L. 
Be defektų. Detalesnė informacija 
telefonu. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 699 40 040. Rokiškis
• Naudotą, geros būklės vežimėlį 
Verdi Babies 3in1. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 612 30 044. Kupiškis
• Gultuką kūdikiui. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 612 30 044. Kupiškis

PASLAUGOS

RASTA\PAMESTA

• Miesto centre pamestas raktas 
su vežliuko formos pakabuku. 
Radusius prašome skambinti 
nurodytu telefonu.  
Tel. 8 615 99 226. Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO-
PREKĖS

• Medžioklinį šautuvą Iž 58. 
Kalibras 12x70. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 615 24 364. Rokiškis
• Naują smiginio komplektą. 
Rinkos kaina 115 Eur.  
Kaina 50 Eur. Tel. 8 670 27 742. 
Rokiškis
• Naują, nenaudotą gaudyklę.  
Kaina 16 Eur. Tel. 8 675 13 781. 
Kupiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Vidaus ir lauko dailylentes.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Storasienę 5 kub. m cisterną.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
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Perkančioji organizacija: Rokiškio ra-
jono savivaldybės administracija (kodas 
188772248, Respublikos g. 94, 42136 Ro-
kiškis).

Pirkimo objektas: Rokiškio mieste per-
kami 1 vieno kambario ir 1 dviejų kamba-
rių butai; Obelių mieste - 1 vieno kambario 

butas; Juodupės miestelyje – 1 dviejų kambarių butas su 
visais komunaliniais patogumais. Butai su bendro nau-
dojimo 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 Strateginio pla-
navimo, investicijų ir viešųjų pirkimų skyriuje, 414 kab., 
Respublikos g. 94, Rokiškyje, arba rasti internete adresu 
www.rokiskis.lt naujienų skiltyje.

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

Paraiškos  pateikimo vieta: Strateginio planavimo, in-
vesticijų ir viešųjų pirkimų skyrius, 414 kab., Respublikos 
g. 94, Rokiškyje.

Paraiškos  pateikimo terminas: iki 2019 m. sausio 30 
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 
2019 m. sausio 30 d. 10.30 val. Rokiškio rajono  savival-
dybės administracijos 203 kab., Respublikos g. 94, Ro-
kiškyje.

Užs. 0734

J. Keliuočio viešoji biblioteka (Kauno g. 7) kviečia 
į nemokamus kompiuterinio raštingumo pradžia-
mokslio kursus suaugusiems. Mokymų metu bus 
supažindinama su kompiuterio galimybėmis, infor-
macijos tvarkymu bei interneto ištekliais. 

Registruotis telefonu (8-458) 52824. 
Mokymai planuojami nuo vasario 5 dienos.

• Įvairaus pjovimo statybinę 
medieną. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Klijuojamą sienų dangą, smėlio 
spalvos, apie 10 kv. m.  
Kaina 10 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Gegnes 5/15, mūrtąšius 15/15, 
colines lentas. Diskinius pjūklus 
medienai pjauti, diametras 50 cm, 
nauji, 2 vnt. Tel. 8 610 06 145. 

Rokiškis
• Sienų/lubų šlifavimo aparatą 
(žirafą). Kaina 60 Eur. Tel. 8 610 
77 145. Rokiškis
• Naują diskinį medienos pjovimo 
pjūklą (zeimeriuką), 1500W., 5000 
apsukų/min. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 610 77 145. Rokiškis
• Naują diskinį pjūklą, 2200W., 
5500 apsukų/min. Kaina 120 Eur. 
Tel. 8 610 77 145. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• 2002 m. Fiat Stilo. 1,9 l, 85 kW 
Automobilis tvarkingas, yra TA, 
draudimas. Pakeisti diržai, tepalai, 
filtrai, rankinio stabdžio trosas, 
kaladėlės. Nereikalauja jokių 
investicijų, sėdi ir važiuoji. Daug 
privalumų. Pridedu 4 atsarginius 
ratus su padangomis.  
Tel. 8 612 94 820. Rokiškis
• Trijų bėgių moterišką dviratį. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 601 79 088. 
Rokiškis
• BMW 530 E60. Sedanas, 2004 m. 
Ką tik parvarytas iš Italijos. Visa 
informacija telefonu.  
Kaina 3700 Eur. Tel. 8 626 98 422. 
Rokiškis
• Subaru Forester. Pirktas naujas 
Lietuvoje, 2006 m., benzinas, 
automatinė pavarų dėžė.  
Kaina 3450 Eur. Tel. 8 625 17 722. 
Kupiškis
• Audi A4 B5 2000 m., 1,9 l, TDI, 
85 kW. Prieš 2500 km pakeisti 
tepalai, oro, kuro filtrai. Pakeistas 
paskirstymo diržo komplektas su 
vandens pompa, kondicionieriaus 
ir generatoriaus diržai. Naujos 
padangos. Defektai tik kosmetiniai. 
Gera komplektacija.  
Kaina 1500 Eur. Tel. 8 625 24 288. 
Rokiškis
• 2004 m. Ford Focus hečbeką. 1,6 
l, 74 kW, 101 AG, bezinas+dujos. 
Rida 151163km. TA iki 2019 m. 
Pavarų dėžė mechaninė. Lieti 
ratlankiai, vairo stiprintuvas. 
Mašina geros būklės, važiuojanti. 
Kaina 1000 Eur. Tel. 8 611 82 243. 
Rokiškis
• 2006 m. Ford Focus. Universalas, 
geros būklės, važiuojanti, lieti 
ratlankiai. Rida 244611 km. TA iki 
2020 m. Variklis 1.6 l, 66 kW, 90 
AG. Dyzelinas, mechaninė pavarų 
dėžė. Kaina 1300 Eur.  
Tel. 8 611 82 243. Rokiškis
• 1997 m. Volvo S40 1,9 l, TD, 66 
kW. Kaina 380 Eur.  
Tel. 8 622 46 706. Rokiškis
• Volvo S80 2,5 l, 103 kW. TA iki 
2020.06.17. Kėbulas tvarkingas, 
variklis užsiveda ir dirba gerai 
(neseniai keistas pagrindinis 
diržas). Automatinė pavarų dėžė, 
pavaras jungia sklandžiai. Naujos 
žieminės padangos, multimedija, 
daug privalumų. Dusetos. Kaina 
1270 Eur. Tel. 8 627 71 703. 
Rokiškis

• 1996 m. Mazda 323F. Benzinas/
dujos, TA galioja pusantrų metų. 
Kaina 290 Eur. 2001 m. Citroen 
Xsara Picasso 1,8 l, benzinas/dujos, 
TA iki 2019.07. Kaina 340 Eur.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Geros būklės 2006 m. Audi A4. 
2 l, 103 kW, dyzelinis variklis, 
universalas, pilkas. TA, lengvojo 
lydinio ratai, iš Vokietijos. Variklis 
dirba kaip laikrodis, važiuoklėje 
niekas nebilda, dveji rakteliai, nauji 
stabdžių diskai, kaladėlės. Domina 
keitimas.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Opel Zafira 2006 m., 1,9 l, 110 
kW. TA iki 2021 metų. Pakeista 
sankaba, naujos žieminės padangos 
su aliuminiais diskais.  
Tel. 8 674 56 622. Rokiškis
• Opel 2 l, 74 kW. TA nebėra, 
tinkamas žiemos pramogoms. Nėra 
akumuliatoriaus. Kaina 280 Eur. 
Tel. 8 621 00 486. Rokiškis
• VW Passat. Tvarkingas, 1,9 l, 
66 kW, 1998 m., TA iki 2019.08. 
Domina ir keitimas. Kaina 850 Eur. 
Tel. 8 621 00 486. Rokiškis
• Renault Scenic 2005 m., dyzelis, 
1,9 l, TA iki 2020.12.  
Kaina 1200 Eur. Tel. 8 628 08 128. 
Rokiškis
• Seat Toledo 1999 m., 1,9 l, TDI, 
66 kW, TA iki 2019.06.  
Kaina 1000 Eur. Tel. 8 675 17 654. 
Rokiškis
• VW Transporter Caravelle T5 
2006 m., 2,5 l, 96 kW, rida 260000 
km. 6 bėgių, dantratinis variklis, 
nedūmina, trauka gera. Pridedami 
stiprinto lydinio lieti ratlankiai. 
Kaina 6150 Eur. Tel. 8 611 39 036. 
Rokiškis
• Opel Zafira 2004 m., 2,2 l, 
DTI. Klimato kontrolė, veliūrinis 
salonas, tvarkingas automobilis. TA 
ką tik atlikta, iš Vokietijos, važiuoja 
be priekaištų. Kaina 1500 Eur.  
Tel. 8 615 23 357. Rokiškis
• VW Passat B5 FL 1,9 l, 96 kW, 
6 bėgių, 2002 m., TDI, dyzelis. TA 
iki 2020 m. Lietuvoje pusę metų. 
Skaitau žinutes. Domina keitimas 
tik į sedaną, benzinas/dujos, 
benzinas. Galiu primokėti. Pirmoje 
eilėje Volvo S60. Kaina 1750 Eur. 
Tel. 8 675 42 936. Rokiškis
• Renault Espace 3. „Miręs“ 
akamuliatorius. Dyzelis, 2,2 l, 
83 kW, 1999 m. TA iki 2019.06. 
Domina keitimas į Audi A4 sedaną, 
dyzeliną. Kaina 700 Eur.  

Tel. 8 647 47 306. Rokiškis
• Mercedes Benz A160. TA iki 
2019.03.19. Benzinas, mechaninė 
pavarų dėžė, 1998 m., 75 kW. 
Kaina 500 Eur. Tel. 8 647 47 306. 
Rokiškis
• VW Sharan 1998 m., 1,9 l, TDI, 
81 kW. Automatinė pavarų dėžė, 
nėra TA. Kaina 400 Eur.  
Tel. 8 674 31 328. Rokiškis
• 1999 m. Seat Toledo 1,9 l, TDI. 
Tel. 8 675 17 654. Rokiškis
• Dviratį. Shimano ratai, 7 vidinės 
pavaros. Kaina 170 Eur.  
Tel. 8 696 26 684. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Volvo ratus. Padangų likutis 5 
mm. Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
• Audi 100 C4 1995 m., 2,5 l, TDI, 
85 kW, dalimis. Tel. 8 671 51 396. 
Rokiškis
• R18 Volvo ratus. Kaina 160 Eur. 
Tel. 8 698 55 357. Rokiškis
• Tvarkingą Audi A6 stiklą.  
Kaina 30 Eur. Tel. 8 624 16 875. 
Rokiškis
• Originalius lietus R16 BMW 
ratlankius su padangomis 235/60. 
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Honda 2,2 l, I-CTDI, 103 kW., 
naudotą sankabos komplektą. 
Kaina 110 Eur. Tel. 8 687 80 527. 
Rokiškis
• Geros kokybės žemų dažnių 
kolonėlę JL Audio 8W7 Subwoofer 
su dėže. Gaminta specialiai 
pagal SEM Subwoofer. Yra ir 
stiprintuvas, laidai. Kaina 350 Eur. 
Tel. 8 628 54 326. Rokiškis
• Naują dujinį, galinį amortizatorių, 
tinkantį Audi A4 1995 m. – 2001m. 
Kaina 12 Eur. Tel. 8 682 30 962. 

Rokiškis
• Dalimis Peugeot 406. 1998 m., 
1,9 l, dyzelis, 66 kW.  
Tel. 8 604 83 159. Rokiškis
• Volvo R18 ratus. Padangos 
blogos. Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• 2000 m. VW Golf 1,9 l, TDI, 66 
kW; 2001 m. Opel Zafira 2 l, 74 
kW; 2000 m. Opel Astra 2 l, 74kW; 
2001 m. Citroen Xsara Picasso 
1,8 l, benzinas. Tel. 8 674 92 644. 
Rokiškis
• Ratus 195/65 R15. Padangų 
likutis 5 mm., tinka Peugeot, 
Citroen, Ford automobiliams.  
Kaina 60 Eur. Tel. 8 656 50 795. 
Rokiškis
• 2006 m. Audi A6 lengvojo lydinio 
ratus, 17 colių, tarpas tarp skylių 
112, padangų likutis apie 7 mm. 
Žieminės padangos.  
Kaina 250 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Dalimis, pigiai Audi A6 C4 2,5l., 
103kW. ir Audi 100 C4 2,5l., 85kW. 
Kaina 99 Eur. Tel. 8 621 00 486. 
Rokiškis
• Ford automobilį. 2 l, 88 kW, 
benzinas, Doch. Važiuoja gerai, 
TA iki 2020.11. Kaina derinama. 
Kaina 550 Eur. Tel. 8 621 00 486. 
Rokiškis
• Posūkių modulius (cornerius). 
Degantys 40 proc. šviesumu. 
Prijungimas labai paprastas. 
Galimas siuntimas į kitą miestą. 
Kaina 7 Eur. Tel. 8 621 00 486. 
Rokiškis
• Geros būklės žiemines 
dygliuotas padangas 205/55 R16 
NORDMAN4. 4 vnt. Likutis 6 mm. 
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• 2003 m. Opel Zafira 2 l, DTI, 74 
kW, dalimis. Lieti ratai R16.  
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06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
09:15 Senis 
10:20 Štutgarto kriminalinė 
policija 3 
11:10 Komisaras Reksas 
12:00 Nacionalinė paieškų 
tarnyba
13:00 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
21:00 Dienos tema
21:30 Mano mama gamina 
geriau!
22:30 Dviračio žinios
23:00 Paskutinė karalystė 2 

24:00 LRT radijo žinios
00:10 Štutgarto kriminalinė 
policija 3 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Stilius 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 „Kas ir kodėl?“ 
03:30 Dviračio žinios 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė ekspedicija 
„Dniepru per Ukrainą“ 
05:00 Seserys

05:05 Rouzvudas 
06:10 Televitrina 
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
06:55 Simpsonai 
07:55 Visi mes žmonės 
08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 Meilės žiedai 
12:00 Svotai 
13:00 Pažadėtoji 

15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Prieš srovę 
20:30 Moterys meluoja geriau 
21:00 TV3 vakaro žinios 
22:00 Maištas 
23:50 Kvantikas 
00:50 Mikė 
01:40 Rouzvudas 
02:30 Ekstrasensai detektyvai 
03:25 Kvantikas 
04:15 Mikė 
05:05 Rouzvudas 

06:10 "Mano gyvenimo šviesa" 
07:35 "Madagaskaro pingvinai"  
08:00 "Volkeris, Teksaso 
reindžeris" 
09:05 "Rimti reikalai" 
09:40 "Namai, kur širdis" 
10:25 KK2 
10:55 Nuo... Iki... 

11:25 "Paveldėtoja 2" 
12:00 "Meilės sparnai" 
13:00 "Gyvenimo daina" 
14:00 "Aukštakulnių kerštas" 
15:00 "Dvi širdys" 
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
20:30 "Paveldėtoja 2" 
21:00 "Monikai reikia meilės" 
21:30 Žinios
22:30 Merginų kovos 
00:30 "Juodasis sąrašas" 
01:20 Pagalbos šauksmas 

07:10 "Vaikai šėlsta"  
07:40 "Stoties policija" 
08:40 "Sudužusių žibintų gatvės" 
09:40 "Įteisintas faras" 
10:45 "Gelbėtojai - 112" 
11:45 "Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas" 

12:45 "Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius" 
13:40 "Stoties policija" 
14:40 "Sudužusių žibintų
gatvės" 
15:45 "Įteisintas faras" 
16:50 "Gelbėtojai - 112" 
18:00 Info diena
18:30 "Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas" 
19:30 "Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius" 
20:30 "Varom!" 
21:00 Įkalinti laike 
23:05 "Dakaras 2019"  
23:35 Baimės kaina
01:35 "Gyvi numirėliai" 
02:25 "Velniški Stivo Ostino 
išbandymai"

06:10 TV parduotuvė 
06:30 Lietuva tiesiogiai 
07:00 Vantos lapas. 
07:30 Krepšinio pasaulyje 

08:00 „Pražūtingi smaragdai“ 
09:00 „Namas su lelijomis“ 
10:00 „Šėtono medžioklė“
11:10 „Albanas“ 
12:20 „Svarbiausia - įstatymas“ 
13:30 TV parduotuvė 
13:45 „Miškinis“ 
14:55 „Gluchariovas“ 
16:00 Reporteris 
16:30 Lietuva tiesiogiai 
17:00 „Kelrodė žvaigždė“ 
18:00 Reporteris 
18:55 „Gluchariovas“
20:00 Reporteris 
20:30 Lietuva tiesiogiai 
20:55 „Namas su lelijomis“
22:00 Reporteris 
23:00 „Gluchariovas“ 
00:00 „Svarbiausia - įstatymas“ 
01:05 „Albanas“ 
02:10 „Kelrodė žvaigždė“ 
03:00 „Moterų daktaras“  
03:50 „Inspektorius Luisas. 
Žaizdos“ 
04:35 „Albanas“ 
05:20 „Mentų karai. Odesa“ 
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18 06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
09:15 Senis 
10:20 Štutgarto kriminalinė 
policija 4 
11:10 Komisaras Reksas 
12:00 (Ne)emigrantai 
13:00 Vartotojų kontrolė 
14:00 Žinios
16:30 Seserys 
17:30 Žinios. 
18:00 „Kas ir kodėl?“
18:30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba
19:30 Beatos virtuvė 
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Auksinis protas
22:50 Žmogus su 
plieniniais kumščiais 
00:30 Klausimėlis.lt

01:00 LRT radijo žinios
01:10 Štutgarto kriminalinė 
policija 4 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Gimę tą pačią dieną
03:00 LRT radijo žinios
03:05 „Kas ir kodėl?“ 
03:30 Ryto suktinis 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba 
05:00 Seserys

05:10 Rouzvudas
06:10 Televitrina 
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
06:55 Simpsonai 
07:55 Gero vakaro šou 
08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 Meilės žiedai 
12:00 Svotai 
13:00 Pažadėtoji 
15:00 Simpsonai 

16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Farai 
20:30 Moterys meluoja geriau 
21:00 TV3 vakaro žinios 
22:00 Rembo. Pirmasis kraujas 2 
23:55 Kvantikas. 
00:55 Mikė 
01:45 Rouzvudas. 
02:35 Ekstrasensai detektyvai 
03:30 Kvantikas 
04:20 Mikė 
05:10 Rouzvudas 

06:10 "Mano gyvenimo šviesa" 
07:35 "Madagaskaro pingvinai"  
08:00 "Volkeris, Teksaso 
reindžeris" 
09:05 "Rimti reikalai" 
09:40 "Namai, kur širdis" 
10:25 KK2 

10:55 Valanda su Rūta 
12:00 Mano likimas
13:00 "Gyvenimo daina" 
14:00 "Aukštakulnių kerštas" 
15:00 "Dvi širdys" 
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Bus visko
18:30 Žinios
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Pramogų pasaulio 
apdovanojimai  "Žmonės 2019"
23:00 Amerikietiška pastoralė 
00:55 "Prezidentės pagrobimas" 
03:55 Kovotojas

07:15 "Vaikai šėlsta" 
07:40 "Stoties policija" 
08:40 "Sudužusių žibintų gatvės" 
09:40 "Įteisintas faras" 
10:45 "Gelbėtojai - 112" 
11:45 "Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas" 

12:45 "Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius" 
13:40 "Stoties policija" 
14:40 "Sudužusių žibintų gatvės" 
15:45 "Įteisintas faras" 
16:50 "Gelbėtojai - 112" 
18:00 NKL čempionatas. Šakių 
"Vytis" - Vilniaus "Perlas"
20:00 "Amerikietiškos imtynės" 
22:00 Juodojo angelo skrydis 
00:10 "Dakaras 2019. Savaitės 
apžvalga"  
01:10 Skiriamoji juosta
02:45 "Gyvi numirėliai"

06.10 TV parduotuvė
06.30 Lietuva tiesiogiai
07.00 Šiandien kimba
08.00 „Pražūtingi smaragdai“ 
09.00 „Namas su lelijomis“ 
10.00 „Šėtono medžioklė“ 
11.10 „Albanas“ 

12.20 „Svarbiausia - įstatymas“ 
13.30 TV parduotuvė
13.45 „Miškinis“ 
14.55 „Gluchariovas“ 
16.00 Reporteris
16.30 Kitoks pokalbis 
17.00 „Gyvybės langelis“ 
18.00 Reporteris
18.55 „Gluchariovas“ 
20.00 Reporteris
20.30 Kitoks pokalbis 
20.55 „Namas su lelijomis“ 
22.00 Reporteris
23.00 „Gluchariovas“ 
00.00 „Svarbiausia - įstatymas“ 
01.05 „Albanas“ 
02.10 „Kelrodė žvaigždė“ 
03.00 „Moterų daktaras“ 
03.50 „Inspektorius Luisas. 
Žaizdos“ 
04.35 „Albanas“ 
05.20 „Mentų karai. Odesa“ 
06.10 „Pasaulis iš viršaus“
06.35 4 kampai.
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17 06:00 Himnas

06:05 Labas rytas, 
Lietuva
09:15 Senis 
10:20 Štutgarto 
kriminalinė policija 4 
11:10 Komisaras Reksas 
12:00 Gyvenimas 
13:00 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
21:00 Dienos tema
21:30 Gimę tą pačią dieną
22:30 Dviračio žinios
23:00 Prieš audrą 2 
24:00 LRT radijo žinios

00:10 Štutgarto kriminalinė 
policija 4
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vakaras su Edita 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 „Kas ir kodėl?“
03:30 Dviračio žinios 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Specialus tyrimas 
05:00 Seserys

05:05 Rouzvudas 
06:10 Televitrina 
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
06:55 Simpsonai 
07:55 Prieš srovę 
08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 Meilės žiedai 
12:00 Svotai 
13:00 Pažadėtoji 
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios

16:30 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios
19:30 Gero vakaro šou 
20:30 Moterys meluoja geriau 
21:00 TV3 vakaro žinios 
22:00 Nakties klajūnai 2 
23:55 Kvantikas 
00:55 Mikė 
01:45 Rouzvudas 
02:35 Ekstrasensai detektyvai 
03:30 Kvantikas 
04:20 Mikė 
05:10 Rouzvudas 

06:10 "Mano gyvenimo šviesa" 
07:35 "Madagaskaro pingvinai"  
08:00 "Volkeris, Teksaso 
reindžeris" 
09:05 "Rimti reikalai" 
09:40 "Namai, kur širdis" 
10:25 KK2 
10:55 Nuo... Iki... 
11:25 "Paveldėtoja 2" 
12:00 "Meilės sparnai" 

13:00 "Gyvenimo daina" 
14:00 "Aukštakulnių kerštas" 
15:00 "Dvi širdys" 
16:30 Labas vakaras, 
Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Valanda su Rūta
21:00 "Monikai reikia meilės" 
21:30 Žinios
22:30  Prezidentės pagrobimas
02:00 Merginų kovos 
03:40 Alchemija. VDU karta
04:05 RETROSPEKTYVA. 
Ciklas "Menininkų portretai"

07:15 "Vaikai šėlsta"  
07:40 "Stoties policija" 
08:40 "Sudužusių žibintų 
gatvės" 
09:40 "Įteisintas faras" 
10:45 "Gelbėtojai - 112" 
11:45 "Muchtaro sugrįžimas. 

Naujas pėdsakas" 
12:45 "Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius" 
13:40 "Stoties policija" 
14:40 "Sudužusių žibintų 
gatvės" 
15:45 "Įteisintas faras" 
16:50 "Gelbėtojai - 112" 
18:00 Info diena
18:30 "Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas" 
19:30 "Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius" 
20:30 "Varom!" 
21:00 Skiriamoji juosta 
23:00 "Dakaras 2019"  
23:30 Įkalinti laike 
01:20 "Gyvi numirėliai" 
02:25 "Nusikaltimų tyrėjai"

06.10 TV parduotuvė
06.30 Lietuva tiesiogiai
07.00 Čempionai
07.30 4 kampai

08.00 „Pražūtingi smaragdai“ 
09.00 „Namas su lelijomis“ 
10.00 „Šėtono medžioklė“ 
11.10 „Albanas“ 
12.20 „Svarbiausia - įstatymas“ 
13.30 TV parduotuvė
13.45 „Miškinis“ 
14.55 „Gluchariovas“ 
16.00 Reporteris
16.30 Lietuva tiesiogiai
17.00 „Gyvybės langelis“ 
18.00 Reporteris
18.55 „Gluchariovas“ 
20.00 Reporteris
20.30 Lietuva tiesiogiai
20.55 „Namas su lelijomis“ 
22.00 Reporteris
23.00 „Gluchariovas“ 
00.00 „Svarbiausia - įstatymas“ 
01.05 „Albanas“ 
02.10 „Kelrodė žvaigždė“ 
03.00 „Moterų daktaras“ 
03.50 „Inspektorius Luisas. 
Žaizdos“ 
04.35 „Albanas“ 
05.20 „Mentų karai. Odesa“

Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• Gerą 1,6 l, HDI variklį. 80 kW. 
Purkštukai yra. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 685 86 569. Rokiškis
• VW Golf 2007 m., 1,9 l, TDI, 77 
kW. Tel. 8 612 67 305.  
Rokiškis
• Ford Galaxy 1997 m., 2 l, 
benzinas. Tel. 8 612 67 305. 
Rokiškis
• Kuro purkštukus tinkančius 
Renault Laguna 2,2 l, dyzelis, 
Espace 2,2 l, dyzelis, VelSatis 2,2 
l, dyzelis, Avantime 2,2 l, dyzelis. 
Kodas 0445110084. Atitinka visus 
parametrus. Analogai 0986435173. 
Yra 3 vnt. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Nissan Almera 2003 m., 2,2 l, 
DCi, 82 kW, mechaninę pavarų 
dėžę dalimis. Dėžės kodas 
(RS5F50A). Tel. 8 636 00 696. 
Rokiškis
• Audi Rotor ratlankius Replica, 
geros kokybės, su padangomis. 
225/35 R19. 2 padangos sezonui, 
kitos 2 dar ilgam. 5x112, ET35, 8.5 
J, su centravimo žiedais, 66.6-57.1, 
buvo ant Audi A6 C5. Kaina 310 
Eur. Tel. 8 653 27 943. Rokiškis
• Lietus ratus R15, 4 skylių, tinka 

VW Golf, Passat automobiliams. 
Padangos geros, 195/65.  
Tel. 8 602 87 040. Anykščiai
• Opel Zafira 2,2 l, dyzelis.  
Tel. 8 672 76 439. Rokiškis
• Opel lietus ratus su žieminėmis 
padangomis 215/65. Kaina 110 Eur. 
Tel. 8 674 31 328. Rokiškis
• Automobilio stogo bagažinę. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 618 13 396. 
Rokiškis
• Padangas 205/55 R16, 205/60 
R16, 215/55 R16. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 645 87 075. Rokiškis
• Dalimis 2005 m. Ford Fiesta. 1,4 
l, TDI. 2 durų, hečbekas. 1999 m. 
Renault Laguna 1,9 l, TDI, 4 durų, 
universalas. 1994 m. VW Passat 1,9 
l, TDI, universalas.  
Tel. 8 645 87 075. Rokiškis
• Originalius Opel R15 ratų 
dekoratyvinius apvadus.  
Kaina 10 Eur. Tel. 8 622 46 706. 
Rokiškis
• Naują Ford Galaxy vairo traukės 
antgalį. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 622 46 706. Rokiškis
• Žiemines padangas R15 su VW 
Passat B5 diskais, 2 vnt.  
Kaina 25 Eur. Tel. 8 622 46 706. 
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Televizorių Šilelis su 
skaitmeniniu imtuvu.  
Kaina 125 Eur. Tel. 8 621 86 262. 
Rokiškis
• Televizorių LG su pulteliu, 54 
cm įstrižainės. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• Televizorių Samsung su pulteliu, 
54 cm įstrižainės. Tel. 8 648 41 
007. Rokiškis
• Gerai veikiantį televizorių Beko. 
52 cm įstrižainės, yra pultas.  
Kaina 15 Eur. Tel. 8 622 46 706. 
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Gerą ir tvarkingą traktorių T 40. 
Kaina 1150 Eur. Tel. 8 625 17 722. 
Kupiškis
• Mažąsias akėčias. Viso 6 vnt.: 
1 kaip naujos, mažai naudotos; 
2 suveržtos su papildomomis 
poveržlėmis; 3 sutvarkytos. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 611 54 712. 
Rokiškis
• Naudotą traktoriaus DT-74 kuro 
baką. Arklinį plūgą. Mažas akėčias 
1vnt. Skriemulį 22 cm pločio.  

Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• 3,25 m kultivatorių su volu. 
Kaina 400 Eur. Tel. 8 611 54 712. 
Rokiškis
• Skydą, naudotą su MTZ 50. Yra 
visos prisukimo detalės, varžtai, 
laikikliai, cilindras.  
Tel. 8 624 03 928. Rokiškis
• Traktorinių variklių A-41, A-01 
purkštuvus. Nauji purkštukai, 
sureguliuoti, 6 vnt. Kaina už visus 
50 Eur. Tel. 8 636 00 696.  Rokiškis
• MTZ-50 dureles, 2 vnt. kairės 
pusės ir 1 vnt. dešinės pusės. 
Puskačių su sankabėle ir MTZ-50 ir 
MTZ-80 kėbulus.  
Tel. 8 622 69 546. Rokiškis
• 3,25 kultivatorių su volu.  
Kaina 400 Eur. Tel. 8 611 54 712. 
Rokiškis

Ieškokite  
prekybos centruose!

Seimas iki vasario 14-osios 
pratęsė rudens sesiją

Šeštadienį planavęs 
baigti rudens sesiją Sei-
mas ją nutarė pratęsti.

Už tokį nutarimo projek-
tą balsavo 41 parlamenta-
ras, prieš buvo keturi, trys 
susilaikė.

Rudens sesija pratęsta iki 
vasario 14 dienos.

Artimiausias pratęstos 
sesijos plenarinis posėdis 
suplanuotas kitą savaitę – 
sausio 15 dieną. Jį nutarta 
surengti, nes opozicijos 
prašymu paskelbus pertrau-
ką šeštadienį valdančiųjų 
lyderis Ramūnas Karbaus-
kis negalėjo pateikti Vaiko 
teisių apsaugos įstatymo 

pataisų.
Pirmosios Seimo vicepir-

mininkės Rimo Baškienės 
teigimu, dar kartą pratęsti 
rudens sesiją reikia ir dėl to, 
kad visos Vaiko teisių apsau-
gos įstatymo pataisos būtų 
apsvarstytos bei priimtos. 
Taip pat planuojama priimti 
pataisas dėl socialinių įmo-
nių.

„Dar yra ministrų pateikti 
projektai, ratifikavimai“, – 
vardijo ji.

Be to, tikimasi, kad per 
pratęstą sesiją galės prisiek-
ti naujai paskirti švietimo, 
mokslo ir sporto bei aplin-
kos ministrai.

BNS inform.
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Vasario 2-ąją kviečia „Sartai 2019“
Tradicinės respubliki-

nės ristūnų žirgų lenktynės 
„Sartai 2019“ ir nacionalinį 
paveldą bei etnines vertybes 
propaguojanti žiemos šven-
tė, kurią organizuoja Žemės 
ūkio ministerija kartu su 
Zarasų rajono savivaldybe, 
laikantis ilgamečių tradicijų 
Dusetose bus surengta pir-
mąjį antrojo mėnesio šešta-
dienį, vasario 2-ąją.

Žemės ūkio ministerijoje 
įvykusiame šios šventės organi-
zacinio komiteto posėdyje, kurį 
vedė „Sartai 2019“ organiza-
cinio komiteto pirmininkė, vi-
ceministrė Ausma Miškinienė, 
patvirtinta ne tik varžybų data, 
bet ir renginio nuostatai, aptar-
ti kiti svarbūs pasirengimo šiai 
per kelis amžius gilias tradicijas 
įgijusiai žirginio sporto žiemos 
šventei klausimai.

Šiais metais ristūnų lenkty-
nių ant Sartų hipodromo ledo 
programoje numatyta iki sep-
tynių  pagrindinių važiavimų, 
vienas iš kurių – tarptautinis.

Nebus pažeista ir tradicija, 
kai visą žirginio sporto žiemos 
šventę Dusetose vainikuos ris-
tūnų lenktynės dėl „Didžiojo 
žiemos prizo“, kurį tradiciškai 
steigia Žemės ūkio ministerija 

ir kuris bus įteiktas eikliausiojo 
ristūno važnyčiotojui.

Varžybų organizacinio ko-
miteto narys, respublikinės 
lenktyninių žirgų lygos dali-
ninkas Stasys Kėrys patikino, 
jog jau dabar atsiuntė paraiškas 
dalyvauti varžybose Dusetose 
per 50 ristūnų vadeliotojų, o 
norinčių dalyvauti skambučiai 
dar netyla. 

Parodomojoje šventės pro-
gramoje dalyvaus ir žemaitukų 
augintojai. Tradicines ristūnų 
žirgų lenktynes „Sartai 2019“ ir 
nacionalinį paveldą bei etnines 

vertybes propaguojančią mugę 
vasario 2 d. Dusetose surengti 
patikėta didelę tokių renginių 
patirtį sukaupusiai , jau visą 
dešimtmetį Sartų šventes ren-
giančiai VšĮ „Promo events“. 
Nemaža darbų rengiantis „Sar-
tų 2019“ šventei tenka ir rajono 
žmonėms.

„Tai vienas didžiausių ir 
atsakingiausių renginių mūsų 
rajone, todėl dar anksčiau su-
būrėme grupę išmanančių rei-
kalą žmonių, kurie, neabejoju, 
padarys viską, kad kiekvienas 
atvykęs į Dusetas būtų pasitik-

tas ir išlydėtas kaip ilgai lauktas 
svečias“, - lenktynių spaudos 
centrui, viešųjų ryšių agentūrai 
„Visus Bonus“ sakė  Zarasų ra-
jono savivaldybės meras Niko-
lajus Gusevas.

Pasak mero, šiai šventei itin 
aktyviai ruošiasi rajono ūkinin-
kai, amatininkai ir nacionalinio 
paveldo puoselėtojai, kuriems, 
kaip šventės šeimininkams, su-
teikta teisė prekiauti nemokamai.  

„Džiaugiuosi, kad „Sartai 
2019“ šventės organizatoriai 
daug dėmesio skiria ne tik pa-
mėgtoms ristūnų lenktynėms, 

bet ir tradicinėms mugėms, pa-
rodoms, koncertams ir kitoms 
priemonėms, populiarinan-
čioms mūsų nacionalinį pavel-
dą ir etnines vertybes“, – sakė 
organizacinio komiteto narys, 
Zarasų rajono savivaldybės Du-
setų seniūnijos seniūnas Saulius 
Kėblys. – Šiemet Dusetoms su-
kanka lygiai 500 metų, ta proga 
jos paskelbtos mažąja kultūros 
sostine. Ši šventė bus viena tu-
riningos miestelio pusės tūks-
tančio metų paminėjimo pro-
gramos dalių.

S. Kėblys patikino, jog 

„Sartų 2019“ žiemos šventė 
nesibaigs sulyg paskutiniuoju 
bėgimu. Šeštadienio pavakarę 
Dusetos pakvies į parodą, skirtą 
žirginiam sportui, kultūros na-
muose rengiamas šventę vaini-
kuosiantis koncertas.

Visiems atvykusiems į žirgų 
žiemos sporto šventę Dusetose 
gerą nuotaiką garantuoja ir su-
manūs renginio vedėjai – žo-
džio kišenėje neieškanti TV 
laidų vedėja Zita Kelmickaitė 
ir žirginio sporto specialistas 
Juozas Barisevičius, daug metų 
komentavęs šias lenktynes.   

Lenktynės žiūrovams – ne-
mokamos.

Žirgų lenktynės Dusetose, 
šalia legendomis apipinto Sar-
tų ežero, o anksčiau – ir ant 
jo ledo, pradėtos rengti XVIII 
amžiuje. Tai vienas seniausių 
masinių renginių šalyje, kasmet 
pritraukiantis kelias dešimtis 
tūkstančių žiūrovų.

Kai kurie išlikę šaltiniai by-
loja, kad šiemetinės žirgų lenk-
tynės kaip organizuojamas, ne 
stichiškas renginys Dusetose 
bus jau 221-mosios, o oficialios 
– 111-tosios.

Respublikinėmis jos pa-
skelbtos 1955 metais.

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.

Pamokas praleidus dėl šalčio, 
atidirbti nereikia

Stiprėjantis šaltukas kas-
met tuština mokyklos er-
dves ir užmina mįslę – kiek 
tiksliai laipsnių žemiau nu-
lio turi rodyti termometras, 
kad mokyklos suolai dras-
tiškai ištuštėtų?

Įvertinti ir jutiminę 
temperatūrą
Švietimo, mokslo ir spor-

to ministerija primena, kad 
lauke esant -20 laipsnių tem-
peratūrai į mokyklą žygiuoti 
nereikia 1-5 klasių mokslei-
viams, o temperatūrai nu-
kritus 25 laipsniams žemiau 
nulio – ir vyresniems moki-
niams. Švietimo, mokslo ir 
sporto ministerijos interne-
tiniame puslapyje teigiama, 
kad apribojimai dėl šalčio 
negalioja ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo įs-

taigoms, nes mokinukus į 
darželius pristato tėvai, todėl, 
kai lauke šalta, tėvai yra įpa-
reigoti pasirūpinti saugiu vai-
kų atvykimu.

Mokiniui ruošiantis ke-
liauti į mokyklą svarbu dėme-
sį atkreipti ne tik į faktinę, bet 
ir jutiminę oro temperatūrą 
konkrečioje vietovėje, įver-
tinti vėjo žvarbumą – teigia-
ma švietimo, mokslo ir sporto 
ministerijos portale.

Atidirbti nereikia
Tačiau, kad ir koks šaltukas 

spaustų, tai švietimo įstaigų 
darbo netrikdo – į mokyklą 
atvykus vienam ar keliems 
mokiniams jiems užsiėmimai 
yra vedami. Jei mokinys gy-
vena netoli švietimo įstaigos, 
ar į ją vaiką pristato tėvai, pas-
tarajam pamokose rekomen-

duojama dalyvauti. Pėsčiomis 
ar viešuoju transportu į moky-
klas vykti nepatariama.

Kaip nustatyta bendruo-
siuose ugdymo planuose, 
tiems mokiniams, kurie dėl 
šalčio į pamokas neatvyko, 
visa mokymuisi reikalinga 
informacija patalpinama mo-
kyklų internetinėse svetainė-
se ir elektroniniuose dieny-
nuose, o mokytojai mokinius 
konsultuoja nuotoliniu būdu. 
Bendruosiuose pagrindinio 
ir vidurinio ugdymo progra-
mų ugdymo planuose teigia-
ma, kad dėl šalčio praleistos 
mokymosi dienos vis tiek 
yra įskaičiuojamos į ugdymo 
dienų skaičių, todėl pamo-
kose nedalyvaujantiems mo-
kiniams už praleistas dienas 
atidirbti vėliau nereikia.

Monika MEILUTĖ

Lietuvos bankas pernai už kreditų reklamų 
pažeidimus skyrė 190 tūkst. eurų baudų

Praėjusiais metais Lie-
tuvos bankas išnagrinėjo 
apie dvidešimt skundų dėl 
galimai netinkamos varto-
jimo kreditų reklamos, atli-
ko penkis su tuo susijusius 
tyrimus ir už pažeidimus 
skyrė beveik 190 tūkst. 
eurų baudų.

Vartojimo kreditai 2018 
metais buvo viena iš akty-
viausiai vartotojams siūlomų 
ir reklamuojamų finansinių 
paslaugų, pranešė Lietuvos 
bankas. 

Lietuvos banko Priežiūros 
tarnybos teigimu, vartojimo 
kreditų davėjai reklamoje 

paryškindavo patrauklias pa-
siūlymo sąlygas – nedideles 
palūkanas, tam tikrų mokes-
čių netaikymą, o mažiau pa-
trauklius, tačiau vartotojams 
svarbius pasiūlymo aspektus 
reklamose pateikdavo mažes-
niu šriftu arba rodydavo per 
trumpai.

„Vartojimo kreditai siejami 
su finansiniais įsipareigoji-
mais, kurie gali trukti ne vie-
nus metus ir nemažai kainuoti. 
Jeigu žmogus domisi galimy-
be imti tokį kreditą, jis turi 
gauti aiškią, tikslią ir teisingą 
informaciją apie paslaugą, kad 
galėtų palyginti pasiūlymus 
rinkoje ir pasirinkti jam priim-

tiniausią variantą“, – prane-
šime spaudai sako tarnybos 
vadovas Vytautas Valvonis.

Nuo 2018 metų birželio 
vidurio sugriežtinti finan-
sinių paslaugų teikimą re-
glamentuojantys įstatymai. 
Vienas iš pokyčių – padidin-
tas maksimalus galimos tai-
kyti baudos už pažeidimus 
dydis. Už vartojimo kreditų 
reklamos pažeidimus juri-
diniam asmeniui gali būti 
skirta iki 5 proc. jo bendrų-
jų metinių pajamų bauda – 
prieš tai buvo taikoma 0,1 
proc. bendrųjų metinių vei-
klos pajamų riba.

BNS inform.

Policija tikrins greitį, lenkimą ir manevravimą
 Policija šalies keliuo-

se pradeda leistino va-
žiavimo greičio, saugaus 
važiavimo, manevravi-
mo, lenkimo ir važiavimo 
per sankryžas tikrinimo 
priemones.

Lietuvos kelių polici-
jos tarnyba informuoja, 
kad nuo pirmadienio iki 
šeštadienio vyksiančiuose 
reiduose taip pat bus tikri-
nama, ar nevairuojama pa-
vojingai ir chuliganiškai.

„Dėkojame neabejin-
giems eismo dalyviams, 
pranešantiems policijai 
apie pastebėtus pavojingo 
ir chuliganiško vairavimo 
atvejus, galimai neblaivius 
vairuotojus, kitus šiurkš-
čius Kelių eismo taisyklių 
pažeidimus. Kartu puoselė-
kime saugumą mūsų šalies 
keliuose“, – sako policija.

Šiemet Lietuvos keliuose 
įvyko 74 avarijos, kuriose 
nukentėjo žmonės. Per eis-
mo įvykius žuvo 6, sužeista 

apie 100.
Pagal policijos statis-

tiką pernai sausį-lapkritį 
saugaus važiavimo greičio 
nepasirinkimas ar leistino 
greičio viršijimas nulėmė 
25 proc. avarijų, kuriose 
žuvo žmonės. 

Minimu laikotarpiu 23 
proc. tokių avarijų įvyko 
dėl įvažiavimo į prieš-
priešinio eismo juostą bei 
lenkimo taisyklių pažei-
dimo.

BNS inform.
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DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Juodus odinius, moteriškus, 
sportinius batelius iš Vokietijos. 
Lenktu padu, 40 dydis.  
Kaina 37 Eur. Tel. 8 621 86 262. 
Rokiškis
• Baltus, odinius, moteriškus, 
sportinius batelius iš Vokietijos. 38 

dydis. Kaina 32 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Žalią moterišką, žieminę striukę 
su gobtuvu. XXL dydis. Kaina 55 
Eur. Tel. 8 621 86 262.  
Rokiškis
• Juodą, ilgą moterišką, žieminę 
striukę su gobtuvu. XXL dydis. 
Kaina 65 Eur. Tel. 8 621 86 262. 

Rokiškis
• Sidabrinę grandinėlę 925, 43 g. 
Kaina 37 Eur. Tel. 8 681 55 002. 
Rokiškis
• Mažai devėtus, natūralaus 
avikailio vyriškus kailinius. Dydis 
50-IV. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Du laikrodžius. Vieno 

pavadinimas SmartWatch, o kito 
– nežinau, bet taip pat liečiamu 
ekranu. Už abu kaina 35 Eur. Į 
žinutes neatsakau.  
Tel. 8 647 46 996. Rokiškis
• 48 dydžio naujus vyriškus 
pusbačius. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 628 77 848. Rokiškis
• Vieną kartą avėtus 40 dydžio 
batus. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 684 37 505. Rokiškis
• 24 dydžio patogius, medžiaginius 
batukus/šlepetes odiniu paduku, 
kad neprakaituotų koja. Tinka avėti 
lauke, namuose, darželyje.  
Kaina 5 Eur. Tel. 8 699 40 040. 
Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Idealios būklės muzikinį centrą  
SONY MHC - RG 470, pagamintą 
Japonijoje. Galingas ir kokybiškas, 
3 diskų keitiklis, radijas, MP3 
funkcija. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 609 87 231. Rokiškis
• Naudotus radijo imtuvus Ural-5 
ir Išim-003. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Labai geros būklės CD grotuvą 
Sony CDX-GT424U. MP3, WMA, 
AAC, ATRAC, USB, AUX. 52W-4. 
Kaina 35 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 
JVS KD-SD80BT. Bluetooth, 
Mos-fet, 50w-4, WMA, MP3, USB, 
AUX, SD. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• CD grotuvą VDO Dayton CD 
1107. MP3, AUX. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis

• Labai geros būklės CD grotuvą 
Kenwood KDC - 100U. USB, CD, 
AUX. Kaina 35 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
• Idealios būklės CD grotuvą 
ALPINE CDE-120RM, USB, AUX. 
Kaina 40 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
• Labai geros būklės CD grotuvą 
AP CD - 5800 CD. MP3, AUX. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Labai geros būklės CD grotuvą 
Panasonic CQ - C1303NE. MP3, 
AUX. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Labai geros buklės, kaip naują 
CD grotuvą Panasonic CQ-
C1300AN. Mp3, VMA, RDS. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Geros būklės CD grotuvą JVS 
KD-R821BT, Bluetooth, VMA, 
MP3, USB, AUX. Mos-fet 50W-4. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Labai geros būklės CD grotuvą 
JVS KD-SD80BT. Bluetooth, 
Mos-fet, 50w-4, WMA, MP3, USB, 
AUX, SD. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• CD grotuvą VDO Dayton CD 
1107. MP3, AUX. Kaina 25 Eur. 

Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Juostinę magnetolą Elfa Sterio. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 674 56 622. 
Rokiškis
• Naują vokišką stiprintuvą po 
televizoriumi. Atlaiko 70 kg. USB, 
radijas, laikrodis. Kaina 70 Eur. 
Tel. 8 670 27 742. Rokiškis
• Karaoke su kamera. USB, CD, 
mikrofonas. Vokietija. Rinkos kaina 
115Eur. Atlikėjas gali stebėti save 
ekrane. Kaina 65 Eur.  
Tel. 8 670 27 742. Rokiškis
• Naują radijo imtuvą, Gamintojas 
- Vokietija. Yra radijas, patefonas, 
kasetės, USB, CD, kortelė. Labai 
geras, švarus garsas. Ne visada 
veikia CD. Rinkos kaina 122 Eur. 
Kaina 65 Eur. Tel. 8 670 27 742. 
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Husqvarna 455 grandininį pjūklą, 
2,9 kW. Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 605 01 656. Kupiškis
• Husqvarna 254XP grandininį 
pjūklą. 3 kW. Kaina derinama. 
Kaina 160 Eur. Tel. 8 684 20 231. 
Kupiškis
• Sniego valytuvą. Kaina 170 Eur. 
Tel. 8 660 52 637. 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 atminimąAVINAS. Pa-

šėlusi savaitė. 
Jusite didesnį 
nuovargį, tačiau 

nepavyks sulėtinti tempo, su-
mažinti krūvio. Tapsite itin 
populiarūs, laukia intriguo-
jantys pasiūlymai. Palankus 
laikas finansiniams reikalams 
tvarkyti, pažintims megzti. 
Antroje savaitės pusėje bus 
itin daug bendravimo ir nau-
jos informacijos. Dalyvausite 
mokymuose ar kitaip gilinsite, 
atnaujinsite savo žinias. Sa-
vaitės pabaigoje laukia daug 
romantikos, malonių staigme-
nų. Traumų tikimybė vis dar 
labai didelė, atsargiau žiūrė-
kite sau po kojomis, tai ypač 
pasakytina apie savaitgalį.

JAUTIS. Pers-
pektyvi savaitė, tik 
ne visi pažadai bus 
išpildyti.Savaitė 

palanki socialinei veiklai, to-
limoms kelionėms ir roman-
tiniams santykiams puoselėti. 
Tikėtini nauji meilės ryšiai, 
staiga įsiplieskę jausmai. Pro-
duktyviausias metas – savaitės 
vidurys, sėkmingai spręsite fi-
nansinius klausimus, ieškosite 
papildomo uždarbio. Puikiai 
jausite, kur slepiasi praktinė 
nauda. Vis dėlto rekomenduo-
jama susilaikyti nuo bet kokių 
piniginių avantiūrų. Savaitga-
lis bus aktyvus, laukia sma-
gios išvykos, kvietimai į ren-
ginius, bičiuliški susitikimai.

D V Y N I A I . 
Jausis padėties 
šeimininkais, ta-
čiau savaitės pra-

džioje ir viduryje teks veikti 
slapta, niekam neišduodant 
savo motyvų. Itin palankus 
laikas profesinei veiklai, bū-
site ambicingi ir ryžtingi, 
nestigs kūrybiškumo. Išliki-
te praktiški. Antroje savaitės 
pusėje tikėtinos svarbios de-
rybos, reikšmingi susitarimai, 
seksis stambiems verslinin-
kams. Savaitės pabaigoje bus 
patikrinta psichologinė ištver-
mė, aplinkiniai stengsis jums 
primesti savo valią. Sumanu-
mas ir patirtis padės išsisukti 
net iš kebliausios situacijos. 
Venkite atvirų konfliktų ir be-
prasmių diskusijų.

VĖŽYS. Lan-
kys daugybė ori-
ginalių idėjų. Pir-
moji savaitės pusė 

aktyvi, ji – tinkamas metas 
įsilieti į naują kolektyvą, imtis 
grupinės veiklos. Pristatyki-
te sumanymus, reklamuokite 
savo veiklą ir paslaugas. Sa-
vaitės pabaigoje norėsis at-
siriboti nuo žmonių, dažniau 
pabūti vienumoje, pamąstyti. 
Tobulėkite dvasiškai. Galite 
susidurti su intrigomis ir ap-
kalbomis, venkite atvirauti. 
Savaitgalį reikės priimti sudė-
tingą sprendimą, greičiausiai 
susijusį su gyvenamąja vieta, 
šeimos nariais.

Astrologinė prognozė savaitei
LIŪTAS. Neti-

kėtumų ir permai-
nų savaitė. Labai 
didelė traumų, 

ypač lūžių tikimybė. Taip pat 
gali dužti, strigti elektronikos, 
ryšio priemonės. Savaitės vi-
duryje daugiausia dėmesio 
skirsite dalykinei veiklai, svar-
biausiems darbams. Galimi 
įtempti pokalbiai su autorite-
tais. Gerai apgalvokite savo 
žodžius, šiuo metu lengvai 
provokuosite konfliktus. Teks 
dažniau prisitaikyti, planai gali 
keistis ne kartą. Nemaloniau-
sias bus savaitės galas. Šiomis 
dienomis netrūks stresinių si-
tuacijų, nesusipratimų su arti-
mais žmonėmis. Nebėkite nuo 
būtinų pokyčių, jie vis tiek jus 
pasivys.

M E R G E L Ė . 
Gali varginti svei-
katos problemos. 
Pamažu reikalai 

gerės, nuolat atsidursite tinka-
moje vietoje tinkamu laiku. Sa-
vaitės vidurys puikiai tiks toli-
moms egzotinėms kelionėms ar 
dalykinėms komandiruotėms. 
Drąsiai pristatykite savo suma-
nymus, kreipkitės į autoritetus, 
megzkite reikiamas pažinti. 
Puikiai seksis meno atstovams, 
psichologams ir dvasiniu keliu 
einantiems žmonėms. Savaitės 
gale gali atsiverti naujos kar-
jeros galimybės. Nesnauskite 
– griebkite jautį už ragų. Atsi-
ribokite nuo arogantiškų ir pa-
vydžių žmonių, ne visi mokės 
pasidžiaugti jūsų sėkme.

S VA R S T Y -
KLĖS. Pirmoji 
savaitės pusė bus 
smagi ir sėkmin-

ga. Bendraukite pažinčių ratą, 
puoselėkite artimus ryšius 
– tam išties palankus metas. 
Puikus laikas tolimoms ke-
lionėms, reklamai, teisiniams 
reikalams tvarkyti. Savaitės 
viduryje tinka tvarkyti finan-
sinius reikalus, organizuoti 
bendrą biudžetą, kreiptis pa-
skolų ar spręsti klausimus, 
susijusius su mokesčiais. Nuo 
ketvirtadienio ims strigti da-
lykiniai reikalai, padaugės 
konfliktų darbo aplinkoje. Sa-
vaitgalį galite nukentėti nuo 
fanatiškai nusiteikusių žmo-
nių, įkliūti į kitų rezgamas 
intrigas.

S K O R P I O -
NAS.  Vidinis ne-
p a s i t e n k i n i m a s 
apsunkins bendra-

vimą su darbo aplinkos žmo-
nėmis. Išlikite profesionalais, 
venkite išsilieti ant kolegų. 
Įtampa tvyros visą periodą, bus 
sunku nusileisti, eiti į kompro-
misus, nuojautos bus apgaulin-
gos, staigios įžvalgos gali jus 
suklaidinti. Antrąją savaitės 
pusę reikės tvarkyti svarbius 
dokumentus, laukia itin daug 
bendravimo, naujų pažinčių. 
Giminės ir artimi bičiuliai gali 
nustebinti nelauktais vizitais. 

Daugiau laiko teks praleisti 
kelyje.

ŠAULYS. Nesi-
imkite nieko naujo 
ar svarbaus, ven-
kite atvirauti apie 

savo planus. Nelengvas metas 
patikliesiems: jūsų iniciatyva 
bus neteisingai suprasta – no-
rėsis kaip geriau, o išeis kaip 
visada. Ypač daug painiavos 
ir problemų laukia dalykinė-
je veikloje, maloni išimtis – 
meno atstovai. Išnaudokite šį 
nelengvą periodą dvasiniam 
tobulėjimui, vidinei brandai. 
Nelengva bus išlaikyti saiką ir 
dvasinę pusiausvyrą. Savaitės 
pabaigoje reikalai po truputį 
ims stabilizuotis, situacija taps 
aiškesnė, mažės įtampos. Vis 
dėlto nereikėtų skubėti veikti, 
verčiau daugiau laiko skirkite 
kokybiškam poilsiui.

OŽIARAGIS. 
Konfliktiškas peri-
odas. Didesnė trau-
mų, lūžių, gedimų 

tikimybė. Aplinkybės vers ak-
tyviai veikti, ne visuomet tu-
rėsite pakankamai laiko savo 
sprendimams apgalvoti, tad 
apmaudžios klaidos bus gana 
dažnas reiškinys šią savaitę. Ne 
kartą reikės pakovoti už savo ar 
sau artimų žmonių teises. Ne-
stokosite fantazijos, būsite atvi-
resni ir švelnesni nei paprastai, 
ypač su artimais žmonėmis. Sa-
vaitės vidurys – palankus metas 
romantiniams ryšiams. Savaitės 
pabaigoje labiau patausokite 
sveikatą. Susilaikykite nuo san-
tykių aiškinimosi, galite ilgam 
susipykti su mylimu žmogumi.

VA N D E N I S . 
Nemalonumai su 
valdžia. Brangiai 
sumokėsite už savo 

išsiblaškymą. Iš jūsų bus rei-
kalaujama konkrečių rezultatų. 
Pirmosiomis savaitės dienomis 
bičiuliai bus jūsų gelbėtojai ir 
patarėjai. Gali užsimegzti įdo-
mios pažintys. Palankus laikas 
dalyvauti mokymuose, semi-
naruose, atnaujinti ir gilinti jau 
turimas žinias. Netrūks šeimy-
ninių, buitinių rūpesčių.Savait-
galis bus itin įtemptas.

ŽUVYS. Var-
gins neaiški situ-
acija darbe. Galite 
nuspręsti keisti 

darbo vietą. Tikėtinas dides-
nis psichologinis spaudimas 
iš autoritetų. Teks daug va-
žinėti, bendrauti su įvairaus 
plauko žmonėmis. Geras lai-
kas dirbantiems prekybos sri-
tyje, taip pat meno atstovams. 
Verčiau susilaikyti nuo dides-
nių investicijų. Nesusigundy-
kite viliojančiais, tačiau rizi-
kingais pasiūlymais. Savaitės 
pabaigoje daugiau laiko pa-
reikalaus šeima ir buitis, ga-
limi stipresni nesusipratimai 
su moteriškos lyties atstovė-
mis. O štai savaitgalį būsite 
itin populiarūs, laukia daug 
romantikos.
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ANEKDOTAI
– Mes pasistengsime, kad 

jūs mūsų sanatorijoje jaustumė-
tės kaip namuose.

– Ką jūs! Aš atvažiavau 
pailsėti.

***
Viščiukas klausia mamos 

vištos:
– Mama, o mane gandras 

atnešė?
– Taip, sūneli, tik būk geras, 

tėčiui nesakyk!
***

Britų mokslininkai nustatė, 
jog plaunant kojas, nusiplauna 
ir rankos.

***
– Jonai, kodėl su Adomu korto-

mis nebežaidi?
– O tu žaistum su žmogum, 

kuris visą laiką sukčiauja?
– Žinoma, ne.
– Todėl Adomas ir nebežaidžia.

***
– Ar moki virti plovą? 

Čirškinti kotletukus? Na, nors 
mišrainę kokią?

– Ko tu pristojai prie manęs! 
Aš neblogai užkaičiu virdulį!

***
– Ar tavo vyras prisimena 

vestuvių datą?
– Laimei, ne.
– Kodėl „laimei“?
– Aš jam apie tai primenu 

kelis kartus per metus ir kie-
kvieną kartą gaunu dovanų.

***
Po mišką slampinėja liūtas. 

Sutinka žirafą:
– Ei, ilgakakle, kas miške 

drąsiausias?

– Tu, liūte!
Liūtas patenkintas nusišyp-

so ir eina toliau. Pamato zebrą:
– Ei, dryžuotasis, kas pats 

gražiausias miške?
– Žinoma, tu, liūte.
Liūtas išdidus toliau eina. 

Sutinka dramblį:
– Ei, ilganosi, kas pats 

protingiausias miške?
Dramblys straubliu čiumpa 

liūtą, permeta per savo nugarą 
ir tėškia į balą. Liūtas išlipa iš 
balos, nusipurto purvą ir sako:

– Na ko čia taip nervinies? 
Galėjai papraščiausiai pasaky-
ti: „Aš nežinau“.

***
– Darai mankštą ryte?
– Ryte aš vėluoju. Tai kur 

kas sportiškiau nei mankšta.
***

Žmona klausia vyro:
– Kodėl tu toks pasikeitęs? 

Anksčiau vis mane už rankų 
laikydavai…

– Kai pianiną pardavėm, 
nebėra reikalo už rankų laiky-
ti, – paaiškina vyras.

***
Vyras – žmonai:
– Brangioji, tu mane myli?
– Be abejo, brangusis!
– O neištikimybę atleisi?
– Be abejo, brangusis, aš 

mirusiems viską atleidžiu…
***

Žmona priekaištauja pary-
čiais grįžusiam girtam vyrui:

– Ir kur tik tave velniai 
nešiojo!

– Tai ir tu juos matei?

Orų prognozė sausio 15-17 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos

Sausio 15 d. Naktį -6
Dieną -1

V, 
5-10 m/s

Kai kur snyguriuos, 
plikledis.

Sausio 16 d. Naktį -5
Dieną -2

V, 
2-7 m/s

Plikledis. Vakare gali 
pasnigti.

Sausio 17 d. Naktį  2
Dieną 0

PV,
7-13 m/s

Protarpiais krituliai,  
plikledis. Diena bus 
vėjuota.

Aš klaidos dukart nekar-
toju. Kartoju penkis-šešis 
kartus, kad jau tikrai įsitikin-
čiau!

***
– Ar egzistuoja tabletė nuo 

alkio?
– Tikrai taip. Vadinasi 

„kotletas“.
***

– Tėti, kodėl tu galvoji, 

Ieškokite  
prekybos centruose!

kad jei aš buvau draugės gimta-
dienyje, tai iš karto ir prisigė-
riau?

– Nes aš – mama.
***

Posakis „mano antroji 
pusė“ itin gilią prasmę įgyja 
skyrybų atveju.

***
Ryte vyras anksti keliasi. 

Žmona pro miegus:

– Tu kur susiruošei?
– Žvejot!
– Tai sužvejok kilogramą 

strimėlių katinui, du kilogra-
mus bulvių, pakelį pieno ir 
dešimt kiaušinių.

***
– Teisiamasis, kodėl jūs ne-

gelbėjote skęstančios žmonos?
– Nes nežinojau, kad skęsta. 

Galvojau, kad šiaip sau rėkia. 

Kaip visada.
***

Katinas po operacijos nagais 
išbraižė ant veterinaro stalo:

– Aš tave iš po žemių iška-
siu, gyvuly!

***
Mokykloje:
– Joniuk, kodėl tu namų dar-

bų nepadarei?
– Aš koją išsisukau.
– Sėskis, du. O tavo namų 

darbai kur, Maryte?
– Nepadariau. Nes močiutė 

mirė.
– Sėskis, du. O tu kur namų 

darbus padėjai, Petriuk?
– O mano brolis vakar iš 

kalėjimo grįžo. 
– O tu manęs broliu negas-

dink! Penki ir dink iš akių.
***

Vakar buvo apvogta žve-
jybos reikmenų parduotuvė. 
Sprendžiant iš to, ką pavogė, 
vagys eina gaudyti lydekų.

***
Vyrukas:
– Paryčiais sėdžiu bare. 

Tylu, žmona nei skambina, nei 
rašo. Bijau, kad bus kažkas 
nutikę!

***
– Mielasis, mano paltas jau 

taip susidėvėjo, kad net sagos 
iš jų išplyšo. Gėda pasirodyti 
draugėms.

– Nesielvartauk, rytoj 
nupirksiu.

– Ką, naują paltą?
– Ne, naujas sagas.

***

PRAMOGŲ KAMPELIS

Neturint raštiško UAB Rokiškio Sirena sutikimo, bet kokią laikraščio „Rokiškio Sirena” informaciją kopijuoti ir platinti griežtai draudžiama

Leidžiamas antradieniais ir
penktadieniais
Redakcija už skelbimų, reklamos 
ir užsakomųjų straipsnių turinį 
neatsako

Leidėjas - UAB „Rokiškio Sirena”
Spausdina - UAB „AL grupė”

Skelbimai priimami:
www.rokiskiosirena.lt
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Nepriklausomybės a. 12, Rokiškis
Tel. 8 666 76777
reklama@rokiskiosirena.lt

DIREKTORIUS
Simonas Tuska
info@rokiskiosirena.lt
ŽURNALISTĖ
Monika Meilutė
Tel. 8 633 11 311
monika@rokiskiosirena.lt

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

REKLAMOS SKYRIUS
Justina Kesylytė
Tel. 8 666 76 777
reklama@rokiskiosirena.lt
BUHALTERĖ
Ramutė Buckuvienė
Tel. 8 618 08 915

BALDAI

• Kompiuterio stalą. Būklė gera, tik 
patrinta vieta pelytei. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 679 10 016. Zarasai

• Odinę sofą. Reikia išivalyti. 
Plačiau telefonu. Kaina 120 Eur. 
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
• Pigiai sekciją Vilnius ir 
televizorių Samsung.  

Tel. 8 674 22 232. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Elektrinę siuvimo mašiną CAIKA 
134. Kaina 135 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Skalbimo mašiną Samsung. 

Tvarkinga, daug skalbimo 
programų, 6 kg talpos, 1000 
apsukų, veikia be priekaištų, 
gedimų nebuvo. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Automatinę skalbimo mašiną 
Zanussi. Talpa 6 kg, mažai naudota, 
rūbai dedami iš viršaus. Kaina 80 

Eur. Tel. 8 646 49 930.  
Rokiškis
• Rankinę siuvimo mašiną Podolsk. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 674 56 622. 
Rokiškis
• Tarkavimo mašiną. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis
• Pigiai Ardo skalbimo mašiną.  

Tel. 8 674 22 232. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Valgomąsias bulves.  
Kaina 1 Eur. Tel. 8 625 81 278. 
Rokiškis
• Kaimiškai augintas vištas 
(skerdieną). Pagal užsakymą 
pristatau į namus. Kaina 4 Eur.  
Tel. 8 628 02 661. Rokiškis
• 6 mėn. merinosų mišrūnų ėriukų 
skerdieną. Kaina 6 Eur/kg.  
Tel. 8 605 36 575. Rokiškis
• Medų. Kaina 2 Eur.  
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis


